


Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

сталінський
ПРАПОР

ОРГАН ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО МІСЬККОМУ ТА РАЙКОМУ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ, МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД

Ч ДЕПУТАТІВ ТРУДЯШИХ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Хай буде новий рік роком ще більших 
трудових досягнень, зростання сил і мо
гутності нашої Батьківщини, дальшого 
зміцнення її обороноздатності! Роком при
множення матеріальних і культурних 

,, благ для всіх радянських людей!
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НОВОРІЧНА ПРОМОВА
Голови Президії Верховної Ради СРСР 

тов. Н. Є. ВОРОШИЛОВА
Дорогі товариші! Дорогі громадяни ве

ликого Радянського Союзу!
Робітники 1 робітниці! Колгоспники 1 

колгоспниці! Радянська інтелігенція! Воїни 
наших Збройних Сил! Славна радянська 
молодь! Поздоровляю вас з наступаючим 
Новим роком!

В минулому 1953 році радянські лю
ди старанно і плодотворно попрацювали в 
Інтересах любимої Батьківщини.

Завдяки невичерпній енергії трудящих 
нашої країни успішно викопується п’ятий 
п’ятирічний план розвитку народного гос
подарства. Всупереч підступам зовнішніх 
та внутрішніх ворогів соціалізму зростає 
і міцніє могутність Радянської держави. 
Багатшою 1 кращою стає наша соціаліс
тична Вітчизна. Зростають матеріальний 
добробут 1 культурний рівень всіх радян
ських людей.

Як моноліт, нерушима дружба народів 
нашої великої Батьківщини. Непорушним 
є братерський союз робітничого класу 1 
селянства 1 непохитною є морально-полі
тична єдність радянського суспільства.

Комуністична партія Радянського Сою
зу, сильна любов’ю і довір’ям трудящих, 
високо несе побідоносний прапор Маркса— 
Енгельса — Леніна—Сталіна, об’єднуючи 
і спрямовуючи всі зусилля 1 енергію наро
ду на побудову комуністичного суспіль
ства.

Піклування про насущні інтереси на
роду, про процвітання нашої Батьківщини 
як надійної опори міцніючої дружби між 
народами—ось найвища мета Комуністич
ної партії і Радянського уряду.

Всі свої зусилля наша партія і уряд 
спрямовують на те, щоб ще більше зміц
нювати могутність соціалістичної держави, 
ще вище піднести добробут радянських 
людей. Піклуванням про благо 1 щастя 
народу пройняті відомі рішення п’ятої се
сії Верховної Ради СРСР, вересневого

Пленуму ЦК Комуністичної партії і поста
нови нашого уряду, прийняті в минулому 
році в питаннях: про сільське господар
ство, виробництво товарів народного спо
живання 1 розвиток радянської торгівлі.

Центральний Комітет Комуністичної 
партії і Радянський уряд твердо впевнені, 
що наш народ, народ—будівник комуніс
тичного суспільства, з властивою йому 
творчою енергією успішно перетворить в 
життя ці найважливіші рішення.

Зайнятий творчою працею, радянський 
народ стоїть за мир 1 відстоює справу ми
ру. Наше прагнення забезпечити мир між 
народами—ось гранітна основа зовнішньої 
політики, яку проводив 1 неухильно прово
дитиме Радянський уряд, виконуючи волю 
свого народу.

В єдиному таборі борців за велику 
справу миру в усьому світі разом з Ра
дянським Союзом самовіддано ведуть бо
ротьбу великий китайський народ, трудящі 
країн народної демократії 1 багато мільйо
нів простих 1 чесних людей капіталістич
них країн.

Впевнений у своїх силах, радянський 
народ—господар своєї великої 1 щасливої 
Батьківщини, сповнений творчих сил 1 
енергії, радісно зустрічає новий, 1954 рік.

Від Імені Центрального Комітету на
шої партії і Радянського уряду сердечно 
поздоровляю вас, дорогі товариші, з насту
паючим Новим роком.

Хай цей рік буде роком ще більших 
трудових досягнень, зростання сил 1 мо
гутності нашої Батьківщини, дальшого 
зміцнення її обороноздатності! Роком при
множення матеріальних 1 культурних блак 
для всіх радянських людей!

Хай цей рік буде роком дальшої роз
рядки міжнародного напруження, роком 
великих досягнень у встановленні міцного 
1 тривалого миру в усьому світі!

. З Новим роком, дорогі товариші!

ВІДПОВІДІ
Голови Ради Міністрів СРСР 

товариша Г. М. МАЛЕНКОВА 
на запитання п. Кінгсбері Сміта
Генеральний європейський директор американського агент

ства «Інтернейшнл ньюс сервіс» п. Кінгсбері Сміт у зв’язку з 
наступаючим новим роком звернувся 28 грудня 1953 року до 
Г. М. Маленкова з просьбою відповісти на деякі запитання.

Нижче наводяться запитання п. Кінгсбері Сміта і відпові
ді Г. М. Маленкова.

Перше запитання. Які Ваші побажання для аме
риканського народу на 1954 рік?

Відповідь. Від усього серця бажаю американському 
народові щастя і мирного життя. Я бажаю американському на
родові успіхів у розвитку дружніх відносин з усіма народами і 
плодотворних результатів у благородній справі захисту миру від 
усяких намагань порушити його.

Друге запитання. Чи сподіваєтесь Ви. що новий 
рік буде ознаменований зміцненням уз дружби між пародами 
Америки і Росії?

Відповідь. Насамперед треба побажати поліпшенпя 
відносин між нашими країнами. Я вважаю, що нема об’єктив
них перешкод до того, щоб у новому році поліпшились відно
сини Радянського Союзу і США і зміцнились традиційні узи 
дружби між народами наших країн. І я сподіваюсь, що так буде.

Трете запитання. Як Ви оцінюєте можливості зб? 
реження миру в усьому світі і ослаблення міжнародного напоу 
ження в 1954 році? '------с~~ >■

Новорічний прийом у
31 грудня в Кремлі Рада Мі

ністрів Союзу РСР і Центральний 
Комітет Комуністичної партії Ра
дянського Союзу влаштували, но
ворічний прийом.

У Георгієвському залі Велико
го Кремлівського палацу зібрали
ся члени уряду СРСР, члени ЦК 
КПРС, депутати Верховних Рад 
СРСР і РРФСР, знатні люди Мос
ковських промислових підпри
ємств і будівництва, працівники 
сільського господарства, напви- 
датніші представники Радянської 
Армії, науки і культури.

Учасники прийому тепло зу
стріли новорічний виступ Голови 
Президії Верховної Ради СРСР 
К. Є. Ворошилова.

Бурхливими оплесками зустрі
чали присутні здравиці, прого
лошені товаришем Г. М. Мален- 
ковим на честь великого ра
дянського народу, мудрої Ко
муністичної партії, на честь 
робітничого класу і колгоспного 
селянства, за їх нерушимий со
юз, на честь доблесних радян
ських Збройних Сил, на честь 
мирної політики Радянської дер-

Кремлі
жави, на честь діячів науки, 
мистецтва і літератури.

Учасники прийому палко зу
стріли здравиці на честь друж
нього великого китайського на
роду, на честь трудящих країн 
народної демократії.

Прийом був яскравим виявом 
монолітної єдності Партії, Уряду 
і радянського народу.

Під час прийому відбувся ве
ликий концерт, в якому взяли 
участь найкращі артистичні сили 
Москви, Ленінграда і Києва.

(ТАРС).

Достроково виконали річний план
Працівники підприємств Мі

ністерства хімічної промисловості 
СРСР 24 грудня достроково ви
конали. державний план, вста
новлений на 1953 рік по вало
вій продукції вцілому. До 29 
грудня достроково виконаний 
план по більшості найважливі
ших видів хімічної продукції і 
виробів.

❖ * *
Працівники вугільної промис

ловості виконали план по видо

буванню вугілля, встановлений 
Міністерству вугільної промис
ловості на 1953 рік.*♦ *

Працівники цементної промис
ловості виконали план виробниц
тва цементу, встановлений Мі
ністерству промисловості буді
вельних матеріалів СРСР на 
1953 рік.

* * *
Працівники залізничного тран

спорту 27 грудня достроково ви

конали встановлений на 
1953 рік державний план ван
таження вцілому. Перевиконано 
план вантаження багатьох най
важливіших вантажів.

** *
Працівники морського і річко

вого флоту виконали встановле
ний на 1953 рік державний 
план перевозок.

План перевозок перевиконаний 
на багатьох найважливіших ван
тажах. (ТАРС).

Відповідь. Всі народи прагнуть міцного'" миру і є 
сприятливі можливості для дальшого ослаблення міжнародного 
напруження в 1954 році. Уряди і насамперед уряди великих 
держав не можуть не прислухатися до голосу народів і не мо
жуть не зважати на їх зростаюче прагнення до міцного миру.

Щодо Радянського Уряду, то він робив, робить і далі ро
битиме все, щоб народи жили в мирі, щоб було ослаблене між
народне напруження і встановлені нормальні відносини між дер
жавами.

Четверте запитання. Що Ви вважаєте найважли
вішим кроком, який міг би бути зроблений в інтересах миру в 
усьому світі в 1954 році?

Відповідь. Таким кроком було б укладення Угоди 
між державами, в силу якої учасники Угоди беруть на себе 
урочисте і беззастережне зобов’язання не застосовувати атомної, 
водневої та іншої зброї масового знищення. Така Угода полег
шила б можливість договоритися про повну заборону атомної-^ 
зброї і про встановлення суворого міжнародного контролю за 
здійсненням заборони використання атомної енергії для воєнних 
цілей.

Одночасно з цим Радянський Уряд вважав би необхідним 
договоритися про значне скорочення всіх інших видів озброєння 
і збройних сил.

Все це безперечно зменшило б державні витрати на воєнні 
потреби і полегшило б економічне становище населення.

До всенародного свята
Діяльно готуються відзначити 

300-річчя возз’єднання України 
з Росією піонери та учні се
редньої школи Яг 10. Прочитано 
вже кілька доповідей про друж
бу народів Радянського Союзу.

Історичний та літературний 
гуртки школи випустили сне 
ціальні номери газет, присвячс 
ні знаменній даті.

В. ЖУРАВСЬКИЙ, 
учень середньої школи Я: 10.

Лекції і доповіді
Міським Товариством для по

ширення політичних та науко
вих знань в грудці на підпри
ємствах, в установах міста та 
колгоспах прочитано 45 лекцій і 
доповідей.

Лекції про 300-річчя возз’єд
нання України з Росією прочи
тали лектори товариства тт. 
Шкатула, Глазман та інші.

0. СИРОТЕНКО. і
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До ЗООріччя возз'єднання України з Росією

Переяславська Рада 1654 року—великий історичний 
акт возз’єднання України з Росією

300 років тому сталася виз
начна подія в історії нашої Бать
ківщини, в історії непорушної 
дружби українського і росій
ського народів. 8(18) січня1654 
року на народній Раді в Пере
яславі український народ прий
няв одностайне рішення про воз
з’єднання України з Росією, ви
явив свою могутню волю і при
сягнув жити в нерушимому со
юзі і дружбі з братнім росій
ським народом, спільно з ним 
боротись за краще майбутнє. 300 
років, що минули з того часу, 
блискуче підтвердили велику 
життєву силу справи возз’єднан
ня України з Росією, непорушно
го союзу і дружби українського 
народу з російським народом.

Незламний союз цих двох брат
ніх народів був запорукою їх ус
пішної боротьби проти всіх І ; 

■^ввсілявих загарбників, які не раз І 
Зазіхали на російські і у країн- І 
’ькі землі. ■ .

Возз’єднання України з Ро- 
єю мало величезне прогресивне ' 
ачення, воно заклало міцні і 
'ови для дальшого політично- 

економічного і культурного 
щитку обох народів.
/З надр російського народу вий- І 
ов найреволюційніший у світі 

обітничий клас, який на чолі з 
своїм бойовим авангардом—Ко
муністичною партією — привів 
усі народи нашої країни до істо
ричної перемоги Великої Жовт

невої соціалістичної революції, 
—^(Птбйудови соціалізму в СРСР, 

до світлих днів комуністичного 
будівництва.

Під зорею Радянсько^, влади, в 
братерській сім’ї народів СРСР, 
при постійній і безкорисливій 
допомозі великого російського та 
інших радянських народів україн
ський народ, керований Кому
ністичною партією, добивається 
все нових і нових успіхів, вно
сить гідний вклад у справу бу
дівництва комунізму в нашій 
країні.

★’
Братні східно - слов’янські 

народи — російський, україн
ський і білоруський — походять 
з єдиного спільного історичного 
кореня — древньоруської дер- 

~жзви, в якій склалась древньо- 
руська народність. В період фео
дального роздрібнення (XII—XIV 
ст. ст.) нові соціально - еконо
мічні умови привели до того, що 
з однієї древньоруської народ
ності вийшло три братніх слов’ян
ських народи.

Життя українського і білору
ського народів в XIV—XVI ст.ст. 

"'"'■тало дуже тяжким. Територію 
чаїни і Білорусії захопили під 
Хо владу польські і литовські 

.феодали. Надзвичайно жорстока 
експлуатація і гніт поєднували
ся з національно - релігійним 

^гнобленням, утисками культури 
оии українського народу. На 
дні тривали спустошливі па

ди турків і татар; всім русь- 
■і землям загрожували німець- 
агресори, які неодноразово ро- 

'-ч^ли спроби поневолити східно
слов’янські землі, перетворити 
їх населення в рабів німецьких 
баронів; кров’ю і вогнем вони 
спустошували прикордонні сло
в’янські землі. Але їх загарбни- ; 
цькі плани розбивались об муж- ; 
ній опір Русі.

Саме на ці часи припадає ви
никнення на сході Європи Росій
ської централізованої держави, 
що відіграла велику роль в іс
торії всього слов’янства. Цент
ром об’єднання російських земель 
стало місто Москва.

Український і білоруський на
роди знайшли в Російській дер
жаві могутню опору в своїй тяж
кій боротьбі проти іноземних за
гарбників. Від братнього росій
ського народу Україна діставала 
неоціненну допомогу для відбиття 
численних зовнішніх ворогів і 
забезпечувала собі можливість 
дальшого економічного, політич
ного і культурного розвитку.

З особливою силою прагнення 
українського народу до звільнен
ня від польсько - шляхетського 
ярма і об’єднання з братньою Ро
сією виявилось в кінці XVI—в 
першій половині XVII ст. Воле
любний український народ весь 
час підіймався на боротьбу про
ти польсько - шляхетського гні
ту. Повстання проти польських 
окупантів спалахували одне за 
одним.

Особливо тяжким стало стано
вище українського народу в дру
гій чверті XVII ст. Феодально- 
кріпосницький гніт досяг нечува- 
них розмірів. Дуже тяжким було 
становище і міщан. Різних пере
слідувань зазнавало також і ук
раїнське козацтво. Надзвичайно 
посилилися в цей час також на
ціональні і релігійні утиски.

Волелюбний український на
род продовжував героїчну бо
ротьбу проти своїх гнобителів— 
польської шляхти. Він вірив у 
близьку рятівну допомогу вели
кого російського народу, в його 
могутню силу. Гнів широких на
родних мас України проти гно
бителів вилився у велику виз
вольну війну 1648 — 1654 рр., 
в якій головною і вирішальною 
силою було пригноблене селян
ство.

Цей могутній рух очолив слав
ний син українського народу, 
видатний державний діяч і пол
ководець Богдан Хмельницький. 
В історію нашої Батьківщини 
Богдан Хмельницький увійшов як 
людина, що присвятила все своє 
життя справі визволення Украї
ни від тяжкого гніту іноземних 
окупантів. «Видатний державний 
діяч свого часу, — писала 
«Правда» в передовій статті 11 
жовтня 1943 р., — він дужо 
добре розумів, що порятунок ук
раїнського народу можливий на 
одному тільки шляху — в союзі 
його з братнім російським наро
дом.

Розв’язанню двох основних 
завдань присвятив Богдан Хмель
ницький своє життя—визволен
ню України від чужоземного яр
ма і об’єднанню України з Ро
сією. Досягнення цієї великої ме
ти він добивався з усією силою 
своєї могутньої волі, своєї неви
черпної енергії. На службу своїй 
великій ідеї він поставив свій 
блискучий талант організатора, 
видатні якості полководця і воє
начальника, своє мистецтво чу
дового дипломата».

Вже з самого початку визволь
ної війни повсталий народ здо
був видатні перемоги. В боях 
25 і ЗО січня 1648 р. було виг

нано з Запорізької Січі постав
лений там польським урядом 
гарнізон. Слідом за тим військо 
повсталих розбило вислані про
ти козаків польські війська геть
мана М. Потоцького (бої 6 і 15 
травня 1648 р. під Жовтими Во
дами і Корсунем).

Першим кроком Богдана 
Хмельницького після цих визнач
них перемог було надіслання 
листа російському цареві Олек
сію Михайловичу з проханням 
прийняти Україну до складу Ро
сійської держави. Це звернення 
до російського уряду висловлю
вало настійливі прагнення най- 
ширших кіл народу.

Тяжкі обставини Російської 
держави — недавно закінчена 
війна з панською Польщею, що 
завдала великих втрат, неможли
вість швидкого збору армії, за
гроза агресивного нападу з боку 
Швеції — заважали здійсненню 
акту возз’єднання в ближній час. 
Незважаючи на це, український 
народ одержував все зростаючу 
допомогу від Російської держави 
і особливо народних мас Росії, і 
це збільшувало його сили і рішу
чість боротьби проти польських 
окупантів.

Восени 1648 р. український 
народ одержав нові блискучі пе
ремоги в боротьбі з шляхетською 
Польщею (під ІІилявцями), а в 
боях влітку 1649 р. під Зборовом 
(Галичина) і в червні 1(151 р. 
під Берестечком польських панів 
врятувала від розгрому зрада та
тарського хана, який обіцяв до
помогти Хмельницькому в бо
ротьбі проти панської Польщі.

Проте тимчасові невдачі і зра
ди татарського хана не зломити 
волі українського народу.- В ско
рому часі козацьке військо роз
громило польсько-шляхетські вій
ська в травні 1652 р. в боях під 
Батогом (на Поділлі). В боротьбі 
проти шляхти значну допомогу 
повсталим подавали трудящі 
Польщі.

Однією з найважливіших пе
редумов великого розмаху руху і 
цих видатних перемог було те, 
що на протязі всієї визвольної 
війни український народ діставав 
все зростаючу допомогу від брат
ньої Росії. Не маючи можливості 
відразу відкрити воєнні дії про
ти шляхетської Польщі, росій
ський уряд подавав допомогу Ук
раїні всіма можливими засобами: 
зброєю, порохом, свинцем, про
віантом, дозволом українцям пе
реселятися до російських воло
дінь.

Український народ завжди 
відчував цю міцну підтримку 
братнього російського народу, і 
це збільшувало його мужність і 
стійкість в боротьбі. Проте, нез
важаючи на одержані перемоги, 
на винятковий героїзм і патріо
тизм повстанців, на таланти їх 
керівників, було зрозуміло, що 
власними силами український 
народ не зможе звільнитись від 
тяжкого ярма польських окупан
тів. Тяжка війна, що тривала 
понад п’ять років, спустошувала 
країну. Українська земля була 
залита кров’ю. Тисячі кращих 
синів українського народу заги
нули в нерівній боротьбі з воро
гом. Ось чому такою важливою 
подією в ході визвольної війни 

і в усьому житті українського 
народу була історична ухвала 
Земського собору від 1 жовтня
1653 р. про прийняття України 
до складу Росії.

Для здійснення акту возз’єд
нання на Україну прибуло ро
сійське посольство на чолі з боя
рином В. Бутурліним. На всьому 
шляху по Україні населення уро
чисто зустрічало російських пос
лів, виходило на шляхи з хлібом 
і сіллю.

Возз’єднання України з Ро
сією повинно було бути ухвале
но на народній раді в Переясла
ві. Раду цю було скликано 8 січ
ня 1654 року. Вона справді яв
ляла собою народну раду; в ній 
брали участь представники різ
них кіл населення — козаки, мі
щани і селяни.

Присутні на раді численними 
вигуками висловлювали свою во
лю возз’єднатися з братнім ро
сійським народом в єдиній Росій
ській державі. За дорученням 
Хмельницького, полковники, хо
дячи по колу, ще раз запитува
ли всіх присутніх, і всі одно
стайно висловлювали свою волю 
навіки зв’язати свою долю з єди
нокровним російським народом. 
З усіх сторін лунали вигуки: 
«щоб єсмо во віки всі єдино бу
ли».

Так відбулась історична Пере
яславська Рада, іцо з’явилася за
вершенням загальнонародної бо
ротьби за возз’єднання з Росією, 
подія, що була підготовлена всім 
ходом історичного життя двох 
братніх народів. Слідом за ухва
лою Переяславської Ради насе
лення України склало присягу на 
вірність Росії. Посли російського 
уряду об’їхали Україну, приво- 
дячи населення до присяги. З 
радістю повсюди населення Ук
раїни зустрічало посланців бра
терської Росії.

Незабаром після ухвали Пере
яславської Ради, в березні
1654 р. було остаточно складено 
статті договору, який визначав 
становище України в складі Ро
сійської держави. Ці статті пе
редбачали ряд заходів для охоро
ни України від нападу зовніш
ніх ворогів і спільні дії в бо
ротьбі з польською шляхтою, а 
спеціальними царськими грамо
тами було закріплено привіле
йоване становище українських 
феодалів — старшини, а також 
права козацтва.

Так стався великий історич
ний акт возз’єднання двох вели
ких слов’янських народів — ро
сійського і українського, що був 
великим кроком в зміцненні їх 
дружби і непорушного союзу.

Возз’єднання України з Ро
сією мало велике історичне зна
чення. Воно полягає насамперед в 
тому, що об’єдналися два братні 
народи, тісно зв’язані єдністю 
походження, всім історичним роз
витком, економічним, політичним 
і культурним життям.

Возз’єднання України з Ро
сією мало велике значення пе
редусім для дальшої боротьби 
трудящих України за своє со
ціальне і національне визволен
ня. Щоб зрозуміти величезне іс
торичне значення цього акту, 
слід насамперед усвідомити той 
факт, що трудящі України знай

шли в трудящих Росії могутню 
опору в боротьбі проти св^їх 
гнобителів. В XVII — XVIII ст. 
відбулися великі виступи селян
ських мас Росії, України та ін
ших народів проти гніту помі
щиків. В першу чергу слід зга
дати великі селянські війни під 
проводом Степана Разіна, Кінд- 
ратія Булавіна, Омеляна ІІуга- 
чова. Об’єднані спільним ба
жання скинути ненависний для 
них гніт поміщиків, російські та 
українські селяни підіймались 
на боротьбу проти феодального 
гніту.

Кожна нова історична доба по
глиблювала і зміцнювала дружбу 
двох братніх народів. В кінці 
XVIII — XIX ст. Росія стала 
батьківщиною великого визволь
ного демократичного руху. Мо
гутній вплив ідей таких видат
них представників революційної 
демократії, як Радіщев, Бєлін
ський і Чернишевський знайшов 

і свій яскравий вияв у розвитку 
визвольного руху на Україні.

В історії українського народу, 
як і всіх народів нашої країни, 
вирішальне значення мала поява 
найреволюційнішого в світі кла
су — російського пролетаріату і 
його бойового авангарду — Ко
муністичної партії. Народи Росії, 
здійснивши Велику Жовтневу со
ціалістичну революцію, звільни
лися назавжди від капіталістич
ного рабства. Український народ 
першим слідом за російським на
родом пішов великим шляхом со
ціалізму.

Український народ глибоко за
вдячує за це своєму старшому 
братові — великому російському 
народові. У зверненні-подяці ро
сійському народові, що вислови
ла від імені українського народу 
сесія Верховної Ради УРСР ЗО 
червня 1945 р., є такі знаменні 
слова: «На історичній Переяс
лавській Раді Богдан Хмельни
цький утвердив волю українсько
го народу — навіки в дружбі і 
союзі з’єднатися з великим ро
сійським народом. Він передба
чив єдино правильний шлях і 
цим урятував Україну від загро
зи закабалення.

Віками гартувалася наша 
дружба. Як вірні друзі і соратни
ки йшли кращі сини Росії і Ук
раїни на спільну боротьбу з ца
ризмом, поміщиками, капіталіс
тами, гнобителями наших наро
дів.

Проти чорних сил націоналіз
му, що намагались роз’єднати 
російський і український наро
ди, боролись найкращі люди Ро
сії і України. Ленінізм, батьків- 

. іциною якого є Росія, невгаси
мим сонцем освітлює наш істо
ричний шлях. Цим шляхом пар
тія Леніна — Сталіна повела 
наші народи до свободи і щастя».

Возз’єднання України з Росією 
мало величезне прогресивне зна
чення для економічного розвитку 
України. За умов перебування 
України в складі Російської дер
жави створювалися — навіть 
при наявності колоніального 
наступу царизму — незрівнянно 
сприятливіші обставини розвит
ку продуктивних сил, ніж під 
тяжким ярмом панської Польщі.

(Закінчення на 3-й стор).
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Переяславська Рада 1654 року— 
великий історичний акт возз‘єднання 

України з Росією

Республіканська нарада працівників преси

(Закінчен н я).

Не менш важливим було зна
чення возз’єднання і для бороть
би двох братніх народів з зов
нішніми ворогами. Лише завдяки 
російському народові Україна 
була врятована від загарбання і 
поневолення ворогами. Уже 
незабаром після возз’єднання ро
сійська армія дала відсіч поль
ській агресії, а також рішучу 
відсіч султанській Туреччині та 
її васалу Кримському ханству, 
що напали па Україну з півдня.

В другій половині .XVIII ст. 
російська армія одержала блиску
чі перемоги у війнах з Туреччи
ною і остаточно звільнила пів
денні російські і українські,зем
лі від тяжкої неволі. Україн
ський народ був врятований від 
грабіжницьких ворожих нападів, 
що мало велике позитивне зна
чення для його історичного роз
витку.

Возз'єднання України з Ро
сією визначило долю ,і правобе
режних українських земель.

Численні народні повстання 
на Правобережжі в західно-ук
раїнських землях, особливо Ко
ліївщина, значно ослабили поль
ську шляхетську державу. У 
другій половині XVIII ст. шля
хетська Польща переживала пе
ріод занепаду. Це дало можли
вість Російській державі визво
лити від польсько - шляхетсько
го ярма правобережні українські 
землі. У 1793 р. правобережні 
українські землі — Київщина, 
Волинь, Поділля, Брацлавщина 
—після довгих років панування 
польської шляхти увійшли до 
складу Російської держави, а в 
1795 р., після третього поділу 
Польщі, Західна Волинь і Захід
на Білорусія теж ввійшли до 
складу Росії. Возз’єднання Пра
вобережжя з українськими земля
ми в складі Росії було знамен
ною подією в житті всього ук
раїнського народу. В спільній
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ничників тресту «Олександрія- 
вугілля» був роком наполегливої 
боротьби за дострокове здійснення 
п’ятої п’ятирічки. Річний план 
ми значно перевиконали. Видано 
65 маршрутних поїздів прямого 
призначення.

Серед транспортників відзна
чилась зміна, якою керує дис
петчер т. Кузьмін, ініціатори 
маршрутних перевезень—маши
ністи паровозів тт. ІОраіп, Круг
ляк, Зубалей, Облапснко, скла
дачі поїздів тт. Чередниченко, 
Бережний та інші.

Хороших успіхів домоглись 
трудівники паровозного депо. 
Завдяки впровадженню передових 
методів повністю ліквідовані ви-

Добре попрацював в минулому 
році колектив Олександрійсько
го будівельно - монтажного уп
равління. Виробничий план 
значно перевиконано. Збитки, 
які тут раніше були, ліквідовані. 
Колектив управління виконав 
великий обсяг сантехнічних робіт 
майже в усіх споруджених бу

боротьбі проти соціального гніту 
—царизму, поміщиків і капіта
лістів — і проти зовнішніх во
рогів зростали, зміцнювалися 
зв’язки українського народу з 
великим російським народом.

Спираючись на допомогу ве
ликого російського народу, Ук
раїна в наступні століття ус
пішно відбила напад зовнішніх 
ворогів.

Лише з допомогою великого 
російського народу, внаслідок 
Великої Жовтневої соціалістич
ної революції, український на
род досягнув здійснення своєї ві
ковічної мрії — возз’єднання 
всіх українських земель в єдиній 
Українській Радянській державі.

Возз’єднання України з Ро
сією сприяло зростанню куль
турних зв’язків між двома брат
німи народами, сприяло збіль
шенню впливу передової росій
ської культури на Україну.

Вищим досягненням розвитку 
російської і всієї світової куль
тури був ленінізм, батьківщи
ною якого є Росія. Поширення і 
втілення в життя великих ідей 
ленінізму було найвидатнішим 
явищем у всьому історичному 
житті українського народу, у 
всій віковій боротьбі за щасливе 
майбутнє.

★
Таке було історичне значення 

возз’єднання України з Росією в 
усій історичній долі українсько
го народу. Акт возз’єднання з 
захопленням зустрічали народні 
маси України. Як зауважує то
гочасний літопис, «по всей Ук
райно с великой радостью народ 
тое учинил».

Події визвольної війни україн
ського народу 1648—1654 рр. і 
акт возз’єднання України з Ро
сією на протязі багатьох років 
приваблювали до себе увагу істо
ричної науки. Проте стара дво
рянсько - буржуазна історіогра
фія перекручувала і неправиль

т ь з н а м е н н

іхи залізничн
падки міжпоїзДного ремонту кот
лів паровозів. Локомотив стар
шого машиніста т. Федоренка 
при нормі ЗО діб міжпромивочно- 
го перебігу в листопаді-грудні 
знаходився в експлуатації 40 
Діб.

В депо стахановським трудом 
відзначились слюсар т. Поліщук, 
який дав майже дві річні норми, 
коваль т. Руміч—виконав зав
дання на 168 процентів, токар 
т. Буланий—на 189 процентів.

Від паровозників не відстали 
і працівники служби колії. За 
рахунок підвищення продуктив
ності праці, кращої розстановки 
людей вони достроково виконали 

Перевищують змінні завдання
динках міста та робітничих се
лищ Димитрово , Октябрське, 
Перемога, змонтоване обладнання 
хлібозаводу, двох бань, брикетної 
фабрики тощо.

У соціалістичному змаганні за 
дострокове виконання виробни
чих завдань зразки самовідданої 
праці показують бригади сантех

но змальовувала ці події. Особ
ливо тенденційно, з найгрубіши- 
ми перекрученнями, фальсифіка
цією історичної дійсності писали 
про це українські буржуазні на
ціоналісти.

Найлютіші вороги трудящих, 
агенти імперіалістичних держав, 
українські буржуазні націона
лісти прагнули будь-що розірва
ти союз двох братніх народів, 
відірвати Україну від соціаліс
тичної Росії і віддати її на по
талу імперіалістам.

Наперекір безперечним істо
ричним фактам, грубо перекру
чуючи події, вони лізли з шкі
ри, щоб замовчати ясний для 
всіх великий позитивний вплив 
Росії на Україну, який визнава
ли всі кращі сини українського 
народу.

Комуністична партія Радян
ського Союзу завдала нищівного 
удару українським буржуазним 
націоналістам, викрила їх як 
найлютіших ворогів українсько
го народу, ворогів трудящих.

★
Три століття пройшло з того 

часу, коли відбувалися події виз
вольної війни і здійснився акт 
возз’єднання України з Росією. 
Докорінцб змінилося обличчя на
шої країни. Немає колишньої 
царської Росії. Б йеликий бага
тонаціональний Радянський 
Союз — могутня соціалістична 
держава.

В братній сім’ї радянських 
республік, спираючись на допо
могу великого російського наро
ду, під проводом Комуністичної 
партії пишно розквітла Радян
ська Україна — республіка со
ціалістичної індустрії, колектив
ного соціалістичного землероб
ства, високої соціалістичної куль
тури.

В. ДЯДИЧЕННО, 
доцент кафедри історії УРСР 

Київського Державного 
Університету.

ї дати

ків
план капітального і середнього 
ремонту колії. Кращих ре
зультатів добились бригади тт. 
Гриценка і Таранича.

На честь знаменної дати— 
300-річчя возз’єднання України 
з Росією—колектив транспортного 
управління зобов’язався в півтора 
раза збільшити проти 1953 року 
план вантажоперевезень. З пер
ших днів січня ми набираємо ви
сокі темпи роботи. Вчора, нап
риклад, залізничники значно пе
ревиконали завдання.

В. БІЛЕЦЬНИЙ, 
працівник залізничної контори 

тресту «Олександріявугілля».

ніків тт. Сопранова, Бахмача, 
Стадника. Вони виконали по 
півтори річних норми.

Трудівники управління мно
жать свої виробничі успіхи. З 
перших днів нового року вони 
перевищують змінні завдання.

А. ЛОБОВ.

З 24 по 29 грудня в' Києві 
проходила скликана Централь
ним Комітетом ІШ України на- 
рада-семінар редакторів і заві
дуючих відділами сільського 
господарства обласних газет, 
редакторів міських, районних 
газет, журпалів, завідуючих 
секторами преси обкомів пар
тії та інші. Всього понад ти
сячу чоловік.

Учасники наради заслухали 
і обговорили доповіді—завіду
ючого відділом пропаганди і 
агітації ЦК КП України тов. 
Паїпко Я. Ю. — «Вересневий 
Пленум ЦК КПРС про поліп- 

■ шешія масово-політичної робо
ти на селі», заступника завіду
ючого відділом пропаганди і 
агітації ЦК КІІ України тов. 
Лазебннка Ю. А —«Висвітлен
ня питань сільського госпо
дарства в пресі у зв'язку з 
постановою вересневого Плену
му ЦК КПРС'Про заходи даль
шого розвитку сільського гос
подарства СРСР», міністрасіль- 

! ського господарства Україн
ської РСІ’ тов. Співака М. С. 

і —«Про заходи по виконанню 
І рішень вересневого Пленуму

Пленум міськкому КП України
Днями відбувся пленум міськ

кому КІІ України, який обговч- 
рив питання про хід виконання 
постанови вересневого Пленуму 
ЦК КІІРС. З доповіддю по цьому 
питанню виступив секретар 
міськкому партії т. Луценко.

—З перших днів після виходу 
в світ постанови вересневого Пле
нуму ЦК КПРС, — відзначив до
повідач, — трудящі підприємств 
та установ міста подають допомо
гу хліборобам.

132 інженери, техніки та ін
ші спеціалісти виявили бажан
ня поїхати на роботу в село і 
вже працюють в МТС і колгос
пах області директорами і голов
ними інженерами МТС, агроно
мами, зоотехніками, тракто
ристами і комбайнерами. 24 під
приємства і учбових закладів
взяли шефство над колгоспами і 
МТС Олександрійського і Петрів- 

| ського районів. Вони подають 
І допомогу в ремонті і механізації 

тваринницьких приміщень, елек
трифікації колгоспів, проводять 
масово - політичну роботу серед 

| хліборобів.
Але в цій важливій справі 

і зроблені тільки перші кроки.
Зовсім незадовільно подається 

І допомога колгоспам більшістю 
підприємств Димитровського 
тресту. Секретарі парторганіза- 
цій тт. Саєнко, Євсютін, Гострий, 
господарники тт. Святець, Бе- 
ренштам і Кругліков по суті 
шефською роботою не займають
ся.

ІІс пішли далі складання за
ходів і керівники автобази тт. 
Закохайло і Айзенберг в наданні 
шефської допомоги Користівській 
МТС. І це в той час, як МТС 
знаходиться в дуже важкому 
стані з ремонтом тракторів і сіль- 
госпінвентаря. Ні керівники МТС, 
ні шефи не проявили ініціативи, 
щоб використати можливості ав
тобази для ремонту сільськогос
подарських машин.

Слабо також? подають шефську 
допомогу колгоспам Байдаківська 
брикетна фабрика, відділ робіт
ничого постачання та інші.

ЦК КПРС в галузі розвитку 
тваринництва».

В обговоренні доповідей взя
ли участь редактори обласних, 
міських і районних газет.

Для учасників наради був 
прочитаний ряд лекцій з пи
тань марксистсько - ленінської 
теорії, про міжнародне стано
вище, про 300-річчя возз'єд
нання України з Росією, а та
кож з найважливіших питань 
сільського господарства.

Учасники наради перегляну
ли ряд сільськогосподарських 
кінофільмів, кіножурналів, а 
також прослухали оперу «Бог
дан Хмельницький».

В роботі наради взяли участь 
Секретар ЦК КП України Ки- 
риченко 0. 1., Голова Ради Мі
ністрів Української РСРКорот- 
ченко Д. С., Голова Президії 
Верховної Ради Української 
РСР Гречуха М. С., перший 
заступник Голови Ради Мініст
рів Української РСР Сенін Ї7Г., 
Секретар ЦК КП України На
заренко І. Д.

На нараді з промовою вис
тупив Секретар ЦК КІІ Укра
їни тов. 0. І. Киричепко.

(РАТАЇ).

Працівники культосвітніх ус
танов міста, агітколективи під
приємств нерегулярно виїжд
жають на село для проведення 
масово - політичної роботи, ще 
рідко організується читання лек
цій і доповідей по роз’ясненню 
хліборобам ------- рішень
партії та ^ніцног'НЮ дальший 
розвиток блен^ого господарства.

Головний інженер Байдаків- 
ського вуглерозрізу т. Шаболтас 
в своєму виступі сказав, що 
серйозні недоліки в практичному 
здійсненні постанови вересневого 
Пленуму, в організації шефської 
допомоги мають місце тому, що 
міськком партії обмежується ли
ше збиранням відомостей по цій 
справі.

■ Секретар парторганізації дес< 
ревообробних майстерень т. Су>- 
рун розповів, яку допомогу по
дає колектив майстерні колгос
пам Петрівського району. Разом 
з тим він звернув увагу бюро 
міськкому партії на необхідність- 
давати більш конкретні завдання 
підприємствам, порчджувати пи
тання шефської роботи з сіль
ськими райкомами партії.

Учасники пленуму вказували 
на необхідність посилення орга
нізації шефської' допомоги в під
готовці до весняної сівби.

Виступаючі в дебатах також 
відзначили, що секретарі партій
них організацій, господарські 
керівники не вивчають економі
ки підшефних колгоспів, не по
дають конкретної допомоги прав
лінням й парторганізаціям сіль
госпартілей у зміцненні вироб
ничої дисципліни і підвищенні 
продуктивності праці колгоспни
ків.

Поряд з цим учасники плену
му говорили про те, що окремі 
голови колгоспів, як, наприклад, 
«Заповіт Леніна», «Шлях до ко
мунізму», керівники Користів- 
ської МТС байдуже ставляться 
до використання шефської допо
моги.

По обговореному питанню пле
нум міськкому КП України прий
няв рішення.
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новорічний

Два підсумки

БК—00502.

ХВИЛИН ДО

№8
тюм

2 
для

Ноли продзвонили куранти
Щасливі й горді за здобуті 

успіхи в труді зібрались иа 
новорічний вечір гірники Байда- 
ківського вуглерозрізу. В прос
торому клубі силами худож
ньої самодіяльності гірників 
був даний великий 
концерт.

За п'ятнадцять 
нового, 1954 року понад 100 
угільників зайшли в їдальню. 

«ут столи були заставлені но
ворічною багатою закускою. 
Кожний зайняв місце за сто
лом.

Як тільки з приймача пролу
нала новорічна здравиця, гір
ники радісно привітали Новий 
рік—щасливий рік нових тру
дових перемог.

Думи і почуття всіх присут
ніх висловив начальник тягло
вої підстанції т. Федоренко. 
Високо піднявши бокал, він 
сказав:

—Товариші—друзі! Дозволь
те поздоровити вас з Новим 
роком, з новим щастям. Я про
поную перший тост проголоси- 

•чкй'"соцтадх________
4 'НІВ ком

Ш ялинка
Радісно зуі-^. 'ІИІовий рік 

учні шкіл міста і робітничих 
селищ.

У школах, на підприємствах 
і в установах міста відбулися 
традиційні дитячі ялинки з 
Дідом Морозом і Снігурочками.

В міський Палац піонерів 
понад 150 учнів шкіл прийшли 
на новорічний бал-маскарад.

Виступи учасників худож- 
самодіяльності чергувалися 

з веселими піснями, танцями, 
іграми, інсценівками, клоуна
дами тощо.

МІЖНАРОДНИЙ огляд

1953 рік минув. Нема тепер у 
світі такого кутка, де б люди не 
підбивали йому підсумки, не об
говорювали б перспективи на 
майбутнє.

Які ж ці підсумки? Чим зна- 
~ менний минулий рік?

Природно, що .оглядаючись на 
пройдений за рік шлях, мільйони 
чоловіків і жінок думають про 
найбільш насущне, про найбільш 
важливе в їх житті—про мир, про 
добробут простих трудівників, про 
щастя дітей.

І перше, що впадає в очі—це 
|К_ .що два різних світи, які існу- 
г” , тепер на землі, прийшли до 

його року з протилежними ре- 
іьтатами.
Третина людства живе зараз в 
аїнах, які становлять табір ми- 

демократії і соціалізму. Про
відною силою цього табору є наш 
Радянський Союз. Тут трудівники 
зустрічають новий рік з радістю, з 
впевненістю в тому, що, коли бу
ло щастя в минулому році, то ще 
більше воно буде в новому, 1954 

-році.
Саме щастям, впевненістю в

Дніпропетров
ська область. У 
післявоєнні ро
ки коло Ніко
польського Пів
денно- трубного 
заводу виросло 
нове селище.

На знімку: 
новий шкільний 
будинок.

Фото С. Вільт- 
мана.

(Прескліше 
РАТАУ).

ти за Комуністичну партію, за 
Радянський уряд, які повсяк
денно піклуються про добробут 
радянських людей.

Проголошувались тости за 
мир, за дружбу народів, за 
щасливе шахтарське життя. 
Пісні, танці і жарти тривали 
до самого ранку.

Весело й цікаво провели ново
річну ніч працівники тресту 
«Олексапдріяву гілля». Біля
ялинки близько 100 чоловік 
зібралися за святково вбраними 
столами.

Коли куранти московського 
Кремля пробили 
годин, всі встали з високо під
нятими бокалами. Лунали поз
доровлення: 
ком, товариші! З новим щастям!

Перший тост проголосили 
па честь Комуністичної партії 
і рідного Уряду. Всі підвелись 
і виконали Гімн Радянського 
Союзу.

Гуляння тривало до п'яти 
годин ранку.

дванадцять

Лунали П03-
3 Новим ро-

в Палаці піонерів
За кращі маскарадні костю

ми присуджено 10 премій.
Перші дві премії одержали 

учениці середньої школи №2 
ім. Горького Рімма І’рузинова і 
Ліда Дрига за костюми «Ми 
діти миру!» та «Індієць».

Другу премію одержала уче
ниця неповної середньої школи 

Таня Афанасьєва за кос- 
«Метелик».
січня в Палаці піонерів 
дітей відбувся концерт.

нових

майбутньому, великими трудови
ми перемогами в будівництві но
вого життя характерний тут ми
нулий рік. У нашій країні за цей 
час до ладу стали сотні 
промислових підприємств і ма
шинно-тракторних станцій. Партія 
і уряд вжили заходів, які забез
печують дальше зростання ре
альної заробітної плати робітни
ків і службовців, грошових і на
туральних доходів колгоспників, 
значне збільшення народного спо
живання. Тільки в результаті ос
таннього зниження державних роз
дрібних цін населення нашої Бать
ківщини одержало вигоду в 53 
мільярди карбованців. На 13 міль
ярдів карбованців збільшились 
доходи колгоспників у результаті 
зниження сільськогосподарського 
податку і підвищення державних 
заготівельних цін на продукти 
сільського господарства. Цими 
заходами далеко не вичерпується 
все те, що радянська держава 
зробила в минулому році для доб
робуту трудящих.

Великий приклад радянського 
народу наслідували люди країн

бідняків 
Вони не 

посміш- 
заняття. 
з дорос- 

газети, 
водять

Сотні хлопчаків бігають по ву
лицях міст Америки, вигукуючи: 
«Останні новини», «Вечірній ви
пуск», «Останні вісті» і т. д. Це 
маленькі продавці газет. Цілими 
днями, без відпочинку юні труже- 
ники пропонують перехожим га
зети і журнали. Офіційна амери
канська преса знайшла можли
вим називати їх «незалежними 
підрядниками підприємців». Уряд 
СІІІА випустив навіть спеціальну 
марку, на якій продавці газет зоб
ражуються як символ «вільного 
підприємства». За цими демаго
гічними викрутасами американ
ської пропаганди приховується 
найжорстокіша експлуатація ди
тячої праці.

Діти американських 
позбавлені дитинства, 
знають, що таке радісна 
ка, веселі гри, шкільні 
Вони трудяться нарівні 
лими. Вони продають 
стоять біля верстатів, 
трактори, працюють на полях.

Дитяча праця служить важли
вим джерелом збагачення моно
полістів. Американська організа
ція «Національний комітет по пи
таннях дитячої праці» в своїй що
річній доповіді пише: «Працюють 
навіть 7-річні, 8-річні діти, хоча 
їм слід було б відвідувати школу 
або гратися, і багато з них пра
цюють в умовах, подібних до тих 
умов, в яких працювали діти на 
фабриках на початку століття. 
По багато годин, часто від сходу ' 
до заходу сонця, зсутулившись, на 
четвереньках... трудяться вони, 
щоб внести свою частку в мізер
ний заробіток своїх батьків».

За офіціальними підрахунками, 
в 1952 році близько двох мільйо
нів дітей працювало в промисло
вості і в сільському господарстві 
США. Майже безкоштовна дитя
ча праця приносить великі при
бутки підприємцям. Тому не див
но, що дитяча праця, як і жіноча, 
використовується все ширше і 
ширше. Так, в серпні 1953 року 
на сільськогосподарських та . ін
ших роботах було зайнято 3.232 
тисячі дітей від 14 до 17 років.

Багато американських дітей не 
знають, що таке школа: вони 
там ніколи не були. За останні
ми даними, чотири мільйони дітей 
шкільного віку взагалі не мають

ПІДГОТОВКА РЕАКЦІЙНОГО ЗАКОНОПРОЕКТУ В ЯПОНІЇ

Японський уряд Іосіда розроб
ляє новий реакційний законо
проект, який забороняє япон
ським учителям займатися по
літичною діяльністю. Цей законо- 

народної демократії. За минулий 
рік промислове виробництво в 
європейських народно-демокра
тичних державах (Польща, Чехо- 
словаччина, Угорщина, Румунія, 
Болгарія і Албанія) зросло, за 
приблизними підрахунками, на 12 
процентів. Тепер рівень промис
лового виробництва в цих краї
нах перевищує рівень 1937 року 
більш як в три рази! Ці видатні 
досягнення не можна не порівня
ти з становищем в таких західно
європейських державах як Фран
ція, Бельгія, Австрія, Данія, Гре
ція, Люксембург, де навіть не 
зважаючи на гонку озброєнь, ви
робництво розвивалося черепаша
чою ходою, перевершивши рівень 
1937 року лише менш як на тре
тину.

В Китаї, Польщі, Чехословач- 
чині, Угорщині і в усіх інших 
країнах демократичного табору 
буквально кожний день 1953 року 
був відзначений перемогами в 
справі розвитку економіки, зрос
тання культури і добробуту тру
дящих.

Зовсім інакше пройшов рік у 
капіталістичних державах. Зару
біжна преса повідомляє, що в СІІІА 
у минулому році закрилось багато 
підприємств, скорочується місяць 
у місяць число робітників. За 
офіціальними даними, за 1953 рік

В КРАЇНАХ КАПІТАЛУ

Експлуатація дітей в США
можливості відвідувати школу, 25 
процентів дітей можуть навчати
ся лише в перших класах почат
кової школи. Замість шкільної 
парти перед цими дітьми бавов
няне поле „або конвейєр заводу, 
безперервна виснажувальна пра
ця.

В американських законах є де
які обмеження застосування дитя
чої праці. Наприклад, в деяких 
штатах забороняється використо
вувати прашо дітей в години 
шкільних занять. В окремих шта
тах встановлені норми робочого 
дня у відповідності з віком. Але 
навіть ці незначні обмеження за
лишаються на словах, а на ділі 
мільйони дітей шкільного віку під
даються жахливій експлуатації. У 
згаданій доповіді «Національного 
комітету по питаннях дитячої 
праці» вказується: «Огляд пові
домлень про порушення правил 
застосування дитячої праці пока
зує, що навіть в тих випадках, 
коли закон передбачає відповідні 
норми, багато дітей шкільного ві
ку використовуються протизакон
но в умовах, які завдають шкоди 
їх здоров’ю і добробуту».

ІЦоб не позбавити підприємців 
дешевої робочої сили, місцеві 
власті роблять все для того, щоб 
діти бідняків не ходили до школи. 
З цією метою вони взагалі закри
вають школи на час сезонних ро
біт. Особливо це практикується на 
півдні США, де, звичайно, закри
ваються спеціальні негритянські 
школи під час обробітку бавовня
них полів і збирання врожаю.

В штаті Массачузетс власті да
ли інспектору штату в питаннях 
праці вказівку не запроваджува
ти закону про дитячу працю в 
умовах «надзвичайного або тяж
кого становища в будь-якій галу
зі промисловості або в будь-яких 
інших закладах». Таким чином, 
підприємці мають повну можли
вість експлуатувати дітей, не не
сучи за це ніякої відповідаль
ності.

Тяжка, виснажувальна праця, 
відсутність правил технічної без
пеки і медичної допомоги приво
дять до нещасних випадків і пе
редчасної загибелі дітей і підліт
ків. В номері бюлетеня за лис
топад «Амерікан Чайлд» повідом
ляється, що тільки з травня по 

розгромити 
Японії, що

проект має на меті 
профспілку вчителів 
об’єднує близько 500 тисяч пра
цівників освіти. Боротьба за мир 
і національну незалежність Япо- 

число безробітних там зросло 
більш як на 700 тисяч чоловік, 
зросли ціни на продовольство і 
товари широкого споживання, 
знизились заробітки трудящих. 
Особливо тяжко доводиться аме
риканським фермерам, доходи 
яких у зв'язку з кризою в сіль
ському господарстві впали за рік 
ще на 1 мільярд доларів. Дев'ять 
десятих сільського населення краї
ни живуть в злиднях, а монопо
лії, тимчасом, продовжували на
живатися на воєнних замовленнях. 
Тільки за першу половину 1953 
року прибутки найбільших кон
цернів збільшились на 17 процен
тів.

Американський імперіалізм за- 
кабалив багато інших капіталіс
тичних країн, і тому на їх стано
вищі незабаром позначилися еко
номічні труднощі в США. В Ан
глії ціни на різні продукти харчу
вання зросли за останні два роки 
в межах від 25 до 85 процентів. 
У Західній Німеччині і Західному 
Берліні число безробітних стано
вить близько 4 мільйони чоловік. 
1 так в усіх країнах капіталу, де 
мільйони й мільйони людей зуст-

----‘ ................ -....  

жовтень 1953 року на сільсько
господарських роботах сталося 324 
нещасних випадки з дітьми від 6 
до 17 років, в тому числі 93— 
смертні. «Навіть це жахливе чис
ло, — пише бюлетень, — ОСНОВИ^' 
не головним чином на окремих 
повідомленнях газет, далеко не 
дає повної картини. Наприклад, 6 
вересня щомісячник «Айова форм 
енд хоум реджістср» повідомив 
про 27 нещасних випадків на 
тракторах у цьому штаті за пер
ші літні місяці, причому потер
піли трактористи у віці молодше 
15 років... Кінець літа не привів 
до припинення цієї тривожної 
статистики. Напротязі вересня і 
жовтня було повідомлено ще про 
53 нещасних випадки. Загинули 
ще 22 молодих життя».

Офіціальна американська ста
тистика не займається досліджен
ням питання про дитячу працю. 
Але навіть за уривчастими газет
ними даними можна собі уявити 
жорстоку експлуатацію дітей в 
США, жахливі умови праці, що 
ведуть до загибелі малодітних 
трудівників. Тисячі людей стають 
каліками, втрачають працездат
ність, вмирають, не доживши до 
свого повноліття в результаті 
тяжкої. праці, недоїдання, нес
терпних умов праці. Лише в од
ному штаті Каліфорнія в 1950 ро
ці в результаті нещасних випадків 
в промисловості втратили праце
здатність 1.676 дітей і підлітків.

Особливо тяжке становище нег
ритянських, мексіканських, пуер- 
торіканських дітей. В основному 
це діти кочуючих сільськогоспо
дарських робітників. Разом зі 
своїми батьками вони їздять по 
всій країні, наймаючись на сезон
ні роботи. Ні про яку освіту і 
нормальне виховання цих дітей 
немає й мови. Діти таких робіт
ників трудяться нарівні з дорос
лими, ведуть напівголодне існу
вання, піддаючись найжорстокішій 
експлуатації.

Прихильники «американського 
образу життя» вважають не
від'ємною частиною цього «обра
зу життя» звірячу експлуатацію 
дітей, які працюють від зорі до 
зорі на полях, непритомніючих 
біля конвейєра або бігаючих ці
лими днями по вулицях з кипами 
газет.

І. МАСЛОВА.

нії, яку веде ця 
перешкодою для 
дом Іосіда політики переозброєн
ня і відновлення мілітаризму.

(ТАРС).

профспілка, є 
форсування уря-

річають новий рік у злиднях, го
лоді і тривозі за свою долю.

Але підсумки минулого року в 
таборі соціалізму і в таборі капі
талізму були б неповними, якщо не 
сказати про його політичні резуль
тати.

Народи ще глибше зрозумілії 
згубність політики, провадженої 
реакційними правлячими колами 
імперіалістичних держав і ще міц
ніше згуртували свої сили в бо
ротьбі за мир. Зусилля багато
мільйонної армії борців за мир 
примусили американських агресо- 

•рів піти на укладення перемир'я 
в Кореї, заважають їм здійснювати 
свої антинародні заміри в Європі, 
на Близькому Сході і в інших 
частинах земної кулі. 1 нема ні
чого дивного в тому, що за мину
лий рік міжнародний престиж 
США та їх поплічників упав ще 
нижче. „Геть американський імпе
ріалізм", „Геть іноземну еконо
мічну експлуатацію"—під такими 
лозунгами шириться боротьба 
трудящих капіталістичних країн 
за свої права, свободу і незалеж
ність.

А. ГЕОРГІЄВ.

Редактор В. МАЛЕНКО
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Постанова ЦК КПРС
Про Міжнародний жіночий день 8

Міжнародний жіночий день 8 березня в 
цьому році радянський народ відзначає на
передодні виборів до Верховної Ради СРСР, 
в обстановці могутнього політичного і тру
дового піднесення, всенародної боротьби 
. а дальший розквіт нашої Батьківщини, в 
умовах активної боротьби Радянського 

ИЬ^уза ослаблення міжнародної напру- 
; відвернення нової війни, за мир 
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^^і^^-Е-Нп-Нгґ-птчпоі парти успішно ви- 
кр^оть величну програму комуністичного 
будівництва. Спираючись на досягнуті ус
піхи в розвитку соціалістичної індустрії і 
посуваючи її далі, радянський народ само
відданою, творчою працею перетворює в 
життя заходи Партії і Уряду, спрямовані 
на круте піднесення всіх галузей сільсько
го господарства і виробництва предметів 
народного споживання, на підвищення ма
теріального добробуту і культурного рівня 
життя всіх радянських людей.

Величезний вклад у загальну справу 
зміцнення могутності Радянської держави, 
в справу боротьби за комунізм вносять ра
дянські жінки. Мільйони радянських жінок 
активно беруть участь в комуністичному 
будівництві, проявляють невичерпну енер
гію, творчу ініціативу, організаторські 
здібності і таланти. Комуністична Партія, 
безустанно дбаючи про політичне вихован
ня і культурне зростання радянських жі
нок, про створення необхідних умов для 
свідомої і активної участі їх в управлінні 
країною, у господарському і культурному 
будівництві, вивела їх па широкий шлях 
громадсько - політичної діяльності.

Радянські жінки беруть активну участь 
в управлінні державою, сотні тисяч з них 
показали себе здібними державними діяча
ми. В числі депутатів Верховної. Ради 
СРСР 280 жінок, депутатами Верховних 
Рад союзних і автономних респуб
лік є 2.209 жінок, понад півмільйона жі
нок — депутати місцевих Рад. Найкращі 
дочки радянського народу висунуті па нас
тупних виборах кандидатами в депутати 
Верховної Ради СРСР.

Виховані Комуністичною партією, радян
ські жінки проявили себе гідними патріот
ками Батьківщини в боротьбі за розвиток 
промисловості, сільського господарства, 
науки і культури. Великою є роль жінок у 
соціалістичній промисловості. На заводах і 
фабриках, на транспорті жінки успішно 
оволодівають передовою технікою, доби
ваються високої продуктивності праці і 
відмінної якості продукції, борються за 
повне використання резервів і можливос
тей підприємств; багато жінок виступають 
ініціаторами нових методів роботи на ви
робництві.

Колгоспний лад підняв багатомільйонні 
маси селянок на творчу працю. Наші слав
ні колгоспниці, робітниці МТС і радгоспів 
ідуть в перших рядах соціалістичного зма
гання за одержання високих і сталих вро
жаїв, всемірне збільшення поголів’я і про
дуктивності громадського тваринництва. 
Десятки тисяч жінок - колгоспниць вису
нуті головами колгоспів, бригадирами ріль
ничих бригад, завідуючими тваринницьки
ми фермами. Багато тисяч жінок, успішно 
оволодівши спеціальностями механізаторів, 
водять трактори і комбайни, працюють на 
складних сільськогосподарських машинах.

В усіх галузях соціалістичного народного 
господарства, науки і культури, в держав
ному апараті нарівні з чоловіками плодо
творно працює численна армія жінок-спе- 
ціалістів. Радянські жінки займають виз
начне місце в науці і мистецтві. В науко
вих, учбових і культурно - освітніх закла
дах нашої країни працюють більше двох 
мільйонів семисот тисяч жінок. Жінки— 
наукові працівники, інженери і техніки, 
агрономи і зоотехніки своїми дослідження
ми, винаходами і відкриттями збагачують 
радянську науку. Жінки — письменники, 

хідожники, діячі театру і кінематографії 
вносять серйозний вклад у розвиток ра
дянського мистецтва.

Понад мільйон жінок - учителів віддають 
свої сили вихованню і навчанню молодого 
покоління в дусі полум’яного радянського 
патріотизму і дружби між народами, в ду
сі відданості справі будівництва комуніз
му. Більш як два мільйойи жінок працю
ють Р зя-іадах охорони здоров’я і фізкуль- 
--гг*? виконуючи почесну роль охорони 
здоров'я трудящих.

Радянським жінкам надані всі можливо
сті для оволодіння наукою і культурою. 
Понад один мільйон 300 тисяч жінок нав
чаються у вищих і спеціальних середніх 
учбових закладах.

Радянська держава високо цінить са
мовіддану, творчу працю жінок - патріо
ток. За видатні заслуги перед Батьківщи
ною 2.346 жінкам присвоєні звання Героя 
Радянського Союзу і Героя Соціалістичної 
Праці. За видатні роботи в галузі науки, 
винахідництва, літератури і мистецтва 
741 жінка удостоєна Сталінської премії. 
Близько 900 тисяч жінок — діячів науки 
і культури, передовиків і новаторів про
мислового виробництва, знатних тракто
ристок, хліборобів, бавовнярів, буряково- 
дів. тваринників — нагороджено орденами 
і медалями СРСР.

Глибокою повагою в Радянській країні 
користується жінка - мати, вона виконує 
важливе і почесне завдання — виховання 
дітей — майбутніх будівників комунізму. 
В СРСР діє пайпередовіше в світі зако
нодавство, яке забезпечує охорону мате
ринства і дитинства, охорону жіночої пра
ці. Високе звання «Мати - героїня» прис
воєно 41 тисячі багатодітних матерів. Ор
денами «Материнська слава» і «Медаллю 
материнства» нагороджено понад 4 міль
йони жінок. Радянська держава виявляє 
постійне піклування про багатодітних і 
одиноких матерів, подаючи їм матеріальну 
допомогу. Тільки в 1953 році на ці цілі 
витрачено більше шести з половиною 
мільярдів карбованців. Радянська держава 
безустанно піклується про жінку-матір, 
створює їй можливості активно брати 
участь у виробничому і громадському жит
ті, подає допомогу у вихованні дітей. Рік 
у рік збільшуються затрати на будівниц
тво шкіл, дитячих садків і ясел, на піо
нерські табори і дитячі санаторії.

На досвіді Радянського Союзу жінки 
всього світу переконуються в тому, що 
тільки перемога соціалізму забезпечує пов
не розкріпачення жінок і дає їм можливість 
проявити себе в усіх галузях життя, роз
крити свої здібності і таланти. Наслідуючи 
приклад радянських жінок, активно беруть 
участь в будівництві нового життя жінки 
Китайської Народної Республіки, Польщі, 
Чехословаччини, Угорщини, Румунії, Бол
гарії, Албанії, Корейської Народно-Демо
кратичної Республіки, Монгольської На
родної Республіки, Німецької Демократич
ної Республіки. День 8 березня жінки кра
їн народної демократії відзначають новими 
успіхами в будівництві соціалізму, у під
вищенні добробуту народу і розвитку 
культури.

Трудящі жінки капіталістичних країн 
зустрічають Міжнародний жіночий день 8 
березня в умовах зростаючої експлуатації 
і зниження життєвого рівня трудящих. Ве
ликим тягарем на плечі жінок лягають 
гонка озброєнь, зростання цін на продукти 
харчування і предмети широкого спожи
вання, збільшення податків і безробіття. 
Злидні, голод, хвороби — все частіше сту
кають в двері їх сімей.

Трудящі жінки в капіталістичних краї
нах продовжують залишатись у нерівно
правному становищі з чоловіками. В бага
тьох країнах світу жінки не мають права 
обирати і бути обраними до державних ор

позбав- 
вони

ганів влади. Жінок в першу чергу 
ляють роботи, а за рівну працю 
одержують більш низьку заробітну плату, 
ніж чоловіки. Все посилюється наступ на 
демократичні права трудящих, все більше 
застосовуються репресивні заходи проти 
демократичних організацій, які захищають 
права жінок.

Жінки країн капіталізму не хочуть 
більше миритися з таким становищем, не 
хочуть жити в постійній тривозі за життя 
своїх дітей, за щастя своїх сімей. Все ак
тивніше жінки борються за однакові пра
ва з чоловіками в усіх галузях життя, ви
магають державної охорони материнства, 
політичних і громадських прав незалежно 
від раси, національності, мови, релігії, 
права на освіту, права на створення демо
кратичних жіночих організацій.

Жінки всього світу вимагають ослаблен
ня міжнародної напруженості, мирного 
врегулювання спірних питань, здійснення 
співробітництва між народами, відмови від 
використання атомної, водневої та інших 
видів зброї масового знищення людей.

Мільйони жінок в другій світовій війні 
втратили найбільш близьких людей—чоло
віків, синів, братів. В ім’я життя дітей, в 
ім'я майбутнього людства об’єднуються 
жінки всіх країн, підносять свій голос на 
захист миру проти нової війни. Великою 
силою в демократичному русі жінок є Між
народна Демократична Федерація жінок, що 
об'єднує 140 мільйонів жінок 66 країн.

В авангарді міжнародного жіночого рухх. 
йдуть радянські жінки. В ім'я перййяк 
справи миру і демократії радянські жінки 
розвивають дружні інтернаціональні зв’яз
ки з жінками країн народної демократії, з 
трудящими жінками капіталістичних країн 
і колоній. В радянських жінках трудящі 
жінки всього світу бачать своїх вірних 
друзів по активній боротьбі за мир, за свої 
життєві інтереси, сподівання і прагнення. 

Центральний Комітет Комуністичної пар
тії Радянського Союзу палко поздоровляє 
радянських жінок з Міжнародним жіночим 
днем 8 березня.

Центральний Комітет Комуністичної пар
тії Радянського Союзу висловлює тверду 
впевненість у тому, що жінки Радянської 
країни — робітниці і колгоспниці, діячі 
науки і культури, спеціалісти промисло
вості і сільського господарства, працівники 
торгівлі, радянські службовці своєю актив
ною, творчою працею будуть і далі мно
жити славу та багатство нашої Батьківщи
ни, її силу і могутність, будуть у перших 
рядах борців за побудову комунізму в на
шій країні.

Центральний Комітет Комуністичної пар
тії звертається до всіх жінок — трудів
ниць промисловості, будівництва, тран
спорту, сільського господарства з закли
ком наполегливо добиватися все нових і 
нових успіхів у соціалістичному змаганні 
за виконання і перевиконання п’ятого п’я
тирічного плану розвитку СРСР, за повне 
використання всіх можливостей і резервів 
соціалістичного господарства.

ЦК КГІРС закликає жінок — робітниць, 
інженерів, техніків і майстрів ще енергій
ніше вести боротьбу за підвищення про
дуктивності праці, зниження собівартості 
і поліпшення якості виробів, за збільшен
ня випуску продукції з кожного метра ви
робничої площі, більш раціональне вико
ристання устаткування, вивчати і широко 
застосовувати досвід передовиків і новато
рів виробництва, досягнення науки і тех
ніки. ЦК КПРС сподівається, що жінки, які 
працюють у легкій і харчовій промислово
сті, докладуть всіх своїх сил для успіш
ного здійснення загальнонародного завдан
ня — різкого піднесення виробництва то
варів народного споживання, виявлять 
творчу ініціативу і винахідливість для до
сягнення високої якості і різноманітності

Центральний Комітет Комуністичної партії Радянського Союзу.

березня
асортименту товарів.

ЦК КПРС закликає жінок—колгоспниць, 
робітниць МТС і радгоспів, спеціалістів 
сільського господарства боротися за швид
ке подолання відставання в розвитку тва
ринництва, у виробництві картоплі й ово
чів, за дальше піднесення виробництва 
зерна і всіх інших галузей сільського гос
подарства, ширше впроваджувати в кол
іт енне і радгоспне виробництво досягнення 
науки і передовий досвід по підвищенню 
врожайності зернових, овочевих, технічних 
культур і продуктивності тваринництва, 
наполегливо боротися за зростання гро
мадського господарства колгоспів, поліп
шення роботи МТС і радгоспів, за створен
ня в нашій країні достатку продовольства 
для населення і спровини для легкої про
мисловості.

ЦК КПРС закликає жінок—працівників 
культури спрямувати свої творчі сили і 
здібності на дальший розвиток радянської 
науки, літератури і мистецтва, народної 
освіти та охорони здоров’я; жінок-служ- 
бовців — на всемірне поліпшення роботи 
державного апарату.

На шляху нашого руху вперед до кому
нізму є немало труднощів, у нас є ще під
приємства і деякі галузі промисловості, що 
відстають, не виконують плани, є ще ба
гато відстаючих колгоспів, МТС і радгос
пів. ЦК КПРС висловлює впевненість, що 
радянські жінки спрямують свої сили та 
епергі ю на подолання цих труднощів і хиб 
у нашій роботі.

Насущні завдання комуністичного бу
дівництва в нашій країні вимагають від 
партійних організацій дальшого залучення 
жінки до праці в промисловості, на тран- 
тщррті, у будівництві, у сільському ГОСІІО- 
дарствпшосилення масово - політичної і 
культурно - освітньої роботи серед жінок, 
безустанного піклування про підвищення 
їх виробничої кваліфікації і культурно- 
технічного рівня, сміливого висування жі
нок на керівну партійну, радянську, госпо
дарську, профспілкову, комсомольську ро
боту.

ЦК КПРС пропонує партійним, радян
ським, господарським, профспілковим і ком
сомольським організаціям посилити піклу
вання про поліпшення умов праці і побу
ту жінок, проявляючи особливу чулість до 
жінок - матерів, допомагати їм у вихован
ні дітей. Необхідно встановити повсякден
ний контроль за неухильним додержанням 
радянських законів про охорону жіночої 
праці і державних заходів по посиленню 
піклування про жінок і дітей, поліпшити 
роботу шкіл, дитячих садків, ясел, піонер
ських таборів, громадських їдалень, пра
лень, пошивних майстерень та інших під
приємств, покликаних обслужувати побуто
ві потреби населення. Необхідно посилити 
контроль за виконанням планів будівниц
тва шкіл, дитячих садків, ясел, лікуваль
них і побутових закладів.

Визнаючи особливу роль жінок у справі 
виховання дітей, ЦК КПРС впевнений в 
тому, що радянські жінки докладуть всіх 
своїх сил для виховання працелюбного, 
мужнього, здатного переборювати будь-які 
труднощі, вірного своєму народові і радян
ській Батьківщині молодого покоління.

Жінки Радянського Союзу пбвинні і да
лі бути в авангарді боротьби за мир між 
усіма народами і за відвернення нової вій
ни, повинні .зміцнювати свої інтернаціо
нальні зв’язки з трудящими жінками всіх 
країн.

Центральний Комітет Комуністичної пар
тії Радянського Союзу, вітаючи радянських 
жінок в Міжнародний жіночий день 8 бе
резня, гаряче бажає їм нових трудових ус
піхів в усіх галузях народного господар
ства, науки і .культури на благо і щастя 
радянського народу, який впевнено йде 
вперед до комунізму.
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УКАЗ ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР
Про передачу Кримської області 

із складу РРФСР до складу УРСР
Враховуючи спільність економіки, територіальну близь

кість і тісні господарські й культурні зв'язки між Кримською 
областю і Українською РСР, Президія Верховної Ради Союзу 
Радянських Соціалістичних Республік постановляє:

Затвердити спільне подання Президії Верховної Ради 
РРФСР і Президії Верховної Ради УРСР про передачу Крим
ської області із складу Російської Радянської Федеративної Со
ціалістичної Республіки до складу Української Радянської 
Соціалістичної Республіки.

Голова Президії Верховної Ради СРСР
К. ВОРОШИЛОВ.

Секретар Президії Верховної Ради СРСР
М. ПЄГОВ.

Москва, Кремль. 19 лютого 1954 р.

XVI з'їзд ЛКСМ України

На честь 300-річчя возз’єднання України з Росією

25 лютого в Сесійному залі Вер
ховної Ради Української РСР від
крився XVI з’їзд Ленінської Ко
муністичної Спілки Молоді Ук
раїни.

Серед делегатів з’їзду—молоді 
новатори заводів, фабрик, будов, 
колгоспів, радгоспів і МТС, тут 
молоді шахтарі Донбасу, мета
лурги Придніпров’я машинобудів
ники з Харкова і Одеси, лісоруби 
Закарпаття, хлібороби Полтавщи
ни, буряководи Вінничини і Чер
кащини, наукові працівники Ки
єва і Львова.

Груди багатьох делегатів при
крашає Золота Зірка Героя Соціа
лістичної Праці, ордени і медалі 
Радянського Союзу — гідна на
города за самовіддану працю мо
лодих патріотів на благо радян
ської Батьківщини.

Секретар Центрального Коміте
ту ЛКСМ України тов. Шевель 
Г. Г. оголошує з’їзд відкритим. 
Він говорить про тяжку втрату, 
що спіткала в минулому році Ко
муністичну партію, радянський 
народ і все прогресивне людство, 
—смерть Йосифа Віссаріоновича 
Сталіна. Делегати вшанували 
світлу пам’ять Й. В. Сталіна 
вставанням.

Делегати обирають керівні ор
гани з’їзду.

До президії обираються тт. 0.1. 
Кириченко, І. С. Сенін, І. Д. На
заренко, секретар ЦК ВЛКСМ В. І. 
Кочемасов, секретарі ЦК ЯКОМУ 
Г. Г. ПІевель, Б. С. Шульженко, 
В. І. Дрозденко, Л. К. Балясна, 
доярка Герой Соціалістичної Пра
ці Н. В. Рева, агроном Грейтів- 
і-ької МТС Миколаївської області 
А. Н. Токарева, машиніст вугіль
ного комбайна шахти № 1-2 
«Горська» Ворошиловградської 

В Москві відбулась нарада секретарів комсомольських ор
ганізацій і молодих передовиків підприємств сільськогосподар
ського машинобудування і тракторобудування, скликана ЦК 
ВЛКСМ і Міністерством машинобудування СРСР.

На знімку: учасники наради оглядають прилади для випро
бування сільськогосподарських машин. Прескліше ТАРС.

області Н. II. Геля та інші.
Одностайно затверджується та

кий порядок денний:
1. Звіт ЦК ЛКСМУ,
2. Звіт Центральної ревізійної 

комісії,
3. Вибори:
а) Центрального Комітету 

ЛКСМУ,
б) Центральної ревізійної ко

місії.
Із звітною доповіддю Централь

ного Комітету ЛКСМУ виступив 
секретар ЦК ЛКСМ України тов. 
Г. Г. Шевель.

—З часу, який минув після 
XV в’їзду, комсомол України— 
один з численних бойових загонів 
ВЛКСМ, — говорить доповідач, 
—провів значну роботу по вихо
ванню молоді в комуністичному 
дусі, мобілізації її сил на дальше 
піднесення народного господар
ства і культури нашої країни. 
Комсомол України прийшов до 
свого XVI з’їзду тісно згуртова
ним навколо Комуністичної пар
тії Радянського Союзу.

Тов. Шевель спиняється на 
завданнях комсомолу в справі 
дальшого розвитку важкої проми
словості і транспорту, на питан
ні участі комсомольців і молоді в 
боротьбі за круте піднесення всіх 
галузей сільського господарства, 
па роботі комсомольських органі
зацій МТС.

Значне місце приділяє допові
дач питанням комуністичного ви
ховання радянської молоді.

Із звітною доповіддю Цент
ральної ревізійної комісії ЛКСМУ 
виступила тов. 0. Ф. Єгорова.

На звітні доповіді розгорнулись 
дебати.

З’їзд продовжує свою роботу. 
(РАТАУ).

Досягнення 
енергетиків

Включившись в соціалістичне 
змагання на честь 300-річчя воз
з’єднання України з Росією, ко
лектив Олександрійської електро
станції взяв зобов’язання до 5 
грудня виконати річну програму, 
квартальний план реалізувати до 
дня виборів у Верховну Раду 
СРСР — 14 березня.

Енергетики з честю здійснюють 
взяті зобов’язання. Квартальний 
плап виконано достроково. Досяг
нуто високих економічних показ
ників. Тільки в січні за рахунок 
зниження собівартості виробітку 
електроенергії зекономлено понад 
80 тисяч карбованців.

Зразки самовідданої праці 
показує зміна, якою керує черго
вий інженер комуніст т. Шокоть- 
ко. 22 лютого вона ие тільки в 
кілька разів перевиконала завдан
ня, але й зекономила чимало 
електроенергії. Збережено багато 
палива.

Високою продуктивністю праці 
відзначаються машиніст турбіни 
т. Малий, старший кочегар т. 
Пастух, старший електромонтер 
т. Терещенко, кочегар т. Кова
ленко та інші.

Г. ДЕМ’ЯНОВ, 
майстер паливно-транспортного 

цеху електростанції.

Швейна продукція 
понад план

З 22 лютого Олександрійська 
швейна фабрика видає продукцію 
понад двомісячний план. Радян
ський споживач одержав додатко
во костюмів, білизни і інших ви
робів на суму до 100 тисяч кар
бованців.

У порівнянні з відповідним пе
ріодом минулого року випуск ос
новного виду продукції — костю
мів—зріс на 15 процентів.

Колектив наполегливо працює 
над поліпшенням якості виробів. 
В цехах введені міжопераційні 
контролери, які перевіряють всі 
вузли пошиву, попереджують ви- 

і никнення браку.
Швейники множать свої успіхи, 

ширять соціалістичне змагання на 
честь 300-річчя возз’єднання Ук
раїни з Росією. І цьому змаганні 
кращих показ’-гків домоглись 
бригади тт. Тарасенка і Наумчу- 
ка. Вони до дня Радянської Ар
мії виконали взяті на себе зо
бов'язання.

І. МІРОШНИЧЕНКО, 
економіст планового відділу 

швейної фабрики.

ПРАВИЛЬНО 
ОРГАНІЗУВАТИ ПРАЦЮ 
Підвищені зобов’язання взяли 

на себе гірники шахти Кг2-3, 
вступаючи в соціалістичне зма
гання на честь великого націо
нального свята—300-річчя воз
з’єднання України з Росією. 

Стінна газета «Труд» пише про 
те, що дане слово на дільниці №2 
не підкріплюється ділом. Вона 
викриває причини відставання.

«Дільниця працює погано 
тому, що порушується паспорт 
кріплення; допускається пере
витрата лісоматеріалу. Зави- 
щепа собівартість продукції на 
1 карбованець 74 копійки. В 
результаті Тільки в січні збит

У відповідь на заклик 
російських хліборобів

Звернення учасників Всеросій
ської паради передовиків сіль
ського господарства, які виклика
ли на соціалістичне змагання хлі
боробів України, зустріло гаря
чий відгук в колгоспах і МТС 
республіки.

Колгоспники сільгоспартілі іме
ні Молотова, Ново-Миргородського 
району, Кіровоградської області, 
одностайно прийняли виклик на 
соціалістичне змагання хліборо
бів колгоспу «Призвів», Серпу- 
УовАьщіго району, Московської об
ласті. Молотовці вирішили ви
вищити В цьому році урОЛоїУ 
вість зернових на 5 центнерів з 
гектара, виростити по 350 цент
нерів цукрових буряків, по 180 
центнерів картоплі, по 300 цент
нерів помідорів і капусти з гекта
ра. Колгосп повністю підготував
ся вже до весняної сівби.

Змагаючись з колективом Кан- 
темирівської МТС, Каменської об

Виклик братів приймаємо
У зверненні учасників Всеросій

ської наради передовиків сіль
ського господарства говориться: 
«На ознаменування великої істо
ричної дати — 300-річчя воз
з’єднання України з Росією ми, 
учасники Всеросійської наради 
передовиків сільського господар
ства, викликаємо на соціалістич
не змагання колгоспників і кол
госпниць, працівників МТС і спе
ціалістів сільського господарства 
братньої Української респуб
ліки».

Тваринники артілі ім. 19 з’їз
ду КПРС гаряче схвалюють і 
приймають виклик російських 
друзів. Набувши багаторічний 
досвід роботи по догладу й утри
манню овець, ми, чабани, беремо 
на себе підвищені соціалістичні 
зобов’язання.

В" цьому році одержати приплід

Здійснюємо взяті зобов'язання
З честю виконує зобов’язання, 

взяті у соціалістичному зма
ганні на честь 300-річчя возз’єд
нання України з Росією і вибо
рів до Верховної Ради СРСР, ко
лектив артілі «Червоний тесляр». 
Січневий план виконано на 110 
процентів. Достроково завершено 
і лютневий план. Трудівники ар
тілі добиваються того, щоб до 14 
березня реалізувати план першо
го кварталу.

Борючись за здійснення своїх 
зобов’язань, ми виготовили для 
колгоспів району 1.000 штук пар

ПО СТОВПЦЯХ СТІНГАЗЕТ
ки становлять 9 тисяч карбо
ванців.

Гірничі майстри тт. Поляков 
і Русов не вживають належних 
заходів для усунення недоліків, 
забезпечення чіткої роботи 
транспорту, ліквідації простоїв 
гірників, зниження собівартос
ті видобутку палива».
Па конкретних прикладах га

зета показує внутрішні резерви, 
мобілізує гірників на подолання 
відставання, виконання взятих 
соціалістичних зобов’язань.
СМІЛИВО КРИТИКУВАТИ 

НЕДОЛІКИ В РОБОТІ
Добру справу робить стінна га

зета Байдаківського вуглерозрізу 

ласті РРФСР на честь 300-річчя 
возз’єднання України з Росією, 
механізатори Марківеької МТС, 
Ворошиловоградської області, до
строково завершили ремонт трак
торів і сільськогосподарських ма
шин. Включилась у соціалістичне 
змагання механізаторів двох брат
ніх республік, тракторна бригада 
Героя Соціалістичної Праці А. 
Поточилова з Явкинської МТС, 
Миколаївської області. Бригада 
повністю підготувалась; 
ної сівби, склала плани 
'■його проведення ІІОЛЬОІ

і то із сусідить вже маршрути 
руху аг]ЙШ’£ї“‘: будуть 
вати в дві зміни за годинним 
фіком. Механізатори зобов’язаної 
ся виростити в цьому році озимої 
пшениці не менше як по 23 цент
нери, а кукурудзи—по 40 цент
нерів на гектарі.

(РАТАУ).

по 150 ягнят від кожних ста вів
цематок. До дня виборів у Вер
ховну Раду СРСР—14 березня— 
виконати державний план здачі 
овечих смушків. Вважати голов
ним завданням — збереження 
всіх ягнят і дальший розвиток 
вівчарства.

Ми добре знаємо, що успіхи не 
прийдуть самі по собі. Вони за
войовуються в наполегливій пра
ці. Вже зараз для овець створені 
всі необхідні зоотехнічні умови, 
немає жодного випадку загибелі 
молодняка. План здачі смушків 
виконано на 75 процентів.

Ми боремось за право участі у 
Всесоюзній сільськогосподарській 
виставці, що відкривається в цьо
му році.

І. ІВАНОВ, М. ІЛЕНКО, 
І. МАЛИНА—чабани 

артілі ім. 19 з'їзду КПРС.

никових рам, 10 водонапірних ба
ків місткістю по 15 тисяч літрів 
кожний.

Завдяки злагодженій роботі всі 
трудівники артілі перевищують 
свої завдання. Особливо відзнача
ються тт. Іванов, Савков, Мііцен- 
ко, бригадир рамщикір т. Швед, 
оббивальник т. Шейнерман.

Колектив артілі збільшує ви
пуск меблів для населення, доби
вається поліпшений їх якості.

В. МАСЛОВ, 
секретар парторганізації артілі 

«Червоний тесляр».

«За вугілля», яка систематично 
висвітлює боротьбу колективу за 
достойну зустріч дня виборів до 
Верховної Ради СРСР, показує 
передовиків, розповідає про твор
чу роботу новаторів.

В останньому номері стінгазета 
закликає робітників рівнятись на 
раціоналізатора т. Константинова, 
який освоїв виготовлення коніч
них шестерень з витим зубом.

Проте газета не пише, чому в 
механічному цеху не здійснюють 
раціоналізаторських пропозицій 
інших новаторів, як, наприклад, 
т. Горбулича, чому тут простою
ють верстати.
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До 300-річчя возз'єднання України з Росією

Є ЛГ О Р І Н К А
Володимир СОСЮРА

З тобою ми
Ти руку нам простиг у дні 

негоди, 
в минулі дні, у гуркоті гармат, 
нррод російський, витязю

< свободи,
_»К£^®жвго народу старший 

'’о-' брат!
На%-^ спинили бурі І 

жИЧ^^еІЛіЯГТТсне ім’я ' 
Тобі 'народ Шевченка і Богдана 
свою любов в піснях передає. 
Кров ворогів до моря бистрі 

ріки 
несли не раз у збурених степах. 
В сім’ї одній возз’єднані навіки, 
ми триста літ тримаєм дружби 

стяг.
З тобою ми, як прапор над 

віками, 
що вознесли над світом в 

Жовтні ми 
плече в плече з народами- 

братами, 
щоб назавжди стать вільними 

людьми.

. ^ПОБРА ТИМИ
В бою під Перекопом 
Зустрілись два бійці,.
Один лежав поранений 

осколком,
Другий—в атаку йшов
З гранатою в руці.
—Води...—поранений 

шептав,— 
Ледь ворушив губами, 
А вітер чуб його тріпав, 
1 кров скипілась між устами. 
Поворухнутись ледве міг—
З кишені витяг папірця;

—Візьми, віддай... а я поліг...— 
Промовив він до другого бійця. 
(Навкруг дерева грають 

листом).
—Візьми, товаришу, скажи. 
ІЦо вмер я комуністом.
З України, з Донбасу я,
Як зможеш, сповісти,
Дружина там — сім’я моя...
—Ні. Ти не вмреш,— 
Сказав боєць з Уралу.
—Зі мною разом
В бій підеш,
Забудеш свою рану.
Відчепив він від пояса флягу— 
Води в ній краплина була.
Щоб хоч трохи утолити 

спрагу,—
<><>

Вечір-концерт
в міському Палаці піонерів

В міському Палаці піонерів 
відбувся вечір-концерт, присвя
чений Дню Радянської Армії.

Після цікавої бесіди про Ра
дянську Армію, яку провів учас
ник Великої Вітчизняної війни 
т. Анухін, вечір відкрив піонер
ський хор. Під акомпанемент 
учасників музичного гуртка хор 
добре виконав пісні радянських

Садами
звелись

щастя далі зашуміли, 
споруди в радісних 

степах.
Нам Партія дає натхнення й 

сили, 
нас Ленін вів і Сталін—до 

звитяг,
уїни, кров і муки... 

Спокійно у ріллі. 
Ми простигли усім народам руки 
у боротьбі за мир на всій землі. 
Курантів бій у серце ніжно лине, 
я бачу вежі сонячні Кремля 
і сяйво й шир прекрасну

Батьківщини, 
міста її, і села, і поля.
Любові жар, душі найкращі мрії, 
все, що горить поривом молодим, 
усе злилося з іменем Росії, 
таким величним, рідним і 

простим.
У нас одна на світі Батьківщина, 
найкраща в світі щастя сторона, 
і Комунізм у нас мета єдина, 
життя одне і доля в нас одна.

До уст притулив бійця. 
Спасибі, рідний, спасибі!
Від серця спасибі тобі!
Тепер ти ще ближчим
Став другом і братом мені...
В жорстоких боях до Берліна 

дійшли.
Ворожі знамена їм в ноги лягли. 
Народи Європи їх щиро вітали, 
Своїх визволителів, мов рідних 

синів.
—Слава героям!—-голос летів... 
Відгриміли гармати.
Затихли жорстокі бої?
Побратими - солдати 
Повернулися в рідні краї.
Один на Уралі сталь виплавля. 
Другий на Вкраїні поля 

обробля.
І слава лунає по світу 
Про подвиги їх трудові. 
Стоять міцніше від скель із 

граніту,
За дружбу і мир на землі, 
їх дружби вогнем не розкути: 
В боях і в труді гартувалась 

вона.
Навіки з’єднала їх руки 
Світоч миру — Москва.

Олексій ОНОПА, 
учень 10 класу середньої 

школи № 6.

‘композиторів «Нахимовский 
марш», «Соловьи», «Мм совет- 
ской страньї пионерьі» та «Спор
тивний марш».

Слід також відзначити виконав
ців художнього читання.

Майстерно були виконані ба
летні номера.

А. ОЛІФЕНКО, 
м. Олександрія.

Богдан Хмельницький. 

Дума 
про Богдана 

(Уривок)
Ой, збирались козаченьки 

на Велику Раду 
Та й ставали на майдані 

з громадою рядом. 
Були тут старі козаки, 

були н молоденькі, 
Що зазнали від шляхтичів 

лихої доленьки, 
Що шукали щастя, долю 

з мечами у полі.
Били, били вражу шляхту 

— здобували волю...
Прийшла радість в 

Переяслав — посли із 
Росії,

То Богдан Хмельницький 
славне зерно дружби сіяв. 
— Ми радієм щирим 

серцем! — гукали усі.
— Жити нам сім'єю рідно 

в єдиній Русі. 
Дружбі цій міцніти далі 

в барвистих вінках.
Про Богдана добре слово 

збережем в віках. 
Клавдія ЬАШЛИНОВА, 

учениця 7 класу 
Олександрійської школи № 3.

]Уїісто 
Хмельницький

В центрі Поділля, у верхів'ях 
Південного Бугу, там, де в нього 
впадає річечка Плоска, розташо
ване місто Проскурів.

17 січня опублікований Указ 
Президії Верховної Ради Україн
ської РСР про перейменування 
Проскурова в місто Хмельницький. 
До Жовтневої соціалістичної ре
волюції це було глухе повітове 
містечко Поділля. Не було тут ні 
розвинутої промисловості, ні ве
ликого міського будівництва.

Великі зміни сталися в Хмель
ницькому за роки радянської вла
ди. З допомогою всіх народів на
шої країни тут збудовано багато 
підприємств, розширені й рекон
струйовані старі.

Вулиці і площі прикрасились но
вими будинками. Особливо вели
ке будівництво розгорнулось, ко
ли Хмельницький став обласним 
центром. Відбудовані зруйновані 
гітлерівськими загарбниками під
приємства і жилі квартали, спо
руджено багато нових будинків. 
Тепер у місті працюють оснащені 
за останнім словом техніки ре
монтний завод, взуттєва і швей-

Вірність дружбі народів
Радянський народ відзначає 

видатну історичну дату — 300- 
річчя возз'єднання України з Ро
сією.

Ця подія знаходить палкий від
гук 'у наших людей. Особливо уч
нівська молодь захоплюється слав
ним історичним минулим нашої 
Батьківщини, в якому такий виз
начний слід залишила дружба 
братніх народів України і Росії.

Багато юнаків і дівчат перші 
свої вірші присвятили великому 
святу возз’єднання. У цих хай ще 
незрілих, але від душі написаних 
віршах виражені щирі почуття 
радості і гордості за щасливе 
життя, за свою рідну Вітчизну.

Учень гірничопромислового 
училища І. Бабаченко пише:

Волі не знав, стогнав у ярмі
Народ твій, моя Україна,
Звернувсь до Росії, до рідних 

братів
І з ним ти став єдиним.
Степами дороги скрізь пролягли, 
Понад ними могили старії.
Брати там лежать, що в боях 

полягли,
За волю Вкраїни й Росії.

Ніколи не забуде український 
народ братерської допомоги вели
кого російського народу у най
тяжчих битвах з численними во
рогами, що загрожували існуван
ню українського народу.

Тепер слава про Богдана
Повік не загине.

на фабрики. В місті є понад 40 
підприємств. Щороку збільшують 
випуск продукції м'ясо- і птахо
комбінати, маслозавод, пивовар
ний завод, кондитерська і мебльо- 
ва фабрики. Великий асортимент 
товарів народного споживання ви
пускають промислові і харчові 
комбінати, 14 промислових арті
лей. В усі кінці країни йдуть еше
лони з цукром Хмельницького 
цукрового заводу.

Тепер, незважаючи на сувору 
зиму, в центрі і на околицях іде 
будівництво нових кварталів. Збу
довано понад десять адміністра
тивних будинків, близько 20 мага
зинів, десятки житлових будинків. 
Тисячі «Трудящих одержали впо
рядковані квартири. -За останні 
роки виникли два нових житлових 
квартали. Споруджений новий вок
зал. Закінчується будівництво 
монументальної споруди Будинку 
Рад.

З кожним роком впорядковують
ся вулиці, парки. Відбудований 
парк імені Коцюбинського з коло
надами біля входу і літнім теат
ром. Заново створений парк імені 
30-річчя комсомолу, закладено

Наша дружба нездоланна
В радянській країні.

Такі почуття висловив у ряд
ках свого вірша учень середньої 
школи ЮС. Плосконос.

Палкий привіт російському на
родові висловлює у вірші учень 
Мартоіванівської школи Валентин 
Кисленко.

Хай дружба квітне і міцніє
У мирній творчій боротьбі, 
Живи і радуйся, Росіє,
Палкий, палкий привіт тобії

Особливо знаменними для жит
тя російського і українського на
родів були останні 50 років спіль
ної революційної боротьби ПІД 
проводом Комуністичної партії. Ця 
боротьба завершилася для Украї
ни возз’єднання усіх її земель і 
народів в єдиній українській ра
дянській державі — невід’ємній 
частині Радянського Союзу.

Учень Бойківської середньої 
школи Віталій Колосюк пише у 
вірші «Україна»:

Степи твої колосяться,
Сади розцвітають,
Наші люди — сім’я рідна,
Про дружбу співають.
Всі народи з нами браття,
Живем ми заможно,
Живем вільно, в колективі,
Ми — непереможні.

З молодих років у наших людей 
виховується глибока вірність не
порушній єдності і дружбі наро
дів Радянського Союзу.

С. ГОНЧАРОВ.

парк культури і відпочинку на 
площі 45 гектарів, асфальтується 
центральна вулиця імені 25 Жовт
ня.

Зростає культура обласного 
центра. За останні роки збудовані 
два кінотеатри, працюють драма
тичний театр, філармонія, клуби. 
До революції тут була тільки 
одна бібліотека, а тепер їх 25 з 
сотнями тисяч книг.

Великі перспективи будівництва 
намічаються в найближчі роки. 
Виростуть нові підприємства, 
впорядковані вулиці, школи, дитя
чі садки, ясла.

Славна й історія цього міста. 
Біля стін його не один раз побу
вали війська Богдана Хмельни
цького. Жителі міста були не тіль
ки свідками, але й активними 
учасниками боїв проти польської 
шляхти.

Тепер трудящі з величезним під
несенням відзначають велике на
ціональне свято — 300-річчя воз
з'єднання України з Росією.

На знімку: Палац піонерів у 
місті Хмельницькому.

Фото В. Сичова і В. Приходька. 
(Прескліше РДТАУ).
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Самовідданий вчинок 
чорноморця Василя 

Аксютіна
МІЖНАРОДНИЙ огляд

У Москві, у Великому Кремлівському палаці, відбулась 
Всесоюзна нарада працівників радгоспів, скликана ЦК КГІРС і 
Радою Міністрів СРСР. Учасники наради оглянули пам'ятки Кремля.

На знімку: представники Сталінградської області біля 
„Царь-пушки". Прескліше ТАРС^

Листи до редакції 
Щастя наших дітей

Третій рік мій син Генадій 
перебуває на вихованні в дитя
чих яслах №5 селища Перембга. 
І кожного разу, коли я заходжу 
туди, моє материнське серце 
сповнюється радістю і вдячністю 
партії і уряду за батьківське пі
клування про наших дітей. Для 
них надані просторі, світлі і теп
лі кімнати, меблі, квіти, іграшки.

Виховання дітей — кропітка 
справа. Але колектив дитясел 
докладає багато зусиль для того, 
щоб наші діти росли здоровими, 
бадьорими і культурними.

Я вдячна працівникам дит
ясел за сумлінне виховання на
ших дітей.

н. СТОЛИК, 
селище Перемога.

Організовано переглядають кінофільми
Великою популярністю серед 

хліборобів користуються агрофіль- 
ми, зокрема «Рассказ о зеленом 
квадрате».

Організовано і з великим задо
воленням проглянули цей агро- 
фільм колгоспники артілей ім. 
Молотова, «Заповіт Леніна» та 
інших.

Агрофільм «Рассказ о зеленом 
квадрате» демонструвався також

на районних семінарах голів кол
госпів, голів сільрад, секретарів 
парторганізацій та ланкових. Цей 
фільм продивились понад 8000 
хліборобів.

З захопленням переглядають 
колгоспники і інші художні філь
ми такі, як «Звезда», «Калиновий 
гай», «Застава в горах» та інші.

В. НУКУРУЗА, 
кіномеханік.

Учні допомагають колгоспу
Велику допомогу подали учні- 

•омсомольці Лікарівської серед
ньої школи колгоспу ім. Будьон- 

ного.
З ініціативи комсомольської 

організації було організовано два 
недільники по вивезенню добрив 
на поля колгоспу. В недільниках

брало участь 85 учнів - комсо
мольців, які вивезли 60 тонн 
гною. Для городньої бригади уч
нями виготовлено 10 тисяч штук 
земле-перегнійних горщечків.

К. ЖЕЖЕЛЬ, 
вчителька Лікарівської СШ.

СЛІДАМИ НЕОПУБЛІКОВАНИХ ЛИСТІВ
Громадянка Кравченко в листі 

до редакції скаржилася, що вона 
працює в їдальні № 15 по кілька 
годин в надурочний час.

Як повідомив редакцію заступ
ник начальника ВРП т. Андгу-

ладзе, факти, наведені в листі, 
підтвердились.

їдальню (N1 15 переведено на 
півторазмінну роботу і вжито за
ходів до недопущення надурочної 
роботи.

Одеса. Тут стало відомо про са
мовідданий вчинок чорноморця 
Василя Аксютіна. Пароплав 
«Кремль», що слідував у порт 
призначення, потрапив у шторм 
силою до 11 балів. Температура 
різко знизилась, погіршилась ви
димість. Хвилі перекочувались 
через палубу судна. Почалось об
леденіння, вночі обірвалась радіо- 
антена. Пароплав позбавився 
зв'язку.

Електрик В. Аксютін, ризикую
чи життям, виліз на щоглу і 
усунув пошкодження. Зв’язок був 
відновлений.

За самовідданий вчинок комаи-" 
дування судна оголосило т. Аксю- 
Фіну подяку і вручило йому цін
ний подарунок.

(РАТАУ).
---- о----

Відкриття у Софії 
пам'ятника радянським 

воїнам, які загинули в боях 
за визволення Болгарії
23 лютого у Софії відбулося 

відкриття пам’ятника - гробниці 
радянським воїнам, які загинули 
в боях за визволення Болгарії в 
роки Великої Вітчизняної війни.

З промовою при відкритті 
пам’ятника виступив міністр на
родної оборони генерал-полковник 
Панчевський.

Під звуки гімну Радянського 
Союзу і рушничний салют гене
рал - полковник Панчевський 
зняв чохол з пам’ятника, на 
постаменті якого височать скульп
тури двох бійців Радянської Ар
мії — автоматника і гранатомет
ника.

До підніжжя пам'ятника 
покладено багато вінків.

була

в Бухаресті 
де встанов- 
радянським

Покладення вінків 
до підніжжя пам'ятника 

радянським воїнам 
у Бухаресті

З нагоди 36 роковин Радян
ської Армії і Військово - Мор
ського Флоту СРСР 
на площі Перемоги, 
лений пам’ятник
воїнам, які полягли в боях проти 
фашистських загарбників за виз
волення Румунії, відбувся траур
ний мітинг, н» якому виступили 
генерал - майор І. Внеску і вій
ськовий аташе в Румунії Д. І. 
Смирнов. Потім під звуки траур
ного маршу до підніжжя пам’ят
ника були покладені вінки.

(ТАРС).

Зростає число вкладників
На основі крутого піднесення 

народного господарства з кожним 
роком поліпшується життя радян
ського народу, підвищується його 
матеріальний і культурний рі
вень, зростають доходи.

В ощадних касах міста Олек
сандрії на кінець 1953 року вклад
ників було 2.650, а вклади стано
вили 11,5 мільйона карбованців.

Готуючись гідно зустріти свято 
— 300-річчя возз'єднання України 
з Росією і день виборів до Вер
ховної Ради СРСР, працівники 
Олександрійської центральної 
ощадної каси включились в со
ціалістичне змагання за достроко
ве виконання фінансового плану 
першого кварталу 1954 року і 
добилися хороших результатів.

Тільки в січні число вкладників 
зросло на 291 чоловік.

Провели значну роботу серед

населення і виконали фінансовий 
план першого кварталу 1954 року 
на 134 проценти працівники ощад
ної каси селища Димитрово (кон
тролер т. Литвиненко). Централь
на ощадна каса план першого 
кварталу виконала па 94,4 про
цента (контролер т. Василенко), 
ощадна каса селища Перемога — 
на 192 проценти (контролер т. За- 
харченко), ощадна каса села Ко- 
сівки—на 93 проценти (контролер 
т. Біронт).

Контролер ощадкаси станції Ко- 
ристівки т. Чаус виконав план 
першого кварталу 1954 року на 
94 проценти і за перевиконання 
плану IV кварталу 1953 року одер
жав винагороду від обласного ко
мітету профспілки фінбанківських 
працівників.

Вносячи свої збереження в

ощадні каси, трудящі одержують 
великі матеріальні вигоди. Що
річно вкладникам і ....... ..........
державних позик 
значні суми доходів у вигляді 
процентів і виграшів.

За 1953 рік ощадними касами 
м. Олександрії вкладникам випла
чено процентів на суму 275 тисяч 
карбованців і виграшів по дер
жавних позиках—близько 
рьох мільйонів карбованців.

Тільки за останні півтора 
ця виплачено виграшів населен
ню 440 тисяч карбованців.

Грошові заощадження дають 
можливість ширше задовольнити 
культурно-побутові потреби тру
дящих в нашій країні.

Я БУЛЬБА, 
Інспектор Олександрійської 
центральної ощадної каси.

і власникам 
виплачуються

чоти-

міся-

Після Берлінської наради
Світова громадськість продов

жує обговорювати підсумки Бер
лінської наради міністрів закор
донних справ чотирьох держав.

Хоч на Берлінській нараді не 
були розв’язані з вини західних 
держав німецьке і австрійське пи
тання, народи світу з задоволен
ням зустріли рішення цієї наради 
про скликання конференції в Же
неві з участю Китайської Народ
ної Республіки. На цій конферен
ції, призначеній на квітень ни
нішнього року, будуть, як відомо, 
обговорюватись питання мирного 
врегулювання становища в Кореї 
і Індо-Китаї. З угоди чотирьох 
держав про можливість врегулю
вання цих питань при умові, що 
всі учасники конференції вияв
лять щиру заінтересованість у 
зміцненні миру в цих районах зем- 

'ноТ'КуДІ. ,—■------- .
Індонезійська ґШЛ И0Жа^.( і'"”. 

Рак’ят», наприклад, пише з цього 
приводу: «Берлінська нарада... 
відкриває шлях до переговорів і до 
миру». Цю ж думку підкреслює і 
датська газета «Ланд ог фольк», 
яка відзначає, що самий факт 
проведення наради в Берліні «е 
перемогою прагнення народів до 
переговорів і багаторічних зусиль 
Радянського Союзу добитись пе
реговорів між великими держава
ми».

Інакше висвітлює підсумки Бер
лінської наради американська про
паганда. Газети монополій, пере
кручуючи факти, кричать про те, 
що нарада нібито нічого не дала, 
що міжнародні суперечності ніби
то не можна врегулювати. Звідси 
робиться висновок: західним дер
жавам потрібна «політика сили», 
тобто гонка озброєнь, створення 
«європейської армії», відродження 
в Західній Німеччині фашистської 
армії на чолі з колишніми гіт
лерівськими генералами і т. д. 
Одним словом, противники ослаб
лення міжнародної напруженості 
видають себе з головою. Вони хо
чуть опорочити результати Бер
лінської наради, щоб як-небудь 
виправдати в очах народів провад
жену ними політику гонки озбро
єння і загострення відносин між 
країнами.

Але ця пропаганда ворогів лік
відації міжнародної напруженості 
не зустрічає підтримки серед на
родів. Прості люди в усьому сві
ті, які уважно стежили за Бер
лінською нарадою, правильно оці
нюють і її позитивні результати, 
розглядаючи їх насамперед як на
слідок послідовної політики миру 
радянського уряду.

Пакистано-турецький зговір
Правлячі кола США вже багато 

років намагаються створити біля 
південних кордонів СРСР блок 
держав Близького і Середнього 
Сходу. Для цього в свій час ними 
був за'думаний план створення 
так званого «середньосхідного ко
мандування». Але народи рішуче 
виступили проти небезпечніуї аван
тюри імперіалістів, і план «серед
ньосхідного командування» прова 
лився.

Проте, як свідчать факти, про
тивники ослаблення міжнародного 
напруження не залишили своїх 
замірів. Про це нагадує опубліко
ване цими днями комюніке про те, 
що Туреччина і Пакистан погоди
лись почати переговори про воєн
ний союз, що нібито необхідний 
для так званої «взньмтюР^Жцо- 
ни». Але про яку «оборону»пПіьо- 
му разі може йти мова, коли ніх- 
т0 їм не загро^е і КО
ЛІЇІііЖіТ ь'и-І Туреччині 
вані настільки далеко один віл од
ного, що «допомагати» одим-Адно- 
му не можуть? Зовсім не в обо
роні тут справа.

Смисл Пакистано-Турецького со
юзу полягає в тому, щоб надати 
Пакистану можливості не прямо, 
а посередньо, через Туреччину, 
ввійти у воєнний заговір з США. 
Такий обхідний маневр стає пот
рібний тому, що спроба прямого 
договору СІНА з Пакистаном зус
тріла найрішучішу протидію уря
дів і громадської думки всіх сусід
ніх з Пакистаном держав. Реак
ціонери, які стоять при владі в 
Пакистані, сподіваються таким 
шляхом посилитись у воєнному 
відношенні, щоб загрожувати, зо
крема, Індії, з якою вони спере
чаються з приводу прикордонних 
областей. Що ж до США, то вони 
мають намір використати Пакис
тан не тільки як свою воєнну ба
зу, але її з метою організації во
єнного блоку в більш широкому 
складі.

Державний департамент (мініс
терство закордонних справ) США 
вже публічно похвалив Пакистан 
і Туреччину за їх «починання» і 
тепер, як повідомляють зарубіжні 
газети, американські дипломати 
вживають всіх заходів до того, 
щоб до цих двох країн приєдна
лись ще Ірак, Іран, Саудівська 
Аравія та інші.

Проте заміри Вашінгтона викли
кають опір народних мас, які ро
зуміють, що участь у воєнних 
блоках їм нічого, крім лиха, не 
принесе.

А. ГЕОРГІЄВ.

Протест трудящих Кіпру проти нового наступу 
на їх життєвий рівень

За повідомленням кореспон
дента агентства Рейтер з Нікозії 
(Кіпр), 23 лютого магазини і під
приємства в 6 містах Кіпру були 
закриті, і тисячі робітників при-

пинили роботу на знак протесту 
проти нового закону про збіль
шення квартирної плати.

У страйку взяли участь дру
карі.

Боротьба народів 
французьких

Як повідомляє газета „Бейц- 
зінжібао" за сім років війни На
родна армія В'єтнаму завдала 
французьким агресорам цілий ряд 
тяжких ударів, знищивши понад 
320 тисяч ворожих солдатів й 
офіцерів.

В Північному В'єтнамі Народна 
армія у грудні минулого року 
визволила місто Лай-чау, яке зна
ходилося в руках колонізаторів

Індо китаю проти 
колонізаторів
протягом семи років. В Централь
ному В'єтнамі в дельті Червоної 
ріки швидко розширюється парти
занський рух. Великих успіхів 
досягнуто Народною армією і 
партизанами також у Південному 
В'єтнамі.

Могутня хвиля національно-виз
вольного руху, пише далі газета, 
захопила весь Індо-Китайський 
півострів.

Терористичний акт французьких реакціонерів
За повідомленнями преси, в ніч 

на 23 лютого реакційні елементи 
вчинили напад на приміщення 
комуністичної партії в паризько
му робітничому пригороді Нейї.

Вибухом бомби заподіяні зруйну
вання не тільки в приміщенні 
компартії, але також в сусідніх 
будинках.

(ТАРС).

ПОВІДОМЛЕННЯ
1 березня о 6 годині вечора в залі міськкому партії відбудеться 

семінар пропагандистів сітки партійної і комсомольської політосвіти.
Відділ пропаганди І агітації міськкому КП України.
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За високу культуру торгівлі
Комуністична партія 1 Ра- 

дянський уряд вживають за
ходів до того,, щоб протягом 
найближчих 2 — 3 років різ
ко підвищити забезпеченість 
населення продовольчими і 
промисловими товарами.

Натхненні історичними рі
шеннями Партії 1 Уряду про 
дальше підвищення матері
ального 1 культурного рівня 
життя трудящих нашої краї- 
ми, працівники радянської 
торгівлі докладають багато 
зусиль, щоб спраівитис. з 
цимлзажливим і почесним зав
данням. У розв’язанні цього 
^завдання особливо великого 
значення набуває всемірне 
розгортання товарообороту, 
поліпшення справи організа
ції державної, кооперативної 
і колгоспної торгівлі.

У порівнянні з 1950 роком 
товарооборот тільки по нашо
му місту -зріс з 95 до 124 
мільйонів карбованців. За 
цей час в місті 1 робітничих 
селищах відкрито 31 новий 
магазин 8 закусочних та ряд 
інших торговельних точок.

Набагато збільшився про
даж населенню м’ясопродук
тів, жирів, цукру, шерстяних 
та бавовняних виробів,, взут
тя 1 інших товарів.

Так, наприклад, в 1953 
році продано населенню цук
ру в 8 раз більше, ніж у 
1950 році, м’ясопродуктів — 
у 4 5 раїза, жирів — у 3,8 ра- 
за, тканин — в 2 рази більше. 
Особливо зріс товарооборот 
за четвертий квартал 1953 
року. Він становить близько 
150 процентів товарообороту 
порівняно з цим же періодом 
1952 року.

Включившись в змагання 
на честь всенародного свята 
— 300-річчя возз’єднання 
України з Росією, працівники 
торговельної сітки міста і 
району поліпшують обслужу
вання покупців,, повніше за* 
довольняють їх запити.

Так, працівники магазину 
№3 відділу робітничого- пос
тачання організували прийом 
замовлень ,від населення на 
одяг та взуття.

Через короткий строк ма
газин виконав замовлення 
покупців.

Добре налагоджена торгів
ля в магазинах міськзміштоїр- 
гу № 15 (завідуюча т. Бонда- 
рець), №5 (завідуючий т. 
Дворецький) та багатьох ін
ших. Працівники цих мага

О О-------------

На будівництві п'ятої черги 
Московського метро

Закінчуються роботи на третій 
дільниці великого кільця Мос
ковського метро. Повністю готові 
останні дві станції і вестибюлі 
кільцевої траси. В мармур, гра
ніт, бронзу одяглися підземні па
лаци - станції «Краснопреснен- 
ська» і «Київська-Кільцева».

Великі роботи ведуться вараа 

зинів уважно ставляться до 
покупців, прагнуть повніше 
задовольнити їх запити.

Досягнуті успіхи в розвит
ку торгівлі значні, але вони 
ще далеко не забезпечують 
зростаючих потреб населен
ня. І винні в цьому, насампе
ред, керівники торговельник 
організацій: відділу робітни
чого постачання (начальник 
т. Прохоренко), міськзміш- 
торгу (директор т. Бабич) 1 
райспоживспілки (голова т. 
Терехов). Вони слабо керують 
розгортанням торгівлі, не 
вивчають запитів трудящих, 
а тому 1 не задовльняють їх.

ІІа бази торговельних ор
ганізацій часто завозиться ве
лика кількість товарів, які не 
користуються попитом. Так, 
керівники міськзмішторгу за
везли на свою базу жіночих 
трикотажних жакеток, яких 
вистачить на 5 років торгіївлі 
в місті. Загальна сума над
нормативних лишків по цьому 
торгу становить близько, 5 
мільйонів карбованців.

Особливо погано організо
вана торгівля в сільській сіт
ці. В магазинах райспожив
спілки бракує найнеобхідні- 
ших товарів народного спожи
вання: цукру, круп, конди
терських виробів, меблів, га
су і Інших товарів. Такий 
стан можна пояснити лише 
бездіяльністю правління рай
споживспілки і його голови 
т. Терехава.

Для того, щоб не допуска
ти подібних фактів, необхід
но систематично вивчати і 
узагальнювати запити насе
лення, організовувати кон
ференції покупців,, при кож
ному магазині організувати 
столи 'замовлень, книги по
питу її т. д.

Одним з важливих питань 
в поліпшенні торгівлі є пи
тання підвищення культури 
торгівлі. Нажаль ще трапля
ються випадки грубого став
лення до покупців з боку ок
ремих працівників прилавку. 
Мають місце також факти, 
коли товар продається без 
упаковки тощо.

Керівники торговельник 
організацій, партійні, та ра
дянські органи повинні пов
сякденно займатись справою 
піднесення культури, торгівлі, 
дбати про максимальне задо
волення зростаючих потреб 
населення.

на майбутній новій трасі підзем
ної залізниці—п’ятій черзі Мос
ковського метро.Нова колія довжи
ною в 12 кілометрів з’єднає райо
ни столиці в Всесоюзною сіль
ськогосподарською виставкою і 
Палацом науки на Ленінських го
рах.

(РАТАУ).

У Президії Верховної Ради РРФСР 
і Раді Міністрів РРФСР

Президія Верховної Ради РРФСР і Рада 
Міністрів РРФСР прийняли постанову про ут
ворення Урядового Комітету РРФСР по підго
товці і проведенню ювілею 300-річчя возз'єд
нання України з Росією.

Урядовий Комітет РРФСР по підготовці і 
проведенню ювілею 300-річчя возз'єднання Ук
раїни з Росією затверджений у такому складі: 
тт. ІІузанов 0. М. (голова). Михайлов М. 0., 
Соловйов Л. М. (заступники голови), Ажирков 
П. І., Альохін Д. І., Афанасьєв 1. 0., Беспалов 
М. М., Блінов І. П., Биков II. В., Вахнін її. Д., 
Васильєв Р. Г., Волков А. II., Герасимов 0. М., 
Давидова В. 0.. Желтов 0. С., Єфремов Л. М.. 
Загафуранов Ф. З.. Вимін І. М., Зуєва Т. М.,

Іванов В. 1., Каїров І. А., Капітонов І. В., 
Кащеєв 1. А., Кпсельов М. В., Клементьєв В. М., 
Ковалевський Г. II., Козлов Ф. Р., Корєшков 
М. Є., Корнєєв В. Н., Ладанов П. Ф Лежспе- 
ков І. II., Лобанов П. II., Малиніна П. А., 
Маслов В. А., Меджідов М. М., Муратов 3. І., 
Мухаркіп Д. П., Несмєяпов 0. М., ІІузанчиков 
М. І., Сафронов А. М., Селюкін М. 0., Сппри- 
донов А. М., Суєтін М. С.. Сурков 0. 0., Та- 
расов М. II., Тарасова А. К., Тесленко І. Д., 
Тлостанов К. Т., Тотосв В. С., Філатов Н. А., 
Хахалов А. У., ХрЄнніков Т. М., Царьов М. І., 
Чадаєв Я. 6., Чутких 0. С., Шалашов Б. С., 
Шапуров С. І.. Шелепін 0. М., Шипова В. І., 
Ясіюв М. 0.

XVI з‘їзд ЛКСМ України
27 лютого у Києві закінчив 

свою роботу XVI з’їзд Ленін
ської Комуністичної Спілки Моло
ді України, що тривав три дні.

З’їзд продемонстрував ідейне 
і політичне зростання республі
канської комсомольської організа
ції, її безмежну відданість рідній 
Комуністичній партії, палку лю
бов до Радянської Вітчизни.

У своїх виступах делегати з’їз
ду розповідали про успіхи, досяг
нуті молодими виробничниками, 
колгоспниками, механізаторами, 
ділилися своїм досвідом, вносили 
практичні пропозиції по поліп
шенню роботи комсомольських 
організацій у промисловості, сіль

Перша група молоді України виїхала в Казахстан
Палкий відгук знайшов у тру

дящих України заклик Комуніс
тичної партії Радянського Союзу 
про освоєння цілинних і перело
гових земель в східних та інших 
районах країни.

Велике і радісне хвилювання 
переживала 22 лютого молодь 
столиці України. На заклик партії 
в місто Кустанай, Казахської РСР, 
виїхала перша група — 87 ком
сомольців Києва і області. Про
воджати молодих патріотів прий

Група робітників і спеціалістів Московського автозаводу імені Сталіна виявила бажання 
взяти участь у використанні могутніх резервів розширення сільськогосподарського виробництва.

На знімку: група робітників і спеціалістів Московського автозаводу імені Сталіна, яка 
виїжджає в райони освоєння цілинних земель.

Фото В. Зуиіиа. Преекліше ТАРС.

ському господарстві, в школі. З 
трибуни в’їзду делегати говорили 
про те, як комсомольці і молодь 
несуть трудову вахту на озна
менування наступних виборів до 
Верховної Ради СРСР, про хід 
соціалістичного змагання па честь 
великого національного свята— 
300-річчя возз’єднання України 
з Росією.

З’їзд визнав роботу ЦК ЛКСМУ 
за звітний період задовільною і 
затвердив звіт Центральної реві
зійної комісії.

З’їзд обрав Центральний Комі
тет ЛКСМУ і Центральну реві
зійну комісію.

шли на Привокзальну площу сот
ні киян. Тут відбувся урочистий 
мітинг, який відкрив секретар 
Київського міськкому ЛКСМУ тон. 
Сокол. З побажанням щасливої 
дороги від’їжджаючим звернулись 
секретар ЦК ЛКСМУ тов. ПІевель, 
заступник міністра сільського 
господарства УРСР тов. Басов, 
слухачка Київської сільськогоспо
дарської школи, Герой Соціаліс
тичної Праці Ніна ІПтундер.

Від імені від’їжджаючих висту

♦ *
Відбувся пленум Центрального 

Комітету ЛКСМ України, обраного 
XVI з’їздом ЛКСМУ.

Пленум обрав першим секрета
рем Центрального Комітету 
ЛКСМУ тов. Г. Г. Шевеля, другим 
секретарем—тов. В. І. Дроздепка, 
секретарями ЦК ЛКСМУ—тт. С. К. 
Кирилову, С. В. Тарасова, Л. К. 
Балясну.

Пленум обрав бюро ЦК ЛКСМ 
України в складі 13 чоловік.

Головою Центральної ревізій
ної комісії обрана топ. 0. С. 
Єгорова.

(РАТАУ).

пив бригадир тракторної бригади 
Бородянської МТС, комсомолець 
Сергій Андрієнко. Він запевнив, 
що завдання партії і уряду по 
освоєнню цілинних земель в брат
ньому Казахстані молоді патріоти 
виконають з честю.

Мітинг закінчено. Молодь сідає 
у вагони. Повільно вирушає мос
ковський поїзд. Перша група ук
раїнських комсомольців відбула в 
Казахстан!

(РАТАУ).
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П ар тій не життя

Наслідки формалізму 
в політичному навчанні

Бути готовими до виходу в поле
Ліквідувати недоробленості в ремонті тракторів

'Гелер, коли радянський народ 
вирішує величні завдання будів
ництва комунізму в нашій країні, 
підвищення ідейно-політичного і 
культурного рівня трудящих на
буває особливо великого значення.

Оволодіння марксистсько-ле
нінською теорією ідейно вагарто- 
вує наші кадри, виховує їх в ду
сі радянського патріотизму, оз
броює знанням законів економіч
ного розвитку суспільства і нав
чає свідомо використовувати ці 
закони в практичній боротьбі ра
дянських людей за побудову ко
мунізму.

Не' можна сказати, що цього не 
знає секретар партбюро змішторгу 
т. Самощенко, і тим більше при
кро, що він формально ставиться 
до ідейно - політичного вихован
ня працівників торгівлі.

Формальність до важливої спра
ви проявилась ще під час ком
плектування гуртків партійної 
освіти. Ніхто з членів партбюро 
тоді не говорив з комуністами, 
яку форму ^партійного навчання 
бажали вони обрати. Партбюро 
нашвидку склало списки слуха
чів гуртків і на цьому постави
ло крапку.

За таким же принципом доби
рались і пропагандисти. Тому ке
рівниками деяких гуртків за
тверджені малопідготовлені ко
муністи. І невипадково розвали
лась робота політшколи, де про
пагандистом вважався директор 
змішторгу комуніст т. Бабич.

Не почуваючи відповідальності 
за доручену справу, т. Бабич не' 
готувався до занять, часто від
хилявся від програми і нерідко 
сам зривав заняття. 21 грудня, 
наприклад, він замість програмо
вого матеріалу став розповідати 
слухачам про недоліки в роботі 
торговельних організацій та інше. 
А 25 січня цього року Бабич вза
галі не з’явився на заняття.

Журнал „Партийная жизнь11
У квітні починає виходити 

журнал ЦЕ КПРС «Партийная 
жизнь». Основними завданнями 
його є систематичне висвітлення 
найважливіших питань політики 
Комуністичної партії і Радянської 
держави, розробка актуальних пи-

БЕСІДИ З ВИБОРЦЯМИ

Великі права радянських громадян
Всесвітньоісторичні перемоги 

соціалізму, завойовані радянським 
народом під керівництвом Кому
ністичної партії, законодавчо зак
ріплені в Конституції СРСР.

В Основному Законі СРСР зафік
совані великі демократичні права і 
свободи радянських громадян, 
реальність яких забезпечується 
радянським соціалістичним ладом, 
всім надбанням нашої держави. 
Сила радянського суспільного і 
державного ладу полягає в тому, 
що політичні свободи трудящих 
доповнюються благами матеріаль
ними, бо найвищим законом Ко
муністичної партії є благо радян
ської людини, процвітання на
роду.

Величезним завоюванням тру
дящих нашої країни є право на 
працю. На відміну від капіталіс
тичних країн, де мільйони безро

Перевіркою, проведеною в кін
ці минулого року, встановлено, 
що з 27 слухачів політшколи на 
заняття з’являлося лише 7—8 
чоловік, причому половина з них 
запізнювалась на 20—25 хви
лин. Ніхто з слухачів не вів кон
спектів.

Все це сталося тому, що про
пагандист т. Бабич сам політич
но слабо підготовлений.

Не краще справи тут і в ін
шому гуртку, яким керує пропа
гандист т. Махоткін. Заняття він 
проводить методично неправиль
но. Не дивлячись на те, що слу
хачі гуртка по своїй підготовці 
потребують більш детального по
яснення матеріалу, що викла
дається, т. Махоткін обмежує
ться тим, що зачитує їм основні 
питання з теми і тільки хвилин 
15 зупиняється на поясненні ма
теріалу. Через це слухачі вив- 
чаємого матеріалу не засвоюють.

Заняття в гуртку проходить 
сухо, нецікаво, бо пропагандист 
замість живої розповіді моно
тонно читає свій конспект. Все 
це призвело до того, що і цей 
гурток відвідує лише половина 
слухачів. |

Не дивлячись на те, що тт. Ба
бич і Махоткін не володіють ме
тодикою проведення занять, сла
бо підготовлені з питань марк
систсько-ленінської теорії, вони 
не вважають за потрібне відвіду
вати семінари пропагандистів, які 
проводить міськком КП України, 
не звертаються за допомогою до 
досвідченого пропагандиста своєї 
парторганізації т. Пшеничного.

Секретар парторганізації т. Са
мощенко і партбюро примирились 
з таким станом у політичному 
навчанні, не вживають заходів 
для усунення допущених недолі
ків.

Н. КОНДРАТЕНКО, 
зав. партбібліотекою міськкому 

КП України.

‘ тань партійного будівництва, 
висвітлення позитивного досвіду 
партійно - організаційної і агіта
ційно - пропагандистської роботи. 

Журнал виходитиме двічі на 
місяць обсягом у 4—5 друкова
них аркушів. (РАТАУ).

бітних не знаходять застосування 
своєї праці І позбавлені засобів 
для існування, в вашій країні 
кожний громадянинччає право на 
одержання гарантованої роботи з 
оплатою праці відповідно до її 
кількості і якості.

В СРСР давно покінчено з без
робіттям. Рік у рік зростає чи
сельність робітників і службовців. 
На кінець 1953 р. у цародному 
господарстві налічувалось 44.800 
тисяч робітників і службовців, 
збільшилось число постійних ро
бітників МТС на 1.400 тисяч чо
ловік порівняно з чисельністю на 
кінець 1952 р.

Праця радянських людей іде 
на примноження суспільного ба
гатства, на зміцнення економічної 
і оборонної могутності нашої 
Батьківщини, на задоволення 
потреб всіх членів суспільства.

25 лютого комісією Користів- 
ської МТС проведено перевірку 
виконання соціалістичних зобов’я
зань, взятих механізаторами 
Олександрійської МТС по підго
товці до весняно-польових робіт.

Перевіркою встановлено, що 
дирекція МТС мало приділяє ува
ги ремонту тракторів та сільсько
господарського інвентаря. Із наяв
них 73 тракторів в річний план 
ремонту включили тільки 65, не 
дивлячись на те, що й інші 8 
тракторів потребують капітально
го ремонту.

Олександрійська МТС має вс'і 
можливості провадити ремонт 
тракторів прогресивним вузловим 
методом, який ліквідує знеосібку 
в роботі й забезпечує високу 
якість ремонту. Проте цей метод 
тут забутий. І тому ремонт одного 
трактора триває по 2—3 місяці і 
більше.

Готові до сівби
Механізатори та хлібороби ар

тілі ім. 18 партконференції все
бічно піготувались до весняно- 
польових робіт. Тут повністю очи
щено і засипано потрібну кіль
кість посівного матеріалу, який 
доведений до кондиції першого та 
другого класу. Механізатори 
тракторної бригади Тіта Крючко- 
ва відремонтували чотири трак
торні сівалки, пристосували куль
тиватор для квадратно-гніздової 
посадки картоплі, обладнавши 
його окучниками.

В цьому році сівбу кукурудзи 
та соняшника будемо провадити 
лише квадратно-гніздовим спо
собом. З цією метою на семінарі 
при Олександрійській МТС кіль
ка разів побував комбайнер Ана
толій Бугрій, який опанував тех
нікою квадратно-гніздової посад
ки.

26 лютого в артілі відбувся 
пробний виїзд в поле, де прак
тично було продемонстровано ро
боту переобладнаної квадратно- 
гніздової сівалки «СІП-6» з при
стосуванням мірного дроту.’

Прийнявши виклик на змаган
ня російських братів, хлібороби 
артілі готові провести сівбу всіх 
сільськогосподарських культур в 
стислі строки.

С. ПОВОД, агроном.

Це яскраво видно на зростанні 
національного доходу і підвищен
ні матеріального і культурного 
рівня життя народу в 1953 р. У 
минулому році національний до
ход зріс порівняно з 1952 р. на 
8 проц. при збільшенні частки 
національного доходу, яка надій
шла в особисте розпорядження 
трудящих.

В результаті систематичного 
зниження державних роздрібних 
цін підвищується купівельна 
спроможність карбованця і зрос
тає реальна заробітна плата ро
бітників і службовців. Від зни
ження цін у минулому році пряма 
вигода населення становила біль
ше 50 мільярдів карбованців, 
проти 24 мільярдів карбованців 
у 1952 р.

Систематично зростають також 
доходи селяв. Від проведення в

Паряди-завдання до початку 
роботи в майстерні не видаються 
і лише в кінці дня зроблене за
раховується на групу тракторис
тів. Внаслідок такої організації 
праці з 73 тракторів на 25 люто
го відремонтовано лише 55.

Дирекція МТС порушує встанов
лений порядок послідовності ре
монту тракторів. Як правило, 
слід ставити на ремонт в першу 
чергу потужні трактори. Але в 
гонитві за кількістю тут спочатку 
ремонтують малопотужні.

Трактори, які вважаються капі
тально відремонтованими, мають 
багато недоробленостей. Так, в 
тракторі «ХТЗ» № 38 після ви
ходу з капітального ремонту не
має капота і вентилятор не
справний, рама трактора в місці 
посадки корпусів підшипників 
поперечного вала має тріщину 
і Т. д.

ДБАЄМО ПРО ВИСОКИЙ УРОЖАЙ
«Більше вологи на полях— 

більше хліба в засіках» — це 
мудре народне прислів’я добре 
пам’ятають колгоспники артілі 
«Комунар». Ось чому вони ще до 
першого снігопаду подбали про 
розстановку кулів із хмизу на 
площі 390 гектарів озимих куль
тур.

Гарячі дні нині в городній 
бригаді, якою керує т. Коробка.

Ленінградська область Лузьке училище механізації сіль-Г 
ського господарства готує механізаторів широкого профілю. До 

•^весняної сівби училище підготує понад двісті трактористів.
На знімку: курсанти на практичних заняттях по управ-

■ лінню'трактором. Прескліше ТАРС.

життя вжитих партією і урядом 
заходів по економічному заохо
ченню колгоспів і колгоспників, 
а також заходів у галузі подат
кової політики, їх доходи в 1953 
р. зросли більш як на 13 мільяр
дів карбованців.

Радянські громадяни мають 
право на відпочинок, здійснення 
якого гарантується встановлен
ням для робітників і службовців 
найкоротшого в світі робочого 
дня. Радянським людям щороку 
надаються відпустки із збережен
ням заробітної плати. Мільйони 
людей щороку лікуються і відпо
чивають у санаторіях і будинках 
відпочинку, одержуючи путівки 
безплатно і по пільгових цінах. 
Трудящих обслужує створена в 
країні широка сітка клубів, теат
рів, кіно та інших культурно- 
освітніх закладів.

.V Конституції СРСР записане 
право радянських громадян на 
матеріальне забезпечення в старо
сті, а також в разі хвороби і 
втрати працездатності. В нашій

Трактор «ХТЗ» № 22 також 
вийшов з ремонту з багатьма не
поладками. Тут повітряний 
очищувач, замість кріплення 
трьома болтами прикручений од
ним. Пильники для запобігання 
попадання землі на поличку пе
редньої цапфи колеса відсутні в 
багатьох тракторах. Такі недороб
леності можуть привести до прос
тоїв тракторів після першого ж 
виходу їх в поле.

Практичні заняття по квад
ратно-гніздовій сівбі кукурудзи, 
соняшника та картоплі з тракто
ристами та причіплювачами в 
МТС проводяться рідко.

Час не жде. Дирекція олексан
дрійської МТС повинна а блжжчі 
дні забезпечити завершенні ре 
монту тракторів і всього сй 
ськогосподарського інвентаря.

С. ШАЛОВ 
механік-контролер 

Користівської МТС.

Тут днями приступили до закд.і 
ки парникових рам. одночасно на
рощуються темпи заготівлі місце
вих добрив. Колгоспниці город
ньої бригади Явдоха Рокоман, 
Поліна Матвієпко, Олександра 
Цуркан та інші заготовили для 
підживлення посівів картоплі та 
овочів 20 центнерів пташиного 
посліду та 50 центнерів попелу.

С. МАТВІЕНКО, колгоспник.

країні проводиться страхування 
робітників і службовців за раху
нок-держави. Залежно від стажу 
виробничої роботи трудящі, які 
втратили працездатність, одержу
ють заробітну плату повністю або 
значну її частину. Всі громадяни 
СРСР користуються безплатною 
медичною допомогою. Робітникам 
і службовцям після досягнення 
відповідного віку пожиттєво і не
залежно від працездатності приз
начається пенсія.

У минулому році порівняно з 
1952 р. число ліжок у лікарнях 
і в родильних будинках зросло 
більш як на 60 тисяч, а чисель
ність лікарів — більш як на 11 
тисяч чоловік. Значно збільши
лось виробництво високоефектив
них лікувально - профілактичних 
засобів і лікувальної апаратури.

Відповідно до Статуту сільсько
господарської артілі в колгоспах 
створені спеціальні громадські 
фонди для подання допомоги ста
рикам, Інвалідам, хворим, сиротам 
і І. А-
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Віддамо голоси кандидатам народного блоку 
комуністів і безпартійних

Чи так слід керувати 
змаганням?

Гіталов Олександр Васильович
Олександр Васильович Гі

талов — бригадир трактор
ної бригади Малоіпомічіняїн- 
ської МТС — народився в 
1915 раці в селі Коїмишува- 
те, Ноио-Україиського райо
ну, Кіровоградської області, 
в сім’ї селянина - бідняка.

Свою трудову діяльність 
тав. Гіталов О. В. почав у 
1927 році. Спочатку він пра
цював пастухом, а потім всту
пив до колгоспу імені Сталіна, 
Ново - Українського району.

В 1934 році тоїв. Гіталов 
О. В. закінчує курси тракто
ристів 1 направляється на ро- 
б ту в Помічнянську МТС. В 
1936 році його призначають 
бригадиром тракторної брига
ди Малопомічнянськоії МТС, 
Ново - Українського району. 

.і Під час Великої Вітчизня
ної війни він служив в Ра
дянській Армії. Після демо
білізації — з 1945 року зно
ву працює бригадиром трак
торної бригади Малопоміч- 
нянської МТС. ' ,

У 1948 році гов. Гіталов 
О. В. вступив в ряди Кому
ністичної партії. В цьому ж 
■році за одержання високих 
урожаїв йому присвоєно иван- 
ня Героя Соціалістичної Пра
ці з врученням ордена Леніна 
і зо отої медалі «Серп і Мо
лот». Він нагороджений та
кож медалями «За' оборону 
Кавказа» 1 «За перемогу над 
Німеччиною у Великій Віт-

Активність
Активну роботу ведуть серед 

трудящих села Ворошиловки агі- 
татори-вчителі середньої школи. 
Вони регулярно виступають зі 
змістовними доповідями, лекціями, 
цікавими бесідами.

Кращими агітаторами зареко
мендували себе вчителі Надія Ки- 
риленко та Ангеліна Дудаш, які 
часто проводять бесіди з ви
борцями.

На агітпункті Ворошилов- 
ської виборчої дільниці №37 
разом з членами виборчої дільни
ці чергують агітатори. Вони ре
комендують трудящим необхідну 
літературу, дають консультації.

Зовсім інше становище трудя
щих у капіталістичних країнах. 
Наприклад, у СПІА, за офіціаль
ними заявами правлячих кіл, роз
міри допомоги по соціальному за
безпеченню вкрай мізерні, трети
на робітників зовсім не корис
тується соціальним забезпечен
ням. Для десятків мільйонів лю
дей медичне обслужування дуже 
дороге і тому недоступне.

Радянська держава надала всім 
громадянам СРСР право на освіту, 
яке забезпечується широкою сіт
кою шкіл, технікумів, вузів, різ
них курсів. В Радянській Україні, 
наприклад, налічується близько 
ЗО тисяч шкіл, в яких навчаєть
ся понад 6,5 мільйона дітей. У 
1952 — 53 рр. у 144 вузах рес
публіки навчалось більше 177 
тисяч студентів — майже у 8 раз 
більше, ніж у 1914 р., і більше, 
ніж в будь-якій капіталістичній 
країні Західної Європи.

В нашій країні здійснюється 
безплатне загальне обов’язкове 
семирічне навчання. Успішно ви

чиїзняній війні 1941 — 
1 945 рр.».

В 1950 році тоїв. Гіталов 
О. В. обраний депутатом Ра
ди Національностей Верхов
ної Ради Союзу РСР.

Виконуючи рішеиня верес
невого Пленуму ЦК КПРС, 
тракторна бригада, якою ке
рує тоїв. Гіталов О. В., до
строково виконала план оран
ки зябу, якісно провела ре
монт тракторів, зекономила 
більше 11 тонн пального та 
12.000 крб. Зараз воїна ста
ранно готується до весняної 
сівби 1 забезпечення високого 
врожаю в 1954 році.

В 1953 році колгосп іім. 
Сталіна, Ново- У країїнського 
району, який обслужує трак
торна бригада тоїв. Гіталова, 
зібрав урожай озимої пшени
ці з площі 952 га по 19,9 
цнт., кукурудзи—по 21 цнт., 
круп’яних культур—по 22 
цнт. і соняшника — по 21 цнт. 
з гектара.

Виборці Кіровоградського 
виборчого округу №40 вису
нули товариша Гіталова 
Олександра Васильовича кан
дидатом у депутати Ради На
ціонал ьностей Верховної Ра
ди Союзу РСР.

Окружна виборча комісія 
Кіровоградського виборчого 
округу № 40 зареєструвала 
Олександра Васильовича Гі
талова кандидатом у депута
ти Ради Націонал ьностей 
Верховної Ради Союзу РСР.

агітаторів
Секретар Ворошиловської тери

торіальної парторганізації т. По
грібний з агітаторами села провів 
уже 4 семінари. На них було про
читано доповіді: «Конституція 
СРСР—основний закон Радян
ської держави», «Радянська ви
борча система—найдемократич- 
ніша в світі» та інші. На семіна
рах кращі агітатори обмінюються 
досвідом своєї роботи.

Учителі та комсомольці органі
зували випуск стінних газет, при
свячених виборам. Силами сіль
ського лекторію за січень і лю
тий прочитано 7 лекцій на різні 
теми. М. СЕМЕХОВ.

конується поставлене XIX з’їздом 
КПРС завдання завершити до кін
ця п’ятирічки перехід від семи
річної освіти на загальну серед
ню освіту в столицях республік, 
у великих містах і промислових 
центрах. У минулому році число 
учнів 8—10 класів збільшилось 
на 34 проц. Випуск з 10-х кла
сів середніх шкіл зріс порівняно 
з 1952 р. на 40 проц. У вищих 
учбових закладах, включаючи 
заочні, в 1953 р. навчалось 1.562 
тисячі студентів, або на 120 ти
сяч більше, ніж у 1952 році.

Широкого розмаху набрало у 
нас безплатне виробниче і агро
номічне навчання трудящих, що 
дає можливість їм підвищувати 
свій рівень знань і добиватись на 
цій основі зростання продуктив
ності праці.

Нічого подібного нема і не може 
бути в капіталістичних країнах. 
Правлячі кола цих країн вважа
ють, що освіта не потрібна для 
широких верств народу. Ось чому 
в проекті бюджету СІЛА на 1954

Достойний 
кандидат

Мені довелось працювати з Іва
ном Феофановичем Горовецьким 
на будівництві Байдаківського 
вуглерозрізу 10 років—з 1931 по 
1941 рік.

За цей час я знаю його як 
дисциплінованого робітника, ак
тивного громадського діяча, який 
користувався великим авторите
том серед трудящих.

З великою радістю я дізнався, 
що т. Горовецький висунутий 
кандидатом в депутати Верховної 
Ради СРСР. Це велике довір’я на
роду він завоював чесною, само
відданою працею, беззавітним 
служінням своїй Батьківщині.

Я закликаю всіх виборців 14 
березня цього року одностайно 
віддати голоси за простого робіт
ника — машиніста екскаватора 
Івана Феофановича Горовецького.

П. БОЙКО, 
робітник Семенівського 

вуглерозрізу.

Кишинів. ' Агітатор виборчої 
дільниці № 5 комуніст Петро Бу- 
жор (в центрі) проводить бесіду 
з виборцями на квартирі пенсіо
нера В. І. Новикова.

Фото П. Лисенкіна.
Прескліше ТАРС.

—55 фінансовий рік намічено 
урізати і без того мізерні видат
ки на народну.освіту. Вони ско
рочуються порівняно з поперед
нім роком па 20 проц. В той же 
час видатки на воєнні цілі про
довжують поглинати левову’пай
ку бюджету.

Конституція СРСР надає жін
ці рівні права з чоловіком в усіх 
галузях господарського, держав
ного, культурного і громадсько- 
політичного життя.

Радянським громадянам нада
ються і гарантуються свобода со
вісті, слова, друку, зборів і мі
тингів, вуличних походів і демон
страцій,' право об’єднуватися в 
громадські організації, недотор
канність житла і таємниця лис
тування. Великі права громадян 
можливі тільки в нашій країні, 
де переміг новий суспільний і 
державний лад, де нерушиме єд
нання Комуністичної партії, Ра
дянського уряду і народу є мо
гутньою рушійною силою по шля
ху до комунізму.

За два десятки метрів від за
водоуправління стоїть дошка по
казників. На ній значаться най
менування цехів, а проти них 
графа—«план і проценти вико
нання». Та не можна довідатись 
хто як працює: дошка не запов
нюється. Рядом вивішені соціаліс
тичні зобов'язання колективу 
рудоремонтного заводу... на 1953 
рік. Зліва — Дошка пошани. Па 
фото ми бачимо слюсаря т. Лук'я- 
нова, токаря т. Андрієвеького, 
свердлильницю т. Жежерто і ін
ших, які виконали норму виро
бітку на 150 — 200 процентів 
до... 36 роковин Великого Жовт
ня.

Дивлячись на таку картину, 
переконуєшся, що на заводі не 
займаються соціалістичним зма
ганням. І це стверджується фак
тами.

...В механічному цеху ми роз
говорилися з фрезерувальником 
Петром Мартинюком. Па запитан
ня: як справи? — він відповів:

—Простоюю... Зробив кришку 
до токарного верстата іі не знаю, 
що далі робити. Часто навіть пів- 
зміни сидиш без діла. Нікого це 
не турбує. За таких умов у від
стаючі потрапиш.

В розмову вступає свердлильни
ця Віра Кудря.

—Зобов’язання беремо, прагне
мо їх виконати, а наслідків не 
видно. В минулому році я зма
галась з Галиною Денисовою. Хто 
з нас переміг, і досі невідомо.

Такі заяви можна почути в 
слюсарному, ковальському і ін
ших цехах.

Формалізм дає себе знати скрізь. 
Не дивно, що па заводі низький 
рівень організації виробництва, 
відсутнє піклування про ство
рення робітникам умов для висо
копродуктивної праці. Все це при
зводить до поганого використання 
обладнання. А звідси і наслідки. 
Цехи працюють ривками, пору
шують графіки, дають чимало 
браку.

В минулому році завод виконав 
план лише по випуску валової 
продукції. Збитки з різних при
чин становлять понад 800 тисяч 
карбованців. Справи не поліпши
лись ні в січні, ні в лютому цьо
го року.

—Працюємо ми дійсно погано, 
—пояснюють керівники заводу.— 
Не гаразд з матеріально - техніч
ним постачанням, металу бракує.

І твердячи це, зовсім забувають 
про причини, які залежать виїи 
лгочно від них самих.

Вже давно виробничники вка
зують на порушення технологіч
ного режиму, занедбаність органі
зації технічного контролю. Та все 
залишається без змін.

Так, відділ технічного контролю 
великого механічного і слюсарно
го цехів і досі не має певного міс
ця, де можна було б оформляти

Виконаємо квартальний план достроково
Розгорнувши змагання на честь 

наступних виборів до Верховної 
Ради СРСР, автотранспортники 
борються за реалізацію плану пер
шого кварталу до 20 березня, зни
зити собівартість автоперевезень 
на 3 проценти, домогтись вико
нання норм виробітку всіма ро
бітниками в середньому на 125 
процентів.

і зберігати документацію, відсутні 
ізолятори браку.

Дається взнаки нестача вимі
рювального 'інструменту. Механіч
ний цех виготовляє конічні шес
терні для Байдаківської брикетної 
фабрики. І ось через відсутність 
відповідних приладів пе можна 
перевірити якість деталей.

Господарники давно обіцяють 
верстатникам дати победітові 
пластинки, фрези, наждачні 
камені, але не здійснюють свого 
слова.

Порядку і культури в роботі 
бракує. Довгий час в механічному 
цеху проходи завалені частинами! 
парових машин, непридатних гід
ромуфт. їх навіть не збираються 
прибирати. До чого це призводить 
видно на такому прикладі.

В минулому році ливарний цех 
відлив поршні. Один з них обро
били і забракували: метал не від
повідав твердості. Та, не зва
жаючи на попередження відділу 
технічного контролю, останніх 
поршнів не вибракували. В ре
зультаті днями знову обробили ці 
поршні, а потім забракували їх. 
Це завдало збитків на сотні кар
бованців.

Часто інструментальний цех 
виготовляє патрони для токарних 
верстатів без технічної докумен- 

і тації. Внаслідок вони швидко 
псуються, погіршується якість 
продукції, знижується продуктив
ність праці верстатників.

Господарники, партійна і проф
спілкова організації не мобілізу
ють колектив на боротьбу за по
ліпшення якісних показників, 
чітку, рентабельну роботу, на 
краще використання внутрішніх 
резервів. Соціалістичним змаган
ням по суті не займаються, пе
редоручили все нормувальникам.

Щодня у цехах буває секретар 
парторганізації т. Ключников і 
голова завкому т. Васильєв. Та 
вони не звертають уваги на не> 
поладки в роботі, ца те, що ло
зунги, які подекуди є, застаріли, 
відірвані від конкретних завдань 
виробництва.

—Змагання на честь 300-річчя 
возз’єднання України з Росією 
розгортаємо, — кажуть ці керів
ники.

Та слова пускають на вітер. 
Жодного договору на змагання 
між цехами ще не укладено.

Серед виробничників відомі 
імена кращих стахановців тт. Мі
рошниченка, Захарченка, які за
стосовують прогресивні методи 
праці, дають по 2—3 норми на 
зміну. Та завком не організовує їх 
виступів перед молодими робітни
ками по обміну досвідом.

І Таке формальне, казенне став
лення тт. Ключникова і Васильє
ва до керівництва соціалістичним 
змаганням губить живу, творчу 
справу. З цим не можна далі ми
ритись. М. БУРІН.

Водії нашої автобази добивають
ся економії пального, кращого ви
користання автомашин. Зразки 
самовідданої праці подає шофер- 
стотисячник т. Буряченко. Він 
зберіг 15 тисяч карбованців і до 
2 тонн пального.

Г. ОЛІЙНИК, 
економіст Олександрійської 

автобази.
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До 300-річчя возз'єднання України з Росією В країнах народної демократії
НА ПОЛЯХ КИТАЮ

Славна історія визвольної війни 
українського народу проти шля
хетської Польщі в 1648—1654 рр. 
під керівництвом видатного дер
жавного діяча і полководця Богда
на Хмельницького нерозривно зв’я
зана з багатьма місцями Дніпро
петровської області.

Весною 1648 року Богдан Хмель
ницький в Нікітській Січі (район 
міста Нікополя) і Запорізькій Сі
чі зібрав повсталих українських 
селян і козаків для боротьби про
ти іноземних гнобителів. Поль
ський гетьман Микола Потоць- 
кий кинув проти повсталих 30-ти- 
сячне військо. Він ставив собі за 
мету двома колонами рухатися на 
Запорізьку Січ, з’єднатися в районі 
кріпості Кодак (поблизу міста 
Дніпропетровська) і вдарити по 
війську Хмельницького. Розгадав
ши плани польських загарбників, 
Богдан Хмельницький вирішив би
ти поляків частинами.

До реєстрових козаків, які були 
підпорядковані польським панам і 
пливли по Дніпру, були направлені 
люди Богдана Хмельницького і в 
районі Кам’яний Затон реєстрові 
козаки перейшли на бік повсталого 
народу.

Тепер в цих місцях розкинулось 
село Мишурин Ріг, Лихівського ра
йону. Високими врожаями куку
рудзи далеко за межами області 
славиться колгосп «Червоний пар
тизан», що знаходиться в цьому 
селі. В ньому працює Герой Соціа
лістичної Праці, лауреат Сталін
ської премії Марко Остапович 
Озерний, його досвід вирощуван
ня високих урожаїв цієї культури 
тепер широко використовується 
колгоспниками багатьох колгоспів 
України. Московської області, По
волжя, Сибіру, Кубані.

Назустріч польському загонові, 
що просувався по суші, виступило 
десять тисяч українських козаків 
під командуванням Богдана 
Хмельницького.

В районі ріки Жовті Води 
військо Богдана Хмельницького 
зустріло польських загарбників і в 
дводенній кровопролитній битві 
наголову розгромило шляхетські 
загони. До наших днів тут добре 
збереглись земляні укріплення по

Культурно обслужувати населення
Культурне обслужування по

купців залежить в'ід чесного, сум
лінного ставлення працівників 
прилавку до своїх обов’язків. Та, 
па жаль, іце є продавці, які гру
бо, зневажливо ставляться до спо
живачів.

Так, наприклад, на території 
електростанції є магазин відділу 
робітничого постачання. Завідую
ча цим магазином Гармаш пору
шує правила радянської торгівлі, 
грубо поводиться з покупцями, 
приховує більш ходові товари для

ЗВЕДЕННЯ
районної планової комісії про хід підготовки колгоспів району до весняної сівби 

на 1 березня 1954 року (в процентах до плану)

Назва колгоспів
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ім. Леніна (Протопопівка) 73 23 31
„Прапор комунізму" 70 ЗО 20
ім. Енгельса '66 31 32
ім. Будьонного 56 26 21
ім. Сталіна (Бандурівка) 42 55 11
ім. Рози Люксембург 27 22 0,8
„Шлях до комунізму" 25 19 0
ім. Хрущова 16 12 7
ім. 18 партконференції 10 19 31
„Заповіт Леніна" 8 19 12
ім. 12-річчя Жовтня 7 28 0
ім. XIX з’їзду КПРС 5 39 21
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ім. Ворошилова 5 48 0
ім. Леніна (місто) 4 24 0
ім. Молотова 2 5 6
„Комунар" 1 21 16
ім. Калініна 1 28 33
ім. Жданова О 76 29
ім. Володимира Ульянова 0 37 0
їм. Сталіна (Ворошиловка) 0 26 41
ім. Карла Маркса 0 35 28
По Користівській МТС 47 27 16
По Олександрійській МТС 7 ЗО 13
По району 27 29 15

По історичних місцях

Жовті Води
ляків, які стояли табором на пра
вому березі річки Жовті Води.

На місцях битви під Жовтими 
Водами, де колись був голий, що 
розлягався в далечінь, степ, тепер 
розмістились красиві села, родючі 
колгоспні поля. Недалеко від міс
ця історичної битви розкинулись 
тисячогектарні сади радгоспу «Зе
лений Яр». Сотні вагонів фруктів 
щороку дає цей радгосп промис
ловим центрам нашої країни. В ці 
дні високої продуктивності худоби 
добиваються тваринники радгоспу, 

і Найкраща доярка Ольга Микитів
на Кузьменко від кожної з десяти 
закріплених за нею корів надоїла 
по 4250 літрів молока, а від коро
ви «Амазонка» — 5086 літрів.

На тому місці, де були розгром
лені польські загарбники під Жов
тими Водами, — нині виросло ве
лике село Боголюбівка. Культурно 
живуть колгоспники сільгоспартілі 
імені Петровського. В селі три 

І школи, клуб, шість магазинів, 
фельдшерський пункт. В будинках 

І колгоспників є близько ста радіо
приймачів. За останні роки більше

На знімку: курган „Богданова могила", на якому, за народ
ним переказом, був спостережний пункт Богдана Хмельницького 
під час бою з польсько-шляхетськими військами під Жовтими 
Водами у 1648 році.

Фото С. Вільтмана. Прескліше РАТАУ.

своїх знайомих. Часто можна ба
чити, що на другий день, після 
того, як товари були продані, 
знайомі Гармаш одержують ці то
вари з-під прилавку. На заува
ження покупців Гармаш відпові
дав грубістю.

Керівникам відділу робітничого 
постачання слід більше контролю
вати роботу працівників прилав
ку і навести порядок в торгівлі.

Г. ВОВЧЕНКО, 
робітник шахти № 2-3.

200 юнаків і дівчат з села Боголю- 
бівки дістали вищу освіту і тепер 
працюють у всіх кінцях нашої не
осяжної Батьківщини. Ганна Ми
хайлівна Волкова — лікарем у 
Владивостоці, Савелій Марковий 
Козюк — інженером в Челябін
ську, Віктор Костянтинович Бор- 
щов — скульптором в Москві. Бо- 
голюбівці Іван Валентинович Ще- 
пун, Григорій Павлович Ромашок 
за воїнську доблесть, проявлену в 
період Великої Вітчизняної війни, 
удостоєні звання Героя Радян
ського Союзу.

Колгоспи, розташовані на зем
лях в районі річки Жовті Води, 
обслужує Зеленська МТС. При 
братній допомозі великого росій
ського народу МТС оснащена най- 
передовішою технікою. З Челябін
ська одержані трактори, з Росто
ва — плуги, з Воронежа — зерно
очисні машини, з Тули — само
хідні комбайни. 70 тракторів і 42 
комбайни працюють тепер на по
лях колгоспів у районі ріки Жовті 
Води.

Д. ЧЕРНИШ.

СЛІДАМИ
НЕОПУБЛІКОВА НИХ

ЛИСТІВ

В листі до редакції громадян
ка Хрущова писала про антисані
тарний стан у дворах селища Ди- 
митрово.

Як повідомив заступник голови 
виконкому міської Ради тов. Кон- 
стантинов, такі факти мають 
місце.

Керуючий будинками селища 
Димитрово Ткаченко попередже
ний і зобов’язаний навести поря
док в дворах.

Газета «Бейцзінжібао» пові
домляв про добрі сходи пшениці і 
олійних культур в провінціях 
Апьхуей, Чжецзян, Цзянсі, Ху- 
нань і Сичуань.

У провінції Чжецзян тепер 
сходи пшениці і ячменю досяга
ють висоти 30—40 сантиметрів.

РАДІОФІКАЦІЯ
Радіо міцно увійшло в побут 

міського і сільського населення 
Польської Народної Республіки.

За 9 років народного ладу в 
містах і сільських місцевостях 
країни збудовано 830 радіовузлів, 
встановлено понад мільйон радіо
точок, радіофіковано близько 9

ПО ШЛЯХУ ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЇ
Тржінецькому металургійному 

заводові імені В. М. Молотова— 
і одному з найбільших заводів у 

Чехословаччині більше ста років. 
За роки п’ятирічки він був знач
но розширений: на ньому збуду
вали найбільшу в країні домен
ну піч, новий мартенівський цех 
і ряд інших об’єктів. Тепер завод 

І дає понад 1/3 всього металу, що 
і виплавляється в країні.

Заява магістрату Великого Берліна
БЕРЛІН, 27. (ТАРС). Магі

страт Великого Берліна опубліку
вав заяву, в якій підкреслюєть
ся, що на Берлінській на
раді західні держави відхилили 
■конструктивні радянські пропози
ції, спрямовані на мирне розв'я
зання німецької проблеми. Лиши
лось також нерозв’язаним і бер
лінське питання, яке не може роз
в'язуватись окремо від німецької 
проблеми.

Мирне розв’язання німецького 
питання, вказується в заяві, є, на
самперед, справою самих німців.

У заяві викривається антинарод
на мілітаристська політика бон
нського уряду.

Населення Західного Берліна, го
вориться в заяві, все більше пере
конується в тому, що боннський і 
паризький воєнні договори є го
ловною перешкодою на шляху мир

В англійській
ЛОНДОН, 26. (ТАРС). Як пе

редає агентство Рейтер, прем’єр- 
міністр Черчілль, виступаючи вчо
ра в палаті громад у дебатах в пи
танні про Берлінську нараду, зая
вив, що це була «дуже знаменна 
нарада»; «вона відновила репута
цію подібних нарад» і «аж ніяк 
не була невдалою чи катастрофіч
ною».

Черчілль відзначив, що наступна 
нарада в Женеві є «видатним і 
підбадьорюючим» результатом 
берлінських переговорів. «Женев
ська нарада має більше шансів 
дати плодотворні результати, ніж 
мала берлінська», — сказав він.

Черчілль висловився за підтрим-

Західнонімецькі промисловці вимагають розширення торгівлі
У Західній Німеччині дедалі 

більше число промисловців висту
пає за розширення торговельних 
зв’язків з Радянським Союзом і 
країнами народної демократії. 
Головнуй секретар західнонімець
кої «Спілки німецької промисло
вості» Бейтлер, виступаючи на 
зборах у Кельні, вказав на необ

СТРАЙК ГІРНИКІВ У КАНАДІ
Агентство Канадіен Пресе пові

домило про закінчення страйку 
1500 гірників на руднику Норанда 
(Канада), який тривав 6 місяців. 
Страйкарі добилися часткового за
доволення своїх вимог і, зокрема, 
збільшення заробітної плати. Пред

Скрізь добре зійшли олійні куль
тури. У південній частині провін
ції Сичуань, де клімат більш 
теплий, пшениця вже заколосила
ся.

Як повідомляв газета, у вказа
них провінціях чекають багатого 
врожаю.

ПОЛЬСЬКИХ МІСТ І СІЛ
тисяч сіл, понад 2 тисячі держав
них землеробських господарств і 
більш як півтори тисячі землероб
ських виробничих кооперативів. 
У користуванні жителів є близько 
1 мільйон 300 тисяч радіоприйма
чів. У Варшаві створено телеві
зійний центр.

У січні 1954 року мартенівці 
заводу провели 531 швидкісну 
плавку.

За 100 років для робітників 
заводу Тржінця було збудовано 
1.300 квартир. За останні три 
роки тржінецькі металурги оде|> 
жали 1.500 нових квартир у ка
пітальних впорядкованих будин
ках.

(ТАРС).

ного возз'єднання Німеччини і яв
ляють собою особливо велику за
грозу західноберлінському на
селенню.

Наприкінці заяви підкреслює
ться, що питання нормалізації жит
тя Берліна легко може бути вре
гульоване самими німцями при 
умові, що західноберлінські власті 
припинять провокаційні виступи 
проти Німецької Демократичної 
Республіки, заборонять діяльність 
усіх шпигунських центрів, розта
шованих у Західному Берліні, а 
також ліквідують військові фа
шистські організації.

Здійснення цих побажань відпо
відає кровним інтересам усього 
населення Берліна. Це сприяло б 
також відновленню єдиного управ
ління, нормалізувало б економіч
ні і політичні відносини між обома 
частинами міста.

палаті громад
ку курсу на озброєння Західної 
Німеччини. Він закликав про
довжувати «воєнні зусилля» захід
них держав, видаючи таку політи
ку за «шлях до миру».

Прем’єр - міністр висловився за 
розширення торгівлі з Радянським 
Союзом і країнами народної де
мократії, заявивши, що ослаблен
ня обмежень в торгівлі (як відомо, 
встановлених Сполученими Штата
ми і нав’язаних ними своїм союз
никам. — Ред.), «безперечно, бу
ло б благотворним».

Англія, сказав Черчілль, пору
шує цс питання перед Сполучени
ми Штатами.

хідність для Західної Німеччини 
«встановлення більш тісних торго
вельних відносин з країнами схо
ду».

Радянський Союз, заявив Бейт
лер, закуповує тепер велику кіль
кість товарів, і Німеччина повин
на звернути на цей факт серйоз
ну увагу.

ставник профспілки Імон Парк 
заявив, що страйк був не тільки 
боротьбою за підвищення заробіт
ної плати, але й завдав поразки 
намаганням компанії зруйнувати 
профспілку.

Редактор В. МАЛЕНКО.
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СТАЛІНСЬКИЙ
Пролетарі всіх країн, єднайтеся!
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ОРГАН ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО МІСЬККОМУ ТА РАЙКОМУ 

КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ, МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД 

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
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14 березня 1954 року— 

день виборів 

до Верховної Ради СРСР.

Всі на вибори!

Вірний 
і соратник

Радянський народ, трудя
щі країн народної демократ 
тії 1 все прогресивне людство 
відзначають роковини з дня 
смерті продовжувача великої 
справи Леніна — йосифа Віс- 
саіріоновича Сталіна. Своїм 
беззавітним служінням спра- 

народу, справі будівництва 
яймунізму й. В. Сталін здо
був загальне визнання 1 без
межне довір’я Комуністич
ної партії і радянського1 наро
ду.

Світле ім’я Сталіна стоя
тиме у віках поряд з іменами 

^Ж^видатніших геніїв люд
ства — Маркса, Енгельса, 
Леніна. Разом з В. І. Леніним 
й. В. Сталін боровся за ство
рення могутньої партії кому
ністів, виховував і загартову
вав її. Разом з В. І. Леніним 
і під його керівництвом й. В. 
Сталін вів велику роботу по 
підготовці 1 здійсненню Вели
кої Жовтневої соціалістичної 
революції, по створенню пер
шої в світі соціалістичної 
держави роб’тників і селян.

Після смерті В. І. Леніна 
Комуністична партія неухиль
но вела радянський народ по 
ленінському шляху. Комуніс
тична партія, її Центральний 
Комітет на чолі з й. В. 
Сталіним мудро і сміливо 
розв’язували проблеми, від 
яких залежала доля всього 
людства. За ці роки радян
ський народ під керівництвом 
своєї рідної партії, перетво
рюючи в життя ленінське 
вчення про будівництво соціа
лізму і комунізму, яке діста
ло дальший розвиток у пра
цях Й. В. Сталіна і в рішен
нях партії, побудував соціа
лістичне суспільство, пере
творив свою Батьківщину в 
могутню індустріально-кол
госпну державу, став на шлях 
поступового переходу від со
ціалізму до комунізму.

Наша соціалістична дер
жава витримала суворі випро
бування в роки Великої Віт
чизняної війни. Вся країна 
на заклик Комуністичної пар
тії і Радянського уряду пере
творилась в могутній військо
вий табір, й. В. Сталін став 
на чолі Збройних Сил СРСР, 
очолив боротьбу радянського 
народу проти фашизму. В цій 
війні наш героїчний народ

-------------------------------------- -ф.---------------------------------------

По дві норми за зміну
Робітники - лісоруби Олексан

дрійського лісництва Чорнолі- 
ського лісгоспу гаряче відгукну
лись на заклик російських братів. 
Ставши на трудову вахту на честь 
виборів до Верховної Ради Союзу 
РСР, вони взяли на себе соціаліс
тичні зобов’язання—виковувати 
щоденні норми виробітку на 150 
процентів.

В ці дні бригади лісорубів, які

учень 
В. І. Леніна
розгромив німецьких фашист
ських загарбників і япон
ських мілітаристів, врятував 
народи світу від гітлерівської 
тиранії.

У післявоєнний період тру
дящі нашої країни під керіїв- 

’ ництвом Комуністичної пар- 
| тії добились нових видатних 
' перемог в будівництві кому

нізму. Радянські люди успіш
но виконують завдання п’я- 

’ тої п’ятирічки. Валова про
дукція промисловості в 1953 

і році зросла порівняно з 1952 
роком на 12 процентів і по
рівняно з 1950 'роком—на 

. 45 процентів. За минулий 
рік ще більше підвищився 

і матеріальний 1 культурний 
; рівень життя всіх трудящих.

Нині радянські люди нат
хненно борються за перетво
рення в життя рішень XIX 
з’їзду КПРС, п’ятої сесії 
Верховної Ради СРСР і ве- 

] ресневого Пленуму ЦК партії, 
спрямованих на всемірне 

і зміцнення Радянської держа- 
I ви, союзу робітничого класу 
' 1 селянства', братерської 

дружби народів СРСР, на 
дальший розвиток важкої і 

і легкої промисловості та 
сільського господарства, на 
дальше піднесення матеріаль
ного і культурного рівня жит- 

і тя всіх трудящих.
Вороги партії і Радянської 

; держави розраховували, що 
смерть нашого вождя й. В. 
Сталіна внесе сум’яття і роз
лад у ряди партії 1 радян
ського народу. Але цього не 
сталось і не могло статись. 
Радянський народ ще тісніше 
згуртувався навколо Цен
трального Комітету Комуніс
тичної партії 1 Радянського 
уряду. Трудящі нашої кра
їни пройняті гарячою лю
бов’ю до своєї рідної Кому
ністичної партії, бо вони на 
багаторічному досвіді переко
нались, що у партії нема ін
ших інтересів, крім інтере
сів народу, що найвищим за
коном партії є служіння на
родові.

Під великим прапором 
І Леніна —Сталіна, під керів

ництвом Комуністичної пар
тії радянський народ впевне
но йде вперед, до перемоги 
комунізму.

очолюють тт. Мирко і Тищенко, з 
честю виконують свої зобов’язан
ня. По дві норми виробітку дома
гаються кращі лісоруби тт. Зін- 
ченко, Півненко, Сухий, Береза та 
інші. За несприятливих зимових 
умов вони першими добились та
ких високих виробничих показни
ків.

І. ДОНЧЕНКО, 
працівник лісгоспу.

Назустріч виборам
Значна агітаційно - масова ро

бота проводиться на агітпункті 
виборчої дільниці Я» 43 в селі 
Андріївці, Звенигородської сільра
ди.

Часто в приміщенні агітпункту 
збираються колгоспники, щоб по
читати свіжу газету чи журнал, 
прослухати бесіду чи доповідь. 
На агітпункті виступають з лек
ціями і доповідями члени сіль- 

I ського лекторію тт. Дегтяр, Ша- 
I повал, Мірошниченко та інші.

Агітатори тт. Тендюк, Рябоконь, 
Рахубовський і інші ознайомили 
виборців із Зверненням Централь
ного Комітету КПРС до всіх ви
борців, постановою вересневого 

І Пленуму ЦК КПРС про дальше 
круте піднесення сільського гос
подарства тощо.

Серед виборців широко розгор
нута агітація за кандидатів у де
путати Верховної Ради СРСР тт. 
Горовецького і Гіталова.

Свої бесіди агітатори тісно 
пов’язують з місцевими фактами 
і цим мобілізовують колгоспників 
па виконання рішень партії і 
уряду.

Д. ХОЦЬНИЙ, А. ХОЦЬНИЙ— 
; колгоспники артілі їм. 19 з'їзду

КПРС.

НА ОСВОЄННЯ ЦІЛИННИХ 
ЗЕМЕЛЬ

Все нові загони молей Радян
ської України від'їжджають на 
роботу в райони освоєння цілин
них і перелогових земель. З бе
резня з Харкова в Казахстан виї
хала перша трупа молодих енту
зіастів у складі 326 чоловік, 220 
добровольців виїхали в Дніпро
петровська.

Від’їжджаючих проводжали рід
ні і близькі, товариші по роботі, 
представники партійних, радян
ських і комсомольських органі
зацій.

♦ *
Багато молодих патріотів ра

йону палко відгукнулись на зак
лик комуністичної партії. Вони 
виявляють бажання взяти участь 
в освоєнні цілинних і перелогових 
земель Сибіру, Казахстану, Ура
лу і Поволжя.

Вчора перша партія патріотів 
виїхала з Олександрії на нові, 
неосвоєні землі. Серед них трак
тористи Користівської МТС Ва
силь Цесько, Федір Лапко, Олек
сандр Кас’яненко, агроном Олек
сандрійської МТС Генадій Близ
нюк, комбайнер Федір Бойчук та 
інші — всього 7 чоловік.

Покидаючи Олександрію, від’їжд
жаючі товариші запевнили, що 
вони докладуть всіх сил для того, 
щоб з честю виконати велике все
народне завдання по освоєнню 
цілинних і перелогових земель.

С. КОБИЛЯНСЬКИЙ, 
секретар райкому ЛКСМУ.

Державне видавництво полі
тичної літератури (Москва) ви
пустило в світ окремою брошурою 
повідомлення Центрального ста

йосиф Віссаріоноччч СТАЛІН.

Алтай і Казахстан 
зустрічають молодих патріотів

28 лютого в Барнаул прибула 
перша група московських комсо
мольців — зачинателів великої 
державної справи—освоєння ці
линних і перелогових земель. Па 
вокзалі москвичів зустріли пред
ставники радянських, партійних 
і комсомольських організацій 
краю, молодь. Відбувся мітинг. З 
привітальним словом виступив се
кретар крайового комітету партії 
тов. Лебедєв. Від імені москвичів 
виступив агроном Новопутської 
МТС тов. Козулін.

Заступник начальника крайо
вого управління сільського гос
подарства тов. Чухно розповів 
прибулим про величезний розмах 
робіт по освоєнню цілинних І пе-

---------------------------------ф.--------------------------------

УРОЧИСТЕ ЗАСІДАННЯ XV ПЛЕНУМУ ПРАВЛІННЯ 
СПІЛКИ РАДЯНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ СРСР

Трудящі радянської країни з 
великим патріотичним піднесен
ням відзначають видатну історич
ну подію — 300-річчя возз’єд
нання України з Росією.

З березня в Москві в концерт
ному залі імені П. І. Чайковського 
відкрився XV пленум правління 
Спілки радянських письменників 
СРСР. Відбулось урочисте засідан
ня пленуму, присвячене знамен
ній даті.

Про історичні зв’язки росій
ської і української літератур го- 

Видання окремою брошурою повідомлення ЦСУ
тистичного управління при Раді 
Міністрів СРСР «Про підсумки 
виконання державного плану роз
витку іародіого гееиодаретва 

релогових земель краю, про вели
ку допомогу держави у цій важ
ливій справі. Для освоєння ціли
ни і перелогу сюди приїдуть ти
сячі механізаторів, надійде понад 
7 тисяч тракторів і 4 тисячі ком
байнів.

1 березня перша група мос
квичів виїхали з Барнаула на 
роботу в МТС Алтайського враю.

♦♦ ♦
28 лютого трудящі Кустаная 

гостинно зустрічали перший за
гін добровольців Київської облас
ті. прибулих по путівках комсо
молу на освоєння цілинних зе
мель Казахстану.

(РАТАУ).

ворив у своїй доповіді член пре
зидії правління СРП СРСР ук
раїнський поет Максим Риль
ський.

Потім виступили письменники 
РРФСР, Білорусії, Литви, Грузії, 
Таджикистану та інших союзних 
республік. Вони говорили про 
розквіт культури в Радянському 
Союзі, про велику допомогу ро
сійського народу братнім народам 
СРСР у розвитку культури—иа- 
ціональної формою, соціалістичної 
змістом.

СРСР у 1953 році».
Брошура видана масовим ти

ражем.
(РАТАУ).
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Великий продовжувач справи Леніна
Сьогодні наиія партія, радян

ський народ і все прогресивне 
людство відзначають роковини з 
дня смерті Йосифа Ціссаріоновича 
Сталіна — великого продовжува
ча справи Леніна, мудрого вождя 
трудящих. Ім'я Сталіна безмежно 
дороге радянським людям і тру
дящим усього світу. Справа Леніна 
—Сталіна безсмертна. Вона живе 
в героїчних ділах Комуністичної 
партії і всіх радянських людей— 
будівників комунізму, в успіхах 
табору демократії і соціалізму, в 
міжнародному революційному ру
сі.

Все життя Й. В. Сталіна було 
присвячене благородній справі 
с.тужїння трудящим, самовідданій 
боротьбі за їх вільне і щасливо 
життя, за перемогу комунізму. Він 
зазнав тяжкої, але славної долі 
пролетарського революціонера- 
професіонала. Його залізну волю, 
непохитну мужність і стійкість у 
боротьбі з силами старого світу 
не зломили численні труднощі і 
нестатки, царські тюрми і заслан
ня. В жорстокій боротьбі з цариз
мом і капіталізмом його запалю
вали великі ідеї марксизму-лені- 
иізму, що вказали робітничому 
класові шлях до визволення від 
експлуатації, до завоювання вла
ди і створення нового суспіль
ства.

Й. В. Сталін завжди відчував 
свій нерозривний кровний зв'язок 
з народом, йому він віддавав усі 
свої могутні сили. Він глибоко 
вірив у народ, у невичерпну ре
волюційну енергію і творчу іні
ціативу робітників та селян і в 
усій своїй діяльності спирався на 
маси, бачив в них справжніх 
творців історії.

ЇЇ. В. Сталін виступав як вір
ний і гідний учень В. 1. Леніна. 
В усьому і всюди він залишався 
переконаним ленінцем, стійким 
послідовником і захисником ленін
ських ідей. В Леніні він бачив 
геніального творця і вождя нашої 
партії, керівника найвищого ти
ну, гірського орла, який не знак 
страху в боротьбі. Разом з В. 1. 
Леніним ЇЇ. В. Сталін боровся за 
партію нового типу, наполегливо 
і рішуче відстоював ленінські 
ідеологічні, організаційні, тактич
ні і теоретичнії основи марксист
ської партії, загартовував партію 
в непримиренній боротьбі з усіма 
ворогами ленінізму.

Видатний організаторський та
лант і теоретична могутність ЇЇ. В. 
Сталіна з особливою силою про
явилися в роки революції і будів
ництва соціалістичного суспіль
ства в нашій країні. У 1917 ро
ці разом з В. 1. Леніним і під йо
го керівництвом ЇЇ. В. Сталін 
провадив величезну роботу по за
воюванню мас, по підготовці со
ціалістичної революції.

Організувавши бойовий союз 
робітничого класу і найбіднішого 
селянства, комуністична партія па 
чолі з генієм людства В. і. 
Леніним добилась перемоги Вели
кої Жовтневої соціалістичної ре
волюції. Вперше в історії була 
••творена держава нового типу— 
соціалістична держава робітників 
і селян. ЇЇ. В. Сталін і Я. М. 
Свердлов та інші учні В. І. Леніна 
були найближчими помічниками 1 
В. І. Леніна в справі будівництва 
Радянської держави. Як народний 
комісар в справах національно
стей ЇЇ. В. Сталін безпосередньо 
керував здійсненням національної 
політики Комуністичної партії, 
яка згуртовувала народи нашої 

країни в єдину братню сім’ю під 
прапором Рад.

В роки громадянської війни і 
боротьби з іноземною воєнною ін
тервенцією всю справу оборони 
Країни Рад очолював В. І. Ленін. 
Його найближчим помічником був 
ЇЇ. В. Сталін. Партія посилала йо
го па найбільш небезпечні і вирі
шальні ділянки фронту. Оборона 
Царицина, розгром Колчака, Юде- 
ніча, Денікіпа, польських панів і 
Врангеля — всі ці операції зв’я
зані з ім'ям Сталіна. Всюди він 
уміло і мужньо виконував зав
дання партії, вказівки великого 
Леніна.

В період переходу до мирного 
будівництва ЇЇ. В. Сталін виступає 
як непохитний ленінець у керів
ництві партією і країною, в бо
ротьбі за відбудову народного гос
подарства, у створенні і зміцнен
ні радянської багатонаціональної 
держави — Союзу Радянських Со
ціалістичних Республік.

Біля труни великого засновника 
Комуністичної партії -і Радянської 
держави В. 1. Леніна ЇЇ. В. Сталін 
від імені партії і народу дав клят
ву вірності його заповітам — бе
регти єдність партії, берегти і 
зміцнювати диктатуру пролетаріа
ту, союз робітників і селян, друж
бу народів, високо тримати пра
ної) пролетарського інтернаціона
лізму. Цим заповітам ЇЇ. В. Сталін 
залишався вірним до кінця свого 
життя. Він в усьому наслідував 
Леніна, закликав радянських лю
дей по-ленінському жити і пра
цювати, боротись і перемагати 
ворогів, внутрішніх і зовнішніх. 
Комуністична партія під керів
ництвом Центрального Комітету 
на чолі з ЇЇ. В. Сталіним розгро
мила зрадників і капітулянтів, 
відстояла ленінізм і повела краї
ну по шляху побудови соціалізму.

У запеклій боротьбі з числен
ними ворогами ЇЇ. В. Сталін від
стояв і загартував ленінську єд
ність партії, монолітність її рядів. 
Єдність партійних рядів, згурто
ваність партії навколо свого Цент
рального Комітету завжди була, є 
і буде, вирішальною умовою міц
ності і непереможності партії. 
Своє велике історичне покликан
ня і призначення Комуністична 
партія успішно виконує тому, що 
вона являє монолітний колектив 
однодумців, спаяний єдністю волі, 
єдністю дій, єдністю дисципліни.

У боротьбі партії за побудову 
соціалізму згуртувалось керівне 
ядро ленінців на чолі з ЇЇ. В. 
Сталіним. Тридцять років Йосиф 
Віссаріонович Сталін, який здобув 
загальне визнання і безмежне до
вір’я народу і партії, в дружньо
му оточенні своїх вірних соратни
ків неухильно вів партію і краї
ну по ленінському шляху. Він 
творчо розвинув марксистсько-ле
нінське вчення стосовно до нових 
історичних умов і в ряді питань 
збагатив революційну теорію но
вими положеннями.

У безсмертних творах ленін
ського генія дано наукове обгрун
тування можливості перемоги со
ціалізму в одній країні, вказані 
шляхи руху радянського народу 
до комунізму. Виходячи з про
грамних ленінських положень, що 
дістали дальший розвиток у пра
цях ЇЇ. В. Сталіна і в партійних 
рішеннях, партія розробила кон
кретну програму соціалістичної 
індустріалізації країни. Здійснен
ня плану індустріалізації забез
печило економічну незалежність 
нашої Батьківщини, зміцнило її 
обороноздатність, створило мате

ріальну базу соціалізму і будів
ництва комунізму.

ЇЇ. В. Сталін розвинув далі і 
конкретизував ленінський коопе
ративний план — великий план 
залучення селянських мас до спра
ви соціалістичного будівництва. 
На основі ленінських вказівок 
партія під керівництвом ЇЇ. В. 
Сталіна розробила і здійснила по
літику колективізації сільського 
господарства.

В результаті здійснення полі
тики партії по індустріалізації 
країни і колективізації сільського 
господарства наша Батьківщина 
зробила гігантський стрибок впе
ред, перетворилась з відсталої, 
аграрної країни в могутню ін
дустріально - колгоспну соціаліс
тичну державу.

Найсерйознішою перевіркою си
ли і життєвості нашого суспільно
го і державного ладу була Велика 
Вітчизняна війна. Це суворе ви
пробування наша Батьківщина 
витримала з честю. В дні смер
тельної небезпеки на заклик пар
тії і ЇЇ. В. Сталіна весь народ під
нявся на захист своєї свободи і 
незалежності. Історична перемога 
у війні, здобута під керівництвом 
Комуністичної партії, продемон
струвала велику життєву силу і 
непереможність нашого суспільно
го і державного ладу, торжество 
політики партії.

Комуністична партія, її Цент
ральний Комітет добилися перет
ворення соціалістичної держави в 
незламний оплот миру і демокра
тії в усьому світі. Діяльність пар
тії спрямована на дальше зміц
нення союзу робітничого класу з 
селянством, на зміцнення дружби 
всіх народів і розгортання соціа
лістичного демократизму. Ленін і 
Сталін бачили в тісному союзі 
робітників і селян найвищий 
принцип пролетарської диктату
ри. Зміцнення цього союзу є за
порукою ваших дальших успіхів 
у комуністичному будівництві.

Здійснюючи заповіти В. І. 
Леніна, ЇЇ. В. Сталін безустанно 
працював над створенням неруши
мої дружби братніх радянських 
народів. На основі узагальнення 
досвіду будівництва соціалістич

Пам‘яті
Й. В. Сталіна

Трудящі міста й району свято 
вшановують пам'ять великого 
продовжувача справи Леніна— 
ЇЇоеифа Віссаріоновича Сталіна.

З приводу річниці з дня смер
ті на підприємствах, в колгос
пах, МТС і радгоспах, в учбових 
закладах сотні агітаторів прово
дять бесіди, читають доповіді, 
присвячені життю і діяльності 
товариша Сталіна.

В бібліотеках міста і району 
влаштовані виставки творів ЇЇ. В. 
Сталіна, підібрана література на 
теми: «Життя і діяльність ЇЇ. В. 
Сталіна», «Співдружність Леніна 
і Сталіна» та «Образ товариша 
Сталіна в художній літературі».

Хлібороби бандурівської сіль
госпартілі, яка носить ім'я про
довжувача справи Леніна великого 
Сталіна, самовіддано борються за 
дальше круте піднесення колгосп
ного виробництва.

Зараз хлібороби в тісній вироб
ничій співдружності з механізато

ної багатонаціональної держави 
ЇЇ. В. Сталін збагатив учення 
ленінізму в національному пи
танні.

Дружба між народами — вели
ке завоювання партії, результат 
проведення ленінсько - сталін
ської національної політики. Ко
муністична партія вважає своїм 
священним обов’язком всемірно 
зміцнювати єдність і дружбу на
родів СРСР — основу основ Ра
дянської багатонаціональної дер
жави.

Творчо розвиваючи ленінське 
вчення про можливість перемоги 
соціалізму в одній країні, ЇЇ. В. 
Сталін обгрунтував положення 
про можливість побудови комуніз
му в нашій країні і в тому випад
ку, якщо збережеться капіталіс
тичне оточення. У зв'язку з цим 
він довів необхідність збереження 
держави і при комунізмі, якщо 
продовжуватиме існувати капіта
лістичне оточення. Спираючись 
на вказівки В. І. Леніна про шля
хи будівництва комунізму в на
шій країні. ЇЇ. В. Сталін визначив 
основні умови підготовки до пере
ходу від соціалізму до комунізму.

На XIX з'їзді КПРС ЇЇ. В. 
Сталін виступив з історичною 
промовою. Це був його останній 
усний виступ перед партією і 
країною. В своїй промові ЇЇ. В. 
Сталін підкреслив єдність інте
ресів трудящих СРСР і трудящих 
всіх країн, показав, іцо інтереси 
Радянського Союзу невіддільні від 
справи миру в усьому світі.

До кінця свого життя ЇЇ. В. 
Сталін залишався па бойовому 
посту по керівництву партією і , 
країною, по згуртуванню всіх 
прихильників миру в боротьбі 
проти паліїв війни, за збережен
ня і забезпечення миру.

Після смерті свого вождя ра
дянський народ ще тісніше згур
тувався під прапором ленінізму, 
навколо Центрального Комітету 
КПРС і Радянського уряду. За ми
нулий рік партія і трудящі на
шої країни з повою силою про
демонстрували свою вірність 
справі Леніна — Сталіна, свою 
рішимість добиватися нових ус
піхів у комуністичному будівниц

Москва. Красна площа. Мавзолей В. І. Леніна і Й. В. Сталіна.
Фото В. Савостьянова. Прескліше ТАРС.

В колгоспі імені Сталіна
рами тракторних бригад Григорія 
Рябошапки та Гаврила Колесніка
3 Користівської МТС повністю 
підготувалися до весняно - польо
вих робіт. Вони зобов'язалися сів
бу ранніх зернових завершити з.т
4 робочі дні. В артілі не припи
няється заготівля місцевих доб

тві. Партія і уряд забезпечили 
правильне і безперебійне керів
ництво всім життям країни, ус
пішно здійснюють вироблену за 
довгі роки політику як у внут
рішніх, так і в міжнародних спра
вах.

Комуністична партія і Радян
ський уряд безустанно мобілізу
ють творчу активність трудя
щих на успішне будівництво ко
мунізму. Радянські люди напо
легливо перетворюють в життя 
історичні рішення вересневого 
Пленуму ЦК КПРС, дальші рішен
ня партії і уряду, які намітили 
бойову, конкретну програму при
скореного розвитку легкої і хар
чової промисловості і всіх галу
зей сільського господарства, в 
першу чергу тваринництва, ви
робництва картоплі й овочів. Вх: 
лику увагу партія і уряд прЯг» 
ллють освоєнню цілинних і пере
логових земель, як найважливі
шому резерву збільшення вироб
ництва зерна.

Рішення партії і уряду прой
няті великим піклуванням про 
благо народу, про максимаі^щ; 
задоволення його постійно .цю* ’' 
стаючих матеріальних і культур
них потреб.

Трудівники колгоспного села з 
величезним ентузіазмом вклю
чаються в соціалістичне змаган
ня за здійснення всенародних зав
дань, поставлених Комуністичною 
партією і Радянським урядом пе
ред сільським господарством.

Зараз наша Батьківщина пере
живає нове трудове і політичне 
піднесення, викликане підготов
кою до виборів у Верховну Раду 
СРСР, Зверненням ЦК КПРС до 
всіх виборців. У виборчій кампа
нії партія виступає в блоці з усі
ма безпартійними, який виражає 
нерушиме єднання партії, уряду 
і народу, морально - політичну 
єдність радянського суспільства.

Під прапором Леніна—Сталіна, 
під мудрим керівництвом Комуніс
тичної партії радянський народ 
впевнено йде до світлого май
бутнього — комунізму.

А. КРАСОВ.

рив. В поле вже вивезені 3.200 
тони гною, в тому числі під кар
топлю та овочі 200 тонн.

Хлібороби артілі прагнуть ви
ростити в цьому році високі вро
жаї всіх сільськогосподарських 
культур.

М. МАТВ1ЕНН0,
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Соціалісти чне змагання шахта р і в Олександр іі і Т кібулі

Грузинські гірники успішно здійснюють взяті зобов’язання
Як і всі трудящі нашої радянської Батьківщини, шах

тарі Грузії відзначають велике національне свято—300-річчя 
возз'єднання України з Росією і дні підготовки до виборів 
у Верховну Раду СРСР новими виробничими перемогами.

На цій сторінці розповідається про трудові діла 
ткібульських вугільників, які змагаються з гірниками 
Олександрії.

Збільшуємо видобуток вугілля
Колектив нашої дільниці на

полегливо бореться за збільшення 
видобутку вугілля. Наслідуючи 
приклад ленінградських машино
будівників і уральських шахта
рів, мц, не збільшуючи лінії ви
бою, даємо на-гора сотні тонн над
планового вугілля. В січні діль
ниця повинна була видати 2600 
тонн палива, а ми відвантажили 
3100 тонн, причому місячний 
план завершили на 7 днів рані
ше строку. Перевиконали завдан
ня і в лютому.

Як же ми домагаємось успіху? 
Як правило, між лавами зали
шаються целіки. Ми зробили так, 
що з них видобуваємо вугілля, а 
у вироблених місцях ставимо 
стовпи — так звані '«костри». 
Цим зміцнюємо кріплення. Таким; 
шляхом в лаві 610 горизонту без 
збільшення лінії вибою видобули 
додатково 500 тонн вугілля.

Ми почали працювати в трьох 
лавах замість чотирьох. Таким 
способом тільки в другій полови
ні минулого року гірники дільниці 
дали 10 тисяч тонн палива понад 
завдання. Ми завоювали першість 
серед дільниць шахт тресту «Ткі- 
булву гілля».

Видобуток вугілля без збіль
шення лінії вибою сприяє підви
щенню продуктивності праці, зни
женню собівартості продукції, ус
пішному веденню підготовчих ро
біт.

Серйозну увагу ми приділяємо 
механізації трудомістких проце
сів, полегшенню праці гірників. 
Кілька місяців тому встановили 
лебідку, за допомогою якої у ви
бої доставляється кріпильний ма
теріал. Встановлено також 6 но
вих транспортерів. Завдяки цьо
му висвободжено 68 чоловік для 
інших робіт.

Гірники наполегливо борються 
за режим економії, повторно ви
користовують кріпильний матері

Вугілля понад план
ТКІБУЛІ, ГРУЗИНСЬКОЇ РСР,

І БЕРЕЗНЯ. Змагаючись з гірни
ками Олександрійської шахти

2-3, колектив шахти імені 
Молотова успішно виконує взя
ті на себе зобов’язання. Понад 
лютневий план видано кілька ти
сяч тонн вугілля.

Перевищили місячне завдання 
трудівники тресту «Ткібулвугіл-

Патріотична ініціатива шахтарів
В дні підготовки до 300-річчя 

возз’єднання України з Росією і 
виборів до Верховної Ради СРСР 
шахтарі Ткібулі виступили ініціа
торами соціалістичного змагання 
за дострокове виконання річного 
плану. Вони дали слово річний 
план видобутку вугілля виконати 
на 103 проценти, а гірничопідго
товчих робіт—на 105 процентів, 
перевести на циклічний графік. 

ал. Нами збережено протягом ми
нулого року 250 кубометрів лі
су.

Останнім часом стали застосо
вувати більш ефективне і дешев
ше металеве кріплення вибоїв. В 
результаті зберегли багато лісома
теріалу і зекономили 82 тисячі 
карбованців.

Більшість робітників дільниці 
оволоділи двома-трьома спеціаль
ностями. Внаслідок продуктив
ність праці кожного шахтаря 
підвищилась на 35 процентів. 
Особливо великих успіхів домог
лась бригада, якою керує т. Ара- 
бідзс. Вона довела свій виробі
ток о 7 до 18 тонн вугілля. Та
кі ж показники мають кращі ви
бійники тт. Кублагавілі, Тук- 
вадзс і інші.

Шахтарі нашої дільниці несуть 
трудову вахту на честь 300-річ
чя возз’єднання України з Ро
сією. Кожний день соціалістично
го змагання з олександрійськими 
гірниками приносить нам нові 
виробничі досягнення. На-гора 
йде багато надпланового вугілля.

Ми приводимо в дію нові внут
рішні резерви, вчимось у своїх 
українських друзів краще вико
ристовувати техніку, впроваджує
мо передові методи праці.

Ми знаємо, що найкращим по
дарунком на честь великого на
ціонального свята, нашим най- 
достойнішим виявом високих пат
ріотичних почуттів з’являються 
трудові перемоги в ім’я Батьків
щини. І гірники добиваються 
значних успіхів.

Вище піднесемо прапор соціаліс
тичного змагання. Будемо і далі 
кріпити братерський союз і неру
шиму дружбу українських і гру
зинських шахтарів.

Ш. ЛАПЕРАДЗЕ, 
начальник 11 дільниці шахти 

ім. Молотова.

ля». Всі шахти значно випереди
ли графік.

Йдучи назустріч дню виборів, 
гірники Ткібулі помножують свої 
трудові зусилля в боротьбі за 
вугілля.

Редакція газети 
«ТКІБУЛІС МАГАРОЕЛІ».

13 нових лав, зекономити півтора 
мільйона карбованців.

Цей патріотичний ночин ткі- 
бульців підхопили всі колективи 
шахт «Грузвугілля». Серед гірни
ків з новою силою розгорнулося 
соціалістичне змагання за вико
нання взятих зобов’язань. В аван
гарді змагання йдуть гірники Ткі
булі. З початку року вони від
вантажили понад план 15 ешело
нів вугілля.

У Ткібулі
ЗА ПРИКЛАДОМ 

МОСКВИЧІВ
Мулярі Ткібулі за прикладом 

московських будівельників розгор
нули змагання за скорочення ро
бочого часу на кожній виробничій 
операції. Завдяки впровадження 
методу російських друзів ткібуль- 
ці замість 400—500 штук цегли 
за нормою нині вкладають за змі
ну по 700—800 штук цегли. 
Мулярі тт. Багдавадзе,, Васильєв 
дають по півтори місячних норми.

На честь наступних виборів до 
Верховної Ради СРСР ткібульські 
будівельники стали па трудову 
вахту.

ПІДГОТОВКА ДО ВИБОРІВ
Шахтарське місто готується до 

виборів у Верховну Раду СРСР. 
На агітпунктах 39 виборчих діль
ниць проводяться бесіди, лекції, 
доповіді про Радянську Конститу
цію. найде.мократпчніший в світі 
виборчий закон, трудові перемоги 
радянського народу.

В місті працює понад 1000 агі
таторів.

НОВІ ЖИТЛА
По вулиці Сталіна закінчи

лось будівництво ще одного бага
топоверхового будинку. В кожній 
квартирі 2—3 кімнати, ванна, 
кухня і інші комунальні зруч
ності. *

Новосілля справили передові 
шахтарі і будівельники міста.

ОСОБИСТИЙ БЮДЖЕТ 
ШАХТАРІВ

В розрахункову книжку ви
бійника шахти імені Леніна т. 
Вардосанідзе щомісяця записуєть
ся понад 4 тисячі карбованців. За 
останні три роки його бюджет ста
новить 154 тисячі карбованців. 
Такий високий заробіток передо
вого гірника є результат напо
легливої праці.

Заможно і культурно живе 
Вардосанідзе. В минулому році вія 
спорудив власний будинок, прид
бав 4 нікельових ліжок, в сім’ї 
справив обновки. Тільки в цьому 
році для поповнення своєї бібліо
теки він витратив 500 карбован
ців.

Так живуть і шахтарі тт. І. Ла- 
перадзе, А. Кублашвілі, С. Гвене- 
тадзе та багато інших.

РОЗШИРЮЄТЬСЯ
ТОРГОВЕЛЬНА СІТКА
В перших поверхах новозбудо- 

ваних будинків відкрилися нові 
кафе-ресторан, їдальня, промто
варний і гастрономічний мага
зини.

Відкрилось також ательє по 
пошиву верхнього одягу.

До
Перед гірниками тресту «Ткі

булвугілля» стоять великі зав
дання. В нинішньому році ми по
винні значно збільшити видобу
ток палива, поліпшити всі техні
ко - економічні показники.

Щоб добитись цього, ми здій
снюємо ряд заходів. Вводяться в 
експлуатацію нові лави. На ниж
ніх горизонтах встановлюються 
транспортери, іцо сприяє підви
щенню продуктивності праці шах
тарів.

Переведення лав на прогресив
ний метод роботи за графіком

Шахтар-новатор
За плечима Шалви Естатови- 

ча Пурцхванідзе ЗО років безпе
рервної роботи на шахті. Почав 
він з допоміжного робітника, по
тім оволодів професією вибійника.

З року в рік шахта оснащува
лась новою технікою, і ІІурцхва- 
нідзе замінює обушок електро
свердлом.

Добре опанувавши технікою, 
Шалва Еетатович стає майстром 
своєї справи, систематично дає по 
дві норми на зміну.

Знатний гірник відзначається 
дерзанням, новаторським підходом 
до справи, неустанним шуканням 
нових шляхів збільшення видо
бутку палива. Він один з перших 
в Ткібулі оволодів методом відо
мого українського гірника Олек
сія Семиволоса.

Кілька років тому за пропози
цією Пурцхванідзе на третій 
дільниці шахти імені Сталіна, де 
він нині працює, впроваджено 
конвейєрний метод роботи. За цим 
методом кожна зміна робить пев
ний запас видобутого вугілля. Це 
дає можливість наступній зміні 
безперервно відвантажувати па
ливо. Простої таким чином лікві
дувались, набагато зросла про
дуктивність праці.

Передові прийоми праці, запро
поновані шахтарем - новатором, 
впроваджені на всіх дільницях 
тресту «Ткібулвугілля».

У ІІІалви Пурцхванідзе свій ме
тод видобутку вугілля. У вибої 
бурить не 32—34 шпури, як це' 
роблять інші шахтарі, а 25—26 
шпурів. Розподіляє їх у шахмат- 

Зміни, якими керують тг. Кокойшвілі і Абуладзе,—кращі на 
шахті імені Леніна. Вони щодня видають на-гора сотні тонн над
планового вугілля, добиваються високих економічних показників.

На знімку: тт. Д. Кокойшвілі (зліва) і Е. Абуладзе.
Фото Д. Сабелашвілі.

нових успіхів
циклічності дозволило в січні і 
лютому перевищити завдання.

Як і раніш, кращих успіхів до
биваються гірники нашої шахти, 
які змагаються з вугільниками 
Олександрійської шахти № 2-3.

Молотовці працюють ритмічно, 
з декади в декаду випереджають 
графік, добиваються того, щоб 
найближчим часом перекрити 
проектну потужність свого під
приємства.

Особисто я щозміни виконую 
дві норми. Ставши на трудову 
вахту на честь великого націо

ному порядку, в результаті збіль
шується відкриття пласта і еко
номиться багато зривчатки.

Якщо навантажити у вагони 
все вугілля, яке він видобув по
над норму за останні 25 років, то 
ешелони розтягнуться на 32 кіло
метри. Передовий шахтар свою 
п ятирічку виконав ще в жовтні 
минулого року.

< амовіддану працю кращого 
шахтаря Батьківщина відзначила 
двома орденами Леніна та двома 
медалями.

В 1946 році Шалва Еетатович 
обраний депутатом Верховної Ра
ди СРСР. Вірний слуга народу, 
він дорожить довір'ям трудящих, 
здійснює їх наказ.

Декілька виборців звернулись 
До свого депутата з просьбою до
битись відкриття музичного учи
лища в місті. Через деякий час за 
допомогою Ш. Пурцхванідзе цо 
питання було вирішено. Нині в 
Ткібулі створена музична школа. 
Були деякі недоліки і в благоуст
рої міста, зокрема, невистачало 
питтєвої води. І в цьому допоміг 
Пурцхванідзе. Зараз місто безпе
ребійно постачається водою.

Великою повагою серед трудя
щих користується знатний гірник. 
Двічі пін обирався депутатом Вер
ховної Ради СРСР і зараз в тре
тій раз його висунули кандидатом 
в депутати вищого органу держав
ної влади. Гірники Ткібулі знають: 
Шалва Еетатович Пурцхванідзе 
виправдає високе довір’я своїх 
виборців.

С. МЕРКВІЛАДЗЕ.

нального свята — 300-річчя воз
з’єднання України з Росією,— 
удосконалив методи роботи, доміг
ся ще вищих показників. В люто
му, наприклад, виробниче завдан
ня здійснив на 250 процентів.

В труді ми зміцнюємо дружбу 
з українськими гірниками, мно
жимо виробничі досягнення, вно
симо достойний вклад у справу 
дострокового виконання п'ятої 
п'ятирічки.

І. СУЛАДЗЕ, 
вибійник шахти ім. Молотова.
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В новому обласному центрі Української РСР місті Черкасах. 
На знімку: на бульварі Т. Г. Шевченка.

Фото Н. Цидільковського. Прескліше РАТАУ.

Кримська область УРСР
(Довідка)

Указом Президії Верховної Ра
ди СРСР від 19 лютого 1954 ро
ку Кримська область передана із 
складу РРФСР до складу Україн
ської РСР.

Цей акт великого державного 
значення виходить із спільності 
економіки, територіальної близь
кості і тісних господарських та 
культурних зв’язків між Крим
ською областю і УРСР і відпові
дай загальним інтересам нашої 
держави. Він свідчить про без
межне довір’я і любов російського 
народу до українського народу, 
сприятиме розвиткові економіки 
України і Криму, ще більше зміц
нить дружбу між двома братніми 
народами.

Кримська область (26 тис. квад
ратних кілометрів) займає весь 
Кримський півострів і є нем'ов би 
природним продовженням півден
них степів України. Півострів 
омивається Чорним і Азовським 
морями. З українськими степами 
його з’єднує Перекопський пере
шийок.

Клімат степової частини Кри
му континентальний, південної— 
субтропічний. На південному уз
бережжі, відділеному від північ
ної частини горами, ростуть віч
но зелені рослини, пальми, лаври 
та інші.

Майже всі найбільші міста об
ласті, за винятком Сімферополя 
—обласного центра, розташовані 
біля моря і є портами. Серед них 
—місто-герой Севастополь, Керч, 
Феодосія, Ялта, Євпаторія.

Крим — велика промислова і 
сільськогосподарська область. Тут 
видобувають залізну руду, сірку 
та інші корисні копалини. В Кри
му досить розвинута чорна мета
лургія, працюють машинобудівні 
заводи і хімічні комбінати, під

Весні назустріч
Хлібороби артілі ім. Калініна 

готові хоч сьогодні почати весня
но-польові роботи. На висхідний 
рубеж вийшли машини трактор
ної бригади Івана Савченка. На
поготові стоять сівалки, культи
ватори та інший інвентар В ар
тілі затверджено єдиний виробни
чий план на весь весняний пері
од.

Трактористи Михайло Бойко 
та Микола Тищенко будуть про
вадити сівбу кукурудзи, соняш
ника і картоплі квадратно-гніздо
вим способом. Для опанування 
технікою сівби цим прогресивним 
методом вони виїхали в сусідню 

приємства легкої, харчової і міс
цевої промисловості. Недалеко від 
міста Бєлогорська споруджується 
перша в Криму гідроелектростан
ція. Сільське господарство і про
мислові підприємства області 
одержуватимуть електроенергію 
також від Каховської ГЕС.

Кліматичні і грунтові умови 
Криму сприяють розвиткові бага
тогалузевого сільського госпо
дарства. Тут вирощують пшени
цю, ефіро - олійні і садові куль
тури, виноград, тютюни, виводять 
високопродуктивні породи худоби. 
Останнім часом велика увага при
діляється розв’язанню проблеми 
зрошення земель.

Вересневий Пленум ЦК КПРС 
відкрив пові величезні перспек
тиви для крутого піднесення всіх 
галузей сільського господарства 
області, особливо для дальшого 
розвитку тваринництва.

Кримська область — значний 
науковий і культурний центр. 
Тут є філіал Академії наук СРСР, 
вищі учбові заклади і науково- 
дослідні інститути, театри, Пала
ци культури, музеї і бібліотеки.

Крим має важливе значення і 
як всесоюзна здравниця. На його 
узбережжі розташовано багато бу
динків відпочинку, санаторіїв, 
піонерських таборів, спеціальних 
лікарень та інших лікувальних і 
оздоровних закладів.

Трудящі нової області УРСР 
разом з усім радянським народом 
натхненно працюють над здійс
ненням рішень вересневого Пле
нуму ЦК КПРС. Розгорнувши со
ціалістичне змагання на честь 
300- річчя возз’єднання України 
з Росією, вони під керівництвом 
партії і уряду добиваються нових 
успіхів в усіх галузях господар
ського і культурного будівництва.

артіль ім. Енгельса на практичні 
заняття, які проводить головний 
агроном Користівської МТС тов. 
Сердюк.

Кипить напружена робота і на 
бурякових плантаціях. Сюди 
буряководи вже вивезли понад 
460 тонн місцевих добрив. Ланки 
Ганни Пономаренко, Насті Лук’я- 
ненко та інші вже заготовили по 
11 центнерів пташиного посліду 
і по 18 центнерів попелу. Вони 
борються за 350 центнерів цу
крових буряків з кожного гекта
ра посіву.

0. КОВАЛЕНКО, колгоспник.

Критика і бібліографія

Ось він, „американський спосіб життя"!
Більшість авторів книги «Двіс

ті свідків» * )—прості люди пра
ці. З їх щирих, немудрих листів, 
надісланих у свій час в Радян
ський Союз до близьких і рідних 
людей з далекої, чужої Америки, 
складається ця книга, сповнена 
безпросвітного горя і нелюдських 
страждань. У книзі наведені урив
ки з листів, заповітні думки жи
телів західних областей УРСР, 
Буковини, Закарпаття, які під 
час панування тут іноземних за
гарбників, змучені злигоднями й 
голодом, обдурені вербувальника
ми, виїхали до Америки шукати 
роботи, хліба, кращої долі. Ці 
листи зібрав, упорядкував і про
коментував І. Тельман.

* ) «Двісті свідків». Розповіді 
про Америку. Видавництво «Ра
дянський письменник». Київ. 
1953 р. 254 стор.

В книзі є і уривки з творів 
письменників та висловлювання 
політичних діячів про так ввану 
американську демократію. Але 
саме листи і спогади людей, по
калічених, знесилених рабською 
працею па американських капі
талістів, приковують до себе ува
гу читача. Від безпосередніх, 
правдивих, трагічних рядків стиг
не кров у жилах, здригаєшся від 
огиди до визискувачів і безмірно 
радієш, що є нині на землі зовсім 
інший світ, де трудяща людина— 
господар життя, де ніколи вже не 
пануватимуть звірячі закони 
капіталізму. Це—табір волелюб
них країн, очолюваних великим 
Радянським Союзом.

Люди, які їхали до Америки, з 
дитинства добре знали, що таке 
лихо, злидні, голод, що таке пра
ця на куркуля та пана, що таке 
безнадійність і непевність у зав
трашньому дні. Але те, що спіт
кало їх у хваленій «вільній» та 
«демократичній» Америці, пере
вершило всі сподіванпя.

Багатьох емігрантів, що ступи
ли на американську землю, чека
ли довгі роки безробіття, голоду, 
безпритульності, поневірянь. Ті 
ж, кому «пощастило» сяк-так 
влаштуватися, працювали тільки 
на чорній роботі по 12 і більше 
годин, не маючи права випроста
ти спину під пильним оком ката- 
наглядача.

Ось розповідь Михайла Чеха, ви
ні члена колгоспу ім. Сталіна, За- 
болотцівського району, Львівської 
області: «...Три роки проробив я 
на полотняній фабриці у місті 
Ютіка поблизу Нью-Йорка... Я 
працював у нічній зміні по 12 
годин на добу. Починав о шостій 
вечора і йшов з фабрики о сьо
мій ранку. Ніч здавалася безко
нечною... Якось, знесилений важ
кою працею, закуняв стоячи. 
Раптом відчув сильний удар. Роз
плющив очі і бачу біля себе цехо
вого боса. На мене посипались 
удари. Обливаючись кров’ю, крик
нув: «Чорт!».

Цього було досить, щоб Михай
ла судили за образу начальства.

Надії, з якими їхали в Амери
ку емігранти, не виправдались. 
Безвихідне горе від неймовірно 
тяжких умов життя посилювалось 
тим, що не було ніяких можли
востей вирватися з пазурів «циві
лізованих» американських ек
сплуататорів і повернутись на 
батьківщину.

Ось Данило Тимчук з міста 
ІПумськ, Тернопільської області. 
За 11 років перебування в Аме
риці він змінив понад сто місць 
роботи — вантажив залізо, но
сив мішки, працював у косто
пальнях, на фабриках, заводах, 
копав тунелі. Три роки був зовсім 
безробітним.

«...Все найважче в моєму житті 
пов’язане з роками, коли я був в 
Америці» — пише Тимчук.

Мільйони безробітних живуть 
в Америці страхітливим життям. 
Нікому немає Діла до того, що во
ни змушені стояти у черзі коло 
смітників, щоб розшукати якісь 
панські недоїдки і врятувати та
ким чином своїх дітей ВІД ГОЛОДНОЇ 
смерті. Американських капіталіс
тів цікавлять тільки максимальні 
прибутки.

Закони американського імперіа
лізму спрямовані проти трудящих. 
Покалічений на виробництві ро
бітник не дістане медичної допо
моги, якщо в нього немає гро
шей. Недарма серед американсько
го народу ходить прислів’я: «Аме
рика — хороший край, захворів 
—так помирай!».

Іван Злупка, колгоспник арті
лі «Червона зірка», Дублянського 
району на Дрогобиччині, один з 
небагатьох, кому пощастило вир
ватися з Америки. Він розповідає 
про роботу па американських 
фермах та на заводі Форда:

«Працював я... по 14—16 го
дин на добу... Після 14-годииної 
роботи, змучений, блідий, хво
рий приходив у барак, де 70 ро
бітників спали долі на матрацах, 
набитих гнилою соломою. Годува
ли нас так, що ми ледве животі
ли. А в кінці місяця багато хто з 
нас ще в боргу залишився».

Ще жахливішими, справжніми 
таборами смерті є шахти у Пен
сільванії — вугільному центрі 
США. За 20 років на американ
ських шахтах вбито і покалічено 
1 мільйон 250 тисяч робітників. 
За останні 8 років з кожних 100 
гірників, які там працюють, 80 
чоловік покалічено або поранено. 
За роки другої світової війни па 
цих шахтах загинуло людей у 
два з половиною рази більше, ніж 
було вбито американців на фрон
ті.

Іван Когутка з села Горяни, 
Закарпатської області, розповідає: 
«В шахті були такі порядки. Ма
шинами працювали тільки янкі, 
а європейцям, особливо слов’янам, 
довіряли лише просту лопату. 
Два роки я вантажив вагонетки 
вугіллям... Ми задихалися в от
руйному диму вибухівки. Хазяїн 
не хотів витрачатися на кращу 
вентиляційну установку. Мало не 
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щомісяця в шахті траплялося 
три-чотири обвали з людськими 
жертвами...»

Та навіть на такі фабрики 
смерті негрів і слов’ян беруть на 
роботу в останню чергу. Михайло 
ІІозно незабаром після приїзду в 
Америку запитав майстра, чому 
на шахті нема машин. Майстер 

І відповів:
—Машина коштує дорожче за 

людину і потребує ремодту. А 
людину ми кожної хвилини може
мо замінити.

У збірці ми знаходимо розповіді 
про жахливу расову дискриміна
цію, про цькування і пересліду
вання негрів у США, про розпа
лювання ворожнечі між робітни
ками різних національностей.

У дні підготовки до виборів у 
Верховну Раду Союзу РСР агіта
тори знайдуть у збірці «Двісті 
свідків» надзвичайно багатий до
кументальний матеріал, що під
креслює величезні переваги на- 

I того, радянського ладу над капі-, 
талістичним і спростовує мерзен
ні наклепи продажної американ
ської преси.

Кожен лист, надісланий наши
ми земляками з Америки, Канади, 
сповнений туги за рідною землею, 
бажання знати правду про все, 
що діється в Країні Рад, прагнен
ня втекти, не оглядаючись, від 
«американського способу життя», 
повернутися на батьківщину і 
знайти, кінець кінцем, справжнє 
людське щастя.

Ось уривок з листа, одержаного 
Федором, Іваном та Галиною Фед- 
чиками з с. Погулянці, Любешів- 

’ ського району, Волинської облас- 
I ті, від їхнього батька: «Здрастуй

те, найдорожчі діти!.. Ви мене 
питаєте, чого я так часто змінюю 

І свою адресу? Ех, дітки ви мої, 
І дітки!.. Одне вам скажу, що про

їхав усю Америку, а оце пристав 
у Канаді. І скрізь одне «щастя». 
Скрізь нашого брата і тамтешніх 
жителів повно без роботи... Про
дукти нестерпно дорогі. Та й за
робити на них неможливо... Сплю, 
де доведеться, — під тином, бу
динком. Чи не принесе мені зима 

[ загибель... З кожним днем закри
вається все більше фабрик... На 

■ роботу приймають тільки моло- 
| дих, здорових... Мені соромно пе

ред вами, дітки... Сподівався: за
роблю грошей для вас та куплю 
землі. А вийшло все інакше... 
Ваш батько».

Радісне і щасливе життя на
родів Союзу РСР, як провідний 
маяк, вабить до себе очі всіх зне
долених, пригноблених, вселяє 
світлі надії в їх серця.

М. КАРПОВ.
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Радянські жінки—активні 
будівники комунізмуРадянський народ відзначає Міжнародний жіночий день — 8 березня в умовах дальшого могутнього піднесення соціалістичної економіки і культури дальшого'зміцнення могутності нашої Батьківщини.Комуністична партія і Радянська держава створили необмежені можливості для розвитку творчих здібностей радянських жінок, для їх активної участі в політичному, економічному і громадському дкитті країни.Під керівництвам Комуністичної партії, разом з усім радянським народом, наші жінки активно борються -за перетворення в життя рішень XIX з’їзду КПРС, рішень п’ятої сесії Верховної Ради СРСР і іверестіевого. Пленуму ЦК КПРС. Вони самовіддано працюють на фабриках і заводах, на транспорті й будовах, у колгоспах, МТС і радгоспах, в радянських установах, школах і вузах, беруть участь у всенародному соціалісти чнйму змаганні, віддають всі свої сили 1 знання справі будівництва комунізму. Всій країні відомі імена новаторів виробництва лауреатів Сталінської премії токаря А. ГІ. Жандарової і за- кройщиці М. 1. Левченко, знатних колгоспниць Радянської України двічі Героя Соціалістичної Праці С. Д. Виштаїк, Героя Соціалістичної Праці О. С. Хобти -і багатьох інших.Радянська держава високо цінить самовіддану, творчу працю жінок-патріоток. За видатні заслуги перед Батьків

щиною 2.346 жінкам присвоєно звання Героя Радянського Союзу і Героя Соціалістичної Праці. За видатні роботив га- лузі науки, винахідництва, літератури і мистецтва 741 жінка удостоєна Сталінської премії. Близько 900 тисяч жінок— діячів науки і культури, передовиків .і новаторі® промислового виробництва, знатних трактористок, хліборобів, бавовнярів, буряксіводів, тваринників —нагороджено орденами і медалями СРСР.Радянські жінки ведуть велику роботу в органах народної освіти, виковуючи підростаюче покоління молодих будівників комунізму в дусі високої ідейності, полум'яного, радянського патріотизму 1 беззавітнюії відданості своїй великій соціалістичній Вітчизні. Жінки плодотворно працюють в органах охорони ЗДОрОіВ’Я, про- I являючи материнське піклування про збереження здоров’я радянських людей.Всенародною пошаною і постійним піклуванням оточена в наш Ні країні жінка— матір. Радянська держава щсіроіку виплачує мільярди карбованців допомоги багатодітним і одиноким матерям. Наша держава витрачає величезні кошти на виховання і оздоровлення дітей.За прикладом жінок Країни Рад активну участь беруть у будівництві нового життя жінки Китайської Народної Республіки і країн народної демократії. Новий суспільний і державний лад в народнодемократичних країнах створив вісі умови для не
Напередодні виборів до Верховної

ухильного .піднесення добробуту 1 культури для всіх трудящих — чоловіків і жінок.Міжнародний жіночий день — 8 береЗіНЯ трудящі жінки проводять в обстановці боротьби проти загрози навої .війни, за ослаблення міжнародної напруженості за збереження і зміцнення миру в усьому свії і. Радянські жінки. виконуючи заповіти великого Леніна, неухильно зміцнюють інтернаціональні зв’язки з трудящими жінками всіх країн, активно борються за згуртування могутнього табору борців за мир, демократію і соціалізм.В нинішньому році Міжнародний жіночий день в нашій країні відзначається напередодні виборів до. Верховної Ради СРСР, в період підготовки до святкування 300- рїччя возз'єднання Умрайни з Росією. На честь цих знаменних подій осе ширше розгортається всенародне соціалістичне змагання, в якому жінки беруть найактивнішу участь. В день виборів — 14 березня радянські жінки-пат- ріотки, одностайно голосуючи за кандидатів народного блоку комуністів і безпартійних, разом з усіма виборцями ще рав продемонструють свою палку любов і відданість Комуністичній партії і Радянському урядові, своїй великій соціалістичній Батьківщині.Радянські жінки віддають всі свої сили і енергію справі дальшого зміцнення могутності Радянської держави, великій справі будівництва комунізму.
Ради СРСР

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Про Пленум Центрального Комітету 
Комуністичної партії Радянського СоюзуЦими днями відбувся Пленум Центрального Комітету Комуністичної партії Радянського Союзу.Пленум заслухав і обговорив доповідь тов. Хрущова М. С. про дальше збільшення виробництва зерна в країні і про освоєння цілинних і перелогових земель і прийняв відповідну постанову.В обговоренні цього питання взяли участь працівники місцевих партійних, радянських, сільськогосподарських 1 заготівельних органів, голови колгоспів 1 працівники радгоспів.

о

Пам’яті И.Народи нашої країни і трудящі всього світу свято шанують світлу нам’ять вождя Комуністичної партії і радянського народу, великого продовжувача безсмертної справи В. І. Леніна—Й. В. Сталіна.На підприємствах, в установах. вищих учбових закладах, у колгоспах, МТС і радгоспах, на агітпунктах проведені бесіди на, гему «Й. В. Сталін — великий продовжувач справи Леніна . Агітатори і пропагандисти розповідають трудящим про життя і діяльність Й. В. Сталіна, який віддав все свої-; життя беззавіт- ному служінню великій справі комунізму, про великі перемоги, -здобуті радянським народом під

В. Сталінакерівництвом Комуністичної партії, під прапором Леніна— Сталіна.•V Ленінграді багато робітників заводів, студенти вузів, школярі провели в ці дні екскурсії 110 місцях, зв’язаних з революційною діяльністю В. 1. Леніна і Й. В. Сталіна.В Грузії в ці дні посилився потік, 'відвідувачів у Нудинок- музей Й. В. Сталіна в Горі.Бес-іди, присвячені нам’яті II. В. Сталіна, проведені в Києві, в багатьох містах і селах Київської, Харківської, Сталінської, Дніпропетровської, Дрогобицької та інших областей України. (РАТАУ).
З величезним віднесенням зустрів радянський народ Звернення ЦК КПРС до всіх виборців, 

до робітників і робітниць, селян і селянок, до радянської інтелігенції, до воїнів Радянської Армії 
і Військово-Морського Флоту.

З почуттям законної гордості радянські люди підводять підсумки історичних перемог, здо
бутих нашою Батьківщиною під мудрим проводом Комуністичної партії і Радянського уряду.

Багатолюдно в ці дні підготовки до виборів на агітпунктах, де агітатори проводять лекції 
і бесіди з виборцями, де завжди е свіжі газети, журнали, різна література.

На знімках: (зліва направо): 1. Львів. Ввечері на агітпункті в Залізничному районі, На пе
редньому плані І. М. ЦАР токар-швидкісник Львівського заводу автонавантажувачів. 2. Київ. 
На агітпункті в Ленінському районі. Агітатор О. С. ХАРИТОНОВА проводить бесіду з виборцями. 
.3. Г'орлівка. (Сталінської області). На агітпункті шахти імені Рум янцева.

Фото Д. Мулярчука. 1. Пап і Р. Азріеля,. Прескліше РАТАУ.

Вибіркові польові роботиВ артілі ім. ЇХ партконферен- ції почалися вибіркові весняно- польові роботи. Третій день працюють на закритті вологи живим тяглом X станів борін. Боронувальники Марія Бандурко, Іван Матяіп, Микола Філоненко, Віктор 'Гкачов та інші кожного дня забороновують по (і гектарів.

Механізатори тракторної бригади Тіта Крючкова, яка обслужує: цей колгосп, 5 березня вступили в польові роботи. Андрій ІЦеглов трактором ХТЗ-НАТІ - за неповний робочий день заборонував 20 гектарів ріллі.Всього в артілі вже забороновано близько 100 гектарів ріллі.
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Слава героїчним радянським жінкам!
Жінка в колгоспах—велика силаЗасновник Радянської держави великий Ленін говорив про те, ЩО тільки тоді справа соціалістичного будівництва в нашій країні буде зміцнена, коли в ній візьмуть участь мільйони й мільйони жінок. Комуністична партія і Радянський уряд постійно дбають про те, іцоб створити умови для широкого залучення жінок до господарського, культурногЬ будівництва і до управління державою.Тепер нема у нас такої галузі господарства і культури, де-б жінки не застосовували свою працю, свої таланти і здібності. Ми бачимо їх на фабриках і заводах, на транспорті. їм належить видатне місце у вихованні і освіті молодого покоління, в справі охорони здоров’я радянських людей, у розвитку радянського мистецтва і науки. Жінки широко представлені у державному апараті нашої країни. Своєю самовідданою працею вони вносять неоцінимий вклад у справу побудови комунізму. Радянські жінки, їх діла, їх подвиги є прикладом для жінок країн народної демократії, що йдуть по шляху соціалізму.Успіхи радянських жінок, як і успіхи всього радянського народу в мирному будівництві, запалюють на боротьбу мільйони трудящих жінок капіталістичних, колоніальних і залежних країн, зміцнюють в них віру в свої власні сили.На нинішньому етапі, коли радянський народ, керований Комуністичною партією, зайнятий здійсненням великої програми комуністичного будівництва, роль жінок в нашій державі ще більше зростає.Вересневий Пленум ЦІЇ КІІРС намітив заходи крутого піднесення сільського господарства. Успішне здійснення цього всенародного завдання багато в чому залежить від трудівниць колгоспного села—від жінок. Жінка в колгоспі—велика сила.Наша жінка показала себе доброю, дбайливою господаркою, вмілим керівником колгоспного виробництва. Величезна новаторська роль належить колгоспницям у багатьох галузях сільського господарства. Так, знатна українська колгоспниця Марта Худолій збирає по 800 центнерів картоплі з гектара. Даріха Джантохова

В дні підготовки до виборів у 
Верховну Раду СРСР понад 2.500 
агітаторів міста і району ведуть 
політмасову роботу серед вибор
ців. В числі агітаторів майже по
ловина жінок. Вони розповідають 
трудящим про нашу Радянську 
Конституцію, про великі переваги 
соціалістичного ладу над ка
піталістичним і закликають ви
борців голосувати за кандидатів 
народного блоку комуністів і без
партійних.

. * 
•І' ф

Радянські жінки беруть активну 
участь в громадському і політич
ному житті країни.

В місті та районі у місцеві Ра
ди депутатів трудящих обрано 
близько 200 жінок. 82 жінки 
з’являються засідателями народних 
судів.

$ *

Багато жінок — спеціалістів 
сільського господарства — палКо 
відгукнулись на заклик партії і

★
К. ЛЕОНТЬЄВА.

Головний редактор журналу 
„Крестьянка* депутат 

Верховної Ради РРФСР.
★з Казахстану рііс у рік знімає понад тисячу центнерів цукрових буряків з гектара. Вже кілька років підряд одержує до трьох тонн льоноволокна з гектара Сфросинія Саух з колгоспу імені Сталіна, Ємільчинського району, Житомирської області.Рязанські колгоспниці — Ганна Федорівна Івкіна, Ганна Яков- лівна Астахова, Антоніна Михайлівна Орлова—одержують понад п’ять тисяч літрів молока за рік від корови, а Кордюкова Євдокія Андріївна з колгоспу «12-й Ок- тябрь», Костромської області, від корови «Волшебница» надоїла за рік понад 11 тисяч літрів.Цих і тисячі інших героїнь праці породив колгоспний лад. Тільки перемога колгоспного ладу дала жінці-селянці, раніш забитій і пригноблюваній, фактичну рівність з чоловіком. Трудодень у колгоспі зрівняв жінку з чоловіком, поставив її па ноги, дав можливість в повну міру проявитись всім її здібностям і талан-I там. ' іНедавно в Академії наук СРСР вчені з величезною увагою слухали голову колгоспу «12-й Ок- тябрь», Костромської області, Героя Соціалістичної Праці, лауреата Сталінської премії Парасковію Андріївну Малиніну.Про що говорила з вченими Парасковія Андріївна? Вона говорила, як з допомогою науки її колгоспові вдалося замінити безпорідних корів високопродуктивними коровами нової костромської породи, у створенні якої активну участь брали колгоспники. Ламаючи норми, що встановилися в науці, колгоспники-но- ватори змінили раціон годівлі корів, методи виховання телят.II. А. Малиніна пред’явила ряд серйозних вимог до людей сільськогосподарської науки, критикувала видавництва і органи сільськогосподарської пропаганди за те, що багато брошур і книг про передовий досвід, які видаються, не розкривають суті прогресивних методів ведення сільського господарства. Це був вис

ЦИФРИ І ФАКТИ
пішли працювати в колгоспи і 
МТС району. Серед них агрономи 
тт. Губль, Патюк, Огіренко, 
зоотехніки тт. Литвиненко і Бон
даренко, ветфельдшер т. Вой- 
тенко та інші.

Всього в колгоспах і МТС райо
ну нині працює 23 жінки—спеціа
лісти сільського господарства.

** *
На будовах і підприємствах міс

та працює понад 4 тисячі жінок. 
Стахановською працею відзначаю
ться передовики виробництва 
Байдаківського вуглерозрізу тт. 
Челнокова, Люкшенкова, шахти 
№2-3 тт. Бобошко, Додатко та 
інші.

** $
Щомісяця держава відпускає 

багато коштів для подання допо
моги багатодітним та одиноким 
матерям. Тільки в 1953 році місь
ким та районним фінансовими 
відділами виплачено державної 

туп людини, що навчилася дбати не тільки про свій колгосп, але й про загальну, державну справу.П. А. Малиніна народилася у бідняцькій сім’ї, її батько й мати все життя батракували, а сама вона з шести років няньчила чужих дітей. Її не спіткала доля матері тільки завдяки Радянській .владі, завдяки колгоспному ладові. Доля цієї жінки—доля мільйонів селянок.Ось чому наші жінки, як зіницю ока, бережуть, колгоспи, спрямовують всі свої сили на їх зміцнення і розквіт.Наша партія і уряд проявляють велике піклування про полегшення праці колгоспників. Ще більше підвищується роль машинно-тракторних станцій у сільськогосподарському виробництві. МТС повинні тепер більше дбати про механізацію трудомістких робіт не тільки в. рільництві, алей на тваринницьких фермах, на сівбі, обробітку і збиранні овочів та картоплі, на заготівлі кормів. Все це полегшить працю колгоспників, особливо жіяок-колгосппиць, підвищить її продуктивність.Важливою умовою активної участі жінок у колгоспному виробництві є піклування про їх побут, про їх дітей.Передові колгоспи нашої країни мають дитячі ясла, садки, громадські пекарні, бані, пральні, різні майстерні побутового обслужування. Всі колгоспи, в міру зростання свого громадського багатства, ширше повинні використовувати ці можливості, всемірно полегшувати працю колгоспниць у домашньому господарстві. Піклування про побут жінок умножить їх трудові успіхи і збільшить їх вклад у справу крутого піднесення колгоспного виробництва.Радянський народ іде назустріч виборам до Верховної Ради СРСР. Все ширше розгортається всенародне соціалістичне змагання. Новими подвигами в праці, одностайною підтримкою кандидатів блоку комуністів і безпартійних жіігки-колгоспниці разом з усіма радянськими людьми ще раз підтвердять нерушиму єдність Комуністичної партії і радянського народу.
допомоги матерям 1 мільйон 330 
тисяч карбованців.

* * *
Близько 600 багатодітних мате

рів міста і району відзначено 
урядовими нагородами. 4 жінки 
удостоєні високого звання «Мати 
—героїня», 149 нагороджені орде
нами «Материнська слава» першо
го і другого ступеня та 438—«Ме
далями материнства».

** *
В місті і районі педагогами пра

цює 635 жінок. За вислугу років і 
бездоганну роботу по вихованню 
підростаючого покоління Зі вчи
телька нагороджена орденами і 
медалями Радянського Союзу, се
ред них тт. Олексюк, Бадюк, Ска
лозуб, Міхелева та багато інших.

** *
В лікувальних установах міста й 

району працює 675 жінок, з них 
82—лікарями, 359—фельдшерами і 
медсестрами.

В боротьбіВідкатниця Марія Бобошко— одна в кращих робітниць шахти № 2-3. В минулому році вона відвантажила понад норму близько 9 тисяч тонн вугілля. За високі показники Міністерство вугільної промисловості нагородила її значком відмінника соціалістичного змагання, а ВЦРІИ' — похвальною грамотою.Нині, несучи трудову вахту на честь 300-річчя возз'єднання України з Росією, т. Бобошко добивається нових успіхів, щодня виробляє по 170—180 процентів завдання.На шахті працює багато жінок: інженером - плановиком — Лідія Рябиця, стволовою—ночесни йшахтар т. Васильєва, мотористкою — т. Нікітіна, бухгалтером — т Журавльова і інші.Всі вони показують зразки самовідданої праці, йдуть в передових рядах борців за вугілля.Довгий час дільниця вентиляції не справлялась з планом. Тут були занедбані гірничі виробки, в поганому стані перебувала колія, порушувалась виробнича дисципліна.Керівники шахти направили на цю дільницю гірничого інженера Людмилу Олександрівну Козлову. Вона енергійно взялась за діло. За короткий строк усунула недоліки, навела порядок, піднесла відповідальність кожного гірника за доручену справу. Дільниця з відсталих вийшла в передові, з місяця в місяць перевиконує план.Тов. Козлова бере активну участь в громадському житті, підвищує свої технічні знання. Вона готується захистити дисертацію на звання кандидата технічних наук.В тому, що шахта випереджає

Щасливе дитинство. Фотоетюд Г. Таиського.

Для наших дітейДіти не обуза, не горе матері, як було колись. Цс материнська слава, її радість, щастя. До послуг дітей в нашій країні створена широка сітка садків, ясел. Один з Таких дитсадків споруджено в робітничому селищі Перемога. Це найкрасивіший будинок, обладнаний всім необхідним. В розпорядженні малят велика кількість різноманітних іграшок, забав.Тут виховується 100 дітей гірників. Половина їх перебуває в дитсадку круглодобово.

за вугілляграфік, дає надпланове вугілля— чимала заслуга жінок-трудівниць. Переважна більшість їх—стаха- новці. Високопродуктивна праця забезпечує виробничницям великі заробітки. Так, мотористка т. Пухальська щомісяця одержує" 1.200—1.300 карбованців. Це дає їй змогу жити культурно і заможно. Недавно вона придбала швейну машину, багатоламповий радіоприймач та ряд інших цінних речей.Високі заробітки має і стволова, почесний шахтар Надія Кирилівна Чикчирна. Кожного місяця передова робітниця одержує премію. В січні їй виплачено 3.200 карбованців одноразової винагороди за вислугу років.Ми повсякденно дбаємо про створення жінкам умов для роботи. В минулому році в селищі Октябрському збудовано пристрій до будинку дитячого сад^а. Тепер 50 дітей цілу добу перебувають тут. їх матері спокійно працюють на виробництві.Влітку ми організуємо піонерський табір. Для цього виділяємо 25 тисяч карбованців.Після зміни жінки культурно проводять своє дозвілля: читають книжки, слухають лекції, беруть участь в гуртках художньої самодіяльності.Робітниці нашої шахти вносять великий вклад у загальну справу боротьби колективу за успішне виконання соціалістичних зобов'язань, за підвищення продуктивності праці, зниження собівартості видобуваємого вугілля. Вони докладають всіх сил, щоб достроково здійснити завдання п’ятої п’ятирічки.
Г. СТАНКОВ, 

голова шахтному шахти №2-3.

З великою любов'ю дбає про виховання дітей наш невеликий колектив. Ми вчимо їх малювати, співати, танцювати. Вони ростуть здоровими, життєрадісними, щасливими.І найкраща нагорода за нашу працю—вдячність матерів, яку вони висловлюють нам. Це запалює нас на ще самовідданішу працю.
3. ОЗДОБА, 

завідуюча дитсадком № 3.



І

Неділя, 7 березня 1954 р. СТАЛІНСЬКИЙ ПРАПОР З

Слава героїчним радянським жінкам!Мати-героїн яТяжко згадувати про своє дитинство Марії Федосіївні. Змалечку залишилась вона сиротою. 1 наче хоче пригадати свого батька або матір і не може, а сльози — на очі.—ІІе знала їх...І погнали злидні її голодну і обшарпану з села Головківки на заробітки в Олександрію.Няньчила чужих дітей за шматок хліба — аби прожити якось. Підростала — на багатіїв день і ніч спину гнула, поневірялась за карбованця в місяць.—Давно те було.—Як тяжкий ' і жахливий сон пригадує Марія Федосіївні.—Такою безпросвітною доля була зЬ- бідолашних жінок тоді,—
Виростимо висоний урожай овочівПартія поставила завдання— протягом найближчих двох-трьох років значно підвищити врожай оводів,-задовольнити потреби в т нихРіаселення міст, промислових центрів і переробну промисловість.

♦

На постанову партії палко відгукнулись жінки нашої городньої бригади.Не відкладаючи, ми разом з правлінням колгоспу накреслили конкретні заходи, взяли нові підвищені зобов’язання на 1954 рік. Було вирішено вдвічі розширити площі посіву городніх культур, збудувати теплицю для вирощування ранніх овочів тощо.Дружно взялись за роботу. Ко
Переважна більшість працівни- ків Олександрійської швейної фабрики—жінки. Вони працюють на всіх провідних ділянках. На честь 300-річчя возз’єднання України з Росією і наступних виборів до Верховної Ради СРСР всі робітниці взяли на себе підвищені соціалістичні зобов’я- —зання і наполегливо борються за їх здійснення.—' В результаті широко розгорнутого змагання виробничий план лютого по всіх видах продукції виконано на 113 процентів. Лише за два місяці нинішнього року державі дано понад

Піклування про жінку-матір„ .....Де ще, в якій країні, проявляє- ться таке піклування про жінку- матір, як у нас, в Радянській країні.Я—мати трьох дітей—спокійно працюю на виробництві. Мій найменший син Гена більше ро- ку перебуває на вихованні в дит- яслах № 3 селища Димитрово.Віддаю сина на цілий тиждень. Але часто заходжу після робти в дитясла і завжди бачу дітей чистими, здоровими, бадьорими. Вони оточені материнською ласкою і піклуванням.Одного разу, зайшовши провідати сина, я застала картину, яка схвилювала моє материнське серце. Завідуюча яслами сиділа на підлозі, а діти наперебій юрбились біля неї, щоб вона кого з них погладила по голівці або 

зітхнувши, наче підсумувала вона.—А тепер нашим дітям навіть уявити важко про те, як ми жили колись.І справді, хіба може уявити собі подібне життя ровесник Великого Жовтня — найстарший син Марії Федосіївни Кулішенко —Андрій, який закінчив Харківський вуглехімічний дослідний інститут і зараз захищає кандидатську дисертацію, або дочка Юлія, що закінчила медичний інститут.Всі діти Кулішенків за радянської влади одержали вищу і середню освіту. Тільки двоє найменших навчаються в 5 і 7 класах.—Десятеро дітей — п’ять си
ли; поле було виоране па зяб, ми розгорнули змагання за найбільше нагромадження добрив. За зиму на кожен гектар посіву внесли по 20 тонн гною і заготовили достатньо перегною, який внесемо під культивацію весною.Правління артілі, метаючись, розгорнуло будівництво великої типової теплиці. Тепер у ній вже висаджено редиску, цибулю, кавуни, дині тощо. Дружні сходи радують око. Мине три-чотири тижні, і трудящі міста одержать від нас свіжі овочі.Уже закладено також 102 парникових рами. В них вирощується розсада різних овочевих культур. Вперше наша городня бригада 

Для блага радянськихплан різних швейних виробів на суму 186 тисяч карбованців.Перевиконано також установлені завдання по випуску продукції першого сорту. Як наслідок, в цьому році ми не маємо претензій щодо якості від споживачів.Виробничі бригади на фабриці очолюють жінки. Найкращих результатів у змаганні добивається бригада Ніни Тарасенко, яка реалізувала план лютого на 123 проценти. Добре працюють бригади Євгенії іїаумчук і Фені Костенко.Багато робітниць щодня дають по нівтори*дві норми. Серед них 
обняла, а комусь сказала привітне слово.Другий мій син Юра виховується в дитсадку Л» 5. За рік Юру багато хорошого навчили. Він ввічливий з товаришами і дорослими, багато знає віршів, малює, добре співає, танцює. Дітям прищеплюють любов до праці. Дома Юра допомагає мені по господарству: миє посуд, підмітає підлогу, хоч все це виходить в нього по- дитячому.Люблять діти своїх виховательок і порівнюють їх з рідними матерями. Якось Юра прийшов із дитсадка і говорить, що Зинаїда Григорівна похожа на мене, бо вона така добра, привітна, як і я. Як приємно матері чути від дитини такі слова.Часто можна спостерігати таке: діти, які пішли з дитсадка в пер

нів і п'ять дочок—виховали ми з Захарієм Григоровичем, — говорить Марія Федосіївна.А в словах цих простої і скромної радянської жінки—невичерпне джерело материнської ласки і теплоти, чистої любові і сердечності до дітей.—Спасибі рідній партії і радянській владі за наше щастя і щастя наших дітей, — від щирого серця говорить Марія Федосіївна, яка з честю носить високе звання «Матері-героїні».Вона по праву гордиться своїми дітьми, що чесно трудяться на благо народу в різних кінцях нашої неосяжної Батьківщини.
Т. А.

цього року вводить у виробництво такі культури як кріп, щавель, салат.Велику увагу приділяємо вивченню передових методів праці. За прикладом кращих колгоспів країни ми виготовили 40.000 земле-перегнійних горщечків, ознайомились з квадратно-гніздовим посівом овочів.Приклад наполегливої боротьби за високий урожай овочів подають колгоспниці Єфросинія Бугрій, Катерина Матяш, Галина Дробот, Оксана Матяш та інші.
М. ШЕВЧЕНКО, 

бригадир городньої бригади 
колгоспу ім. 18 партконференції.

людейІІарасковія Пономаренко, Ярина Кукса, Ганна Бец, Піна Близнюк, Ніна Тарасенко та інші."Па фабриці понад 200 жінок—передовики виробництва.Робітниці фабрики, натхненні історичними рішеннями Комуністичної партії і Радянського уряду, спрямованими на різке піднесення виробництва товарів народного споживання, виявляють велику творчу ініціативу і винахідництво у справі успішного розв'язання поставлених завдань.
Г. ГОЛОВАНЬ, 

начальник планового відділу.

ший клас, одержавши хорошу оцінку, біжать до своїх виховательок і з хвилюванням розповідають про перші успіхи в школі, діляться своєю радістю*. Діти вважають дитсадок другою домівкою.Третій син навчається в 7 класі. Весь колектив школи докладає багато зусиль, щоб виховати наших дітей активними будівниками комунізму.Завдяки неустанному піклуванню партії і уряду про жінку-матір, про наших дітей я спокійно працюю і відпочиваю, відвідую кіно, театр, читаю книжки.Я вдячна Комуністичній партії, що вона виховала таких людей, які віддають всі свої сили і знання для блага народу.
Т. НАГИБІНА. 

Селище Димитрово.

^Антоніна Василівна Олексюк. 
Заслужена вчителька шкіл Української РСР

Шлях мільйонівВідомий український письменник Архип Тесленко в повісті «Страчене життя» яскраво змалював сумну долю жінки в царській Росії.В сім'ї бідного селянина ІІана- сенка росла здібна дівчина Олен- ка. Навіть черстве начальство відзначало її здібності. І після закінчення початкової школи Олен- ці пощастило навчатися у вчительській школі. В мріях Оленка часто бачила себе вчителькою, яка буде сіяти добре, розумне, вічне. Та всюди, куди вона не зверталася із просьбою влаштуватися па роботу, зустрічала байдужість і презирство, зневажливе ставлення до себе. Єдиним засобом протесту проти приниження в ній гідності людини Оленка обрала самогубство.Такою була доля мільйонів жінок за царату. Вони були безправними, рабинями в батька, а згодом у чоловіка. Жінка не мала права вчитися в вищих учбових закладах, бути обраною до органів влади.Росла я в бідній сім’ї. З великими труднощами вдалося закінчити Олександрійську прогімназію, де переважно вчилися діти багатіїв. В 1903 році 15-річнощ дівчиною пішла вчителювати в глухе село Гурівку, Олександрійського повіту. Перші кроки педа-' гогічної діяльності залишили тяжкі сліди в моїй пам'яті. Школа містилася в непристоеованому, напівзруйнованому приміщенні. Кожному вчителеві доводилось навчати по 50—60 учнів. Та більшість їх через рік-два залишала школу і йшла на заробітки, або в кращому випадку— працювати в господарство батьків.Над учителями тоді нависала постійна «опіка» попа, інспекторів, які слідкували за тим, щоб вони не поширювали «крамоль

них» думок. Пам’ятаю, як одного вчителя сусідньої школи лише за тс, що він прочитав вірш Шевченка «Соп», поліція взяла під постійний нагляд.Велика Жовтнева соціалістична революція розкріпачила жінок, створила всі умови для розвитку їх творчих сил.Перед радянськими жінками широко відкрилися двері шкіл, технікумів, вузів. Як повноправні громадяни, вони трудяться в усіх галузях народного господарства.Радянський уряд і Комуністична партія створили всі умови для плодотворної роботи вчителів. Виросли нові просторі приміщення шкіл. До послуг учнів відкрито хімічні, фізичні, історичні та інші лабораторії і кабінети.51 рік працюю вчителькою. Багато колишніх моїх учнів трудяться зараз у нашому місті: вчителі тт. Семеииченко і Ярошев- ська, бухгалтер т. Радецька та багато інших. В селі Косівці майже всі вчителі—колишні мої вихованці.Радянський уряд і Комуністична партія високо цінять працю вчителів. Мені присвоєно звання заслуженої вчительки шкіл Української РСР. Радянський уряд нагородив мене орденом Леніна.• У відповідь на піклування партії й уряду я докладу всіх сил для виховання підростаючого покоління в дусі безмежної відданості рідній Батьківщині.Мій шлях—це шлях мільйонів жінок, які за радянської влади стали повноправними і активними будівниками комуністичного суспільства.
А. ОЛЕКСЮК, 

заслужена вчителька шкіл 
Української РСР, 

середня школа №15.
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ЛИСТИ ДО РЕДАКЦІЇ 
Олександрійці—передовики виробництваНа Кам’янському машинобудівному заводі, Черкаської області, працює 14 дівчат токарів, які в 1952 році закінчили Олександрійське гірничопромислове училище І.\ї 1.З перших же днів роботи вони по-справжньому взялися па освоєння технології виготовлення деталей. ('початку не все ладилось. Зустрічалися труднощі, але комсомолки Надія Дубець, Люба Калаіі- да, Ліда Стукало та інші з кожним місяцем підвищували продуктивність праці, переймали досвід передовиків.Зараз колишні випускники гірничопромислового училища стали майстрами своєї справи. Вони не тільки виконують денні завдання, а й значно перевиконують їх.Ставши на трудову вахту на

Семінар піонервожатих шкіл містаДнями в середній школі А; 10 відбувся семінар піонеррожатих шкіл міста.Для учасників семінару були прочитані доповіді і лекції.Доповідь на тему «Підготовка і проведення читацьких конференцій» прочитала вчителька російської .мови і літератури т. Ду- наевська. Про зв'язок класного керівника з вожатою загону розповіла вчителька т. Вазика. Бесіду про політехнізацію в школі Провів інспектор міського,, відділу народної освіти т. І’одченко,
Ненормальності вПо вулиці Леніна і Червоноар- мійській встановлено дві водопровідні колонки. Але. вода в них буває дуже рідко, бо вони то замерзають, то взагалі несправні.А коли й буває вода, біля колонок створюються великі черги, бо вода не ллється, а капає, як кажуть, через годину по чайній ложці. Нерідко громадянам, які

СЛІДАМИ НЕОПУБЛІ КОВАНИХ ЛИСТІВВ своєму листі до редакції газети «Сталінський прапор» група робітників механічної майстерні електростанції скаржилась на се, що майстер Ясиновський несвоєчасно видає наряди і грубо поводиться з робітниками.Лист було надіслано начальнику електростанції т. Нюренбергу.
МІЖНАРОДНИЙ огляд

ПРОТИ РЕМІЛІТАРИЗАЦІЇ 
ЗАХІДНОЇ НІМЕЧЧИНИ

Цими днями в столиці Захід
ної Німеччини Бонні бундестаг 
(нижня палата парламенту) прий
няв рішення змінити західноні
мецьку конституцію так, щоб уза
конити створення в цій частині 
країни армії. З цією метою одно 
з нових доповнень до конститу
ції запроваджує в Західній Німеч
чині загальну військову повин
ність.

Зарубіжна преса відмічає, що 
правлячі кола США всіляко зао
хочують дії бундестагу. Ці дії від
верто спрямовані на посилення в 
Західній Німеччині (під прикрит
тям «європейської армії») воєнних 
готувань, на створення там вогни
ща нових збройних виступів проти 
мирних народів Європи.

Рішення західнонімецького бун
дестагу підтверджує правильність 
зовнішньої політики Радянського 
уряду, який прагне забезпечити 

і честь виборів до Верховної Рада СРСР, токарі Зінаїда Куриленко. Віра Боброва, Катерина Елещенко виконують денні завдання на 15(1 —190 процентів, а Надія Дубецьл Алла Кодак дають по 2 виробни- •чих норми при відмінній якості продукції.Дівчата беруть активну участь в громадській роботі. ЛюбаЛихо- лап обрана комсоргом зміни. Як кращого передовика, Надію Дубець на першій профспілковій конференції заводу обрано делегатом на Всесоюзний з'їзд піюф- спілки машинобудівників, який відбудеться в Москві.
В. ГРУЩЕННО, 

секретар комітету ЛКСМУ 
Кам'янського машинобудівного 

заводу.

Па семінарі старші Піонврвожа- ті поділилися досвідом роботи.Піонервожата передового вагону Б «а» класу Дибаліна розповіла, як піонери загону готуються і проводять збори.Семінар багато корисного дав старшим піонервожатим тля дальшої роботи з піонерами.Після семінару піонервожаті разом з піонерами проглянули кінофільм '«Піонерське літо».
0. ЗІНЧЕННО, Н. ГУЖЕЛЯ,

Н. СУХАЦЬНА, С. ЧУГУЙ— 
старші піонервожаті.

постачанні водоюпрацюють на виробництві, доводиться простоювати багато часу, а додому йти без води.Керівникам житлово-комунальної контори тресту «Олексан- дріявугілля» слід зважити на ці ненормальності в постачанні населення водою.
П. ФРОЛОВ.

м. Олександрія.

Як повідомив редакцію т~ Ню- ренберг, факти, наведені в листі, підтвердились.Вжито заходів по наведенню (порядку з виписуванням нарядів робітникам. Майстра Ясиновського попереджено, що при повторенні подібних випадків на нього буде накладено суворе стягнення.
дальший розвиток Німеччини по 
мирному, демократичному шляху, 
гарантувавши, таким чином, без
пеку всіх країн Європиг Саме таке 
розв'язання німецького питання 
передбачають пропозиції делега
ції СРСР на Берлінській нараді, 
відкинуті, як відомо, представника
ми західних держав.

У Франції, в Англії, в Німець
кій Демократичній Республіці, а 
також у Західній Німеччині виник 
широкий народний рух протесту 
проти воєнних заходів бундестагу. 
Протестують проти них не тільки 
трудящі міста і села, але іі знач 
на частина буржуазних кіл. Проти 
планів переозброєння Західної Ні
меччини виступають селянські 
з’їзди, які проходять у Франції, 
багато членів лейбористської пар
тії Англії, профспілки. Вони прий
мають резолюції протесту, попе- 1 
реджають свої уряди про небез
пеку відродження німецької во
єнної машини.

Подвиг дружби
Німецька Демократична Республіка. В грудні 

минулого року старшин лейтенант Радянської Армії 
О. Г. Іваиушкін, проходячи вулицею міста Наумбург. 
побачив палаючий будинок. Радянський офіцер ки
нувся на допомогу жителям будинку. Він врятував 
трьох дітей і їх матір. Комсомолець О. Г. Івануш- 
кін зазнав тяжких опіків.

В радянському воєнному госпіталі, де лікувався 
іваиушкін. його відвідали прем’єр-міністр ІІДР Огто 
Гротеволь і численні делегації. В госпіталь щодня 
надходили листи, в яких жителі міст і сіл респуб
ліки дякували і бажали йому швидше видужати. В 
багатьох листах його самовідданий вчинок називали 
Подвигом Дружби. Тепер старший лейтенант Іва- 
нушкін одужав і повернувся до своєї частини.

На знімку: старший лейтенант О. Г. ІВАНУШ- 
КІН з урятованими ним дітьми.

Фото Є. Удовиченка.

Прескліше РАТАУ.

В країнах народної демократії
ВЕЛИКА ПЕРЕМОГА

БУДІВНИКІВ 
КОМБІНАТУ 

В СТАЛІНВАРОШІ28 лютого в Сталінвароші (Угорщина) відбувся урочистий пуск першої домни металургійного комбінату імені її. В. Сталіна. Домна збудована, за проектом колективу радянських інженерів. Всі процеси на домні механізовані і автоматизовані.У зв'язку з пуском нової домни в Сталінвароші відбувся мітинг. Член ттолітоюро ЦК Угорської партії трудящих міністр металургійної і машинобудівної промисловості Міхай Жофінець у своїй промові висловив глибоку подяку угорського народі Радянському Союзові за допомогу в будівництві домни. Метал комбінату, сказав він, піде-на нові трактори, комбайни, сівалки та інші машини, які дозволять піднести рівень сільськогосподарського виробництва Угорщини і підвищити добробут населення.
УСПІХИ ШАХТАРІВ 

УГОРЩИНИШахтарі Угорщини, вступивши в соціалістичне змагання на честь наступного третього з'їзду Угорської партії трудящих, посилили темпи видобування вугілля. У повідомленні міністерства важкої промисловості вказується, що за останній час вугільна промисловість щодня перевиконує завдання. Лютневий план був виконаний на 103,8 ироц.
В Західній Німеччині на знак 

протесту проти воєнних готувань 
уряду Аденауера проходять демон
страції; створюються комітети бо
ротьби проти призову в армію.

Народи продовжують боротьбу 
за розв’язання німецького питан
ня шляхом дальших переговорів 
між великими державами. Англій
ська газета «Ньюс кронікл» кон
статувала цими днями, що «в ре
зультаті Берлінської наради число 
людей, які бажають продовження 
переговорів Заходу з росіянами, 
не зменшилось, а збільшилось».

Зовнішня політика Радянської 
держави відповідає життєвим ін
тересам усіх народів.

ТРАГЕДІЯ АМЕРИКАНСЬКИХ 
ФЕРМЕРІВ

У Сполучених Штатах дедалі 
сильніше відчуваються явища на
ростаючої економічної кризи. Не
давно це довелось визнати навіть 
спеціальній комісії американського 
конгресу.

В американському сільському 
господарстві кризисні явища вия
вились значно раніше, ніж у про

КУЛЬТУРНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ 
В НАРОДНІЙ ПОЛЬЩІУ Польській Народній Республіці створюється широка сітка вищих і середніх учбових закладів, театрів, будинків культури, клубів, бібліотек.В країні повністю ліквідована неписьменність. За перші чотири роки шестирічного плану число семикласних шкіл збільшилось майже на 4 тисячі.До війни в Польщі було 27 вищих учбових закладів, в яких навчалося в середньому 48 тисяч студентів. Тепер же в країні

УСПІХИ ШАНХАЙСЬКИХ ТЕКСТИЛЬНИКІВЗа 1953 рік державні текстильні фабрики Шанхая виробили стільки бавовняної тканини, що її вистачило б більш як по метру на кожного жителя Китаю, а чотири державних фарбувально- вибивні фабрики випустили стільки кольорової тканини, що з неї
РОЗШИРЕННЯ СІТКИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

В СІЛЬСЬКИХ РАЙОНАХ РУМУНІЇ.V багатьох селах Румунії, де раніш не було ні лікарів, ні Фельдшерів, ні акушерок, створені медичні заклади. За роки народної влади число сільських амбулаторій збільшилося до 2 з лиш
МЕЛІОРАТИВНІ РОБОТИ В АЛБАНІЇАлбанська преса повідомляє про будівництво найбільшої в країні зрошувальної системи Ле- ван-Фієрі в південній частині при бережної рівнини Музеке, де буде зрошено 10—15 тисяч гектарів родючих земель. Уже прокладено близько 20 кілометрів основної

мисловості. Фермери в США дав
но вже переживають справжню 
трагедію. Вони розорюються, по
повнюючи і без того величезну 
армію безробітних.

За останні роки в США сильно 
скоротилось споживання сільсько
господарських продуктів. В зв'яз
ку з різким подорожчанням життя, 
посиленням безробіття, падінням 
реальної заробітної плати народ 
став значно гірше харчуватися, 
менше споживати різних товарів. 
Це викликало* кризу збуту ряду 
сільськогосподарських продуктів, 
тоді як мільйони людей голоду
ють, не маючи коштів, щоб купити 
ці продукти.

Таке «надвиробництво» в сіль
ському гоподарстві США негайно 
позначилось на становищі трудя
щих фермерів. Великі капіталісти 
різко знизили закупочні ціни на 
продукти сільського господарства 
і скоротили заготівлі. В результа
ті доходи фермерів, і без того 

є 85 вузів з числом, ету понад 150 тисяч.Особливо розширилась за останні роки сітка культурно-освітніх закладів у сільських районах країни. В Польщі є 95 повітових будинків культури, більш як 1.400 волосних клубів. До війни в ПаЧ,- 1 щі не було стаціонарних енських кінотеатрів. Тепер в крТ їні понад 2.200 стаціонарних і сільських кінотеатрів, а гакни; і сотні кінопересувок.
можна зшити (ЇО мільйонів платті в.Газета «Цзефанжібао» підкреслює значення передового досвіду Радянського Союзу, який широко використовується на китайських підприємствах.
ком тисяч. При багатьох амбулаторіях є стаціонарні відділи. В селах, де нема амбулаторій, працює понад 2.100 медичних пунк тів. Значно зросло число сільських лікарень.
траси каналу. На земляних роботах широко застосовуються радянські механізми: потужні екскаватори, трактори, бульдозери.У цьому році буде почате будівництво ще двох зрошувальних каналів. (ТАР(’).
низькі, зменшилися Лише за ми
нулий рік на 2,6 мільярда дола
рів. Щоб ослабити ступінь «над
виробництва», власті примушують 
фермерів скорочувати посіви По 
сівні площі під бавовником тільки 
в цьому році скорочуються на 3,5 
мільйона акрів (акр дорівнює, 
приблизно, сорока сотим гектара). 
Скорочуються також посіви пшени
ці, картоплі та інших культур. 
Все це не може не викликати 
дальшого падіння фермерських до
ходів. Дрібні і середні господарі 
в США тисячами розорюються, по
трапляють у боргову кабалу до 
банків. Заборгованість фермерів, 
за офіціальними даними, вже до
сягла майже 17 мільярдів доларів.

Мільйони безробітних і голодних, 
масове розорення фермерів, па
діння сільськогосподарського ви
робництва в США—все це лише 
перші наслідки наростаючої іам 
економічної кризи.

А, ГЕОРГІЄВ.

Редактор В. МАЛЕНКО.
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14 березня 1954 року— 
день виборів 

до Верховної Ради СРСР. 
Всі на вибори!

Бойова програма піднесення 
зернового господарства

Вересневий Пленум Цен
трального Комітету КПРС 
поставив всенародне завдан
ня — на базі могутнього вро
стання соціалістичної інду
стрії в найближчі два-три ро
ки забезпечити круте підне
сення сільського господарст
ва з тим, щоб в достатку за
довольнити зростаючії потре- 
А населення їв продовольчих 
і промислових товарах, дати 
більше сировини для легкої і 
харчової промисловості.

Виконання цього найваж
ливішого завдання залежить 
від дальшого розвитку зеріно 
^уо господарства, як основи 
всього сільськогосподарсько
го виробництва.

Пленум Центрального Ко
мітету КПРС, що відбувся в 
лютому-березні ц. ір., прий
няв на доповідь товариша 
М. С. Хрущова постанову 
«Про дальше збільшення ви
робництва зерна в країні 1 
про освоєння цілинних та пе
релогових земель».

Як відмічає Пленум ЦК 
партії, існуючий тепер рівень 
зернового виробництва як по 
валовому збору продукції, 
так 1 по її товарній частині 
не покриває вростаючих по
треб народного господарства. 
Виникла невідповідність між 
кількістю зерна, яке надхо
дить в розпорядження держа
ви, 1 зростанням його витрат.

Постанова Пленуму ЦК пар
тії вказує на причини виник
нення цієї невідповідності, 
викриває хиби і помилки в 
аіпротехніці вирощування зер
нових культур, в структурі 
посівних площ, у плануванні 
посівів, особливо зернових 
культур і трав, їв керівництві 
сільським господарством в бо
ку партійних, радянських і 
сільськогосподарських орга
нів.

Разом з тим у постанові 
Пленуму намічені конкретні 
шляхи розв'язання одного з 
першорядних завдань, які 
стоять нині перед країною 
—різко збільшити виробниц
тво зерна, продовольчих, фу
ражних, круп’яних і зернобо
бових культур, добитись того, 
щоб держава їв найближчі ро
ки одержала по заготівлях 
і закупках на 35 — 40 про
центів зерна більше, ніж 
одержано в 1953 р.

Величезне значення в збіль-

Почалися весняні роботи
З кожним днем на узбережжі 

Абхазії стає тепліше. З настан
ням сонячних днів широко роз
горнулися польові роботи —вес
нооранка під тютюн, кукурудзу 
та інші культури. Почалася ма

I шенні виробництва зерна, по-
I ряд з підвищенням урожай

ності зернових культур в уїсііх 
районах країни, має освоєння 
цілинних і перелогових {зе
мель в районах Казахстану, 
Сибіру, Уралу, Поволжя і 
частково в районах Північ
ного Кавказу. Тепер партія і 
уряд вживають невідкладних 
заходів по освоєнню протягом 

і короткого часу мільйонів 
гектарів нових земель, які 
будуть використані на. благо 
Батьківщини, на благо ра
дянського народу.

Пленум ЦК КПРС розро
бив також заходи по збіль- 

| щенішо виробництва техніч
них культу]), розвитку садів
ництва і виноградарства.

І зміцненню кормової бази тва
ринництва.

Велика роль у боротьбі за 
і достаток сільськогосподар

ських продуктів у країні на- 
; лежить радгоспам. Пленум 

ЦК КПРС намітив завдання 
по корінному поліпшенню їх 
роботи, по; організації нових 
великих зернових радгоспів у 
районах освоєння цілинних і 
перелогових земель.

Поставлене Комуністичною 
партією завдання по дальшо
му збільшенню виробництва 
зерна в нашій країні є най
більш насущним, всенарод
ним завданням, бойовою про
грамою дій колгоспників, 
працівників МТС і радгоспів, 
спеціалістів сільського госпо
дарства.

Партійні організації кол
госпів, МТС і радгоспів зобо
в’язані посилити політичну 
роботу на селі, широко 
роз’яснити серед трудящих 
постанову Пленуму ЦК 
КПРС, мобілізувати всі сили 
і засоби на перетворення її 
в життя.

. Нині першочерговою спра-
( вою всіх трудівників соціа

лістичного села є відмінна 
підготовка і проведення вес
няної сівби, організація зраз
кового! догляду за озимими 
посівами.

На заклик Комуністичної 
партії широко розгорнемо со
ціалістичне змагання за мо
гутнє піднесення зернового 
господарства, за високі вро
жаї всіх сільськогосподар
ських культур, за дальше 

. зростання поголів’я худоби 1 
продуктивності тваринництва!

сова сівба насіння овочевих 
культур у парники, посадка 
картоплі.

На колгоспних риігках Сухумі 
появилися редис, зелена цибу
ля, цвітна капуста.

(РАТАЇ).

Зустріч 
тов. М.С. Хрущова 

з виборцями
І 6 березня у Колонному залі 

Будинку Спілок відбулася зуст- 
' річ виборців Каліпінського вибор

чого округу м. Москви по вибо
рах до Ради Союзу з кандидатом 
у депутати Верховної Ради СРСР 
першим секретарем Центрального 
Комітету КПРС товаришем Мики
тою Сергійовичем Хрущовим.

На зустріч з своїм кандидатом 
прийшли робітники промислових 
підприємств, діячі радянської 
науки і техніки, лікарі, вчителі, 
студенти, домашні господарки Ка- 
ліиінського і Первомайеького ра
йонів столиці.

Збори відкрив секретар Калі- 
нінс.ького райкому партії м. Мос
кви т. Соколов.

З промовами на передвиборних 
зборах виступили токар заводу 
«Фрезер» т. Забудалов, член-ко- 
респондент Академії наук СРСР 
т. Кириллін, лікар т. Макарова, 

! інженер заводу «Серп і Молот» 
. т. Григор'єв. Всі вони закликали 

виборців Калінінськото виборчо
го округу в донь виборів 14 бе
резня 1954 року одностайно від- 

| дати свої голоси аа кандидата 
блоку комуністів і безпартійних, 
вірного сина Комуністичної пар
тії і радянського народу—Микиту 

І Сергійовича Хрущова.
Потім з великою промовою вис

тупив зустрінутий тривалими 
оплесками кандидат у депутати 

' Верховної Ради СРСР товариш 
М. С. Хрущов.

(РАТАЇ).

Зустріч 
т. М. М. Шверника 

з виборцями
6 березня в Свердловському 

| театрі опери та балету імені Лу- 
начарського близько двох тисяч 

і виборців прийшли на зустріч з 
; кандидатом у депутати Ради На

ціональностей Верховної Ради 
І СРСР по Свердловському виборчо- 
I му округу головою ВЦРПС това

ришем Миколою Михайловичем 
Шверником.

Довірена особа т. Павлов, знат- 
| ний робітник їралмашзаводу 

т. Маслій, колгоспниця сільгосп
артілі ім. Свердлова т. Смирнова, 
професор Уральського політехніч
ного інституту т. Пущкарьова та 
інші в своїх промова'’ заклика
ли всіх виборців міста Свердлов- 
ська і Свердловської області од-, 
ностайно голосувати па виборах 
за вірного сина Комуністичної 
партії — Миколу Михайловичі 
Шверника.

Потім з промовою виступив зу
стрінутий оплесками кандидат у 
депутати Верховної Ради СРСР 
товариш М. М. Шверніте.

(РАТАЇ).

Усунути недоліки в організаційно-технічній 
підготовці до виборів

14 березпя — день виборів до 
Верховної Ради СРСР. Вибори у 
найвищий орган Радянської дер
жави — знаменна подія в жит
ті трудящих нашої країни. В цей 
день всі радянські люди з’яв
ляться до виборчих урн, щоб ви
користати своє почесне право.

До виборів у Верховну Раду 
СРСР народи нашої країни ідуть 
тісно згуртованими навколо рід
ної Комуністичної партії, її Цент
рального Комітету і Радянського 
уряду. Радянський народ гаряче 
схвалює і одностайно підтримує 
політику, вироблену Комуністич
ною партією. В історичних поста
новах XIX з'їзду КПРС, вересне
вого Пленуму Центрального Комі
тету і дальших постановах пар
тії і уряду, в рішеннях Пленуму 
ЦК КПРС, що закінчився цими 
днями, дана бойова програма роз
витку нашої країни на сучасно
му етапі.

Підготовка до виборів прохо
дить в умовах великої трудової і 
політичної активності має. Тру
дівники міста і села зустрічають 
велике свято — день виборів но
вими трудовими перемогами, ши
роким розгортанням соціалістич
ного змагання за виконання і пе
ревиконання господарських пла
нів.

Успішне проведення виборів 
вимагає від усіх партійних орга
нізацій всемірного посилення агі
таційно - пропагандистської ро
боти в масах, на виборчих діль
ницях, всебічної організаційно- 
технічної підготовки.

Більшість виборчих комісій 
добре підготувалась до дня вибо
рів. Так, наприклад, члени комісії 
Войнівеької виборчої дільниці 

35 з допомогою агітаторів та 
сільських активістів старанно 
обладнали приміщення дільниці. 
Всі виборці вже перевірили себе 
в списках. Правління артілі імені 
18 з’їзду ВКП(б) виділило необ
хідну кількість підвід і автома
шин для підвозки виборців з від
далених місць. Комісія з допомо
гою активу виявила престарілих 
громадян, які не зможуть самі у 
день виборів прибути на дільни

Всесоюзна нарада активу працівників 
морського і річкового флоту

З 1 по 6 березня в Москві від
булась Всесоюзна нарада активу 
працівників морського і річкового 
Флоту. Па нараді були присутні 
капітани океанських суден, тру
дівники судноплавства 14 морів, 
що омивають береги Радянської 
країни, судноводії, механіки, 
шкіпери всіх річкових басейнів, 
які включають понад 100 тисяч 
рік, працівники криголамного і 
транспортного флоту Північного 
морського шляху, діячі науки, 
суднобудівники, еудноремонтни- 
ки, шляховики, представники ба
гатьох інших професій, зв’язаних 
з водним транспортом, — всьо
го понад 1.600 чоловік. 

цю. До таких виборців прибуде 
член комісії з урною для прий
мання бюлетенів безпосередньо 
вдома.

Але подекуди виконкоми се
лищних та сільських Рад, не див
лячись на те, що до виборів за
лишилось кілька днів, не приді
ляють достатньої уваги оргапі- 
заціііцо-технічній підготовці. При 
складанні списків виборців по 
деяких виборчих дільницях допу
щено багато перекручень і про
пусків. Так, жителі другого кому
нального провулку, який входить 
до складу міської виборчої діль
ниці ЛІ 7, зовсім не. були 
занесені до списків.

Незадовільно подекуди прохо
дить звірка списків виборців. 
Мають місце факти, коли звірку 
списків виборців проводять не са
мі виборці, а агітатори. Слід не
гайно усунути ці недоліки, орга
нізувати активне ознайомлення 
громадян зі списками виборців і 
після цього ретельно перевірити, 
чи внесені до списків необхідні 
виправлення у відповідності з 
Положенням про вибори.

Дуже важливо, щоб усі вибор
ці заздалегідь знали, де прова
дитиметься голосування по їх ви
борчій дільниці. Нетерпимим 
з’являється те, що до цього часу 
окремі виборці не знають, де і за 
кого вони будуть голосувати, не 
знають порядку голосування.

Виборців, які без сторонньої 
допомоги не зможуть прибути на 
виборчу дільницю, необхідно за
безпечити транспортними засоба
ми. До хворих, на їх просьбу, 
слід направляти членів дільнич
них комісій для приймання бюле
тенів вдома. Все це треба вчас
но передбачити, все продумати.

Організаційно-технічна підго
товка до виборів—важливе зав
дання партійних і радянських 
організацій. Вона має бути побу
дована так, щоб у день виборів 
усі виборці мали змогу здійсни
ти своє право на голосування.

Необхідно добре перевірити і 
швидко усунути недоліки в орга
нізаційно-технічній підготовці до 
виборів у Верховну Раду СРСР.

Учасники наради заслухали і 
обговорили доповідь міністра мор
ського і річкового флоту СРСР 
тов. 3. 0. Шашкова про підсумки 
роботи водного транспорту в 
1953 році і завдання на 1954 
рік.

У роботі наради активу участь 
взяли Голова Ради Міністрів 
СРСР товариш Г. М. Маленков, 
перший секретар ЦК КПРС това
риш М. С. Хрущов, перший за
ступник Голови Ради Міністрів 
СРСР товариш Л. М. Каганович.

На заключному засіданні з 
великою промовою виступив теп
ло зустрінутий учасниками нара
ди товариш Л. М. Каганович.

(РАТАУ).
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Непереможний блок комуністів і безпартійних
Блок комуністів і безпартій

них.
Ці прості слова, які вира

жають глибокий історичний 
смисл, вперше прозвучали на 
весь світ шістнадцять років то
му. В той час наша країна готу
валася до перших виборів у Вер
ховну Раду СРСР на основі нової 
Радянської Конституції — най- 
демократичнішої конституції в 
світі.

7 грудня 1937 року Централь
ній Комітеу Комуністичної партії 
виступив із Зверненням до всіх 
виборців країни, в якому роз’яс
нювалася суть виборчого блоку 
комуністів і безпартійних і його 
значення для дальшого зміцнення 
Радянської держави.

Суть блоку комуністів і безпар
тійних полягає в тому, що наша 
партія виступає на виборах в со
юзі з безпартійними робітниками, 
селянами, інтелігенцією, виступає 
разом з професійними спілками, з 
комсомолом, й іншими масовими 
організаціями трудящих. Тому 
кандидати в депутати в усі вибор
ні органи Радянської влади є 
спільними як для комуністів, так 
і для безпартійних. Кожний без
партійний депутат є депутатом 
від комуністів, а кожний кому
ністичний депутат в той же час є 
депутатом і від безпартійних.

Блок комуністів і безпартійних 
— це безприкладний союз партії, 
яка стоїть при владі, з усім на
родом. Подібний союз нездійснен
ний ні в одній капіталістичній 
державі, яку роздирають внут
рішні, класові суперечцості. Інте
реси пануючих експлуататор
ських класів і їх партій в корені 
протилежні інтересам трудящих 
мас. •

Створення союзу правлячої 
партії з усім народом виявилося 
під силу тільки Комуністичній 
партії, створеній і випестованій 
великим В. І. Леніним.

Будучи виразницею корінних 
інтересів, потреб і сподівань тру
дящих мас, партія комуністів 
безустанно боролася і бореться 
за умноження і зміцнення своїх 
зв’язків з народом. В горні трьох 
російських революцій партія ви
кувала союз робітничого класу і 
трудового селянства. Цей могут
ній союз виявився тією суспіль
ною силою, яка подолала запек
лий опір старих, віджилих сил 
суспільства в особі поміщиків і 
капіталістів, купців і куркулів і 
забезпечила перемогу Великої 
Жовтневої революції і побудову 
соціалізму в нашій країні. В умо
вне соціалізму союз робітничого 
класу і колгоспного селянства 
перетворився в дружбу між ними, 
в морально - політичну єдність 
всього радянського суспільства.

Вечор
Велике пожвавлення вечорами 

на агітпункті виборчої дільниці 
А1: 4, що міститься в приміщенні 
тресту «Олександрїявугілля».

Просторе і світле приміщення 
агітпункту обставлене добротни
ми меблями, тут затишно і при
вітно.

В агітпункті чергують агіта
тори і члени виборчої комісії, 
працює стіл довідок. До послуг 
виборців свіжі газети і журнали. 
Майже щовечора на агітпункті 
читаються лекції і доповіді на 
різні теми. Часто виборці самі 
підказують теми бесід, лекцій, і

Тільки в таких умовах наша 
партія, як*а відзначається непе- 
ревершепим мистецтвом в керів
ництві боротьбою багатомільйон
них мас, поклала в основу своєї 
виборчої політики ідею виборчого 
блоку комуністів і безпартійних. 
Блок комуністів і безпартійних, 
який виник на благодатному со
ціалістичному грунті, являє со
бою яскраве втілення зростаючої 
і міцніючої морально - політич
ної єдності радянського суспіль
ства. Цей справді народний блок 
здобуває все нові і нові пере
моги.

В роки всенародної боротьби 
проти фашистських варварів Ко
муністична партія, робітничий 
клас, селянство й інтелігенція 
кров’ю скріпили свій нерушимий 
союз. 1 цей союз став ще більш 
міцною основою сили радянського 
суспільного ладу.

Радянський суспільний, соціа
лістичний лад, що є живим вті
ленням безсмертнііх ідей марк- 
сизму-ленінізму, об’єднує безпар
тійних з комуністами в один за
гальний колектив радянських 
людей, в могутній колектив бор
ців за справу комунізму. Всі 
проведені В післявоєнні роки ви- 

| бори у Верховну Раду СРСР, у 
Верховні Ради союзних і автоном
них республік і в місцеві Ради 

1 депутатів трудящих з усією пе
реконливістю знову підтвердили, 

| що блок комуністів і безпартій- 
| них є природною і життєвою 

справою.
В одному загальному колективі 

радянські люди — 'комуністи і 
безпартійні — за короткий строк 
відбудували зруйноване війною 
народне господарство в районах, 
які зазнавали окупації. Радян
ські люди у своєму швидкому і 
невтримному русі вперед лишили 
■далеко позаду ті економічні рубе
жі, іна яких війна перервала їх 
мирну працю. Попередні вибори у 
Верховну Раду СРСР проводилися 
в 1950 році — останньому році 
четвертої (першої післявоєнної) 
п’ятирічки. Успішно завершивши 
цю п’ятирічку, наш народ на чо
лі з Комуністичною партією не 
шкодує сил і праці, щоб перетво

ами на агітпункті
ми завжди задовольняємо їх по
бажання.

Значну роботу серед виборців 
ведуть 160 агітаторів. Тт. Лоси
ця, Линник, Литвиненко, Ман- 
дзюк, Волков, Духно, Євсеева та 
багато інших провели по 9—10 
бесід про виборчий закон, найде- 
мократичнішу в світі Радянську 
Конституцію, про постанови пар
тії і уряду, спрямовані на поліп
шення добробуту народу, про 
кандидатів народного блоку кому
ністів і безпартійних тт. Горо- 
вецького і Гіталова. На всі пи

рити в життя завдання нової — 
п’ятої п'ятирічки. Вже в 1953 
році обсяг промислового вироб
ництва в СРСР в два з половиною 
рази перевищив рівень довоєнного 
1910 року.

Значних успіхів досягнуто в 
галузі сільського господарства. 
Відбудовані всі колгоспи, машин
но-тракторні станції і радгоспи, 
що були зруйновані фашистськи
ми погромниками. Не тільки до
сягнуто, але й перевершено дово
єнний розмір посівних площ і 
врожайності основних сільськогос
подарських культур. Але партія 
комуністів виходить не з цих 
безперечних і великих успіхів у 
розвитку сільського господарства, 
а з безперервно зростаючих мате
ріальних потреб трудящих. Без 
дальшого крутого піднесення 
сільського господарства неможли
во в повній мірі забезпечити до
статок продовольства і постачити 
сировину швидко зростаючій лег
кій і харчовій промисловості.

У настанові вересневого Нле- І 
нуму ЦК КПРС і в дальших рі
шеннях партії і уряду в питав- ; 
нях сільського господарства роз
роблена бойова, конкретна про
грама прискореного розвитку ВСІХ ■' 
галузей соціалістичного сільсько
го господарства, в першу чергу 
тваринництва і виробництва кар- ' 
топлі й овочів. Здійснення цієї 
програми є насущною справою 
всієї партії, всього радянського 
народу.

Нема сумніву, що наступні 
вибори до Верховної Ради СРСР 
принесуть нову перемогу блоку 
комуністів і безпартійних. Від
даючи свої голоси народному 
блоку комуністів і безпартійних, 
радянські виборці будуть голосу
вати за мудру і далекоглядну 
внутрішню і зовнішню політику 
Комуністичної партії, за перетво
рення в життя поставлених нею 
нових історичних завдань. Вони 
будуть голосувати за дальший 
розквіт соціалістичної промисло
вості і круте піднесення сіль
ського господарства, за неухиль
не підвищення матеріального до
бробуту і культурного рівня на
роду, за всемірне зміцнення мо
гутності і сили соціалістичної 
держави і нові успіхи в її бороть
бі за збереження і зміцнення ми
ру, за побудову комуністичного 
суспільства в нашій країні.

Вибори 14 березня 1954 року 
будуть новою яскравою демон
страцією великої сили мораль
но-політичної єдності радянського 
суспільства, братньої дружби на
родів СРСР, нерушимого єднання 
Комуністичної партії і радянсько
го народу. Ц’ "--бори ще раз під
твердять, що комунізм і народ у 
нашій країні злилися в єдину і 
непереборну силу.

І. ВЕРХОВЦЕВ.

тання виборців агітатори дають 
вичерпні відповіді.

Серед присутніх на агітпункті й 
агітатори. Вони сюди приходять 
і після бесід з трудящими на 
квартирах, і щоб одержати кон
сультацію з окремих питань. Раз 
на тиждень збираються агітатори 

І на нараду чи семінар.
Великим успіхом користуються 

виступи учасників художньої са
модіяльності культосвітнього тех
нікуму і працівників тресту, які 
вже влаштували чотири кон
церти для виборців.

0. НАБАКОВ, 
завідуючий агітпунктом.

СТВОРИТИ ВСІ УМОВИ 
В РОБОТІ МЕХАНІЗАТОРІВ

Наша тракторна бригада, яка 
обслужує артіль ім. 18 парткон- 
ференції, працює на закритті ви
логи. Андрій ІЦетлов та Федір 
Каплун тракторами «ХТЗ-НАТІ 
і «ХТЗ» за неповний робочий 
день заборонували 70 гектарів 
ріллі. Інші трактористи вивели 
свої машини на вихідні рубежі.

Разом в бригадирами рільни
чих бригад тт. Матяшем і Юни- 
ченком ми склали виробничий 
план роботи па чаї' проведення 
весняно-польових робіт. В трак
торну бригаду виділено кухарку, 
возіїв посівного матеріалу, пов
ністю укомплектовано носінні 
агрегати, закріплені постійні 
причіплювачі. З ними проведені 
збори, на яких кожному доведено 
конкретні завдання.

Практика роботи минулих ро
ків показує, що найменше зво
лікання сівби та запізнення із 
закриттям вологи призводять до 
значного недобору врожаю. В 
цьому році ми поставили зав
дання одержати з кожного гек
тара посіву пшениці по 21 цент
неру, соняшника — по 20, ку
курудзи—по 35 і картоплі—по 
180 центнерів.

Підживлюють озимину
Весна вступає в свої права. 

Через кілька днів повсюдно роз
горнуться польові роботи. До 
цього відповідального періоду 
всебічно підготовились КОЛГОСП
НИКИ артілі «Комунар». Вони 
повністю відремонтували наяв
ний сільськогосподарський інвен
тар, довели до посівних кондицій 
насіння, обговорили і затвердили 
на колгоспних зборах виробничий 
план та норми виробітку.

Між колгоспниками розгорнуто 
соціалістичне змагання за одер
жання високих урожаїв сільсько
господарських культур.

Зараз в артілі провадиться 
підживлення озимини. На підве

В перші
В бандурівській артілі ім. 

Сталіна іґа відповідальніших ді
лянках колгоспного виробництва 
працюють жінки-трудівниці. Чо
тири роки бригадиром третьої 
рільничої бригади працює Дарія 
Федосіївна ІІортас. Її бригада що
року збирає високі врожаї всіх 
сільськогосподарських культур. 
За несприятливих умов минулого 
року ланка Тамари Гориславець 
цієї бригади виростила »по 237 
центнерів цукрових буряків з 
кожного гектара.

Значних успіхів у підвищенні

На цілинні й перелогові землі
Молодь підприємств міс

та Олександрії гаряче відгукну
лась на заклик партії про ос
воєння цілинних і перелогових 
земель Алтаю, Сибіру і Казах
стану.

Близько 150 заяв надійшло від 
молоді в міськком ЛКСМУ з прось
бою направити на освоєння ці
линних земель. В своїй зая
ві учні гірничопромислового учи
лища Петро Кушніров, Володимир 
Дар’єв, Олександр Павлович, Ми
хайло Кас’ян пишуть:

«Ми, учні гірничопромислового 
училища № 1, в липні цього дю
ку закінчуємо навчання по спе
ціальності ковалів вільної ковки. 
Ми виявили велике бажання 
своєю особистою працею, після 
закінчення училища, взяти

Соняшник, кукурудзу та кар
топлю посадимо лише квадратно - 
гніздовим способом. Для цього 
механізатори переобладнали один 
культиватор з онучниками та 
відрегулювали квадратно-гніздову 
сівалку «СІП-6».

Однак наслідки роботи в полі 
з перших днів показують, що 
правління артілі (голова т. По
пов) ще недостатньо приділяє 
уваги створенню необхідних умов 
механізаторам тракторної брига
ди. Тут досі не приступили до ре
монту тракторного вагончика. 
Він стоїть па подвір’ї артілі не- 
обладнаний, напівзруйнований, 
хоч мова про йото ремонт уже 
ведеться давно. В польовий стан 
тракторної бригади не виділено 
сторожа. Лише в полі виявилось, 
що для закриїтя вологи в стислі 
строки невистачає багато боріаг 
Проте це нікого не турбує.

Правлінню артілі треба з пер
ших днів польових робіт усунути 
виявлені недоліки.

Т. КРЮЧНОВ, 
бригадир тракторної брига
ди № 11 Олександрійської

МТС,—.

зенні добрив у поле, .крім ЖИВОГО 
тягла, використовується колгосп
на автомашина. Шофери тт. Бах- 
тало та Зінченко, організувавши 
безперебійне транспортування до
брив, допомогли хліборобам про
тягом двох днів підживити 60 
гектарів посівів озимих культур.

Колгоспники артілі зобов’яза
лись до 14 березня — дня ви
борів у Верховну Раду СРСР — 
підживити всі посіви озимих 
культур і вивезти в поле весь 
наявний перегній.

І. ВАНУЛЕНКО, 
інструнтор райкому КП 

України.

х рядах
продуктивності тваринництва до
биваються і колгоспні доярки. 
Ольга Бульба, наприклад, за ми
нулий рік надоїла від кожної фу
ражної корови но 2.039 літрів 
молока, Пріська Пастух — по 
1.933.

Зараз десятки колгоспниць ідуть 
в перших рядах по підготовці до 
весняно-польових робіт, борються 
за високі врожаї, підвищення 
продуктивності тваринництва.

0. ПЛАХОТНИЙ, 
секретар парторганізації 

колгоспу ім. Сталіна.

участь у всенародній справі по 
освоєнню цілинних і перелогових 
земель. Просимо направити нас в 
Алтайський край в одну з МТС».

Близько 20 заяв надійшло від 
комсомольців будівельного управ- » 
ління Димитровського тресту.

8 березня з міста виїхала перша 
група шоферів і трактористів в 
складі 8 чоловік на неосвоєні 
землі. Серед них Петро Барньов, 
Михайло Скорин, Костянтин Ля- 
шенко та інші.

Від’їжджаючі заявили, що вони- 
докладуть всіх сил до того, щоб 
уже в цьому році на нових зо
раних землях зібрати багатий уро
жай.

І. ЖВАНКО, 
зав. відділом надрів і оргроботи 

міськкому ЛКСМУ.

»
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СТОРІН КА
Т. Г. Шевченку

Люблю, коли цвітуть 
Колгоспні садочки. 
Україна навесні — 
Дівчина в віночку.
Поле килимом яскравим 
Зеленим укрите,
Зеленіє пшениченька, 
Зеленіє жито.
Зеленіє пшениченька
Не чужа, а рідна.
Світ кремлівської зорі 
Всьому світу видно.
Живемо щасливо ми, 
Горя нам не знати.
Подивись, до школи діток 
Проводжає мати.

В музеї Т. Г. Шевченка
9 березня минуло 140 років з 

дня народження Тараса Григоро
вича Шевченка. Трудящі столиці 
Радянської України, як і весь 
радянський- народ, свято шану
ють світлу Пам’ять геніального 
українського ноета-революціокера 
-демократа. В центрі мальовничо
го Шевченківського парку при 
радянській владі споруджений 
величний пам’ятник Т. Г. Шев
ченку.

Гідним пам’ятником великому 
Кобзареві є також відкритий у 
Києві п’ять років тому Держав
ний літературно-художній музей 
Т. Г. Шевченка, який завоював 
велику популярність не тільки в 
Радянському Союзі, але й далеко 
за його межами. Тут вже побува
ли сотні тисяч трудящих Украї
ни, .Москви і Ленінграда, Мінська 
і Сталінграда, Уралу, Сибіру, 
Кавказу. Захоплені відзиви зали
шили також у книзі вражень по
сланці вільного Китаю, героїчної 
Кореї, Німецької Демократичної 
Республіки, країн народної демо
кратії — Польщі і Румунії, Че- 
хословаччини і Албанії, які при
їздили в Київ і відвідали музей.

Особливо людно в музеї в ці дні 
підготовки до всенародного свята 
— 300-річчя возз’єднання Украї
ни з Росією. Вся експозиція 22 
великих і світлих залів музею, де 
зібрано близько 4 тис. книг, кар
тин, фото і документів наочно по
казує; нерозривні зв'язки Т. І’. 
Шевченка з передовими людьми 
Росії. Відвідувачі бачать, як під 
благотворним впливом великих 
синів російського нараду М. Г. 
Чернишевського, В. Г. Бєлін
ського, М. 0. Добролюбова форму

В Києві відбувся республіканський огляд художньої само-
А діяльності, присвячений 300-річчю возз’єднання Україна з Росією.

В огляді взяло участь понад 300 колективів і близько 400 солістів 
різних жанрів.

На знімку: виступ почесного шахтаря А. ГІ. Крапиви (спра
ва) з синами Сергієм, Анатолієм і Віктором (м. Сталіне).

Фото М. Мельника і Н. Цидильковського. Пргскліше ТАРС. ч

Не пізнаєш ти, дідусю, 
Українські села.
На ланах колгоспних нині 
Спів луна веселий.
Об'єднав Союз

Радянський
У дружбі народи.
Всі йдемо до комунізму 
Трудовим походом.
І тебе в сім’ї радянській, 
В СІМ'Ї вольній, новій 
Пам’ятаєм і шануєм 
Тихим, добрим словом.

Валентина СЕРГІЄНКО.
Селище Октябрське.

вався світогляд Т. Г. Шевченка.
Подовгу зупиняються відвіду

вачі біля портрета видатного ро
сійського поета В. А. Жуковсько
го роботи великого російського 
художника К. II. Брюллова. Це— 
той самий портрет, який був розі
граний у лотереї. За гроші, 
одержані від лотереї, російські 
д^узі викупили Т. Г. Шевченка з 
неволі у поміщика-кріш’-ника.

Царський уряд суворо заборо
няв вшановувати пам'ять Т. І 
Шевченка і друкувати його тво
ри. Сім просторих залів музею 
займає відділ «Шанування па
м'яті 1. Г. Шевченка після Вели
кої Жовтневої соціалістичної ре
волюції». Тут зібрані документи, 
картини, зразки народної твор
чості, які яскраво показують, що 
народи Радянського Союзу свято 
бережуть пам’ять про великого 
Кобзаря, глибоко люблять його 
твори. Представлені сотні видань 
творів Т. Г. Шевченка, які вий
шли в світ при Радянській владі.

До 140-річчя з дня народжен
ня Т. Г. Шевченка наукові пра
цівники музею провели велику 
роботу но популяризації його 
творчої спадщини. Багато цікавих 
експонатів шередано в дар Пере- 
яслав-Хмельницькому історично
му музеєві. Вони відображають 
творчу діяльність великого укра
їнського поета в період його жит
тя в Переяславі. В будинку, де 
жив Т. Г. Шевченко, створений 
Переяслав-Хмельницький історич
ний музей.

Н. ЕВГЕНОВ. 
(Кор. РАТАЇ).

м. Київ.

Великий
російського

поборник дружби
і українського народів

9 березня 1954 року минуло 
140 років з дня народження ве
ликого сина українського народу, 
геніального поета і революційно
го демократа Тараса Григоровича 
Шевченка. Весь свій могутній та
лант Т. Г. Шевченко віддав спра
ві боротьби за йільне, щасливе 
життя трудового народу.

Революційно-демократична ді
яльність великого поета нероз
ривно зв’язана із загальноросій- 
ським визвольним рухом. Нат
хненна поезія Т. Г. Шевченка з 
однаковою пристрастю була звер
нена не тільки до поневоленого 
українського народу, але й до всіх 
трудящих царської Росії і закли
кала порвати кайдани рабства, 
здобути жадану свободу, зажити 
однією вільною великою сім’єю.

Творчість великого українсько
го поета живилася найпередові- 
шими ідеями епохи. Засвоюючи і 
творчо розвиваючи традиції рево
люційних сил Росії, в тісному єд
нанні з російськими революцій
ними демократами — Бєлінським, 
Герценом, Чернишевським, Доб- 
рплюбовим, Шевченко вів бороть
бу проти царизму і кріпосництва, 
був полум’яним провісником волі, 
виразником наіізановітніших дум 
і устремлінь покріпаченого люду.

Життєвий і творчий шлях 
письменника є зразком беззавіт- 
ного служіння народові. Своїми 
творами, пройнятими глибокою 
ненавистю до гнобителів, Т. Г. 
Шевченко відіграв велику роль у 
розвитку національної і соціаль
ної самосвідомості українського 
народу. Шлях до визволення ук
раїнського народу він бачив пе
редусім у революційному єднанні 
всіх слов’янських народів з ро
сійським народом. З винятковою 
художньо силою В ЙОГО твор
чості звучім, гімн дружбі росій
ського і українського народів.

Спільна доля "об’єднала ці два 
великі слов-янські народи. Віка
ми складалась і гартувалась їх 
дружба. Близькі мовою, місцем 
проживання, характером і історі
єю, російський і український на
роди завжди спільно, як брати, 
боролись і проти іноземних за
гарбників, і проти внутрішніх 
гнобителів. Це яскраво відбилося 
в усій духовній культурі обох на
родів.

Правдиво відображаючи героїч
не минуле своєї батьківщини. 
Т. Г. Шевченко показав, що зна
менна історична подія — воз
з’єднання України з Росією була 
результатом незборимого волеви
явлення всього українського на
роду.

Уже в ранній своїй творчості 
поет оспівує визвольну війну ук
раїнського народу проти шляхет
ської Польщі за часів Богдана 
Хмельницького, прославляє рі
шення Переяславської Ради про 
возз’єднання України з Росією. З 
глибокою симпатією і задушев
ністю змальовуються в трагедії 
«Никита Гайдай» образи самовід
даних патріотів Нікіти Гайдая і 
Мар'яни — однодумців і спод
вижників Богдана Хмельницького. 
Звертаючись до всіх слов’янських 
народів, висловлюючи народні 
думи і сподівання, революційний 
демократ Т. 1'. Шевченко устами 
Нікіти закликає рішуче розправи
тись з гнобителями, «погасить 
пламенник равдора и слить воє
дино люоовию и братством мо- 
гущественное цлемя .

В поемі «Гайдамаки» зобра
жено селянське повстання 1768 
року на Правобережній Україні, 
яка перебувала тоді під владою 
шляхетської Польщі. Додержую
чись історичної правди, Т. Г. 
Шевченко показує, як українське 
населення на Правобережжі боро- 
----------- <><><>--------- —- 

| лося проти соціального і націо- 
| пального гноблення, прагнуло 

возз’єднатися і усією Україною в 
складі Російської держави. По
казово, що кобзар Волох, пісні 
якого гартують дух повстанців 
і славлять переможців, звертає
ться і до молдавського народу з 
закликом «згадати Богдана» і пі
ти за прикладом української бід
ноти на священну визвольну 
війну.

Під час перебування в Переяс
лаві Т. Г. Шевченко почав писати 
поему «Єретик». Згадуючи про 
велику історичну подію В житті 
українського і російського народів 
— Переяславську Раду, — вели
кий поет написав натхненні ряд
ки:

І брат з братом обнялися
І проговорили
Слово тихої любові
Навіки і віки!
Великий національний поет 

України Т. Г. Шевченко був пал
ким захисником непорушної єд
ності України з Росією. Разом з 
передовими діячами російської 
культури він боровся проти само
державно-кріпосницької системи, 
проти українського буржуазного 
націоналізму і лібералізму, ви
ступав за тісний зв’язок прогре
сивної російської і української 
національних культур. Ця єдність 
була продиктована спільністю ін
тересів і завдань двох братніх на
родів.

Революційний демократ Тарас 
Григорович Шевченко в глуху по
ру кріпосницької реакції сміливо 
закликав покріпачений люд гост
рити сокиру і повстати, порвати 
кайдани і здобувати волю.

Під керівництвом Комуністич
ної партії трудящі нашої країни 
порвали кайдани капіталістично
го рабства, здобули свободу і по
будували щасливе життя. В сім’ї 
вільних радянських народів знай
шов своє щастя і український 
народ.

Нема такого куточка в нашій 
неосяжній країні, де б не зна
ли, не згадували геніального 
поета, вірного сина українського 
народу Т. Г. Шевченка, твори 
якого є дорогоцінним скарбом 
всіх трудящих Радянського Со
юзу.

В. ШУБРАВСЬНИИ, 
кандидат філологічних наук.

Шумить
Шумить Дніпро понад горою, 
Де наш Шевченко спочива, 
Хлюпоче чистою водою
1 до могили промовля:

— Прокинься, мій великий сину, 
Це батько твій старий Дніпро. 
І подивися на Вкраїну, 
Яке життя в ній розцвіло.

Як ти ще жив, я пам'ятаю, 
Не жив, а мучивсь 1 томивсь 
В отій хатині, що у гаю 
Стояла, згорбившись, колись.

Та не корився ти в неволі,
Твої слова летіли в світ:
—Гостріть сокиру, мук доволі, 
Кайдани рабства розірвіть!

Старий Дніпро наш почорнів, 
Здригнувсь, немов перед грозою,

Дніпро
Забушував, застугонів 
Об берег синьою водою.

До самих хмар бризки сягали 
Стогнав могутній і гримів. 

Тоді сини твої вставали, 
То їх за волю Ленін вів.

Устань, поете, подивися, 
Як скрізь шумить нове життя.
Брати-народи обнялися, 
Братаюсь з Волгою І я.

Куди не шлю свої я води, 
Усюди шепчуть береги: 
В сім’ї одній живуть народи, 
Одної матері-Москви.

і плоть, і кров у них єдина, 
Ясна, єдина в них мета.
Народів вільних Батьківщина 
На вахті миру 1 труда.

Олексій ОНОПА. 
Середня школа № 6.
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Бесіди на природничо-наукові теми

Марксизм-ленінізм про релігію
Марксизм-ленінізм дає єдино 

правильне, наукове пояснен
ня всіх явищ оточуючого нас 
світу. Марксистська філософія 
учить, що оточуючий нас світ 
являє собою різні стани рухо
мої матерії, яка ніким ніколи 
не створена, існує вічно і ру
хається за своїми власними ма
теріальними законами. Матерія 
не тільки не потребує для пояс
нення власного існування ніяко
го світового духа, бога, творця, 
але й сама є основою і творцем 
всього, що існує на світі. Щодо 
богів, чортів, чудес тощо, то все 
це лише фантастичне відобра
ження в головах людей тих зов
нішніх сил, які панують над ни
ми.

■V первісному суспільстві лю
дина була придушена трудністю 
існування; трудністю боротьби з 
стихійними силами природи. Пер
вісна людина постійно відчувала 
страх за своє життя. Голод, хо
лод, хижий звір, хвороба, перед
часна смерть — все це підстері
гало її на кожному кроці. Па
нуючі над людьми стихійні сили 
природи поступово обожествляли- 
ія, набирали в уяві первісної лю
дини форму могутніх надприрод
них сил. Так виникли первісні 
форми релігії, коли людина пок
лонялася предметам природи— 
сонцю, вогню, грому, блискавці 
і т. д.

Якщо первісна людина була 
придушена природою, то вся іс
торія класового суспільства є іс
торія жорстокого придушення 
трудящих пануючими класами. 
Трудящі не раз пробували скину
ти з плечей гнобителів. Але про
тягом віків і тисячоліть ці спро
би кінчалися жорстокими пораз
ками. Не знаходячи полегшення 
в земному житті, трудящі змуше
ні були зводити свої очі на не
відоме небо і там шукати хоча б 
примарної втіхи. Так виникли 
сучасні форми релігії, коли ві
руючий поклоняється богові в об
разі людини.

.У класовому експлуататор
ському суспільстві в силу пану
вання приватної власності на за
соби виробництва закони сус
пільного життя діють як «сліпа 
руйнівна сила. При капіталізмі, 
наприклад, суспільство розви
вається стихійно, в результаті 
чого неминуче настають руйнівні 
економічні кризи, масове безробіт
тя. Голод і злидні стають неми
нучою долею трудящих. Сліпа 
сила капіталу тисне на свідо
мість людини, викликає в пій 
почуття безпорадності, зміцнює 
віру в невідому долю, незбагнен

Молодіжний культпохід до підшефного колгоспу
Днями комсомольці заводу «Чер

воний ливарник» провели агіт- 
культпохід в підшефний колгосп 
ім. Будьонного.

Хлібороби тепло зустріли своїх 
міських друзів. Після відпочинку 
комсомольці допомогли артілі ви
везти на поля понад 20 тонн міс

В редакцію газети «Сталін
ський прапор» надійшов лист, в 
якому повідомлялося про недоліки 
в навчально-виховній роботі Не- 
догарської школи.

Лист було надіслано виконкому 

ний фатум, божественне прире
чення.

Коли мати на увазі при цьо
му, що експлуататорські класи 
всіма силами і засобами вкоре
няють релігію в масах, то стане 
ясно, чому такого великого по
ширення набрали найбільш без
глузді погляди на світ у вигля
ді різних релігійних вірувань.

Таким чином, марксизм-лені- 
нізм бачить корінь релігії в са
мому житті, в тих умовах, в яких 
живуть люди. В сучасному ка
піталістичному суспільстві цим 
коренем є соціальний гніт, без
прав’я трудящих. Разом із зни
щенням приватної власності на 
засоби виробництва і панування 
купки експлуататорів над маса
ми трудящих зникає і той грунт, 
на якому проростає віра в бога, 
релігія.

В нашій країні в результаті 
ліквідації соціального гніту дав
но вже ліквідовані причини, які 
породжують ^релігію. На основі 
бурхливого' зростання нашої еко
номіки і добробуту народу не
змірно зріс культурний рівень 
наших трудящих.

Не дивно тому, іцо за роки 
Радянської влади стався масовий 
відхід трудящих від релігії. Міль
йони радянських людей, які в 
минулому були віруючими, звіль
нились від своїх релігійних по
глядів і звичок, а молоде поколін
ня, що виросло в умовах радян
ського суспільства, є, як правило, 
зовсім вільним від релігійних за
бобонів.

Однак звички і забобони ми
нулого надзвичайно живучі, чіп
кі, консервативні, вони чіп
ляються за життя, не сходять зі 
сцени без упертої боротьби і піс
ля того, коли умови, які породи
ли їх, давно вже ліквідовані. Во
ни продовжують відігравати свою 
шкідливу, реакційну роль і за
раз, в умовах боротьби радян
ського народу за побудову кому
ністичного суспільства.

Маркс назвав релігію опіумом 
народу. Ленін назвав її духовною 
сивухою. В цих словах виражена 
суть реакційної ролі релігії. Ре
лігія протягом століть була засо
бом одурманювання трудящих, 
примирення їх із своїми ек
сплуататорами. Вона завжди до
помагала і допомагає експлуата
торам тримати трудящих в раб
ській покорі.

В Радянському Союзі побудо
вано соціалізм, немає експлуа
таторів, назавжди покінчено з 
експлуатацією. Але і в наших 
умовах релігія реакційна — вона 

цевих добрив.
Увечері робітнича молодь зу

стрілася в клубі з молоддю села. 
Колгоспники розповіли про те, як 
вони готуються до весняно-польо
вих робіт, як перетворюють в 
життя рішення вересневого Пле
нуму ЦК КПРС. Ті, що виступа

СЛІДАМИ НЕРПУ БЛ! КОВАНИХ ЛИСТІВ
районної Ради депутатів трудя
щих.

Як повідомив редакцію за
ступник голови виконкому райра
ди т. Лисогорський, такі факти 
мали місце. 

заважає справі боротьби за ко
мунізм.

Будівництво комунізму нероз
ривно зв’язане з впровадженням 
в наше життя найбільш передо
вих наукових знань. Будівниц
тво гігантських електростанцій, 
розвиток і застосування найви
щої техніки, неухильне підви
щення врожайності полів і про
дуктивності тваринництва, виве
дення найкращих сортів рослин 
і порід тварин — все ц» мож
ливе лише на основі передової 
науки. Комуністична партія 
стоїть за науку.. Вона кличе ра
дянських людей вперед, мобілі
зує і умножує їх сили в бороть
бі за комунізм.

Релігія — антинаукова ідеоло
гія. Якщо наука озброює люди
ну знаннями законів розвитку 
природи і суспільства, допома
гає їй використовувати ці зако
ни в інтересах трудящих, то ре
лігія прищеплює їй думку про 
необхідність безмовно коритися 
долі. Будучи сама найбільш жи
вучим пережитком експлуата
торської ідеології, релігія утруд
нює подолання всіх інших пере
житків минулого, поміщицько- 
буржуазного ладу.

Релігія утруднює подолання 
націоналістичних пережитків, бо 
вона поділяє людей за ознаками 
віросповідання. В релігії знахо
дять своє виправдання ще наявні 
подекуди факти неправильного 
ставлення до жінки, як нібито 
неповноцінної людини.

Проте релігію не можна ска
сувати, усунути її шляхом яких 
би то нь було адміністративних 
заходів. Вона переборюється ли
ше в ході діяльної і наполегливої 
виховної роботи.

В. І. Ленін підкреслював, що ми 
боремося проти релігії ідейним і 
тільки ідейним шляхом. Релігія 
знаходить собі місце там, де ще 
не повністю зжиті рештки темно
ти і неуцтва. Її можна подолати 
лише світлом наукових і полі
тичних знань.

Радянський народ під керів
ництвом Комуністичної партії Ра
дянського Союзу успішно будує 
комунізм. Перетворюючи в життя 
рішення XIX з’їзду партії, а та
кож історичні постанови і заходи 
партії і уряду, спрямовані на 
дальше підвищення матеріального 
добробуту трудящих, радянські 
люди кують своє щастя не в 
релігійній казці, а на ділі. В хо
ді комуністичного будівництва 
люди поступово звільняться від 
пережитків старого, в тому чис
лі і від релігійних забобонів.

П. КОЛОНИЦЬНИЙ, 
нандидат філософських наук.

ли, поділились досвідом проведен
ня агітаційно-масової роботи в 

і.період підготовки до виборів у
Верховну Раду СРСР і 300-річчя 
возз’єднання України з Росією.

В. БАГРІЙ, 
тонар заводу «Червоний 

ливарник».

Районний відділ народної осві
ти надіслав в цю школу інспек
тора для подання практичної до
помоги вчительському колективу 
в питанні поліпшення навчання.

Пхеньян. По вулицях столиці Корейської Народно-Демо
кратичної Республіки курсують автобуси „ЗИС—155", які достав
лені з Радянського Союзу.

На знімку: на автобусній зупинці.
Прескліше ТЛРС.

Проти „європейської армії
Звернення французьких політичних діячів до французької 

громадськості
ПАРИЖ. (ТАРС). Двадцять 

два видатних французьких гро
мадських і політичних діячі опу
блікували В пресі відкритий лист, 
в якому говориться:

«Нижчепідписані підтверджу
ють свою волю вчинити опір оз
броєнню Німеччини, яке перед
бачається боннським і паризьким 
договорами. Бони викривають 
покірність уряду, готового — під 
приводом сприяння єдності Євро
пи — погодитися з озброєнням 
Німеччини на шкоду незалежнос
ті Франції, для задоволення ви
мог, які не відповідають фран
цузьким інтересам.

Вони нагадують, що міністри 
західних держав підтвердили на 
недавній нараді в Берліні, що 
об’єднана Німеччина може віль
но вийти з європейської армії, 
маючи при цьому 'військові диві
зії, відновлені з нашою допомо
гою.

Нижчепідписані вважають, що 
необхідно добиватися угоди між 
Сходом і Заходом, здатної при
вести до широкого об’єднання 
всіх без винятку європейських 
країн. Цілком очевидно, що тепер 
озброєння Німеччини, ‘ хоча б 
кружним шляхом з допомогою 
створення так званої європей
ської армії або будь-яким іншим

За розвиток англо
ЛОНДОН. (ТАРС). Англійська 

газета «Файненшл тайме» пише 
в редакційній статті про погір
шення становища верстатобудів
ної промисловості Англії на сві
тових ринках і вв'язує це питан
ня з необхідністю розширення 
аіггло-ріадянської торгівлі.

Газета відмічає, що верстатобу
дівній промисловості доводиться 
вести посилену конкурентну бо-

Американський солдат просить 
про політичний притулок В НДР

БЕРЛІН. (ТАРС). За повідом
ленням агентства АДН, службо
вець американської армії Томмі 
Р. Буде, який прибув на терито
рію Німецької Демократичної Рес
публіки, 3 березня 1954 р. 
звернувся до уряду Німецької Де
мократичної Республіки з прось
бою надати йому політичний при

шляхом, може лише перешкодити 
укладенню загальної угоди і по
ставити під загрозу демократію.

Зараз треба не озброювати кра
їну, яка завжди відзначалась во
йовничістю, а наполегливо праг
нути до загального і контрольо
ваного обмеження озброєнь. Тіль
ки це дасть можливість європей
ським країнам виділити необхід
ні кошти на відбудову їх еконо
міки і поліпшення добробуту».

Наприкінці автори листа за
кликають французів, які поділя
ють їх тривогу, зібратись 13 бе
резня в Парижі на Єлисейських 
полях, а 14 березня — по всій 
Франції перед пам’ятниками 
жертвам війни, щоб осудити мілі
таризацію Німеччини.

Цей лист підписали: почесний 
голова Національних зборів Еду- 
ард Ерріо, колишній голова ради 
міністрів Едуард Даладьє, заступ
ник голови комісії закордонних 
справ Національних зборів Жак 
Барду, депутати — Ваді і ІІеррен 
(радикали), Дені (член партії 
«Молода республіка»), Коньо 
(КОМУНІСТ), КОЛИШНІЙ МІНІСТР 

МІІІІЛС, колишній міністр Рейс 
Капітан, голова «Ліги прав лю
дини» Еміль Кап, професори Бо- 
ер, Бернар Лавернь, письменник 
Веркор та інші.

радянської торгівлі
ротьбу не тільки з Західною Ні
меччиною, але також і з іншими 
європейськими країнами —Фран- 

| цією, Італією, Бельгією і ПІвей- 
' царією. «Погіршення становища 

на світових ринках,—вказує га
зета, — повинно неминуче при
вести до відродження інтересу до 
можливостей більш широкої тор
гівлі між Сходом і Заходом».

тулок в НДР. У заяві Вудса гово
риться:

«Я, солдат Томмі Р. Буде, осо
бистий номер 14311913, хочу 
залишитися в Німецькій Демокра
тичній Республіці і не поверта
тися в американську армію, бо я 
не згоден з політикою американ
ського уряду, який прагне ‘роз
в’язати нову війну...».

Редактор В. МАЛЕНКО.
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14 березня 1954 року—
день виборів

до Верховної Ради СРСР.
Всі на вибори!

Пролетарі. всіх' країн, єднайтеся!

сталінський
ПРАПОР

ОРГАН ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО МІСЬККОМУ ТА РАЙКОМУ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ, МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД 

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
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Організовано вступати 
у весняно-польові роботи

Весна прийшла. Колгоспи, 
МТС 1 радгоспи району всту
пають в найвідповідальніший 
період боротьби за високий 
урожай.

Трудівники колгоспного 
села, змагаючись на честь 
300-річчя івозв’єднаиня Ук
раїни з Росією і виборів до 
Верховної Ради, ознаменову
ють кожен день новими тру
довими перемогами.

Нову хвилю піднесення у 
колгоспників, механізаторів і 
спеціалістів сільського госпо
дарства викликала постанова 
Пленуму ЦК КПРС «Про 
дальше збільшення виробниц
тва зерна в країні і про ос
воєння цілинних 1 перелого
вих земель». Не втрачаючи 
дорогого часу, передові кол
госпи організовано розгорта
ють польові роботи. Вони бо
рються за збереження в грун
ті вологи, за найшвидше за
вершення підживлення ози
мини. бо, як відомо, від своє
часного проведення цих важ
ливих агротехнічних заходів 
у великій мірі залежить доля 
високого уражаю.

Успішно закривають воло
гу хлібороби артілі їм. 18 
партконфереицГї. Розгорнув
ши вибіркове боронування 
зябу, вони з кожним днем 
розширюють фронт весняно- 
польових робіт. Значно орга- 
нізованіше, ніж торік, розпо
чали польові роботи колгоспи 
«Заповіт Леніна», ім. 18 
з'їзду ВКП(б) та Інші.

Конкретними ділами відпо
відають на постанову Плену
му ЦК КПРС про дальше 
збільшення виробництва зер
на в країні і освоєння цілин
них і перелогових, земель 
колгоспники артіліім. Леніна, І 
Протопоїйвської сільради. З 
плану 386 гектарів вони вже 
підживили 255 гектарів озиг 
мини.

Тимчасом є факти, коли в 
окремих колгоспах не поспі
шають з розгортанням польо
вих робіт, запізнюються з за
криттям вологи, підживлен
ням озимини тощо.

В артілі «Шлях до кому
нізму», наприклад, (голова 
т. Гордецький) ще й досі не 
завершено підготовки до ви
ходу в поле. Тут невистачає 
насіння картоплі, не доведе
ний до посівних кондицій 

------------------ -----------------------

23 березня—XVIII з'їзд НП України
Центральний Комітет Комуністичної партії України 

постановив скликати черговий XVIII з'їзд Комуністичної 
партії України 23 березня 1954 року з таким порядком 
денним:

1. Звітна доповідь Центрального Комітету КП України;
2. Звітна доповідь Ревізійної комісії КП України;
3. Вибори Центрального Комітету КП України;
4. Вибори Ревізійної комісії КП України.

(РАТАУ).

льон, для своєчасного закрит
тя вологи невистачає 70 пла
шок борін.

Зволікається в цьому кол
госпі і підживлення озимини.

Неприпустиму .неповорот
кість і неорганізованість в 
розгортанні польових робіт 
проявляють керівники кол
госпів ім. Будьонного (голова 
т. Дмитрієв) та «Прапор ко
мунізму» (голова т. Теличко). 
Великі наявні можливості тут 
не використовуються. Повіль
ний хід підживлення озимини 
в артілі їм. Будьонного пояс
нюється тим, що тут не всти
гають підвозити в поле до
статню кількість добрив. Тим
часом, в результаті безкон
трольності правління колгос
пу, івози, якими вивозять в 
поле перегній, завантажую
ться на третину своєї єм
кості.

Товариші колгоспники й 
механізатори! Нині вирішує
ться доля високого' урожаю. 
Всі сили, вся енергія повин
ні бути спрямовані на успіш
не проведення весняно-польо
вих робіт. Ширше розгортай
те соціалістичне змагання за 
стислі строки і високу якість 
польових робіт, сміливо впро
ваджуйте передові методи 
праці, боріться за виконання 
і перевиконання щоденних 
завдань.

Спеціалісти сільського гос- 
ледарства! Ви покликані зраз
ково організувати комплексне 
проведення всіх веснянонпо- 
ЛЬОіВИХ робіт, рішуче бороти
ся з черговістю, не допуска
ти випадків бракоробства і 
порушення агротехніки. До
бивайтесь, щоб в найближчий 
час було завершено закриття 
вологи і підживлення озими
ни, щоб переважна більшість 
колоскових була посіяна пе
рехресним і загущеним мето- 
дом, а соняшник, кукурудза, 
картопля та овочі — лише 
квадратно-гніздовим спосо
бом.

Комуністи і комсомольці! 
Виступайте ініціаторами соці
алістичного змагання, пода
вайте зразки самовідданої 
праці, імобілізоівуйте хліборо
бів на успішне проведення 
сівби, на завоювання в 1954 
році високих урожаїв всіх 
сільськогосподарських куль
тур.

Голові Центрального Комітету 
Соціалістичної Єдиної Партії Німеччини 

Прем'єр-Міністрові Німецької Демократичної 
Республіки товаришеві ОТТО ГРОТЕВОЛЮ

Центральний Комітет Комуністичної 
партії Радянського Союзу і Рада Мініст
рів Союзу РСР в день Вашого 60-річчя 
шлють Вам —одному з найвидатніших ор
ганізаторів 1 керівників Соціалістичної 
Єдиної Партії і робітничого класу Німеч
чини—братерський привіт 1 побажання доб
рого здоров'я.

Центральний Комітет 
Комуністичної партії 

Радянського Союзу

Бажаємо Вам дальших успіхів у бу
дівництві Німецької Демократичної Рес
публіки, яка є надійним оплотом миролюб
них сил німецького народу, в боротьбі за 
життєві Інтереси трудящих Німеччини, за 
єдність Німеччини на миролюбних 1 демо
кратичних основах, за справу зміцнення 
миру 1 безпеки народів.

Рада Міністрів Союзу РСР

Зустрічі виборців з кандидатами в депутати 
Верховної Ради СРСР

По всій країні в обстановці ви
сокої політичної активності про
ходять зустрічі виборців з кан
дидатами в депутати Верховної 
Ради СРСР.

Скрізь передвиборні збори, при
свячені зустрічі з кандидатами в 
депутати, виливаються у яскраву 
демонстрацію тісної згуртованос
ті трудящих навколо Комуністич
ної партії та її Центрального 
Комітету, великого єднання пар
тії, уряду і народу.

В урочистій обстановці про
йшли зустрічі виборців з канди
датами в депутати Верховної Ра
ди СРСР у Ленінграді в К. Є. 
Ворошиловим, в Москві—з М. 0. 
Булганіним, в Саратові — М. А. 
Сусловим, Курську — II. М. По- 
спєловим, Александрові (Влади
мирська область) — М. М. ІПа- 
таліним, Алма-Аті — з II. К.

Різко збільшимо виробництво зерна
Відповідь хліборобів на постанову партії

Після опублікування постано
ви Пленуму ЦК КПРС про даль
ше збільшення виробництва зер
на в країні і про освоєння цілин
них і перелогових земель кому
ністи нашої партодганізації орга
нізували вивчення цього важли- 

| вішого документа з хліборобами.
На постанову Пленуму трудів

ники артілі відповідають прак
тичними ділами. Зразково підго
тувавшись до весни, вони розгор

Механізатори Олександрійської ( 
і Користівської МТС вивчають ; 
постанову Пленуму ЦК КПРС | 
«Про дальше збільшення вироб
ництва зерна в країні 'і про ос
воєння ЦІЛИННИХ І перелогових | 
земель».

В Користівській МТС послано- | 
ву Пленуму зачитав механізато- , 
рам секретар парторганізації | 
т. Хорольський, після чого розгор- і 
нулась жива бесіда.

Бригадир тракторної бригади ■ 

Пономаренком, Шепетівці—С. М. 
Будьонним, Нижньому Тагілі — 
Г. К. Жуковим.

З великою активністю в містах 
і селах України проходять зустрі
чі виборців з керівниками К1І 
України і Уряду Української РСР 
— кандидатами в депутати Вер
ховної Ради СРСР. Із своїми ви
борцями зустрілись: 0. І. Кири- 
ченко — в Києві, Н. Т. Каль- 
ченко — у Харкові, Д. С. Корот- 
ченко — у Дніпропетровську, 
М. В. Подгорний — у Сталіне, 
І. С. Сенін — у Володимир- 
Волинському —Житомирської об
ласті, І. Д. Назаренко — у Чер
нігові, М. С. Гречуха — у Зборо
ві, Тернопільської області, 0. Є. 
Корнійчук — у Переяелав-Хмель- 
ницькому.

Зустрілись з виборцями Мирго
родського виборчого округу пре

тають боротьбу за стислі строки 
і високу якість весняно-польових 
робіт.

Особливо наполеглива боротьба 
йде за збільшення врожайності 
озимої пшениці. Зобов’язавшись 
зібрати з кожного гектара по 22 
центнери цієї культури, колгосп
ники зараз розгорнули масове 
підживлення посівів. Доведений 
план уже виконано наполови

СЛОВО МЕХАНІЗАТОРІВ
т. Губський заявив, що за вико
нання завдання по збільшенню 
виробництва будуть наполегливо 
боротись механізатори.

—Пленум Центрального Коміте
ту КПРС вірно вказує на помилки 
в роботі по виконанню рішень ве
ресневого Пленуму, — говорить 
комбайнер т. Фронтом. — Подіб
ні недоліки мають місце і в робо
ті нашої МТС. Виправити хиби в 
нашій роботі, забезпечити висо

зидент Академії наук Української 
РСР 0. В. Палладій, Богуслав- 
ського округу — голова колгоспу 
імені Кірова, Старченюівського 
району, Герой Соціалістичної 
Праці М. Г. Лисенко, Київського 
сільського округу —ланкова кол
госпу імені Молотова, Гребінків- 
ського району, двічі Герой Соціа
лістичної Праці С. Д. Випгтак та 
багато інших.

Промовці з трибун передвибор
них зборів висловили тверду 
впевненість, що виборці всі як 
один прийдуть 14 березня до ви
борчих урн і одностайно голосу
ватимуть за могутній народний 
блок комуністів і безпартійних, 
за дальший розквіт нашої люби
мої Батьківщини, за перемогу 
комунізму.

(РАТАУ).

ну. Перед ведуть хлібороби ріль
ничої бригади Степана Шапова- 
лова, які підживили вже близько 
100 гектарів посівів.

Колгоспники артілі одностайно 
заявляють, що 1954 рік стане ро
ком високих врожаїв всіх сіль
ськогосподарських культур.

С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО, 
секретар парторганізації ар

тілі ім. 18 з'їзду ВКП(б).

кий урожай всіх сільськогоспо
дарських культур — наш по
чесний обов’язок.

Механізатори МТС одностайно 
заявляють, що вони докладуть 
всіх сил на вирішення історич
них завдань нашої партії, спря
мованих на дальше неухильне 
підвищення добробуту радянсько
го народу, на повне задоволення 
його постійно зростаючих матері
альних і культурних потреб.

■граида»/.
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Велике єднання партії, уряду і народу
З величезним патріотичним під

несенням весь радянський народ 
зустрів Звернення Центрального 
Комітету Комуністичної партії 
Радянського Союзу до всіх вибор
ців, до робітників і робітниць, 
селян і селянок, до радянської 
інтелігенції) до воїнів Радянської 
Армії і Військово-Морського Фло
ту. В своєму Зверненні Централь
ний Комітет КПРС закликає всіх 
виборців на виборах до Верхов
ної Ради СРСР 14 березня 1954 
року віддати свої голоси канди
датам народного блоку комуністів 
і безпартійних.

У розквіті своїх сил, в умовах 
могутнього піднесення економіки 
і культури зустрічає наша краї
на знаменну подію — вибори до 
Верховної Ради СРСР. У Звер
ненні Центрального Комітету 
КПРС дано яскраву картину ве
ликих успіхів радянського на
роду в будівництві комунізму, 
підведено підсумки всесвітньоіс- 
торичних перемог, що їх здобула 
наша любима і славна Батьків
щина під прапором Маркса — 
Енгельса — Леніна — Сталіна, 
під керівництвом великої Кому
ністичної партії.

Робітники, колгоспники, інте
лігенція, всі радянські люди, як 
ніколи згуртовані навколо своєї 
рідної Комуністичної партії. Га
ряче схвалюють і одностайно під
тримують заклик Комуністичної 
партії до боротьби за дальше під
несення промисловості й сільсько
го господарства, за дальший роз
квіт культури, за нові перемоги 
в будівництві комунізму.

Всенародною любов’ю оточена 
героїчна Комуністична партія 
Радянського Союзу — передовий 
загін трудящих, керівна і спря
мовуюча сила соціалістичного су
спільства, натхненник і органі
затор всіх наших перемог у бо
ротьбі за комунізм. Вся діяль
ність Комуністичної партії є са
мовідданим служінням народові, 
і немає для неї інтересів вищих 
за інтереси народу. Вся діяль
ність нашої партії і Радянського 
уряду пройнята глибокою вірою в 
народ, в творчі сили робітників 
і селян, які створюють усі блага 
життя і є справжніми творцями 
історії.

Велике єднання партії, уряду 
і народу — ось животворне дже
рело всіх наших перемог, основа 
нашого впевненого руху вперед 
по шляху до комунізму.

Справді всесвітньоісторичні пе
ремоги здобув радянський народ 
під керівництвом своєї рідної Ко
муністичної партії. Величезним 
досягненням є відбудова промисло
вих підприємств, міст і сіл, зруй
нованих німецько-фашистськими 
загарбниками в період війни. Ба
гато прекрасних міст і сіл на 
Україні були перетворені воро
гом па згарища і руїни. Зазнали 
тяжкого лиха й народи інших 
братніх республік. Але минуло 
лише кілька років і знову знахо
дяться в' строю соціалістичної 
індустрії відроджені і оснащені 
найновішою технікою промислові 
підприємства; відбудовано спале
ні і зруйновані ворогом міста і 
села.

За післявоєнні роки невпізнан
но змінились і розквітли майже 
всі великі промислові міста — 
столиця Батьківщини — зоряна 
наша Москва, столичні центри 

союзних республік — Київ і 
Мінськ, такі міста, як Харків, 
Сталіне, Ворошиловград, Львів та 
інші. Радянський народ у своєму 
нестримному русі вперед зали
шив далеко ті економічні рубежі, 
на яких війна перервала його 
мирну працю. Вже в 1953 році 
обсяг промислового виробництва 
в СРСР у два з половиною рази 
перевищив рівень довоєнного 
1940 року.

Основою процвітання нашої 
мирної економіки, основою оборо
ноздатності країни була і зали
шається важка промисловість. 
Ще до війни в Радянському Союзі 
була створена могутня першо
класна важка індустрія. В після
воєнні роки досягнуто нових ве
ликих успіхів у розвитку важкої 
індустрії, транспорту і в будів
ництві.

На основі досягнутих успіхів 
у важкій промисловості, які під
готували умови для крутого під
несення виробництва предметів 
народного споживання, Комуніс
тична партія і Радянський Уряд 
накреслили широку програму 
прискореного розвитку легкої і 
харчової промисловості. Постав
лено величне завдання: протятом 
двох-трьох років значно підви
щити забезпеченість населення 
країни продовольчими і промис
ловими товарами масового спожи
вання.

Ця програма успішно перетво
рюється в життя. За один тільки 
1953 рік введено в дію близько 
300 нових підприємств по вироб
ництву товарів народного спожи
вання. Розширяються і оснащую
ться найновішим устаткуванням 
діючі підприємства легкої і хар
чової промисловості.

Ставлячи своїм завданням 
дальший всемірний розвиток на
шої промисловості, партія вживає 
всіх заходів до того, щоб виявити 
і використати внутрішні резерви, 
що таяться в надрах соціалістич
ного виробництва. Партія вчить 
радянських людей не заспокоюва
тись на досягнутому рівні, а йти 
вперед, сміливо боротись проти 
всього, що заважає нестримному 
рухові до комунізму, викривати і 
викорінювати всі недоліки. Ще 
багато є хиб і в роботі працівни
ків промисловості. У нас є ще ; 
підприємства і навіть цілі галузі 
промисловості, які не виконують 
планових завдань. Усунути всі 
хиби, підтягти відстаючі підпри
ємства до рівня передових, — 
значить привести в дію великі 
внутрішні резерви нашої промис
ловості і тим самим забезпечити 
нове могутнє піднесення всіх її 
галузей.

— Комуністична партія глибо
ко переконана в тому, — 
говориться в Зверненні Цен
трального Комітету Комуністич
ної партії до виборців, — що І 
наш славний робітничий клас і ■ 
наші досвідчені, зрослі інженерно- 
технічні кадри ще ширше розгор
нуть соціалістичне змагання за 
розв’язання нових величезних 
завдань, які стоять перед промис
ловістю, транспортом і будівниц
твом, за дальше підвищення про
дуктивності праці, зниження со
бівартості і підвищення якості 
продукції, за більш економне і 
розумне використання всіх наших 
засобів і можливостей.

Трудящі промислових центрів, 
всі працівники промисловості Ра
дянської України, як і всіх ін
ших радянських республік, не 
пошкодують сил і з честю ви
правдають цю надію рідної Кому
ністичної партії.

Серйозні успіхи досягнуті ра
дянським народом і в галузі сіль
ського господарства. Повністю 
відбудовано колгоспи, машинно- 
тракторні станції і радгоспи, 
зруйновані в період війни. Пере
вершений довоєнний розмір по
сівних площ і врожайності основ
них сільськогосподарських куль
тур. Але, говориться в Зверненні, 
партія виходить не в цих безпе
речних і великих успіхів у роз
витку сільського господарства, а 
з безперервно зростаючих матері
альних потреб трудящих. Цент
ральний Комітет нашої партії за
стерігає, що без дальшого круто
го піднесення сільського госпо
дарства не можна в повній мірі 
забезпечити достаток продоволь
ства і постачити сировину нашій 
швидко зростаючій легкій і хар
човій промисловості. Завдання 
колгоспників, робітників МТС і 
радгоспів, спеціалістів і всіх пра
цівників сільського господарства, 
працівників промисловості, що 
виконують замовлення цієї галузі 
народного господарства, — забез
печити цілковите виконання істо
ричних рішень вересневого Пле
нуму ЦК КПРС і дальших рішень 
партії і уряду в питаннях сіль
ського господарства. В цих рі
шеннях розроблено бойову і кон
кретну програму прискореного 
розвитку всіх галузей соціаліс
тичного сільського господарства, 
в першу чергу тваринництва і 
виробництва картоплі та овочів. 
Здійснення цієї програми є на
сущною справою всієї партії, 
всього народу.

За невеликий час, що минув 
після вересневого Пленуму ЦК 
КПРС, зроблено багато для даль
шого оснащення сільського госпо
дарства передовою, першокласною 
технікою, його зміцнення квалі
фікованими кадрами. Проте пар
тія розглядає все це лише як 
перші кроки у великій всенарод
ній справі крутого піднесення 
сільського господарства. Треба 
якнайшвидше ліквідувати всі хи
би, які є ще в роботі МТС, кол
госпів і радгоспів.

— Комуністична партія глибо
ко переконана, — говориться в 
Зверненні, — що наше славне 
колгоспне селянство, працівники 
машинно-тракторних станцій і 
радгоспів докладуть всіх своїх 
сил, щоб за коротний строк пу
стити в хід всі резерви соціаліс
тичного сільського господарства, 
підтягнути відстаючі райони і 
колгоспи до рівня передових, до
битись такого загального підне
сення врожайності полів і про
дуктивності тваринництва, щоб 
процвітали всі без винятку кол
госпи, щоб всі колгоспники ста
ли забезпеченими, заможними 
людьми, щоб у нас в країні був 
повний достаток всіх продунтів 
харчування для зростаючого на
селення міст, всіх видів сирови
ни для легкої промисловості.

Трудящі села, весь народ Ра
дянської України, як і інші брат
ні народи нашої Батьківщини, не 
пошкодують сил і з честю ви
правдають цю надію рідної Кому
ністичної партії.

Добиваючись невпинного зро
стання всього суспільного вироб
ництва — промислового і сіль
ськогосподарського, — Комуніс
тична партія має єдину мету. Ця 
мета — дальше невпинне підви
щення добробуту радянського на
роду, повне задоволення його по
стійно зростаючих матеріальних 
і культурних потреб. Неухильне 
здійснення цієї мети — найви
щий закон всієї діяльності партії 
і УРЯДУ, найважливіша складова 
частина програми комуністичного 
будівництва.

Партія виявляє постійне піклу
вання про дальший розвиток на
родної освіти, науки, літератури, 
мистецтва 'і ставить перед собою 
завдання зробити всіх робітників 
і всіх селян культурними і осві
ченими людьми.

Йдучи до виборів у Верховну 
Раду СРСР, багатомільйонна сім’я 
радянських народів, сім’я соціа
лістичних націй ще тісніше згур
товується навколо Комуністичної 
партії і Радянського уряду. Від- 

1 повідаючи на бойове Звернення 
ЦК КПРС, всі радянські люди по
десятерять свої сили в труді, по
силять могутність Радянської со- 

; ціалістичної держави — оплоту 
І миру і безпеки народів. Як зіни

цю ока, будемо берегти і зміцню
вати непохитний союз робітничо
го класу і колгоспного селянства, 

; морально-політичну єдність всьо- 
I го радянського суспільства, неру- 
1 шиму дружбу народів СРСР, що є 
| основою сили і міцності нашої 
І держави.

Дружба народів нашої країни, 
згуртованих навколо свого стар
шого брата—великого російського 

| народу — скріплена кров’ю всіх 
народів СРСР, пролитою в роки 
громадянської і Великої Вітчиз
няної воєн, зцементована спіль
ною творчою працею і взаємною 
допомогою в роки соціалістичного 
будівництва. Ця священна друж
ба народів — нерушима і непо
хитна. І немає в світі сили, яка 
могла б її розірвати! Одним з яс
кравих проявів цієї нерозривної 
братерської дружби народів є 
300-річчя возз’єднання України 
з Росією, що відзначається в цьо
му році як велике національне 
свято українського, російського і 
всіх народів Радянського Союзу.

Радянський Союз твердо і по
слідовно проводить в життя свою, 
проголошену великим Леніним, 
зовнішню політику. Ця політика 
ясна. Це — політика миру і 
дружби між всіма народами. Вона 
виходить з можливості співісну
вання двох різних економічних 
систем — соціалістичної і капі
талістичної. Тільки зовсім неда-

Прибуття в Варшаву делегації 
Комуністичної партії Радянського Союзу

9 березня у Варшаву прибула 
делегація Комуністичної партії 
Радянського Союзу на Другий 
з’їзд Польської Об’єднаної робіт
ничої партії в складі першого 
секретаря Центрального Комітету 
КПРС тон. М. С. Хрущова, пер
шого секретаря Московського об
кому КПРС тов. М. 0. Михайло- 
ва, члена Президії ЦК КП Украї
ни і першого заступника Голови 
Ради Міністрів Української РСР 

і лекоглядні політики з табору ка- 
' віталізму можуть розцінювати 

наше незмінне і щире прагнення 
до миру як ознаку слабості. Ра
дянський Союз, який розгромив 
ГІТЛерІВСЬКу НІМеЧЧИНУ, ДОВІВ, 

що він уміє постояти за себе і да
ти нищівну відсіч будь-якому аг
ресорові. За післявоєнні роки ми 
стали ще міцнішими. Паша краї
на має все необхідне, щоб захис
тити мирну працю народу, щоб 
дати нищівну відсіч тому, хто 
посміє посягнути на нашу свобо
ду і незалежність.

Прапор миру і дружби народів, 
який високо тримають наша пар
тія і уряд, наш народ, священний 
для всіх радянських людей. В 
тісному єднанні й братерстві з
радянським народом борються за 
мир народно-демократичні країни 
Європи і Азії. Могутньою силою 
табору миру і демократії стала 
Китайська Народна Республіка. 
Разом з СРСР зростає і міцніє 
весь демократичний миролюбний 
табір, зростає і шириться рух на
родів на захист миру.

1 в ці передвиборні дні в Ра
дянському Союзі з повою силою 
демонструється велике єднання 
партії, уряду і народу. Яскравим 
виявом цього єднання є виборчий 
блок комуністів і безпартійних. На 
виборах до найвищого органу дер
жавної влади нашої країни — 
Верховної Ради СРСР Комуніс
тична партія виступає разом з 
професійними спілками, комсомо
лом та іншими організаціями і, то
вариствами трудящих. Кандидати 
в депутати висуваються спільні 
як для комуністів, так і для без
партійних.

Голосуючи 14 березня 1954 
року за кандидатів блоку кому
ністів і безпартійних, виборці го
лосуватимуть за політику Кому
ністичної партії, за перетворення 
в життя поставлених нею завдань 
— за дальший розквіт нашої со
ціалістичної промисловості і кру
те піднесення сільського госпо
дарства, за неухильне підвищен
ня матеріального добробуту і 
культурного рівня народу, за 
всемірне зміцнення могутності й 
сили нашої соціалістичної держа
ви і нові успіхи в її боротьбі за 
збереження і зміцнення миру, за 
побудову комуністичного суспіль
ства в нашій країні.

Хай живе нерушиме єднання 
Комуністичної партії, Радянсько
го уряду і всього народу!

Під прапором Леніна—Сталіна, 
під керівництвом Комуністичної 
партії — вперед, до повної пере
моги комунізму!

(«Радянська Україна»).

тов. 0. Є. Корнійчука, другого 
секретаря ЦК КП Білорусії тов. 
М. Є. Авхімовича.

На радянсько-польському кор
доні делегацію КПРС зустрічали 
члени Політбюро Центрального 
Комітету Польської Об’єднаної 
робітничої партії тов. Юзеф Ці- 
ранкевич і тов. Франтішек Ма
зур.

(ТАРО.
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Підготовка до виборів у Верховну Раду СРСР

Віддамо голоси кандидатам 
народного блоку комуністів і безпартійних
На агітпункті в ці дні

На агітпункті міської вибор
чої дільниці №3 в ці дні особли
ве пожвавлення. Щовечора багато 
трудящих приходить сюди почи
тати свіжі газети, послухати ці
каву лекцію чи. доповідь.

За цей час агітатори провели з 
виборцями бесіди про 300-річчя 
возз’єднання України з Росією, 
про Звернення ЦК КПРС до вибор
ців, розповіли про життя і діяль
ність великих вождів радянського 
народу В. І. Леніна та Й. В. 
Сталіна, вивчали постанови на- 
шої партії та уряду, спрямовані 
на задоволення зростаючих мате
ріальних і культурних потреб ра
дянських людей, розповідають 
про переваги соціалістичної си
стеми господарювання над капі
талістичною.

Повагою у виборців користую
ться агітатори тт. Іванова, Сава- 

чевська, Біловербенко, Гура, Тка- 
ченко, Сухацька, ('ідей, Забо

Напередодні виборів
14 березня—вибори до Верхов

ної Ради СРСР. До цього дня 
старанно готується виборча комі
сія Бойківської виборчої дільни
ці № 35. Тут ще раз перевіря
ють, чи все зроблено, щоб трудя
щі змогли урочисто виконати 
своє велике громадянське право.

Всі виборці, які голосувати- 
муть на цій дільниці, вже давно 
перевірили себе в списках. Чле
ни виборчої комісії з допомогою 
активу виявили престарілих і 
хворих громадян, які не зможуть 
самі в день виборів прибути на 
дільницю. До них прибуде член 
комісії з урною і вони здійснять 
надане їм право вдома.

На дільниці є все необхідне 
для її обладнання: столи, стільці, 
три урни, встановлені кабіни. 
Виділено необхідну кількість під
від і автомашин для підвезення 
виборців з віддалених місць.

Недавно відбулося чергове засі
дання виборчої комісії, на якому

Новатор сільського господарства
Досвідчений механізатор Олек- 

сандр Васильович Гіталов непри
миренно ставиться до косності і 
рутини, виступає пристрасним 
поборником передових методів і 
прийомів праці. Вимогливість, не- 

\підкуина правдивість, творче дер
зання—головаті риси характеру 
новатора сільського господарства. 
Ніколи і ні за яких обставин 
Олександр Васильович не відсту
пає від правил агротехніки.

Одного весняного дня тракто
рист Петро Перчун мав піднімати 
пар. Площа була не очищена від 
кукурудзяного бадилля. Зустрів
ши бригадира рільничої бригади, 
тракторист висловив своє занепо
коєння.

—А ти, хлопче, попробуй ора
ти без передплужників,—порадив 
той.

—Ні, цього не буде,—(катего
рично заявив Олександр Гіталов, 

'який саме надійшов до агрегата.
Нам потрібні не тільки гектари, 

'ай якість, надпланові центнери 
хліба

лотний, Гячас, Зуєвич та інші. 
В своїх бесідах вони вміло вико
ристовують матеріали в газет, 
художню літературу, журнали, 
показують на конкретних при
кладах ті великі перетворення, 
які відбулись за радянської вла
ди в нашій країні, області, місті.

Центром масово-політичної ро
боти з’являється агітпункт. Тут 
регулярно читаються доповіді, 
лекції, демонструються кінокар
тини, силами учнів 3, 4, 5 і 8 
шкіл влаштовуються цікаві кон
церти.

Велика політична активність 
виборців — яскраве свідчення їх 
відданості рідній Комуністич
ній партії, Радянському уряду, 
про їх одностайне прагнення від
дати свої голоси за достойних 
кандидатів народного блоку ко
муністів і безпартійних.

М. МОРДВІНОВ, 
зав. агітпунктом.

розподілені обов'язки членів КО
МІСІЇ на день виборів.

Для допомоги виборчій КОМІСІЇ 
залучено 14 кращих активістів 
села, які працюватимуть реєстра
торами. З ними проведено ін
структаж.

В день виборів на дільниці 
гратиме радіола, духовий оркестр. 
Колективи художньої самодіяль
ності виступатимуть перед вибор
цями з цікавими концертами. 
Вихованці Бойківського дитячого 
будинку ім. Фрунзе підготували 
монтаж, присвячений 300-річчю 
возз’єднання України з Росією. 
Хор у складі 60 чоловік виконає 
ряд пісень радянських композито
рів. В програмі танцювальної 
групи — російські, українські 
та інші танці народів СРСР.

Войнівська виборча дільниця 
готова гостинно прийняти ви
борців.

В. МАКОВЕЦЬКИЙ.

Виборепня високого урожаю на 
всій площі посіву—незмінний по
казник роботи тракторної брига
ди. Варто навести кілька цифр, 
які характеризують прогресивне 
зростання продуктивності праці 
в бригаді, збільшення валового 
збору урожаю.

Якщо в 1946 році середній 
урожай зернових культур в об
служуваному бригадою колгоспі 
імені Сталіна становив 12,1 цент
нера з гектара, то в 1949—18,9, 
в 1950 — 19,1, в 1951—23,6, 
а в 1952 — 24,7 центнера. На
віть за несприятливих кліматич
них умов механізатори вирос
тили торік на кожному з 1.200 
гектарів по 20 центнерів пшени
ці.

Та ці показники для новатора 
не межа. Досягнуте вчора не за
довольняє його сьогодні. На од
ній з виробничих нарад в машин
но-тракторній станції Олександр 
Гіталов заявив:

—Планові державні завдання 
—це мінімум того, що можуть

Сільські агітатори
Бажані гості у хатах колгосп

ників артілі ім. Молотова і «Пра
пор комунізму» агітатори агіт
пунктів косівських виборчих 
дільниць №23 і №24 тт. Гнат- 
ченко, Бузинник, Коритько, Чер- 
нієнко та інші.

Вони роз’яснюють хліборобам 
завдання, поставлені партією і 
урядом перед працівниками сіль
ського господарства.

Напередодні виборів у Верхов
ну Раду СРСР агітатори посили
ли свою роботу. Вони заклика
ють виборців одностайно голосу
вати за кандидатів народного 
блоку комуністів і безпартійних.

М. ДМИТРІЕВ, 
завідуючий Косівським 

клубом.

Ленінград. 28 років працює на 
прядильно-ткацькій фабриці „Ра- 
бочий" ткаля-новатор М. П. Ма
терикова. Тов. Материкова—депу
тат Верховної Ради СРСР. Зараз 
трудящі фабрики знову висунули 
її кандидатом в депутати Ради 
Національностей Верховної Ради 
СРСР по Ленінградському місь
кому виборчому округу.

На знімку: М. П. Материкова.
Фото П. Федотова. 

Прескліше ТАРС.

зробити механізатори у співдруж
ності з колгоспниками при більш 
-менш ефективному використанні 
засобів виробництва. Якщо ж 
впровадити годинний графік на 
польових роботах, скласти пра
вильний виробничий маршрут аг
регатів, неухильно дотримувати 
правил технічного догляду за ма
шинами, то наслідки праці будуть 
далеко кращими.

Правильність цієї думки під
тверджена практичними ділами. 
Бригада тов. Гіталова виробляє 
щороку на 15-сильний трактор 
понад 1.500 гектарів умовної 
оранки, знижує на 6—8 процен
тів собівартість обробітку одного 
гектара. В минулому році брига
да заощадила більше 11 тонн 
пального і 12 тисяч карбованців 
грошей на ремонті і технічному 
догляді.

Незабаром весняна сівба — від
повідальний етап боротьби за вро
жай поточного року. Попереду — 
напружена творча праця, нові ус
піхи, нові перемоги. Для ВЗ'ВОІО-

Випереджають графік
Наполегливо бореться за здійс

нення взятих зобов’язань колек
тив брикетної фабрики. Зміна
т. Яковлева виконує змінні зав
дання на 140 — 150 процентів.

■ Від неї не відстає і зміна т. Ка- 
| ращенка.

Виконанню і перевиконанню 
виробничих завдань сприяє якіс
ний і своєчасний ремонт облад
нання, який провадять бригади 
майстрів тт. Гриценка і Бонда
ренка.

З піднесенням працюють робіт
ники механічної майстерні, де

Слова дотримали
Достроково виконавши двомі

сячний план, трудівники заводу 
«Червоний ливарник» з перших 
днів березня продовжують наби
рати темпи. Значних успіхів у 
соціалістичному змаганні дома
гається колектив котельного це- 

I ху, яким керує т. Бульба. Він 
■ щодня видає багато продукції 

напад завдання. Котельники ос
воїли випуск нових ковшів для 
відвально-транспортного моста.

Ливарники впровадили напів- 
котельну систему відливання 
стального литва. Це сприяє по
ліпшенню якості випускаємо! 
продукції.

ЗМАГАННЯ
Взявши на себе зобов'язання в<

соціалістичному змаганні на 
Честь виборів до Верховної Ради 
СРСР, колектив артілі «Червона 
вишивальниця» успішно їх одій- 

і снює.
Значних успіхів добивається 

і зміна масового пошив у, якою ке- 
| рує т. Матковська. Вона система- 

Як працюють вугільники
В першій декаді березня гірники тресту „Олександрія- 

вугілля'* значно посилили темпи роботи. Байдаківський вуглероз
різ (начальник т. Філоненко), який в лютому працював ривками, 
нині з дня на день перекриває завдання. Колектив розрізу має 
на своєму рахунку чотири ешелони надпланового палива.

Перевищує графік шахта № 2-3 (начальник т. Панчшценко).
Поліпшила свою роботу Байдаківська брикетна фабрика 

(директор т. Філінов). Декадний план нею перевиконано.
З вугільних підприємств найгірше працює Семенівський 

вуглерозріз (начальник т. Артюхов), який з початку року заборгу
вав тисячі тонн вугілля.

Гірники і брикетники тресту мають всі можливості вище 
піднести темпи. Для цього треба краще використовувати техніку, 
поліпшити організацію праці.

вання їх у бригаді створені зараз 
всі передумови. Трактористи за
здалегідь і якісно відремонтували 
машини та причіпне знаряддя, до
помогли колгоспові 'вивезти на 
поля місцеві добрива, очистити 
посівне насіння, привести в го
товність інвентар і транспортні 
засоби.

Виробничу діяльність Олек
сандр Васильович тісно пов’язує 
з громадською. Як депутат Вер
ховної Ради СРСР третього скли
кання, він чуйно реагує на лис
ти трудящих, вивчає їх запити і 
потреби, охоче передає свій ви
робничий досвід іншим механіза
торам. Олександр Васильович 
виховав чимало передовиків сіль
ського господарства, справжніх 
майстрів своєї справи. Його 
вихованці Михайло Ткаченко, 
Григорій Яриш, Микола Кузнецов 
та інші очолюють тепер трактор
ні бригади в Ново-Українській і 
Малопомічнянській МТС. Своїм 
вихованцям він прищепив почут
тя нового, передового, любов до 
техніки. По науку до Гіталова їз
дять механізатори з усіх районів 
області. 1 вони почерпують тут 

виготовляються деталі для агрега
тів.

Ставши на трудову вахту на 
честь 300-річчя возз’єднання Ук
раїни з Росією і виборів до Вер
ховної Ради СРСР, токарі тт. 
Шумилов, Харитонов виконують 
свої завдання на 170—230 про
центів.

Брикетники, усуваючи недолі
ки в роботі, борються за чітку, 
ритмічну роботу всіх цехів і змін.

В. КОРОНА, 
секретар партбюро брикет

ної фабрики.

Успішно несуть трудову вах
ту на честь наступних виборів 
до Верховної Ради СРСР трудів
ники електроцеху. Робітники це
ху зобов’язались на три дні ра
ніше строку відремонтувати для 
Щасливської МТС генератор. 
Свого слова вони дотримали. 
Високопродуктивно трудяться 
слюсарі тт. Держерук і Денисен- 
ко. Щозміни стахановці дають по 
150—160 процентів норми.

0. ТРОЦЕВСЬКИЙ, 
працівник заводу «Червоний 

ливарник».

НІ В Е Й Н И КІВ
гично перевиконує план, добиває 
ться хороших економічних показ
ників. Зміна завоювала перехід 
ний Червоний прапор артілі і міц 
но його тримає.

І. ВІНЕЦЬКИЙ, 
заступник голови правління 
артілі «Червона вишиваль

ниця».

багато для себе цінного і корис
ного, одержують щиру пораду.

Відзиваючись про тов. Гітало
ва, як про депутата і виробнич
ника, коваль Микола Шворень на 
передвиборних зборах працівників 
Малопомічнянської МТС сказав:

— Радянський уряд високо 
оцінив. трудові заслуги Олексан
дра Гіталова, присвоївши йому 
звання Героя Соціалістичної Пра
ці. Всі ми знаємо Олександра Ва
сильовича як самовідданого тру
дівника, активного учасника гро
мадського життя, чуйного товари
ша.

Ось чому виборці Кіровоград
ського виборчого округу назвали 
своїм кандидатом у депутати ра
дянського парламенту ім’я про
славленого механізатора, новатора 
сільського господарства Олек
сандра Васильовича Гіталова. Він 
заслужив це високе довір’я само
відданою працею, громадськими 
справами в інтересах народу, 
держави.

д. ветко.
(«Кіровоградська правда»).
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Створимо навколо міста міцну овочево-картопляну базу

В двох колгоспах
Створення навколо міста ву

гільників міцної картопле-овочс- 
вої 'бази має винятково важливе 
значення.

Виконуючи постанову вересне
вого Пленуму ЦК КПРС, колгоспи, 
радгоспи і МТС району розробили 
конкретні ізаходи, спрямовані па 
круте піднесення виробництва 
картоплі та овочів.

Краще, ніж у 'попередні роки, 
готується до вирощування кар
топлі та овочів приміська артіль 
ім. Леніна.

Правління артілі (голова т. Бу- 
заньов) немало зробило для одер
жання в цьому році високого 
врожаю городини. Тут всі площі 
під городні культури восени вио
рані на зяб, а в зимовий період 
на кожний гектар вивезено в се
редньому по 20 тонн перегною. 
Колгосп повністю забезпечений 
посівним насінням овочів. Виго
товлено достатню кількість зем- 
ле-перегнійних горщечків, споруд
жено теплицю, вдвоє збільшено 
парникових рам. В 63 з них вже 
вирощується розсада ранніх ово
чів.

Зовсім інша картина в колгос
пі ім. Хрущова (голова правління 
т. Тараненко). Цей колгосп з ро
ку в рік вирощує низький уро
жай картоплі та овочевих куль
тур. В минулому році, наприклад, 
тут зібрано по 42 центнери кар
топлі з гектара, капусти — по 
33 центнери, помідор — по 43 
центнери і т. д.

Причина низьких урожаїв ово
чів крилася в тому, що правління 
колгоспу не приділяло належної 
уваги цій важливій галузі госпо
дарства.

В результаті артіль одержала 
від городництва мізерний доход.

Не дивлячись на такий стан, тут 
і цього року допускають торішні 
помилки.

Добрива в колгоспі під городи
ну не вивозяться. Голова прав
ління т. Тараненко всі надії по
кладає на трактори, хоч десятки 
пар живого тягла щодня простою
ють без роботи.

Для розширення парникового 
господарства закуплено кілька де
сятків нових парникових рам, ор
ганізовано виготовлення земле-ше- 
регнійних горщечків. Але І в цій 
справі мають місце серйозні недо
ліки. Так, 23 тисячі готових гор
щечків звалені в купу. В кол
госпі недавно побував заступник 
головного агронома Олександрій
ської МТС по овочівництву т. Ро- 
маненко, але байдуже поставився 
до цього обурливого факту.

■Керівників колгоспу ім. Хрущо
ва, видно, нічому не навчила сум
на практика минулого року, коли 
план посадки картоплі був вико
наний лише на дві третини. Вони 
і зараз нічого не роблять для то
го, щоб забезпечити всю площу 
посадки якісним насінням кар
топлі.

У колгоспі засипано в бурти 
кілька сот центнерів посівної 
картоплі без попереднього аналі
зу, змішано докупи здорові 
бульби з ураженими гниллю і 
пошкодженими. Внаслідок такої 
безгосподарності колгосп втратив 
300 центнерів посівної картоплі, 
хоч її і без цього невистачало.

Ці факти свідчать, що керівни
ки артілі не вживають дійових 
заходів для збільшення вироб
ництва картоплі та овочевих 
культур.

Ініціатива учнів
Для того, щоб повніше задо

вольнити потреби трудящих в 
ранніх овочах і збільшити доходи 
колгоспу, учні-комгомольці, з іні
ціативи комсомольської організа
ції, вирішили подати дійову до
помогу колгоспу ім. Молотова у 
найшвидшому завершенні робіт 
по закладанню парників.

Сумлінною працею на копанні 
котлованів під парники відзна
чилися комсомольці (’авченко. 
Шульга, Ільїн, Рахубовгький, 
Оріховський та інші.

М. БУЗИННИК, 
учень Косівської СШ.

о. НЕЖИВЕНКО.

Краснодарський край. Теплич
но-парникове господарство Адлер- 
ського радгоспу займає понад три 
гектари. Радгоспні овочеводи 
цілий рік постачають курорти 
Чорноморського узбережжя сві
жими овочами.

На знімку: робітниця Н. В. Ча
банова (на передньому плані) зби
рає огірки в теплиці радгоспу.

Прескліше ТАРС.

Воєнні дії в Індо-Нитаї
ШАНХАЙ. (ТАРС). В'єтнам

ське інформаційне агентство пові
домляє:

В ніч на 4 березня в'єтнамські 
народні війська проникли на 
французький аеродром Жіа-Лам, 
розташований за кілька кіломет
рів від Ханоя, і пошкодили 18 
транспортних літаків «Дакота» і 
склад з пальним.

Через два дні, в ніч на 6 бе
резня, в’єтнамські народні вій
ська проникли в Катбі (за 6 кіло
метрів від гавані Хайфонг). Кат
бі — одна з трьох найбільших 
французьких авіаційних баз в 1н- 
до-Китаї, пристосованих против
ником для посадки важких літа
ків. Зараз там перебувають аме
риканські льотчики та авіаційний 
персонал.

Згідно з повідомленнями з пер
ших рук, наші народно-визвольні 
війська знищили 60 літаків, у тому 
числі 38 літаків «В-26», 10 вини
щувачів - бомбардувальників, З 
транспортних літаки і 9 розвіду
вальних. Крім того, в'єтнамська 
Народна армія запалила великі 
склади з боєприпасами. Вибухами 
пошкоджено ще кілька ворожих 
літаків.

. * * *
ШАНХАЙ. (ТАРС). В’єтнамське 

інформаційне агентство повідом
ляє, що, згідно з опублікованим 
комюніке уряду опору Патет-Лао, 
Народно-визвольна армія Патет- 
Лао 4 березня визволила ще два 
округи провінції Фонг-Салі і та
ким чином завершила визначення 
цієї провінції.

Переговори Аденауера і Бідо в Парижі
ПАРИЖ, 9. (ТАРС). Сьогодні 

вранці в Париж прибув боннський 
канцлер Аденауер. На аеродромі 
його зустрічав французький мі
ністр закордонних справ Жорж 
Бідо.

У французькому міністерстві за
кордонних справ відбулась нарада 
Бідо і Аденауера. Через кілька го
дин Аденауер залишив Париж.

Ця коротка нарада була при
свячена саарському питанню.

Після закінчення розмови Бідо 
і Аденауера було опубліковане ко
мюніке про те, що «обидві сторо
ни констатували свою згоду про
довжувати переговори, керуючись

основними положеннями остаточ
ної пропозиції про європейський-^ 
статус Саару», висунутої комісією л" 
по загальних питаннях європей
ської консультативної асамблеї.

Таким чином, сьогоднішні пере
говори, як і багато попередніх зу
стрічей, не завершились істотними 
результатами. В коментарі, пере
даному агентством Франс Пресе, 
говориться, що «з французька** 
сторони, як і раніше, продовжують 
вважати найголовнішим врегулю
вання економічних відносин між 
Францією і Сааром відповідно до 
французької тези».

Реваншистська пропаганда 
серед судетських німців в Австрії

райпланкомісії про хід сільськогосподарських ] 
процентах

ЗВЕДЕННЯ
робіт з колгоспах на
: до(в плану)

10 березня 1954 року

о:
—

Назва колгоспів
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ім. Сталіна (Ворошиловка) 91,2 45,0 6,6
„Комунар" 80,7 22,8 10,0
ім. Леніна (Протопопівка) 67,1 28,3 10,0
ім. Калініна 56,6 40,0 14,1
ім. Хрущова 52,8 11,6 18,0
„Заповіт Леніна" 52.0 37,0 11,3
ім. 18 з’їзду ВКП(б) 50,0 35,6 21,3
ім. Молотова 46,0 42,5 9.0
ім. 18 партконференції 42,1 23,5 53,0
ім. Карла Маркса 41,0 4,5 6,4
ім. Енгельса 37,5 52,1 9,6
ім. Будьонного 36,7 36,2 6,0
ім. XIX з'їзду КПРС 34,8 48,3 16,5

Назва колгоспів

Рози Люксембург
Сталіна (Бандурівка)

• а

їм. 
ім.
„Прапор комунізму 
ім. Жданова 
ім. Ворошилова 
ім. 12-річчя Жовтня 
„Шлях до комунізму" 
ім. Леніна (місто) 
ім. Володимира Ульянова 
По Користівській МТС 
По Олександрійській МТС
По району

Я
В о

т X л
X X X

2 2Ш О т я 5
=с = О СХ м
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31,2 29,3 9,9
22,1 61,3 3,1
20,0 36.3 7,5
14,8 56,2 20,0
9,4 47,6 12,5
7,0 30,5 16,6
_ 28,0 15,5

2,3 15,2
— 50,1 —

43,4 39,6 11,5
24,1 35,4 16,5

33,4 37,4 14,0

ВІДЕНЬ. (ТАРС). За схваленням 
західних держав і при потуранні 
австрійського уряду в Австрії за 
останній час значно посилилася 
пангерманська пропаганда.

Австрія наводнена різного роду 
темними ділками, які прибувають 
із Західної Німеччини із завдан
нями вести такого роду пропаган
ду серед австрійців.

Поряд з проведенням «солдат
ських зустрічей», встановленням 
співробітництва між реакційними 
австрійськими і західнонімецькими 
партіями, посиленням пропаганди 
за вступ Австрії в «європейську 
раду» і «європейське оборонне 
співтовариство» західнонімецькі 
мілітаристи намагаються викорис
тати в своїх реваншистських цілях 
також судетських німців, які про
живають у Австрії.

7 березня ватажки федерації су-

детських німців в Австрії органі
зували у Відні мітинг, на якому 
виступив депутат боннського пар
ламенту, заступник голови об’єд
нання судетських німців Ріхард 
Рейцнер.

У своєму виступі, сповненому 
наклепницькими випадами проти 
народу Чехословаччини, Рейцнер 
закликав присутніх боротися за 
відторгнення Судетської області 
від Чехословаччини, за «відшкоду
вання збитків» і «відновлення 
справедливості».

Промова Рейцнера була спрямо
вана на те, щоб розпалити реван
шистські настрої серед судетських 
німців, які проживають в Австрії.

Організатори цього реваншист 
ського мітингу одержали «приві
тальний лист» австрійського мі
ністра внутрішніх справ соціаліста 
Гельмера.

ІІ

Агентство Сіньхуа про мілітаризацію Японії

З редакційної пошти
— Жителям селища Димитро- 

во, які проживають в районі 
50-го кварталу, доводиться за 
три кілометри ходити за хлібом і 
іншими товарами першої необхід
ності. Керівникам відділу робіт
ничого постачання слід подбати 
про відкриття продуктового ларка, 
— пише в листі до редакції 
■т. Загоскин.

В цьому ж листі т. Загоскин 
повідомляє про те, що на цій же 
території селища відсутня пошто
ва скринька. Для того, щоб від
правити лист, треба витратити 
немало часу.

Правда, керівники контори 
зв’язку вже кілька разів обіцяли 
встановити скриньку, але від 
обіцянок справи не змінилися.

ф **
— Завідуючий, він же й про

давець магазину №11 в селищі 
Октябрському, Рудь часто буває 
за прилавком п’яний, грубо пово
диться з покупцями, обраховує 
та обважує їх, — пише в листі 
до редакції група споживачів. — 
Магазин відкриває несвоєчасно. 
Так, наприклад, 7 березня Рудь 
відкрив магазин після обідньої 
перерви не о 14 годині, а о 14

год. ЗО хв. На 
відмовляється 
скарг.

ж

БК—00531.

вимогу покупців
давати книгу

**
— До кого ще звернутися? — 

запитує в своєму листі до редак
ції громадянка Ільєпко, що про
живає по вулиці Червоноармій- 
ській, будинок № 47. — Я звер
талась в санепідстанцію, щоб 
вислали інспектора для визна
чення в дворі місця для нечистот. 
Санопідстанція вислала двох пра
цівників, але місця для нечистот 
вони так і не визначили. Через 
це нечистоти виливаються депо- 
пало.

ПЕКІН. (ТАРС). Агентство 
Сіньхуа передає:

За повідомленням з Токіо, кабі
нет Іосіда схвалив два нових за
конопроекти, що мають на меті 
прискорити переозброєння Японії, 
йдеться про «законопроект про 
організацію управління національ
ної оборони» і про «законопроект 
про організацію сил національної 
оборони».

Відповідно до першого законо
проекту кабінет міністрів створить 
«раду національної оборони», яка 
буде найвищим військовим орга
ном, тоді як проектоване «управ
ління національної оборони» нес
тиме відповідальність за здійснен
ня програми переозброєння. Після 
затвердження цього законопроек-

ту парламентом буде створене 
військове міністерство.

Другий законопроект передбачає 
щорічне «навчання», принаймні 
протягом 14 днів, всіх резервістів, 
які в разі війни підлягатимуть 
призову.

Справжній характер цих законо
проектів був також викритий у 
повідомленні агентства Рейтер з 
Токіо. «Політичні спостерігачі, — 
передавало це агентство, — роз- - 
цінюють ці законопроекти, як ве
ликі кроки в здійсненні програми- 
переозброєння Японії».

Представники опозиційних пар
тій виступають з гострою крити
кою вищеназваних законопроектів, 
підкреслюючи їх неконституційний , 
характер.

Редактор В. МАЛЕНКО,

Нарсуд першої дільниці м. Олександрії розглядатиме справу 
про визнання безвісті відсутніх громадян Грінберга Абрама Давидо- 
вича, 1921 року народження та Грінберга Григорія Давидовича, 1918 
року народження—померлими.

Нарсуд першої дільниці м. Олександрії розглядатиме справу 
про визнання безвісті відсутнього громадянина Попова Миколи Олек
сійовича, 1908 року народження, уродженця м. Олександрії—померлим.

Громадянам, яким відомо про місце перебування або смерть 
громадянина Попова М. О„ належить повідомити нарсуд першої діль 
ниці м. Олександрії.

Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 60.

Олександрійська міська друкарня, Кіровоградського обласного управління культури, м. Олександрія, вул. Шевченка, 71 Зам. № 568 Т. 5.000



Пролетарі всіх країн, єднайтеся! Рік видання ХХУ-й

Сьогодні вибори

до Верховної Ради СРСР.

Всі на вибори!

сталінський
ПРАПОР
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Всенародне свято
Сьогодні—вибори до^Вер- 

ховної Ради СРСР. Трудя
щі нашої країни зустріча
ють це всенародне свято в 
обстановці величезного по
літичного 1 трудового під
несення, викликаного Звер
ненням Центрального Ко
мітету Комуністичної партії 
до виборців Радянського 
Союзу. В цьому документі 
підбиті підсумки боротьби 
1 перемог нашої Батьків
щини, яскраво виражена 
політика Комуністичної пар
тії, яка відповідає життєвим 
інтересам радянського на
роду. Комуністична партія 

» зиробила невідкладні захо
ди, спрямовані на дальший 
розквіт соціалістичної про
мисловості, круте піднесен
ня сільського господарства, 
неухильне підвищення ма
теріального добробуту 1 
культурного рівня трудя
щих.

І'олосуючи за кандидатів 
блоку комуністів 1 безпар
тійних. радянські люди го
лосують за дальше підне
сення соціалістичної еконо
міки, за неухильне зростан
ня народного добробуту 1 
культури.

Комуністична партія учить 
нас безустанно зміцнювати 
могутність соціалістичної 
держави — оплоту миру 1 
безпеки народів. Всесвітньо- 
історичні успіхи радянсько
го народу в побудові со
ціалізму, нові успіхи на 
славному шляху будівниц
тва комунізму в післявоєн
ний час є результатом зміц
нення союзу робітничого 
класу 1 селянства, мораль
но-політичної єдності ра
дянського суспільства, не
рушимої дружби народів 
СРСР—найважливіших ос
нов сили 1 міцності нашої 
держави.

Голосуючи за кандидатів 
блоку комуністів 1 безпар
тійних, радянські люди го
лосують за дальше зміцнен
ня союзу робітників і се
лян, морально - політичної 
єдності нашого суспільства, 
дружби народів СРСР, за 
неухильне зміцнення бага
тонаціональної соціалістич
ної держави.

Виходячи з того, що ра
дянський народ кровно за
інтересований в мирі, в за
безпеченні своєї мирної пра
ці по будівництву комуніз
му, наша партія 1 Радян
ська держава послідовно 
борються за недопущення

ВИДАННЯ ОКРЕМОЮ БРОШУРОЮ ПОСТАНОВИ ПЛЕНУМУ ЦК КПРС 
«ПРО ДАЛЬШЕ ЗБІЛЬШЕННЯ ВИРОБНИЦТВА ЗЕРНА В КРАЇНІ 

І ПРО ОСВОЄННЯ ЦІЛИННИХ ТА ПЕРЕЛОГОВИХ ЗЕМЕЛЬ»
Державне видавництво політич

ної літератури видало окремою 
брошурою постанову Пленуму ЦК 
КПРС «Про дальше збільшення 
виробництва зерна в країні і про 
освоєння цілинних та перелого

нової війни, за ослаблення 
міжнародної напруженості, 
за збереження 1 зміцнення 
миру в усьому світі.

Мирна зовнішня політика 
Комуністичної партії 1 на
шої держави відповідає жит
тєвим інтересам не тільки 
радянського народу, але й 
усіх миролюбних народів. 
Разом з тим Радянська дер
жава має все необхідне, 
щоб привести до пам'яті 
будь-яких агресорів, які 
спробують порушити мирну 
працю нашого народу.

Політика Комуністичної 
партії Радянського Союзу 
спрямована також на зміц
нення 1 розвиток неруши
мих дружніх відносин СРСР 
з Китайською Народною 
Республікою, з усіма на
родно-демократичними дер
жавами, на всемірний роз
виток економічних зв'язків 
1 встановлення дружніх від
носин Радянського Союзу з 
усіма країнами земної кулі.

Голосуючи за кандидатів 
блоку комуністів і безпар
тійних, радянські люди го
лосують за зб-.'реження і 
зміцнення миру, за ослаб
лення напруженості в між
народних відносинах, за 
зростаючу 1 міцніючу друж
бу з великим китайським 
народом, з трудящими країн 
народної демократії, за вста
новлення братерських зв'яз
ків з трудящими всіх країн.

Радянський народ добив
ся всесвітньоісторичних пе
ремог завдяки мудрому ке
рівництву Комуністичної 
партії, яка є передовим за
гоном трудящих. Наша пар
тія глибоко вірить в сили 
народу, в його революцій
ну енергію, вона зв'язана 
з народом тісними і нероз
ривними узами. Велике єд
нання партії, уряду 1 народу 
—животворне джерело всіх 
наших перемог, основа на
шого впевненого руху впе
ред по шляху до комуніз
му.

Одностайно голосуючи 
сьогодні за кандидатів на
родного блоку комуністів 
1 безпартійних, ми голосує
мо за політику Комуністич
ної партії, за нерушиме 
єднання партії, уряду 1 на
роду, за побудову комуніс
тичного суспільства в на
шій країні.

Всі, як один, на вибори!
Віддамо голоси канди

датам народного блоку ко
муністів і безпартійних!

вих земель», прийняту 2 березня
1954 р. на доповідь тов. М. С. 
Хрущова.

Брошура виходить тиражем у 
З мільйони примірників.

(ТАРС).

Зустрічі виборців з кандидатами 
в депутати Верховної Ради СРСР

12 березня в Будинку Спілок 
відбулися збори виборців Ленін
градського виборчого округу 
м. Москви, присвячені зустрічі з 
кандидатом у депутати Верховної 
Ради СРСР Головою Ради Мініс
трів СРСР товаришем Георгієм 
Максиміліаіювичем Маленковим.

Виборці Молотовського вибор
чого округу м. Москви зустріли
ся з своїм кандидатом у депутати 
Верховної Ради СРСР, першим за
ступником Голови Ради Міністрів 
СРСР, міністром закордонних 
справ СРСР товаришем Вячесла
вом Михайловичем Молотовим.

Виборці Ташкентеького-Леніп- 
ського виборчого округу зустрі

Велике кільце Московського метро
Завершене спорудження тре

тьої дільниці Великого кільця 
Московського метро — двадцяти- 
кілометрової підземної магістралі, 
яка пов’язує сім залізничних 
вокзалів. Підземна залізниця про
ходить під 18-ма районами сто
лиці. Гостинно відчинилися двері 
двох нових прекрасних станцій 
«Київської-кільцевої» і «Крас- 
нопрєсненської». Весь шлях по 
кільцевій лінії займає близько 
ЗО хвилин. Навіть на легковій 
машині не можна так швидко зро
бити поїздку навколо Москви.

Всі дванадцять станцій, розта
шованих на Великому кільці, є 
видатними творами радянської 
архітектури. В конкурсі на ху
дожньо-архітектурне оформлення 
станції «Київська-кільцева» взя
ли участь понад 200 архітекто
рів. Вони подали 70 робіт. Був 
затверджений проект, створений 
групою київських архітекторів. 
Авторами його є: дійсний член 
Академії Архітектури УРСР

Трудові подарунки 
на честь виборів

Славними трудовими досягнен
нями зустрічають день виборів 
до Верховної Ради СРСР гірники, 
металурги, будівельники, тек
стильники, взуттєвики, працівни
ки багатьох інших галузей на
родного господарства.

На шахті «Ігнатьєвська» в 
м. Сталіне комплексна бригада 
т. Сєрова зобов'язалась пройти в 
березні 120 погонних метрів вер
тикального ствола. 12 березня 
прохідники рапортували про до
строкове виконання свого місяч
ного завдання.

У дні передвиборної трудової 
вахти на Сталінському металур
гійному заводі бригади тт. Буб
нова, Апалькова та Новпсельцова 
на півтори-дві години скоротили 
строк плавки і більш як на дві 
тонни перевищили плановий зйом 
сталі з квадратного метра йоду 
печі. На їх рахунку — 650 тонн 
надпланової сталі.

лися з кандидатом у депутати 
Верховної Ради СРСР першим 
заступником Голови Ради Мі
ністрів СРСР товаришем Лазарем 
Моіісейовичем Катаноівичем.

Відбулася зустріч виборців 
Єреванського-'Сталінського вибор
чого округу по виборах до Ради 
Національностей Верховної Ради 
СРСР з своїм кандидатом у депу
тати заступником Голови Ради 
Міністрів СРСР товаришем Анае- 
та'сом Івановичем Мікояном.

Виборці Мінського міського ви
борчого округу зустрілися з кан
дидатом у депутати Верховної 
Ради СРСР заступником Голови 
Ради Міністрів СРСР, Головою

в. Катаній, архітектори В. Ску-, 
; гаре®, Г. Голубев і художник 
І член-кореспондент Академії Архі

тектури УРСР 0. Мізін.
Художньо-архітектурне оформ-

I ленпя станції присвячене неру
шимий, вічній дружбі російського 
і українського народів. Ця тема 
розкривається у 18 мозаїчних 
панно-картин, розташованих на 
пілонах у середньому залі стан
ції. Відображена знаменна подія 
— Переяславська Рада. Створено 
панно, присвячене Полтавській 
битві, картини, на яких відобра
жене перебування Пушкіна на 
Україні, Шевченка — в Петер
бурзі у Чернишевського і Добро- 
любова. Ряд панно присвячений 
історико-революційній темі — 
проголошенню Леніним радян
ської влади, боротьбі українсько
го народу за владу Рад. Багато 
картин відображаю’ґь боротьбу 
радянського народу проти фа
шистських загарбників у роки 

Велике кільце Московського метрополітену імені Л. М. 
Кагановича замкнуте. Вступила до ладу остання дільниця.

На знімку: панно, присвячене 300-річчю возз‘єднання Ук
раїни з Росією, яке прикрашає вестибюль нової станції „Київська- 
кільцева" на трасі Великого кільця.

Фото Н. Грановського і Л. Великжаніна.

Прескліше ТАРС.

Держплану СРСР товаришем 
Максимом Захаровичем Сабуро- 

і вим.
Виборці Тбіліського-Калінін- 

ського округу по виборах до Ра
ди Союзу зустрілися з кандида
том у депутати Верховної Ради 
СРСР заступником Голови Ради 
Міністрів СРСР товаришем Ми
хайлом Георгійовичем Нерву хі- 
ним.

Зустрічі виборців з своїми 
кандидатами в депутати Верхов
ної Ради СРСР вилилися в яс
краву демонстрацію великого і 
нерозривного єднання партії, уря
ду і всього радянського народу.

(РАТАУ).

Великої Вітчизняної війни. Пре
красна картина «Салют перемоги 
на Красній площі у Москві 9 
травня 1945 року».

Число пасажирів, які корис
туються послугами метро, зростає 
з кожним днем. Поїздки роблять 
щодня два з чвертю мільйона чо
ловік. Це — в дванадцять раз 
більше, ніж у 1935 році, коли 
була відкрита перша лінія метро.

Роботи на Великому кільці 
метро завершені. Здобута славна 
перемога, а в надрах землі під 
площами і вулицями триває ге
роїчна праця метробудівців. Йде 
спорудження п’ятої черги підзем
ної залізниці — ІЦербаковського 
і Фрунзенського радіусів метро, 
які сполучають райони столиці з 
Всесоюзною сільськогосподар
ською виставкою і Московським 
державним університетом імені 
М. В. Ломоносова на Ленінських 
горах.

(РАТАУ).
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Віддамо свої голоси кандидатам народного блоку комуністів і безпартійних!
НАШ КАНДИДАТ

ГІТАЛОВ Оленсандр Васильович

Достойний кандидат
Після Великої Вітчизняної ній-

ни важко було відбудувати 
народне господарство. Та на
ші люди під випробуваним керів
ництвом Комуністичної партії й 
Радянського уряду в небачено ко
роткий час підвели з руїн фабри
ки і заводи, колгоспи і МТС, села 
і міста.

Після війни повернувся в рід
не місто й Іван Феофанович Горо- 
вецький. В числі мільйонів ра
дянських людей він став солдатом 
трудового фронту. Зруйнованим 
застав т. Горовецький Байдаків- 
ський вуглерозріз, де він працю
вав до війни. Але труднощі його 
не злякали. Організувавши брига
ду, Іван Феофанович взявся в ко
роткий строк пустити в дію роз
битий гітлерівцями екскаватор 
«Горловець-2». По всьому розрі
зі збирав потрібні деталі і доміг
ся свого. Екскаватор незабаром 
став до ладу. З'явились нові труд
нощі. В його бригаді не було під
готовлених людей для роботи на 

За благо
Чверть віку працюю я пова

ром. Свою професію люблю і гор- 
жусь нею. Адже немає нічого по
чеснішого й важливішого, як пра
цювати на благо радянських лю
дей, піклуватись про їх здоров'я 
й культурне життя. Ось чому в 
свою працю я вкладаю все своє 
вміння, всі свої знання і енергію. 
Вищою нагородою за свою працю 
вважаю вдячність трудящих, які 
відвідують' нашу їдальню.

Трудящі, що користуються по
слугами їдальні, залишаються за
доволеними нашою роботою.

Звичайно, у нас є ще й недолі
ки, але з допомогою трудящих, 
які вказують на нпх, чп прагне-

цій машині і Іван Горовець- 
кий поставив своїм завданням 
навчити товаришів по роботі 
управляти машиною, передати їм 

І свої знання і багаторічний досвід.
Минув час і бригада т. Горо- 

| вецького стала однією з найкра
щих на розрізі. Колись некваліфі- 
ковані робітники стали досвідче
ними машиністами.

В числі їх набув кваліфіка
цію машиніста екскаватора і я.

Іван Феофанович — достойний 
син нашої Батьківщини. Його 
виховала і загартувала наша пар
тія. Вона веде всіх нас до пере
моги комунізму.

За світле наше майбутнє, за 
непереможний блок комуністів і 
безпартійних, за народних канди
датів цього блоку І. Ф. Горо- 
вецького і 0. В. Гіталова я з ра
дістю віддаю свій голос.

Г. КОЛЕСНИН, 
машиніст екскаватора 

шахти № 2-3.

народу
мо ліквідувати їх, зробити нашу 
їдальню зразковою.

Радянські люди переконались, 
що найвищим законом діяльності 
нашої Комуністичної партії й Ра
дянського уряду є постійне пі
клування про підвищення добро
буту нашого народу, про повне 
задоволення його постійно зроста
ючих матеріальних і культурних 
потреб. За наше щасливе життя 
в день виборів до Верховної Ра
ди СРСР я з радістю віддам свій 
голос за кандидатів народного 
блоку комуністів і безпартійних.

М. НОДАЦЬКИЙ, 
завідуючий виробництвом 

їдальні № 5 міськзмішторгу.

Партія наш 
рульовий

Вересневий Пленум ЦЕ К11РС 
намітив величну програму даль
шого піднесення соціалістичного 
сільського господарства.

Після демобілізації з Радян
ської Армії я твердо вирішив 
піти працювати в сільське гос
подарство, боротись за здійснен
ня цієї програми.

Минуло небагато часу і мрія 
моя здійснилась. Мене прийняли 
курсантом Олександрійського* 
училища механізації сільського 
господарства. З перших днів нав
чання прагну добре вчитись, 
щоб набуті знання вміло вико
ристати на колгоспних полях. 
Своєї мети я добиваюсь. З усіх 
предметів у мене відмінні і добрі 
оцінки.

Наша рідна партія веде радян
ський народ до щасливого, світ
лого, заможного життя. Вона 
створила нам всі умови для нав
чання, праці і культурного від
починку.

1 я безмежно радий тому, що 
незабаром особистою працею бу
ду перетворювати в життя зав
дання, поставлені партією і уря
дом перед працівниками сіль
ського господарства.

За наше щасливе сьогодні, в 
ім'я ще радіснішого майбутнього 
я в день виборів до Верховної 
Ради СРСР віддам свій голос кан
дидатам народного блоку кому
ністів і безпартійних.

І. ОЗЕРОВ,
курсант училища механіза

ції сільського господарства.

Радісний день
День виборів у Верховну Раду 

СРСР для нас особливо радісний. 
Він назавжди залишиться у на
шій пам’яті. Адже перший раз в 
житті ми будемо обирати в най
вищий орган державної влади.

Наші серця нині сповнені ра
дістю і гордістю за наш народ, за 
нашу партію, за рідну7 Батьків
щину.

В цьому році ми закінчуємо 
середню школу. Перед нами ши
роко відкрито двері вищих учбо
вих закладів. Кожен з нас може 
обрати собі будь-яку професію— 
стати педагогом, лікарем, інжене
ром, агрономом.

Сьогодні з великою радістю ми 
віддамо свої голоси за народних 
кандидатів, за нашу Комуністич
ну партію, за наш великий бога
тирський народ, за нашу рідну 
Батьківщину, за мир і щастя у 
всьому світі.

Н. ГАВРИЛОВА, Н. ОРЛОВА, 
Л. МАСЛОВА—учениці 10 класу 

середньої школи №4.
---------- <><><>-----------—

Вперше голос віддаю
Сьогодні в мене свято-день.
Як радісно мені!
Я вперше в руки бюлетень 
Візьму в своїм житті.

І вперше голос свій віддам 
За мир і дружбу на землі, 
ІПоб край мій рідний розцвітав, 
Щоб степ пшеницями шумів.

Щоб ти, красуне Батьківщино, 
Віки могутньою була,

І щоб дорогами ясними
Нас мудра Партія вела.

Щоб сонцем сяяли з висот
Нам зорі з рідних веж Кремля, 
Щоб жив щасливо мій народ— 
За це віддам свій голос я.

Я депутатів обираю—
Буяє сила молода.
Про Конституцію співаю—
Її безсмертного творця.

Олексій ОНОПА, 
учень 10 класу середньої школи № 6.

НАШ КАНДИДАТ

ГОРОВЕЦЬКИЙ Іван Феофанович

Забезпечена старість
Недавно «Литературная газета 

опублікувала інформацію, в якій 
розповідалося про долю бездомно
го й безробітного англійця Річар- 
да Грея, який розбив цеглиною 
вітрину магазину. На суді свою 
поведінку Грей пояснив тим, що 
він хотів потрапити в тюрму, 
щоб мати якийсь притулок. «Ми
лостивий» суд задовольнив бажан
ня Річарда Грея, приговоривши до 
двомісячного тюремного ув’язнен
ня, в 52 раз в його житті.

Ці газетні рядки я шазавждц 
запам’ятав. Вони яскраво характе
ризують тяжке становище без
робітних, і особливо престарілих 
робітників, в капіталістичних 
країнах. Виснажені, покалічені 
люди приречені там на голодну 
смерть.

Не кращим було життя тру
дящих і в дореволюційній Ро
сії. В 1904 році, коли мені було 
13 років, я пішов працювати на І 
шахту. На власні очі побачив, як 
стариків, виснажених працею чи 
покалічених, виганяли з роботи і 
вони змушені були йти жебра
кувати.

Лише Жовтнева революція при
несла людям довгожданне вільне, 

щасливе життя. Радянська 
Конституція надала трудящим 
право на працю, на освіту, на 
відпочинок і забезпечену ста
рість.

Тільки за радянської влади я 
набув вищу освіту і зміг працю
вати за своєю улюбленою спеці
альністю — гірничим інженером. 
32 роки трудився на шахтах. 
Ось уже рік не працюю. Держава 
призначила мені пенсію, якої 
вистачає на повне задоволення 
моїх матеріальних і культурних 
потреб.

Моя старість забезпечена, ме
ні не треба думати про шматок 
хліба, про притулок, про завтраш - 
ній день. В нашій країні людина 
оточена повагою і любов’ю.

Я, як і всі радянські люди, 
сердечно вдячний Комуністичній 
партії і урядові за піклування 
про благо народу. В день виборів 
з радістю віддам свій голос за на
родних кандидатів, за дальше 
процвітання нашої країни, за 
світле іі прекрасне майбутнє.

Я. НЕДОСПЕЛОВ, 
пенсіонер.
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На честь дня виборів За дальше круте піднесення сільського господарства

Успіхи
Всенародне святі»—день вибо

рів у Верховну Раду СРСР—гір
ники Байдаківськото вуглерозрізу 
зустріли новими виробничими ус
піхами. Понад декадне завдання 
відвантажено 4 ешелони палива. 
В березні середньодобовий видо
буток вугілля зріс у порівнянні з 
груднем минулого року на 400 
тонн.

Великих успіхів домоглись ма
шиністи екскаваторів Павло Пав
ленко, Леонід Кулик, Яків Єре
менко. Кожний з них дає; по 140

На висок
З честю здійснили свої зобо

в'язання гірники шахти А» 2-3. 
З початку року колектив відван
тажив кілька тисяч тонн надпла- 
^ч’о вугілля.

Перед веде дільниця Аі З, 
якою керук т. Цапенко. В мину-

Квартальний план
Залізничники 11 дистанції 

служби колії здійснили свої со- 
цйяйстичні зобов’язання, взяті на 
честь виборів.

Днями підведені підсумки пе
редвиборна го с о ці а л іс ти чшт» зм а - 
гання. Перше місце присуджено 
колективу шостого околодку, 
яким керує дорожний майстер 
т. Лях.

На хлібозаводі, що вступив в експлуатацію в цьому році 
в селищі Димитрово, високопродуктивно трудиться бригада, очо
лювана т. Просянниковим. Вона систематично перевиконує зав 
дання. випускає продукцію відмінної якості.

На знімку: бригада за роботою. В центрі бригадир 
т. Просянников. Фото Г. Вєрушкіяа.

Агротехніка вирощування високих урожаїв 
картоплі квадратно-гніздовим способом

Для крутого піднесення вро
жайності картоплі велике («іа- 
чення має впровадження досяг
нень агрономічної науки і пере
дового досвіду, застосування но
вих прогресивних способів виро
щування цієї цінної культури. 
Одним з таких найбільш прогре
сивних способів є квадратно- 
гніздове садіння картоплі, яке 
дає змогу повністю механізувати 
міжрядний обробіток посівів.

Суть цього способу полягає в 
тому, що картоплю висаджують 
гніздами по квадрату при одна
ковій відстані одного гнізда від 
другого. Здебільшого відстань між 
гніздами становить 70x70 санти
метрів. Таке розміщення гнізд 
відповідає габаритам тракторів і 
сучасним конструкціям садиль
ної машини, культиваторів для 
міжрядного обробітку, збираль
них машин.

Якщо обробіток картоплі про

гірників
—150 процентів змінного зав
дання.

Натхненно трудиться кандидат 
в депутати Верховної Ради СРСР 
екскаваторник Іван Горовецький. 
При нормі 855 топи вугілля він 
відвантажує 1.2*00—1.300 тонн.

11 еревикояують зобов’язання 
машиністи електровозів Юрій 
Турбаївеький, Василь Стельвага. 
Євген Бугайчеяко.

В. ШАПОВАЛЕНКО, 
працівник Байдаківськото 

вуглерозрізу. --------------- І 

ому рівні
лому місяці нею виконано ви
робничу програму достроково і 
видано додатково 2 ешелони ву
гілля. На високому рівні працю
ють гірники дільниці і в березні.

М. ЗАВГОРОДНИЙ, 
робітник шахти № 2-3.

виконано достроково
Ііа 115 процентів виконали 

■ план першого кварталу механічні 
майстерні. Тут всі робітники пе
ревищили взяті на себе зобов’я- 

; зання.
К. ЗАЄНЧКОВСЬКИЙ, 

начальний 11 дистанції 
служби колії.

вадиться знаряддями на кінній 
тязі, між гніздами може бути 
відстань 60x60 сантиметрів. Але 
в усіх випадках обов’язковою 
умовою квадратно-гніздового спо
собу садіння є одержання пра
вильного квадрату і дотримання 
прямолінійності рядків у подовж
ньому і поперечному напрямах.

Найкраще провадити квадрат
но-гніздове садіння картоплі са
дильною машиною «СКГ-4». За 
один день такою машиною можна 
посадити 8-12 гектарів картоплі. 
На машині встановлено 4 туко- 
висіваючих апарати, що дає мож
ливість вносити гранульовані ор- 
гано-мінеральіні добрива в гніздо 
одночасно з садінням бульб. До
ведено, що добрива, внесені в 
гніздо або поблизу бульб, вико
ристовуються ефективніше, ніж 
внесені розкидним способом. Са
дильна машина придатна для ро
боти в усіх районах і на всіх

На висхідному 
рубежі

Я працюю трактористом з 
1936 року. Кожного разу сга- 
ранно готую свого трактора до 
роботи. Кілька років працюю в 
тракторній бригаді Федора Пого
рілого, яка обслужує першу та 
другу рільничі бригади артілі 
ім. Воропшлова. В минулому ро
ці працював з напарником Гри
горієм Мирком на потужному 
тракторі ДТ-54 . Лише за свою 
зміну я виробив 1.600 гектарів 
умовної оранки при плановому 
завданні на дві зміни 1.700. Всі 
роботи прийняті з відмінною 
оцінкою, що допомогло колгосп
никам зібрати високі врожаї.

За графіком проводив техніч
ні догляди машини, чим запобі
гав поломок. Тільки за минулий 
рік на цьому ми в напарником 
зекономили 6.750 карбованців 
державних коштів, відпущених 
на ремонт.

За свою працю торік я одер
жав 10 тисяч карбованців гріш
ми та 33 центнери хліба.

Я переконався, що в умілих 
руках трактор завжди справним.

Після капітального ремонту 
мій трактор і в цьому році буде 
працювати бездоганно.

До трактора вчасно виділені 
сівальники та два причіплювачі.

Посівний агрегат з трьох сіва
лок і трактора вже повністю го
товий до виходу в поле.

П. ТКАЧЕНКО, 
тракторист тракторної брига

ди № 5, Олександрійської 
мтс.

Усунути недоробленості В ПІДГОТОВЦІ до весни
Хлібороби артілі ім. Леніна, 

Протопопівської сільради, докла
дають багато зусиль для підне
сення всіх галузей сільського 
господарства. З потеплінням кол
госпники дружно вийшли в поле. 
Вони підживили 300 гектарів 
озимини мінеральними та місце
вими добривами, вивозять пере
гній під цукрові буряки, овочеві 
культури та картоплю.

Передові ланки Марії Устенко 
та Ганни Святець зобов’язалися 
в цьому році виростити по 400 
центнерів цукрових буряків з 
кожного гектара закріплених ді
лянок. На свої ділянки вони ви

грунтах, за винятком площ з кру - 
тими схилами, де вона не дає 
правильних квадратів.

Для нормальної роботи маши
ни треба добре підготовити грунт, 
щоб поле було рівне, без ОГРІХІВ і 
грудок, а також відібрати бульби 
вагою від 50 до 80 грамів кож
на. Під час садіння машина кла
де по дві бульби в гніздо.

В південних посушливих райо
нах, якщо невистачатиме са
дильних машин, квадратно-гніз
дове садіння можна провадити під 
культиватор-підтортальник та під 
лопату.

Підготовка грунту для виро
щування картоплі провадиться 
так, щоб максимально зберегти 
вологу; Для цього навесні роб
лять шлейфування або борону
вання, а потім глибоко розпушу
ють орний шар, застосовуючи чі- 
зелі, культиватори або багатоле

Що показав перший день виходу в поле
Вранці 11 березня на подвір’ї 

першої рільничої бригади дружню 
зібралися колгоспники артілі ім. 
Ка.тініна та механізатори трак
торної бригади Івана Харченка з 
Користівської МТС. Вони готови
лись до виходу в поле. Виїзд 
пройшов організовано, бо кожен 
колгоспник заздалегідь знав, яке 
тягло та який інвентар за ним 
закріплено, повністю були уком
плектовані агрегати, механізато
ри ознайомлені з площами, де 
намічається провадити сівбу зер
нових культур та закриття воло
ги і т. д.

Однак перший день виходу в 
поле показав і ряд недоліків та 
недоробок в підготовці ДО весни. 
ТІЛЬКИ перед ВИЇЗДОМ в поле в 
колгоспі розпочали ремонтувати 
культиватор. Ще й зараз в ньому 
відсутні три лапи. Біля борін 
немає запасних причіпних гач
ків. Жодна сівалка тут не відре
гульована на норму висіву.

За високий урожай овочів
У відповідь на постанову ве

ресневого Пленуму ЦК КПРС про 
збільшення виробництва картоп
лі та овочів, городники артілі 
імені 19 з’їзду КПРС зобов’яза
лись виростити в цьому році ран
ньої канусїи по 250 центнерів, 
пізньої капусти— по 350, огір
ків — по 220 і помідорів — па 
250 центнерів на кожному гекта
рі посіву.

За зимовий період городня 
бригада на площі 15 гектарів

везли по 140 тонн перегною-син- 
цю, заготовили достатню кіль
кість мінеральних добрив, 155 
центнерів пташиного посліду і 
300 центнерів попелу. Агроном 
Користівеької МТС т. Солодка 
подає колгоспникам і механізато
рам практичну допомогу в осво
єнні квадрапно-гніздовото спосо
бу посіву кукурудзи й соняшни
ка та посадки овочів і картоплі.

Але поряд з цим в справі го
товності розгорнути польові роби
ти в артілі мають місце значні 
недоліки. Па їх вказували кол
госпники і механізатори на збо- 

, рах, іцо недавно відбулися.

мішні лущильники без полиці, в 
одному агрегаті з боронами. Ус
лід за боронами пускають шлей
фи або дерев’яний коток, щоб по
тім добре були помітні лінії 
маркера. Переорювання зябу тут 
неприпустиме, бо воно веде Д« 
висушування грунту.

На незрошуваних землях при 
відсутності машин квадратно- 
гніздове садіння провадять під 
лопату. Для цього поле має бути 
добре оброблене, і розмаркіроване 
в двох напрямках. Садити кар
топлю треба на перехресті ліній 
маркера з дотриманням встанов
леної глибини загортання — не 
менше 12—16 сантиметрів.

Квадратно-гніздове садіння під 
лопату можна також застосовува
ти на зрошуваних землях.

При садінні найдоцільніше 
класти в гніздо по дві бульби 
середнього розміру вагою в 60 
грамів кожна. При квадраті 
70x70 см. потрібно буде садиль
ного матеріалу такого розміру 25 
центнерів на гектар. Бульби ва

Такий же стан і з підготов
кою посівного матеріалу. Насін
ня проса, наприклад, це переві
рене і не доведене до кондицій, 
льону невистачає три центнери.

Сівбу кукурудзи і соняшника 
тут будуть провадити квадратно- 
гніздовим способом, проте сівал
ка СШ-6» не відрегульовааіа, а 
мірний дріт з пристосуванням 
одержали з МТС напередодні ви
ходу в поле.

Не все гаразд і в тракторній 
бригаді. Більшість тракторів з 
ремонту вийшла без електрооб
ладнання. Через відсутність ша- 
рикопідшипників тракторні ди
намо й досі знаходяться в МТС.

Недоліки, виявлені в перший 
день виходу В ПОЛІ*, необхідно 
виправити в найближчі дні. Про 
це повинно серйозно подбати 
правління і йот» голова т. Стрі
лецький.

0. БУЗИННИК.

нагромадила достатню кількість 
місцевих добрив, підготовила 
парникові рами, мати, виготови
ла понад' ЗО тисяч земле-перегиій- 
нпх горщечків. Тут заздалегідь 
забиті гноєм і засипані шаром 
землі траншеї для 40 парнико
вих рам. В них уже висіяно ран
ню капусту, помідори і інші го
родні культури.

Ф. ПАСТУХ, 
агроном Олександрійської 

МТС.

Зараз, наприклад, в колгоісіпі 
зволікається закриття вологи. 
Голова правління т. Андреє® та 
колгоспний агроном т. Кімлик по 
суті зірвали план закладки нарни- 

і нових рам. (з 300 рам тут за
кладено всього ЗО. З потрібних 
40 тисяч штук земле-перегнійних 

І горщечків виготовлено тільки 16 
тисяч штук. Навіть городня 
бригада досі не укомплектована.

Керівники колгоспу примири
лися з цими недоробленостями, 

і не вживають конкретних заходів 
для їх усунення. А час не жде.

0. НЕЖИВЕННО.

гою в 100—120 грамів треба 
І розрізати на 2—3 частини і 

класти в гніздо — по дві части
ни. Дрібні бульби вагою в ЗО 
грамів укладають в гніздо по три 
штуки і розміщують на віддалі 
10—15 сантиметрі® одна від од
ної. Садильний матеріал обов’яз
ково треба прояровизувати.

Розпочинати садіння слід вод
ночас з сівбою ранніх зернових і 
закінчити в стислі строки. За 
даними дослідних станцій запіз
нення з садінням на 10—15 днів 
знижує врожай на 25—35 цент
нерів з гектара. Садіння повинно 
бути безгребеневе з рівною по
верхнею поля.

Впровадження квадратно-гніз
дового способу садіння на всій 
площі, при своєчасному і високо
якісному проведенні всіх інших 
агротехнічних заходів, забезпе
чить круте піднесення врожай
ності картоплі.

А. ЯЩУК, 
кандидат сільськогосподарських

. наук.
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ПО НАШОМУ МІСТУ і РАЙОНУ В країнах народної демократії
ВИДАННЯ ПРАЦЬ КЛАСИКІВ МАРКСИЗМУ-ЛЕНІНІЗМУ 

В ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ

БЮДЖЕТ ОДНОГО ШАХТКОМУ
Почесний шахтар тресту 

«Олександріявугілля» Сидір 
Яковлевич Задорожний систе
матично дає по півтори змінних 
норми. Одержавши чергову від
пустку, передовий виробничник 
за путівкою профспілки поїхав 
на курорт в Одесу.

Десятки робітників, інженер
но-технічних працівників і 
службовців шахти № 2-3 нині 
перебувають в санаторіях і бу
динках відпочинку Кавказу, 
Чорноморського узбережжя, 
України.

На придбання путівок шахт
ний комітет витратив тільки в 
минулому році близько 100 
тисяч карбованців.

Витрати на придбання путі
вок в здравниці — це лише 
частина бюджету шахткому.

СПОРУДЖУЄТЬСЯ
На площі Революції поча

лось будівництво двоповерхової 
їдальні. Вона буде значно біль
шою, ніж недавно споруджена 
фабрика-кухня в робітничому 
селищі Перемога. В ній одно
часно обслужуватиметься 200 
чоловік.

На першому поверсі розмі
стяться гардероби, добре об-

БУДІВНИЦТВО 
АВТОТРАНСПОРТНОГО ПРОФІЛАКТОРІЮ

Найближчим часом в місті 
розгорнеться будівництво авто
транспортного профілакторію. 
Буде споруджено гараж, ре
монтні майстерні, а також гос- 
тиниця і ресторан.

СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ 
ХЛІБОБУЛОЧНИЙ МАГАЗИН

Змішторг відкрив новий, доб
ре обладнаний спеціалізований 
хлібо-булочний магазин.

ПІСЛЯ проведення звітно-вибор
них зборів робота в більшості 
міських первинних організацій 
ДОТСААФ набагато поліпшилась. 
Зросло число членів товариства, 
налагоджено облік і звітність, 
систематично проводиться масово- 
роз’яснювальна робота серед тру
дящих, поліпшилася діяльність 
гуртків.

Велику допомогу в роботі ко
мітетів ДОТСААФ подають керів
ники підприємств та учбових за
кладів.

Добрих результатів в роботі 
домоглася первинна організація 
ДОТСААФ теплоелектростанції

Значні суми ним асигнуються 
на культурно-масову роботу, 
допомогу членам профспілки, 
фізкультурну роботу.

В нинішньому році бюджет 
шахткому значно збільшується. 
Передбачається витратити на 
безкоштовне лікувальне харчу
вання 25 тисяч карбованців. 
Це на 10 тисяч карбованців 
більше, ніж раніш. 25 тисяч 
карбованців відпускається на 
спорудження піонерського та
бору, 15 тисяч — на будівниц
тво спортивного майданчика.

Бюджет шахтного комітету— 
одно із яскравих свідчень 
неустанного піклування Кому
ністичної партії і Радянського 
уряду про поліпшення матері
ального добробуту гірників.

НОВА ЇДАЛЬНЯ
ладнані підсобні цехи, хол о 
дильні установки. Звідси спе- 
ціальними ліфтами напівфаб
рикати подаватимуться на дру
гий поверх в кухню.

Нову їдальню споруджує бу
дівельне управління Димитров- 
ського тресту. Вартість будів
ництва — понад 1 мільйон кар
бованців.

З введенням в дію профі
лакторію значно поліпшиться 
обслужування автотранспорту, 
який зв’язує Олександрію з 
Києвом, Кіровоградом і інши
ми містами України,

Нині в місті і робітничих се
лищах налічується 22 спеціа
лізованих торговельних підпри
ємства.

Посилити роботу ДОТСААФ
(голова комітету т. Воротніков). 
Після звітно-виборних зборів тут 
членів товариства збільшилося в 
три рази, організовані і працю
ють гуртки стрілецький та інші.

Непогано поставлена робота в 
первинних організаціях ДОТСААФ 
міськлікарні (голова комітету 
т. Благодарьов), технікуму культ
освітніх працівників (голова ко
мітету т. Хоменко), школи мед
сестер (голова комітету т. Тара- 
ненко) та інших.

Але не скрізь так поставлена 
робота. На Байдаківському вугле
розрізі, рудоремонтному заводі, в

★
Рік у рік зростає доб

робут шахтарів нашого 
міста. Про це яскраво 
свідчить тон факт, що 
останнім часом багато 
гірників Олександрії 
придбали легкові авто
машини „Москвич" і 
„Победа".

На знімку: машиніст 
екскаватора Ссменів- 
ського вуглерозрізу 
П. Тепдюк зі своєю дру
жиною і дочкою біля 
власного автомобіля.

Фото Г. Вєрушкіна.

★

КОНЦЕРТИ ДЛЯ 
КОЛГОСПНИКІВ

Понад 50 концертів дали в 
минулому році учасники ху
дожньої самодіяльності район
ного Будинку культури. Недав
но агіткультбригада побувала 
в селі Недогарках. Для кол
госпників була прочитана лек
ція на тему «Єднання партії, 
уряду і народу». Після лекції 
учасники художньої самодіяль
ності влаштували концерт.

Самодіяльність районного 
Будинку культури готується до 
обслужування колгоспників на 
весняно-польових роботах. За
раз розучуються нові п’єси 
«Капітан у відставці», «Един- 
ственньїй сьін», а також сольні 
і хореографічні номери.

МЕХАНІЗОВАНИЙ 
М’ЯСОКОМБІНАТ

В Олександрії в 1954 >— 
1956 рр. буде збудовано м’ясо
комбінат. Завдяки оснащенню 
підприємства першокласною 
технікою тут всі виробничі 
процеси будуть повністю меха
нізовані.

М'ясокомбінат переробляти
ме щодоби понад 28 тонн м’я
са, в тому числі м’яса птиці — 
8 тонн. Ковбасних виробів він 
даватиме 6 тонн за дві робочих 
зміни. Місткість холодильника 
комбінату — 500 тонн м'ясо
продуктів.

БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ 
В КОРИСТІВСЬКІИ МТС

Все ширше розгортаються 
будівельні роботи в Користів- 
ській МТС. Зараз тут спо
руджуються: приміщення меха
нічної майстерні, контори, два 
чотирьохквартирні житлові бу
динки та гараж.

Будівництво цих об’єктів має 
бути закінчено в другій поло
вині нинішнього року.

міськзмішторзі і інших підпри
ємствах та організаціях комітети 
ДОТСААФ не виконують постанов 
звітно-виборних зборів, не дба
ють про збільшення членства то
вариства, не організовують гурт
ків, навіть членських внесків не 
збирають.

Обов’язок комітетів первинних 
організацій ДОТСААФ система
тично проводити масово-роз’ясню
вальну роботу серед трудящих, 
залучаючи їх до активної участі 
в роботі товариства.

Г.ТЕСЛЕНКО, 
голова міського комітету 

ДОТСААФ.

У Чехословаччині великим по
питом користуються праці В. І. 
Леніна і Й. В. Сталіна. З 1945 
року по цей час видані 8 томів 
Творів В. І. Леніна, його листи і 
окремі праці загальним тиражем 
З мільйони 268 тисяч примірни
ків. За цей же час видано 13 то

ТРУДОВІ УСПІХИ
З усіх кінців Польщі надхо

дять повідомлення про трудове і 
політичне піднесення серед робіт
ників, селян і трудової інтеліген
ції республіки в зв’язку з II 
з’їздом Польської Об’єднаної ро
бітничої партії (ПОРИ).

У Кендсжіні (^польське воє
водство) відбулась урочиста зда
ча в експлуатацію новозбудова- 
ного заводу по виробництву азо
тистих добрив. Цей завод давати
ме сільському господарству Поль-

НОВІ МАШИНИ
ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ЧЕХОСЛОВАЧЧИНИ

Тисячі нових машин одержують 
у цьому році чехословацькі селя
ни. У весняних польових роботах 
вони використовують нові, більш 
продуктивні розкидувачі добрив. 
Брандиський машинобудівний за
вод у цьому році випустив З ти
сячі таких розкидувачів.

Завод «Агробуд» в цьому році 
випустив для роботи на хмільни-

В країнах капіталу 
Звірства англійських колонізаторів у Кенії

і Військовий суд у Найробі (Ке
нія) вдруге розглядає справу ка
пітана англійської армії Дже- 
ральда Гріффітса, звірства якого 
над жителями Кенії викликали 
обурення демократичної громад
ськості всього світу.

В листопаді 1953 р. Гріффітс, 
якого обвинувачували в убивстві 
негрів, визнав, що він та інші ан
глійські офіцери в Кенії наказу- 

і вали «вбивати будь-якого негра», 
виплачуючи за кожного вбитого

Ця „споруда*, зроблена з каміння і глини,—-житло безробіт
ного в столиці Італії—Римі. Крихітне віконце, що знаходиться на
рівні з землею,—єдине джерело свіжого повітря і світла. Замість 
даху—старі шматки заліза, уламки фанери, ганчірки, укріплені ка
міннями. Такий „дах“ не врятовує жильців ні од вітру, ні од до
щів. На вірьовці—злиденні пожитки власника; біля стінки—тачка, 
що служить засобом випадкового заробітку.

Міські власті Рима вважають, очевидно, цю споруду нор
мальним житлом. Нарівні з іншими будинками йому привласне
ний офіціальний номер 358,

Судова розправа в Австрії з антифашистами
Цими днями верховний суд 

Австрії засудив до різних строків 
тюремного ув’язнення учасників 
антифашистської демонстрації ро
бітників Хйртмана, Віммера і 
Мартона.

«Злочин» засуджених полягає в 

мів Творів Й. В. Сталіна загаль
ним тиражем 1.705 тисяч при
мірників. Окремі праці Й. В. 
Сталіна, які видаються у вели
кій і малій бібліотечках марксизму 
-ленінізму, досягли загального ти
ражу 2 мільйони 929 тисяч при
мірників.

ПОЛЬСЬКОГО НАРОДУ
щі в два рази більше азотистих 
добрив, ніж дали всі польські під
приємства в 1952 році.

В країні широко розгорнулось 
змагання на честь II з’їзду ПОРП. 
Сталь, чаївун, прокат, машини, 
товари народного споживання ви
пускають понад план у ці дні 
підприємства Польщі. Лодзінська 
текстильна фабрика імені Мар^ 
левського випустила понад н.таїп 
більш як 300 тисяч метрів ба
вовняних тканин.

: ках і виноградниках повий лег
кий гусеничний трактор «ПТ-4Я* 
потужністю в 10 к. с., призначе-

| ний для культивації, яка раніше 
провадилася вручну або з допо
могою кінної тяги.

Завод випустить також новий 
тип високопродуктивної автома
тичної молотарки «МА-90». 

(ТАРС).

грошову винагороду і навіть влаш
товуючи «змагання» між окремими 
підрозділами, хто вб’є більше не
грів.

Незважаючи на ці зізнання, суд 
першого разу виправдав Гріффіт
са.

Цього разу Гріффітс обвинува
чується в заподіянні тілесних ка
ліцтв двом неграм і знущанні з 
них, після чого обидва негри вмер
ли.

(ТАРС).

тому, що вони виступили проти 
пропаганди фашизму в Австрії і 
брали участь два роки тому в 
демонстрації протесту проти по
казу фільму «Роммель — лисиця 
пустині», який прославляє гітле
рівського генерала.

Редактор В. МАЛЕНКО.
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Пролетарі всіх країн, єднайтеся! Рік видання ХХУ-й

СТАЛІНСЬКИЙ
ПРАПОР

ОРГАН ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО МІСЬККОМУ ТА РАЙКОМУ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ, МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД 

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

N8 33 (4018)

Середа 
17 

березня 
1954 р.

Вибори до Верховної Ради СРСР 

продемонстрували нерушиме єднання 
партії, уряду і народу.

Ціна 15 коп.

Торжество радянської 
демократії• ••

14 березня радянський на
род обіграв найвищий орган 
державної влади нашої краї
ни — Верховну Раду Союзу 
РСР.

По всій нашій неосяжній 
країні вибори пройшли в об
становці величезного патріо
тичного піднесення 1 вилили
ся в могутню демонстрацію 
непорушної морально-поліі- 
тичної єдності народів нашої 
країни, їх тісної згуртованос
ті навколо Комуністичної пар
тії 1 її Центрального Коміте
ту, навколо Радянського 
уряду.

Велику політичну актив
ність '1 організованість пока
зали на виборах всі трудящі 
нашої країни, в тому числі й 
трудящі нашого міста і ра
йону.

Повсюдно голосування роз
почалося о шостій годині ран
ку. Але ще задовго до цього 
часу люди направились по 
святково прикрашених вули
цях до виборчих ДІЛЬНИЦЬ. 
Робітники, колгоспники, інте
лігенція — всі радянські гро
мадяни поспішали виконати 
свій понесиіюив лмяг . винят
ку виборчих дільницях в 
першій половині дня прого
лосували майже всі виборці.

Одностайно голосуючи за 
кандидатів народного блоку 
комуністів і безпартійних, 
радянські люди тим самим 
ще раз висловили цілковиту 
підтримку і довір’я великій 
Комуністичній партії, гаряче 
схвалили її політику.

Своїм беззаівітним служін
ням народу, своєю героїчною 
боротьбою за велику оправу 
побудови соціалістичного сус
пільства Комуністична пар
тія, створена геніальним 
Леніним П’ятдесят років то
му, завоювала безмежну лю
бов і довір’я всіх трудящих.

— Голосуючи за кандида
тів блоку комуністів і без

Заключний концерт учасників декади 
І мистецтва в Москві

нерушимої дружби між народами 
Радянського Союзу.

На концерті були присутні то
вариші Г. М. Маленков, В. М. 
Молотов, К. Є. Ворошилов, М. 0. 
Булганін, М. Г. Сабуров, М. М. 
ПІверник, М. А. Суслов, II. М. 
Поспєлов, М. М. Шаталін, 0. М. 
Косигін, В. 0. Малишев, секретар 
ЦК Компартії Литви А. Онечкус, 
Голова Ради Міністрів Литовської 
РСР М. Гедвілас, міністри, пар
тійний і радянський актив міста 
Москви, представники підпри
ємств, діячі науки, літератури і 
мистецтва. На концерті були при
сутні також глави посольств і 
місій, акредитовані в Москві.

(РАТАУ).

литовської літератури
15 березня у Великому театр_і 

Союзу РСР відбувся заключний 
концерт учасників декади литов
ської літератури і мистецтва в 
Москві.

Велика і різноманітна програма 
складалася з виступів музичних, 
танцювальних колективів, соліс
тів вільнюських і каунаських те
атрів, філармонії, радіо, а також 
учасників художньої самодіяль
ності республіки.

Заключний концерт декади ли
товської літератури і мистецтва 
в Москві, який пройшов з вели
ким успіхом і буїв тепло зустрі
нутий глядачами, є яскравим 
свідченням розквіту культури 
литовського народу, свідченням

партійних, я голосую за полі
тику Комуністичної партії і 
Радянського уряду, за щас
ливе наше життя.

— За мир, за щастя своїх 
дітей віддаю голос свій.

— Слава, Комуністичній 
партії Радянського Союзу!

Це написи виборців на бю
летенях. їх тисячі. Вони з’яв
ляються яскравим свідченням 
безмежної відданості рідній 
Комуністичній партії 1 Ра- 

| дянському уряду.
1 Своїм одностайним голосу

ванням за найкращих синів 1 
дочок народу виборці пов
ністю схвалили внутрішню 1 
зовнішню політику Комуніс
тичної партії, спрямовану на 
дальше могутнє піднесення 
нашої Батьківщини, на забез
печення мирних умов для бу
дівництва комуністичного сус
пільства в нашій країні, на 
зміцнення миру між всіма 
народами.

На власному багаторічному 
досвіді робітники, селяни та 
інтелігенція переконалися в 
тому, що Комуністична 
тія — а законом 
її діяльності є дальше 
неухильне підвищення добро
буту радянського народу, 
повне задоволення його по
стійно зростаючих матеріаль
них і культурних потреб.

Вибори до Верховної Ра
ди Союзу РСР стали дійсно 
всенародним святом, справж
нім тріумфом радянської де
мократії. Тісне єднання пар
тії, уряду і народу, безмежна 
любов 1 довір’я радянських 
людей до нашої славної Ко
муністичної партії, виявлені з 
особливою силою на виборах 
найвищого органу державної 
влади нашої країни — запо
рука дальшого розквіту на
шої Батьківщини, нових пе
ремог радянського народу в 
справі будівництва комуніз
му.

В обстановці
Урочисто і радісно, в обста

новці великої політичної і тру
дової активності зустріли трудя
щі Радянського Союзу всенародне 
свято — день виборів до Верхов
ної Ради.

0 6 годині ранку розчинилися 
двері півтори тисяч виборчих 
дільниць Ленінграда. В перші ж 
години більшість трудящих Кі- 
ровського виборчого округу вико
нали свій громадянський обов’я
зок. Тут в депутати Ради Союзу 
балотувався К. Є. Ворошилов, а 
в Раду Національностей — тка- 
ля-новатор фабрики «Рабочий» 
М. II. Материкова.

В пишному розквіті своїх бо
гатирських сил прийшла до ви
борів Радянська Україна. Тисячі 
підприємств, МТС, радгоспів і 
колгоспів з честю виконали свої 
передвиборні зобов’язання. З пов- 
ною впевненістю в завтрашньому

Ранній весняний ранок. При
міщення виборчих дільниць Мос
кви прикрашені живими квітами, 
гірляндами хвої. У св 

ховної Ради СРСР.
Велике пожвавлення в примі

щенні виборчої ДІЛЬНИЦІ Л'ї 60 
Ленінградського виборчого окру
гу. Тут в депутати Ради Союзу 
балотується Георгій Максимілі- 
анович Маленков. Уже в перші 
години більшість виборців цього 
округу виконала свій громадян
ський обов’язок.

Рано прокинулось шахтарське 
місто Олександрія 14 березня—в 
день виборів до Верховної Ради 
СРСР. ІЦе до настання світанку 
людно було на його вулицях. Як 
справжнє всенародне свято зу
стріли цей день трудящі.

Виборчі дільниці у вогнях елек
тричних алюмінацій. Сюди пря
мували святково одягнені вибор
ці, скрізь велике пожвавлення.

Коли Кремлівські куранти про
били 6 годин, гостинно відчини-

Прескаіше ТАРС.

Декада литовської літератури і мистецтва в Москві.
На знімку: концерт державного народного ансамблю пісні і танцю Литовської ІСг в 

Концертному залі імені Г1. І. Чайковського.
Фото А. Батанова і В. Єгорова,

одностайності і
дні ішли на вибори трудящі Ук
раїни. В обстановці одностайності 
і згуртованості проходило голосу
вання. Виборці дружно і орга
нізовано голосували за кандида
тів нерушимого блоку комуністів 
і безпартійних, виявляючи цим 
безмежну відданість рідній Кому
ністичній партії, Радянському 
урядові.

До другої години дня в Київ- 
ському-Ленінському виборчому 
округу, де балотувалися в депу
тати Ради Союзу Верховної Ради 
СРСР перший секретар Цент
рального Комітету Компартії 
України 0. І. Киричмгко і Ради 
Національностей поет Її. Г. Ти
чина, проголосували майже всі 
виборці.

З почуттям величезної гордос
ті за любиму Батьківщину голо
сували гірники і металурги, кол
госпники і механізатори Сталін-

Голосують трудящі Москви
З високою активністю голосу

вали виборці Молотовського і Ка- 
лінінського виборчих округів, де

В усіх виборчих дільницях Мос
кви виборці одержували бюлетені 
з ім’ям кандидата в депутати Ра
ди Національностей Миколи Олек
сандровича Булганіна.

Дев'ятнадцять депутатів виби
рають москвичі до Верховної Ра
ди СРСР. В бюлетені внесені 
імена знатного токаря 11. Викова, 
видатного вченого академіка 

З великим піднесе
лись двері всіх виборчих діль
ниць.

З винятковою одностайністю 
голосували виборці за кандидатів 
народного блоку комуністів і без
партійних — за І. Ф. Горовець- 
кого і 0. В. Гіталова.

11а виборчій дільниці Хг 13 
селища Октябрського першими 
проголосували почесні шахтарі 
шахти № 2-3 тт. Сафін і Унти- 
лов. Ставши на передвиборну 
вахту, вони виконали виробниче 
завдання на 150—170 процен-

згуртованості
ської області за знатного шахта
ря М. її. Сорбиновича, голову пе
редового колгоспу В. Т. Литви- 
ненка, токаря Я. М. Шарабана, 
ланкову В. І. Томлю. В цьому ще 
і ще раз виявилася нерушима 
дружба трудівників промисловос
ті і сільського господарства.

В обстановці високого патріо
тичного піднесення проходило го
лосування в містах і селах Біло
русії, Грузії, Таджикистану, Ка
захстану та інших братніх рес
публік.

Дружно голосуючи за кандида
тів нерушимого блоку комуністів 
і безпартійних, радянський народ 
з новою силою продемонстрував 
свою безмежну любов і відданість 
Комуністичнії партії, Радянсько
му урядові, свою готовність і да
лі самовіддано працювати в ім’я 
торжества комунізму.

(РАТАУ).

0. Несмєянова, муляра-новатора
1. Ширкова, заслуженої вчитель
ки ПІК

Все яскравішим стає сонячний 
день. На виборчих дільницях ви
ступають колективи художньої 
самодіяльності, артисти Москов
ських театрів. На вулицях луна
ють пісні молоді.

В столиці голосували не тільки 
москвичі, але й численні гості.

(ТАРС).

н н я м
До 1 години дня майже всі 

виборці міста і району здійснили 
своє велике право, надане їм Ра
дянською Конституцією.

До пізньої ночі для виборців 
влаштовувались концерти худож
ньої самодіяльності, відбувались 
масові гуляння.

В написах на багатьох бюле
тенях трудящі висловлювали свої 
найполум’яніші патріотичні по
чуття, безмежну відданість Кому
ністичній партії, Радянській 
Батьківщині.
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Промова товариша Г. М. МАЛЕНКОВА
на зборах виборців Ленінградського виборчого округу м. Москви 12 березня 1954 року

Тнвариші! Дозвольте вислови їй 
Вам і у Вашій особі всім вибор
цям Ленінградського виборчого 
округу мою сердечну подяку за 
велику честь і довір’я, які Ви 
виявили мені, висунувши мене 
кандидатом у депутати Верховної 
Гади СРСР. (Тривалі оплески). 
Я запевняю Вас, що і далі буду 
чесно і віддано служити справі 
нашої славної Комуністичної пар
тії, нашому великому народові, 
віддавати всі свої сили соціаліс
тичній Батьківщині. (Тривалі оп
лески).

Вибори верховного органу вла
ди є в нашій демократичній дер
жаві цодією першорядної важли
вості. Радянський народ, як гос
подар своєї країни, готуючись до 
наступних виборів, оглядає шлях, 
пройдений ва чотири роки, які 
відділяють нас від попередніх 
виборів до Верховної Ради.

Радянська економіка впевнено 
йде по шляху безперервного під
несення. Національний доход 
СРСР за період з 1949 по 1953 
рік 'збільшився на 62 проценти і 
в 1953 році в 2 з лишком рази 
перевищував довоєнний рівень.

За ці роки наша промисловість 
зробила швидкий стрибок у своє
му розвитку; збудовано 2.500 
промислових підприємств; основ
ні фонди промисловості 
більш як у півтора раза: продук
ція промисловості' зросла в ІЛ 
рана. Ще» оціни щц^сніхіцщн > .* і і. шгои і И, іцй Т 
промислової продукції ва ці роки 
знцчцщ лонінійій»—

вросли

ми всю продукцію, вироблену 
промисловістю в 1940 році. 
(Оплески).

На протязі багатьох років на
ша партія під керівництвом вели
кого продовжувача справи Леніна 
товариша Сталіна наполегливо і 
послідовно проводила політику 
індустріалізації країни. Резуль
тати цієї політики загальновідомі. 
Наша країна мав тепер могутню 
важку індустрію, яку ми й далі 
будемо безустанно розвивати, як 
основу, що забезпечує безперерв
не зростання і розвиток усього 
народного господарства, як надій
ний оплот оборони країни. (Оп- 
лесни).

Але тепер, користуючись пло
дами і результатами індустріалі
зації, наша партія поставила 
завдання протягом двох-трьох ро
ків добитися крутого піднесення 
виробництва предметів народного 
споживання.

ІЦождо леткої промисловості, 
то тепер ми можемо сказати про 
деякі перші підсумки. Так, у дру
гому півріччі 1953 року 
зультаті вжитих заходів 
ництво товарів народного 
вання зросло іна ЗО з 
мільярді® карбованців проти пер
шого півріччя. В цьому році ми 
повинні досягти обсягу виробниц
тва товарів широкого споживан
ня, передбаченого п'ятим п'яти
річним планом на 1955 рік. Це 
означає, що по виробництву пред
метів народного споживання п'я
та п'ятирічка буде виконана за 
чотири роки. (Бурхливі оплески).

Цілком очевидно, що для збіль
шення 'виробництва предметів на
родного споживання особливо 
важливе значення має дальший 
швидкий розвиток сільського гос
подарства. Відомо, що партією і 

в ре-
ВИіроб- 

С.ПОЖИ- 
ЛИШК0М

урядом розроблена і здійснюється 
розгорнута програма заходів по 
ліквідації занедбаності і відста
вання ряду важливих галузей 
сільського господарства. Вжито 
заході® по забезпеченню дальшого 
розвитку тваринництва, збіль
шення виробництва картоплі іі 
овочів і по дальшому збільшенню 
виробництва зерна, освоєнню ці
линних і перелогових земель. 
Приведені в дію серйозні заходи 
по матеріальному заохоченню кол
госпів і колгоспників у вироб
ництві сільськогоеподачн'ьких про
дуктів.

Завдання крутого піднесення 
сільського господарства, створен
ня в країні достатку, а потім ве
личезної кількості всіх продуктів 
харчування для народу і ©сіх ви
дів сировини 'для леткої иромиї - 
ловості є загальнонародною спра
вою. Всі наші партійні, радян
ські, профспілкові і комсомоль
ські організації, наша промисло
вість і транспорт, всі підприємст
ва і наукові .заклади повинні про
являти повсякденне ділове піклу
вання про процвітання всіх галу
зей сільського господарства, до
помагати колгоспам, МТС і рад
госпам в їх 'боротьбі «а збільшен
ня сільськогосподарської продук
ції. Нема сумніву в тому, що ото
чені загальною увагою і піклу
ванням наші ■колгоспи і радгоспи, 
наші колгоспники, працівники 
МТС і радгоспів з честю викона
ють свій обов’язок перед країною.

На основі зростання всього на-
.......ПІ ІІІ|И нш Іірінпи.

зростання національного доходу 
досягнуто значних успіхів у 
справі дальшого підвищення ма
теріального і культурного рівня 
життя радянського народу. За 
минулі чотири роки вросла ре
альна заробітна плата робітників 
і службовців, збільшились .доходи 
колгоспників. Загальна гума до
ходів робітників і службовців і ДО
ХОДІВ колгоспників, в урахуван
ням зниження державних роздріб
них цін, зросла за 4 роки на 60 
процентів.

Зростання матеріального добро
буту нашого народу вимагав даль
шого розгортання радянської тор
гівлі. В 1954 році через сітку 
державної і кооперативної тор
гівлі буде продано населенню то
варів в 2 з лишком рази більше, 
ніж у 1940 році. По товарооборо
ту так само, як і по виробництву 
товарів народного споживання, 
п'ята п’ятирічка буде виконана 
за чотири роки. (Бурхливі оплес- 
ни).

Збільшуються асигнування на 
будівництво шкіл, лікарень і ди
тячих закладів. За останні роки 
широко розгорнуте житлове бу
дівництво, однак потреба в жит
лах досі все ще дуже велика. Ми 
будемо посилювати будівництво 
лікарень, шкіл, всемірно розши
ряти житлове будівництво.

Радянські люди ваконно гор
дяться досягнутими успіхами і 
твердо впевнені, що наша країна 
досягне нового, ще більш могут
нього піднесення економіки. (Оп
лески).

Проте треба визнати, що в на
шій практичній роботі ще багато 
хиб, а часом відсталості і занед
баності, які заважають рухові 
вперед. Ліквідація хиб залежить 
від нас самих, від керівників, від

викривалп 
хиби, не

і радянських людей. Ми 
і будемо викривати ці 
звертаючи уваги на те, що своєю 
самокритикою на якийсь чаг дає
мо радість злопихателям і во]ю- 

. гам з-за кордону. Ми будемо вес- 
і ти рішучу боротьбу за якнай- 

швидше подолання відсталості і 
занедбаності на всіх тих ділянках 
нашого соціалістичного бу іінниц- 
тва, де вони мають місце.

Справа ва тим, щоб, усуваючи 
хиби, переборюючи відсталість і 
занедбаність, забезпечувати без
перервне зростання і вдосконален
ня соціалістичного виробництва, 

! як основи зміцнення могутності 
' нашої Батьківщини, підвищення 
! матеріального добробуту нароіу, 
і розвитку науки і культури в на

шій країні.
Всім нам, 'радянським людям, 

всьому нашому народові треба .і.об- 
I ре усвідомити, що головною, ви

рішальною умовою дальшого пі, - 
несення і всебічного розвитку на
родного господарства є всемірне 
підвищення продуктивності праці 
в усіх галузях — у промислово-.’- 
ті, на транспорті, в сільському 
господарстві. Всі ми повинні зна
ти, що без серйозного і безпе
рервного зростання продуктив
ності праці не можна успішно до
битися значного і швидкого під
вищення добробуту радянського 
народу.

Творець нашої партії і держави 
великий Ленін ще в перші роки 
радянської влади висунув єсно- 
чл-плжоягик «м'-гП.ууу іірл т„

і підвищення продуктивності праці
1 і иннняіі'ь міщн'иі1 .тнім ііні!і-
■ іч» суспільства. без розв'язання 

якого неможливий перехід до ко
мунізму.

Загальновідомо, що індустріалі
зація нашої країни і реконструк
ція народного господарства при
вели до значного зростання про
дуктивності праці. Якщо 
тривалий відрізок часу, 
останні 25 років, 
вість праці зросла в промисловос
ті приблизно в 6 раз, в 
ництві і на залізничному 
спорті в 3 з половиною 
Продуктивність праці 
пах і радгоспах перевищує про
дуктивність праці в дореволюцій
ному сільському господарстві при
близно в 3 рази.

Це, звичайно, серйозні успіхи, 
якщо їх розглядати в порівнянні 
з продуктивністю праці в минуло
му. Інакше справа стоїть, .якщо 
дивитися не в минуле, а вперед 
і розв'язувати завдання макси
мального задоволення зростаючих 
матеріальних потреб нашого на
роду, розв'язувати завдання ус
пішного економічного змагання з 
передовими капіталістичними 
країнами. При такому підході 
треба визнати, що нинішній рі
вень продуктивності праці є не
достатнім.

Ми зобов'язані добитися знач
ного піднесення 
суспільної праці. У мас 
тужна технічна база в усіх галу
зях народного господарства, яку 
необхідно -всемірно вдосконалюва
ти і розвивати, ширше механізу
вати трудомісткі роботи, всемірно 
розвивати електрифікацію народ
ного господарства, їв тому числі 
і електрифікацію сільського гос
подарства. В цьому — засіб до 
піднесення продуктивності праці, 
до полегшення праці робітників і

взяти
скажемо

то продуктив-

будів- 
тран- 
рази. 

в колгос-

продуктивності
Є И0-

11'І.ІНЄСЄННИ 
вирішаль- 

значеіння набирав тепер 
■ поліпшення організації 

праці.
Сер- 

проблема 
планом і р- 
викорис- 

як всере- 
і в мас-

керівни-
народ- 

розтор-

■■ і
аці Уогтг! ■

колгоспників. Наше народне гос
подарство має кваліфіковані кад
ри. які оволоділи складною тех
нікою; треба і далі безустанно 
дбати про підвищення культурно- 
технічного рівня цих кадрів, рос
тити ниві кадри, постійно підви
щувати дисципліну і самодисцип
ліну трудящих на всіх ділянках 
нашого будівництва.

У справі швидкого 
продуктивності праці 
ного значення набирає 
дальше 
виробництва і організації 
В цій галузі у нас є дуже 
йодні хиби. Тимчасом, 
організації праці, тобто 
ного і найдоцільнішого 
тапня суспільної праці 
дині підприємств, так 
штабі всієї держави, набиратиме 
тим більшого значення, чим ца.іі 
ми будемо просуватися по шляху 
зміцнення матеріально-технічної 
бази і зростання продуктивних 
сил країни.

Невідкладне завдання полягає 
в тому, щоб піклування ігро знач
не підвищення продуктивності 
праці на ділі стало центром усієї 
практичної роботи по 
цтву дальшим розвитком 
ного господарства. Треба 
нуги справді широкий народний 
рух за значне піднесення (про
дуктивності праці, за досягнення 
високої продуктивності праці па 
кожному промисловому підприєм
стві, на кожній будові, на тран- 

'>■ жчіііюи... .....  і ні, іііі.і.
в машинно-тракторних 

Гстанціях, ош ііііГбї^г.тт пінно
го великого будівництва. (Трива
лі оплески).

Важливе народногосподарське 
значення має питання про якість 
промислової продукції. Не можна 
далі миритися з тим, що багато 
наших фабрик і взводів все ще 
випускають продукцію низької 
якості. Треба швидше усунути цю 
ганьбу з випуском недоброякісної 
продукції. Промисловість повинна 
виробляти для нашого народу доб
ротні і красиві товари. Щодо зов
нішнього ринку, то треба справу 
поставити так, щоб марка «Зроб
лено в СРСР» була повного га
рантією відмінної якості товару. 
(Оплесни).

В забезпеченні дальшого про
гресу нашої Батьківщини велику 
роль покликана відіграти радян
ська наука. Радянський нарад 
гордиться своїми вченими і ба
жає працівникам науки і техніки 
успіхів у дальших сміливих твор
чих дерзаннях, в нових наукових 
відкриттях. (Бурхливі, тривалі 
оплески).

Товариші! Життя ставить нові 
високі вимоги до всього нашого 
державного апарату. Тимчасом в 
його роботі 'досі мають місце бю
рократичні перекручення, з яки
ми наша партія веде рішучу бо
ротьбу. Радянський державний 
апарат зобов'язаний вдосконалю
вати методи своєї роботи на осно
ві повсякденного зв'язку з трудя
щими, проявляти увагу до їх за
питів, дбати про потреби 
щих, строго (додержувати 
ської законності, не допускати 
ніяких зловживань владою щодо 
радянських громадян. (Тривалі 
оплески).

Радянський Союз іде по шляху 
нового піднесення. Міцна і непе- 

і

трудя- 
радяні-

собою зрозуміло, 'ІДО поки 
існують агресивні кола, 

іде безнадійно мріють ва- 
наш соціалістичний лад,

і

в такому 
присівати 
агресорів"

хитна і рані єна основа радянсько
го ладу — союз робітничого кла
су з селянством, міцна і неруши
ма дружба народів, побудована на 
повній рівноправності, взаємному 
поважанні і братерському співро
бітництві. В цьому могутність і 
сила нашої соціалістичної держа
ви. (Бурхливі оплески).

Товариші! В галузі зовнішньої 
політики наша лінія незмінно по
лягає в тому, щоб забезпечувати 
мирні умови для будівництва ко
муністичного суспільства в нашій 
країні, відстоювати справу миру 
від посягань з боку агресивних 
кіл. Ця лінія 'відповідає корінним 
життєвим інтересам і радянського 
народу і всього людства. (Тривалі 
оплески).

Само 
в світі 
які все 
губити
Радянський Союз повинен трима- 

I ти свої збройні сили
етані, щоб вони могли 
можливі авантюри 

( (Бурхливі оплески).
Найважливіший підсумок ос

танніх років полягає в тому, що 
справу захисту миру 'і безпеки 
народів беруть у свої руки міль
йони людей. Знаменням нашого 
часу є те, що люди 'різних соці
альних груп, різних політичних 
і релігійних поглядів об'єднують
ся на базі захисту миру і націо- 
ніишшілмзпеки.

Візьміть Європу- За останній 
[чаї? агресивні кола все більш від- 
I крито проводять політику розко- 
! зу ПЯ-ЦІОНЯЛЬНИХ сил всередині 

європейських ’ держав, нолптику 
розколу Європи, нацьковування 
однієї частини європейських дер
жав на другу. Але цій лінії про
тистоїть міцніюча солідарність 
європейських народів у справі 
боротьби проти згубної політики 
розколу, в справі захисту миру і 
прогресу. Зростає рішимість пат
ріотів Франції врятувати свою 
Батьківщину від нависаючої не
безпеки відродження НІМеЦЬКОіГО 
мілітаризму — заклятого ворога 
великої французької нації. Все 
більш міцніє 'В Італії і в інших 
країнах Європи прагнення наро
дів відстояти мир і захистити 
свої країни від небезпеки втис
нення з допомогою реваншист
ської німецької вояччини в нову 
світову бойню.

Під знаком могутнього зростан
ня сил миру живуть сьогодні на
роди Азії, сповнені рішимості 
перетворити Азію з хронічного 
вогнища воєн в надійну фортецю 
міжнародного миру. Цю рішимість 
уособлює насамперед Китайська 
Народна Республіка. (Бурхливі 
оплески). Радянські люди почу
вають глибоку радість у зв'язку 
з тим, що іразом з Радянським 
Союзом славна Китайська Народ
на Республіка стоїть їв авангарді 
боротьби за 'мир 'і міжнародну 
безпеку. (Оплески).'Цінний вклад 
в зміцнення миру вносить вели
кий індійський народ. Можна 
тільки вітати ту пильність, яку 
проявляють держанні діячі Індії в 
зв'язку з наростаючими підсту
пами агресивних американських 
кіл в Азії. Прем'єр-міністр Індії 
у відповідь на заяву американ
ських дипломатів про намір Сио-

(Захінчення на 3 стор).
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Промова товариша Г. М. МАЛЕНКОВА
на зборах виборців Ленінградського виборчого округу

(Закінчення).

лучених Штатів Америки пану
вати їв Азії протягом не-визначе- 
ного часу сказав недавно, що 
«країни Азії і, звичайно, Індія 
не згодні з цією політикою і ні з 
якою метою не збираються пере
сувати під пануванням Гіудь-'якої 
держави». Ці слова виражають 
повну глибокого смислу істину: 
тепер не XIX століття, а друга по
ловина XX століття: і не для то
го народи Азії стали на шлях 
національної свободи і прогресу, 
щоб дозволити кому-небудь від
кинути їх назад. (Тривалі оплес
ки).

Загальновизнано, що 1953 рік 
був ознаменований деяким оелаб- 

ж лення.м міжнародної напруженос- 
- гі. Миролюбне людство добилося 

припинення війни в Кореї.
Кожна мисляча людина не мо

же не задумуватись тепер над 
тим, як забезпечити дальший 
крок вперед, як знайти реальну 
основу для міцного укріплення 

ч***миру і безпеки народів. Неправда, 
що людству залишається вибира
ти лише між двома можливостя
ми: або нова 'світова бойня, або 
так звана холодна війна. Народи 
кровно (іаінтерееоівані в міцному 
укріпленні миру. Радянський 
уряд стоїть за дальше ослаблен
ня міжнародної напруженості, за 
міцний і тривалий мир, рішуче 
виступав проти політики холодної 
війни, бо ця політика є політика 
підготовки нової світової бойні, 
яка при сучасних засобах війни 

’ "'Означає загибель чздітової цивілі
зації.

Відомо?4 що. проводячи холодну 
війну, вороги миру вдаються до 
всякого роду брехливих вигадок 
про Радянський Союз, про його 
зовнішню політику і роблять го
ловну ставку на створений ними 
міф про нібито агресивні устрем
ління СРСР. Миролюбна зовніш
ня політика Радянського Союзу в 
корені підірвала цю брехливу ле
генду, і тут справдилося старе 
російське нристів’я: «Брехня не
живу ча. Брехні —короткий вік». 
(Оплески).

1

Наша позиція ясна. Ми стоїмо 
за мирне економічне змагання Ра
дянського Союзу з усіма капіта
лістичними країнами, в тому чи
слі, зрозуміло, і з Сполученими 
Штатами Америки.

Радянський уряд послідовно 
додержується тієї позиції, що 
будь-яке спірне питання в су
часних міжнародних відносинах, 
яке б воно не було важке, по
винно бути розв’язане мирним 
шляхом. (Оплески). Радянський 
уряд доброзичливо ставиться до 
міжнародних нарад, на яких пред
ставники різних країн, користу
ючись рівними правами, добросо
вісно працювали б в інтересах ос
лаблення міжнародної напруже
ності, шукали і знаходили мир
ний шлях розв'язаиня спірних 
питань. У відповідності з цією 
лінією Радянський Союз узяв ак
тивну участь в Берлінській нара- 
іі чотирьох держав і висунув, як 
ви знаєте, пропозиції, спрямовані 
до дійового розв'язання ряду важ
ливих міжнародних проблем. .Ми 
надаємо значення нараді великих 
держав з участю інших заінтере
сованих держав, яка має відбути
ся в Женеві і на якій Китайська 
Народна Республіка буде рівно
правним учасником. (Бурхливі 
оплески).

Не можна не визнати, що го
ловною перешкодою на шляху до 
дальшого ослаблення мі «народної 
напруженості є те, що західні 
держави підходять до розв'язання 
важливих міжнародних питань як 
замкнуте воєнне угруповання, 
що ставить над усе агресивні во
єнно- с трате гі ч п і м ірку ва нн я.

Тільки цим можна пояснити 
ставлення, проявлене західними 
державами до пропозиції про ук
ладення Загал ьноєвро гіе йськото 
договору про колективну безпеку 
в Європі. Західні держави, як ві
домо, протиставлять такому дого
ворові створення воєнного блоку 
шести держав, в якому головну 
силу матимуть і головну роль ві- 
д і гранати м у т ь за.х і д нон і м ещьк і м і - 
літаристи.

Нас намагаються запевнити, 
ніби із створенням «малої Євро
пи» Німеччина прилучиться до 
Європи і буде умиротворена. Це 
звучить як цілковита Фальш. Хі
ба не ясно, що в результаті ут
ворення «Європейського оборон
ного співтовариства» німецький 
мілітаризм захопив би на Заході 
те. чого він не зміг добитися шля
хом війни. Радянський Союз рі
шуче проти ТОГО, щоб під вигля
дом малої Європи» створювалась 
велика агресивна Німеччина. 
(Оплески).

Можна не сумніватися, що при 
наявності дійсного прагнення до 
гарантування безпеки в Європі 
було б можливо подолати пере
шкоди до укладення Загальноєв
ропейського договору про колек
тивну безпеку н Європі, старанно 
розглянути виникаючі в зв'язку 
з цим пропозиції.

Радянський уряд стоїть на по
зиції розширення економічних і 
торговельних зв’язків із зарубіж
ними країнами на основі взаєм
ної вигоди. Можна висловити за
доволення з того приводу, ЩО їв 
Лондоні починають визнавати 
важливість розвитку економічних 
зв'язків з Радянським 
(Оплески).

.V' кожної радянської 
законне почуття гордості 
кає реє більші1 зміцнення 
дружби, яка зв’язує нашу Бать
ківщину з усіма країнами народ
ної демократії. Ця братерська 
дружба є не тільки джерелом си
ли демократичного табору, але й 
найважливішою опорою міжна
родного миру. (Бурхливі оплески).

Товариші! Ось уже потгад пів
століття 
створена 
безустанно бореться 
життя і щастя нашого 
Наша партія нерозривними узами 
зв’язана з радянським народом. 
Народ вірить своїй рідній партії 
і все тісніше згуртовується нав
коло неї. (Тривалі оплески).

Наша партія відкрито вислови
ла свої погляди в такому важли
вому питанні, як колективність

Союзом.

людини 
викли- 

великої

Комуністична партія, 
геніальним Леніним, 

за краще 
народу.

що її 
в ра-

м. Москви 12 березня 1954 року 
у керівництві, і впевнена, 
заяви 'зустріли підтримку 
дянському народі. (Бурхливі,
тривалі оплески). Безперечно, що 
колективність у керівництві пар
тією і країною є необхідною га
рантією правильного і успішного 
розв'язання життєво важливих 
завдань, що стоять перед нами, 
правильного і успішного розв’я
зання, корінних питань, які сто
суються долі радянського народу.

Довір"я і підтримка народу до
зволяють нашій партії сміливо і 
рішуче викривати помилки і хиби 
в роботі центральних і місцевих 
партійних, радянських, господар
ських органів. Наша партія звик
ла разом з народом ділити горе і 
радість, перемоги і поразки, ус
піхи і нсудачі. (Бурхливі оплес
ки).

Тридцять ШІСТЬ років невели
кий строї; для нового соціального 
ладу. Наша партія і народ зроби 
ли багато для його зміцнення і 
розвитку. Радянські люди мають 
всі підстави гордитися успіхами 
і перемогами нового ладу, особли
во, коли мати на увазі, що дав
нішні агресивні сили нав’язували 
нам руйнівні війни, чинили інші 
перешкоди, заважали і заважа
ють повністю розгорнути великі 
творчі можливості соціалізму.

Народи Радянського Союзу, під 
керівництвом нашої рідної Кому
ністичної партії, побудували но
ве суспільство, в якому нема 
експлуатації людини людиною, 
дама політичного-і національного 
гніту. На цій основі в нашій кра
їні утвердилися нові відносини 
між людьми, відносини братер
ського дружнього співробітниц
тва робітників, селян і інтеліген
ції, всіх радянських людей. (Оп
лески).

А' нас, у всіх трудящих нашої 
країни, одна мета, одні вавдавня 
— забезпечити ще більше про
цвітання і могутність нашої Бать
ківщини, добитися швидкого під
несення добробуту і культури на
роду, безустанно працювати лад 
тим, щоб усім радянським людям

"н і «ся все краще й краще. 
(Бурхливі, тривалі оплески).

В нашій країні цінять і пова
жають сумлінну працю, спрямо
вану на досягнення цієї великої 
і благородної мети, Робітники і 
робітниці, інженерні - технічні 
працівники і службовці ігромис- 
ловоеті, будівництва, транспорту 
і зв’язку, колгоспники і колгосп
ниці, всі працівники сільського 
господарства, працівники торгів
лі — всі трудівники, які ство
рюють і умножають багатство на
шої Батьківщини; 
що 'відкривають нові 
технічного прогресу, 
силами природи, 
людської праці; працівники 
віти, лїтеїратури і мистецтва,

діячі науки, 
можливості 
оволодіння 

полегшення 
ос- 

___ _ які 
віддають свою працю благородній 
справі комуністичного виховання 
радянських людей; сам тіддапі 
трудівники медичного фронту, що 
охороняють здоров'я радянських 
людей: воїни овіяних главою пе
ремог героїчної Радянської Армії 
і Військово-Морського Флоту — 

! всі радянські люди — є творця
ми, будівниками нового життя. Це 
їх самовідданій праці зобов'язана 
наша Батьківщина своєю велич
чю і славою. (Бурхливі оплески).

Впевнено, бадьоро і сміливії 
дивиться радянська людина у 
свій завтрашній день. Вона знає, 
що в ім'я її щастя, в ім'я мир
ного розвитку і процвітання на
шої славної Батьківщини — 
Комуністична партія віддає всі 
свої сили. (Тривалі оплески).

Хай живе наш великий героїч
ний народ! (Бурхливі оплески).

Хай живе рідна Комуністична 
партія—натхненник і організатор 
всіх наших перемог! (Бурхливі, 
тривалі оплески).

Хай процвітає наша Батьків
щина на щастя і радість. всіх ра
дянських людей! (Бурхливі, три
валі оплески).

Від прапором Маркса—Енгельса 
— Леніна — Сталіна вперед до 
нових перемог! (Бурхлива, довго 
не стихаюча овація. Всі встають).

Н А ЕКОН ОМ ІЧ НІ ТЕМИ

За економію і бережливість
На XIX з’їзді партії товариш 

Маленков підкреслив, що, чим 
повніше і раціональніше будуть 
використовуватись виробничі ре
сурси, чим бережливіше і ощад
ливіше ми будемо вести наше 
господарство, тим більших успі
хів ми доб'ємося у розвитку всіх 
галузей народного господарства, 
тим більших результатів досяг
немо в підвищенні матеріального 
і культурного рівня життя на
роду.

Борючись за здійснення ди
ректив XIX з'їзду партії, трудів- . 
пики підприємств тресту «Олек- 
сандріявугілля» добились в ми
нулому році значного поліпшення 
всіх техиіко-економічних показ
ників. Досить сказати, що по 
тресту економія від фінансово- 
господарської діяльності стано
вить понад 12 мільйонів карбо
ванців.

Однак ряд підприємств не зу
міли закріпити досягнутих успі
хів і вже в перші місяці 1954 

року стали давати збитки. Так, 
Байдаківська брикетна фабрика 
' директор фабрики т. Філінов), 
Сеиенівський вуглерозріз (на
чальник т. Артюхов) не справи
лись з планом січня і лютого, 
заборгували десятки тисяч тонн 
брикету і вугілля.

Господарські керівники нама
гаються пояснити погану роботу 
тим, що в цьому році була суво
ра зима. Безумовно, міцігі і три
валі морози в значній мірі позна
чились на виконанні виробничої 
програми, але відставання б не 
сталось, якби підприємства сер
йозно подбали про підготовку до 
роботи в зимових умовах, якби 
тут по-справжньому боролись за 
використання внутрішніх резер
вів.

Взяти хоча б Байдаківську 
брикетну фабрику. Цех № 1 тіль
ки в січні перевитратив сировини 
по 170 кілограмів на 1 тонну 
брикету. Це значить, що в гро
шовому виразі збитки обійшлись 

в 14,5 тисячі карбованців. В лю
тому вони становлять 6,4 тисячі 
карбованців.

Відсутність наполегливої бо
ротьби за краще використання 
механізмів, знеосібка у догляді за 
ними, порушення технологічного 
процесу призвело до того, що за 
два місяці фабрика перевитрати
ла пару чіа суму 47 тисяч кар
бованців.

Варто навести ще один харак
терний приклад. Якщо протягом 
1953 року Байдаківська брикет
на фабрика мала економію елек
троенергії, то за два місяці ни
нішнього року -перевитрата елек
троенергії вже становить на 23 
тисячі карбованців. І це тоді, ко
ли норми витрати, встановлені 
на 1954 рік, такі ж, як були в 
минулому році.

Не дбають тут про правильно 
використання мастила. Після від
працювання його протягом Рев
ного часу слід регенерувати і 
повторно використати. Але реге

нераційна установка не змонто
вана і тому мастила після їх пер
шого використання витрачають 
на різні господарські потреби.

Тільки на 'повторному викорис
танні мастильних матеріалів мож
на щомісяця економити десятки 
тисяч карбованців.

Не дивно, що фабрика за два 
місяці дала різних збитків на 
суму, що перебільшує 100 тисяч 
карбованців.

Одним з важливих резервів 
економії є максимальне заванта
ження механізмів. Цьому теж не 
приділяється належної уваги. 
Керівники фабрики 'директор 
т. Філінов, головний інженер 
т. Лопата) погано займаються ор
ганізацією виробництва, не при
слухаються до пропозицій і 'порад 
робітників, не підтримують їх іні
ціативи.

Вже даївно передовики вироб
ництва вказували господарникам 
на необхідність встановити лі
чильники біля кожного пресу, 
щоб знати, скільки виробив про
дукції той чи інший пресуваль
ник. Та досі нічого не зроблено 
в цій справі.

На підприємствах тресту слабо 
ведеться боротьба з простоями 
залізничних вагонів. Тільки в 
січні виплачено 71 тисячу кар
бованців штрафу. Особливо багато 
простоюють залізничні вагони на 
шахті № 2-3, Семездвському вуг
лерозрізі.

Резерви економії у нас великі. 
Вони — в кращому використанні 
механізмів, удосконаленні методів 
і організації праці, повторному 
використанні кріпильного лісу, 
мастильних і обтирочних матері
алів тощо.

Керівники підприємств, партій
ні, профспілкові і комсомольські 
організації повинні особливу ува
гу приділити питанням якісних 
показників роботи, зниження со
бівартості продукції, підвищення 
продуктивності праці вугільни
ків. Багатотисячний колектив 
трудящих тресту «Олександрія- 
вугі.тля» мак всі можливості пра
цювати рентабельно, без збитків. 
Ці можливості треба повністю ви
користати.

М. БОРИСЕННО, 
начальник планового відділу 
тресту «Оленсандріявугілля».
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За дальше круте піднесення сільського господарства МІЖНАРОДНИЙ ОГЛЯД
Що заважає нам в роботі
Я працюю дояркою на молоч

но-товарній фермі в артілі й. Ка- 
лініна. За мною закріплено 11 
фуражних корів. Разом з подруга
ми я прагну добитись високої 
продуктивності худоби. Вже за
раз у нас немає жодної ялової 
корови, значно поліпшилась орга
нізація праці на фермі.

Проте правління артілі та йо
го голова т. Стрілецький ще ма
ло дбають про дальший розвиток 
громадського тваринництва. Так, в 
минулому році було запроваджено 
чотириразове доїння корів, якого 
по суті не дотримувались, а по
тім знову перейшли на триразове. 
Внаслідок цього від кожної фу
ражної корови надоєно по 1.428 
літрів молока при плановому 
завданні 1.600.

В свій час не було створено 
достатку кормів на зимовий пе
ріод. На кожну корову було заго
товлено лише по 2 тонни силосу 
і зовсім мало сіна. Уже на почат
ку березня раціон на корову змен
шено з 1 кілограма концентра
тів до 0,5, а сіна взагалі не да-

До виходу в поле
Щоб успішно провести польові 

роботи за умов цієї весни, по
трібна велика організованість, 
зразкова підготовка всіх засобів 
до виходу в поле.

Саме цього не відчувається в 
артілі «Шлях до комунізму». В 
підготовці до весни мають місце 
серйозні недоліки, які, коли їх 
швидко не усунути, можуть за
тримати темпи робіт, знизити їх 
якість.

Як у першій, так і другій 
рільничих бригадах досі не підго
товлено до роботи живе тягло, 
па 35 голів робочих коней невис- 
тачає збруї — хомутів, шлейок 
тощо. Зволікається ремонт безта- 
рок. Серйозні недоробленості Є і 
в організації праці. До цього ча
су не складені виробничі плани, 
не закріплені за людьми тягло 
та інвентар.

Листи із столиці Радянської України

Найбільший колгоспний ринок
Здійснюючи рішення партії і 

уряду, архітектори України, які 
працюють над проектами плану
вання, реконструкції і благоус
трою міст, приділяють велику 
увагу створенню зручних, добре 
устаткованих колгоспних ринків. 
При цьому враховуються зрослі 
запити трудівників соціалістич
них полів, які приїздять у місто 
для реалізації лишків сільсько
господарських продуктів і прид
бання потрібних промислових то
варів. Уже розроблені проекти 
нових впорядкованих колгоспних 
ринків у Сталіне, Дніпропетров
ську та інших обласних цент
рах.

У Києві, поблизу старого, не- 
пристосованого для нинішніх 
умов торгівлі Сінного базару, роз
горнулось будівництво найбільшо
го на Україні колгоспного крито
го ринку. Тут будуть споруджені 
двоповерховий продовольчий кор
пус, готель, кафе-закусочна, чай
на і два великих промтоварних 
магазини.

ли. Цс різко позначилось на удої 
молока. Якщо в кіпці лютого на
доювали по 8 літрів від кожної 
корови, то зараз — ледве 6.

Про підготовку кормів до зго
довування у нас також ніхто не 
дбає. Макуху, яку видають коро
вам, доводиться розмочувати в 
тих відрах, в які доїмо корів. В 
той час, як в артілі стоїть авто
матичний кормозапарник.

На фермі невистачає також 
скотарів. На зборах колгосп
ників їх було виділено три, 
але працює зараз два, які не 
встигають до приходу доярок 
очистити приміщення від гною. 
Внаслідок поганого догляду ко
рови брудні. Нічний сторож при
ходить лише спати на ферму.

Правлінню артілі необхідно 
звернути увагу на догляд і утри
мання громадського тваринниц
тва, організувати двозмінну робо
ту на фермі за прикладом передо
виків — тваринників нашого ра
йону.

Г. СТАСЮК, 
доярна артілі ім. Налініна.

не ПІДГОТОВИЛИСЬ
Багато колгоспів давно прова

дять підживлення озимини, є всі 
умови для цього і в нашому кол
госпі. Але через погане керівниц
тво з боку голови правління ар
тілі т. Гордецького доведений 
план підживлення не виконуєть
ся.

Не готові до виходу в поле 
тракторні бригади № 10 і .V: 12 
з Олександрійської МТС, які об
служують артіль. Більшість трак
торів досі перебуває на са
дибі МТС — в ремонті. В трак
торні бригади не визначені при
чіплювачі.

Ці факти свідчать про те, що 
голова колгоспу т. Гордецький і 
директор Олександрійської МТС 
т. Байда незадовільно керують 
розгортанням весняно - польових 
робіт.

С. ЯКИНА, 
колгоспник.

Головний продовольчий павіль
йон, який тепер споруджується, 
буде устаткований з усіма вигода
ми для продавців і покупців. В 

і ньому відводиться тисяча місць 
для продажу м'яса, овочів і мо- 

! лочних продуктів. У підвалах 
! встановлюються холодильники, 
’ розраховані на зберігання 500 
■ тонн продуктів, які спеціальними 
1 ліфтами доставлятимуться в тор- 
[ говельні ларі першого і другого 
' поверхів. Холодильні установки 
! устатковуються також у кожному 

ларі.
Проект нового критого ринку 

передбачає створення залу для 
і відпочинку, спеціальних примі- 
і іцень для видачі халатів та ін

вентаря продавцям колгоспних 
ларів, для м’ясові молококон- 
трольних станцій. Всі корпуси 
ринку радіофікуються для інфор
мування міських покупців про 
асортимент продуктів у колгосп
них ларях, а колгоспників —про 
промислові товари, які вони змо
жуть придбати в магазинах.

Дах центральної частини про

Хлібороби 
ВИЙШЛИ В поле
Всі колгоспники рільничих 

бригад сільгоспартілі ім. 18 з'їзду 
ВКП(б), Войнівської сільради, 
вийшли в поле і почали весняні 
роботи. Тракторна бригада т. Че
редниченка закрила вологу на 
площі 90 гектарів, а рільнича 
бригада т. Грабенка живим тяг
лом заборонувала 12 гектарів 
ріллі. В колгоспі підживлено 160 
гектарів озимини з плану 250 
гектарів.

Успішно проводять цю роботу 
і в колгоспі ім. Леніна (місто) 
тракторні та рільничі бригади. 
Так, тракторна бригада т. Попова 
14 березня 1954 року закрила 
вологу на площі 40 гектарів і 
підживила мінеральними добрива
ми 86 гектарів озимини.

Колектив Іваиівського молочно- 
овочівницького радгоспу, ставши 
на трудову вахту на честь 300- 
річчя возз'єднання України 
з Росією, прагне збільшити ви
робництво овочів на тій же ви
робничій площі. Зараз в радгоспі 
йде висадка розсади в торфо-пе- 
регнійні горщечки.

На знімку: робітниця М. А. Ан- 
тонова (справа) і старший агро
ном Л. І. Кабешова у теплиці.

Фото Ф. Каришсва. 
Прескліше ТАРС.

дуктового павільйопа (довжиною 
в 100 і шириною в 34 метри) 
буде засклений, що дасть вели
кий доступ світлу. Стіни і коло
ни павільйона прикрашуються 
кольоровою керамікою, мармуро
вими плитами і художнім малю
ванням, яке відобразить успіхи 
колгоспного будівництва. Фасад 
будинку споруджується з білої 
вапнякової цегли в поєднанні з 
візерунчастою керамікою. Цен
тральний вхід оформляється ча
вунним литвом і кольоровим 
склом.

Новий колгоспний ринок роз
рахований на обслужування 120 
тисяч трудящих переважно з Мо- 
лотовського і Сталінського райо
нів столиці Радянської України. 
Основні роботи по його споруд
женню передбачається закінчити 
в цьому році.

З відкриттям нового колгоспно
го ринку на місці нинішнього 
Сінного базару буде розбитий кра
сивий сквер.

К. ЕВГЕНОВ.
м. Київ.

Вибори в народному Китаї
У зв'язку з виборами до Вер

ховної Ради СРСР китайський 
журнал «Шішішоуце» писав: «Ра
зом з усіма народами світу ки
тайський народ сповнений зараз, 
напередодні виборів до Верховної 
Ради СРСР, почуттям величезної 
радості і гордості, бо ці вибори є 
новим показником переваг соціа
лістичного ладу».

Радянські люди, в свою чергу, 
радіють з досягнень братнього ки- 

\ тайського народу і вітають успіхи 
( демократії, що яскраво проявили- 
| ся в ході виборів до органів на

родної влади Китайської Народ- 
| ної Республіки. Ці вибори, що по- 
I малися в травні минулого року, 

вперше в історії Китаю є справді 
загальними. Обирати і бути обра
ними мають право всі громадяни, 
які досягли 18 років, за винятком 

, мізерної групки поміщиків, що не 
і змінили своєї класової приналеж

ності, контрреволюціонерів і осіб, 
І позбавлених виборчих прав по су- 
| ду, і божевільних.

Разом з тим вибори в Китаї не 
є повністю прямими і таємними. 
До Верховного органу влади ви
бори проводяться делегатами, об
раними на народних зборах. При 
обранні до низових органів влади 
голосування проводиться відкри
то, підняттям руки, що викликано 
наявністю великого числа не
письменних. Існує різниця в 
представництві від міст і сіл, що 
необхідно для того, щоб зберегти 
і зміцнити керівну роль робітничо
го класу у вищих органах влади. 
Ці особливості виборчої системи 
покликані служити дальшому де
мократичному розвиткові країни і 
повному здійсненню в ній принци
пів народовластя.

Тепер вибори до низових орга
нів народної влади в Китаї в ос
новному підходять до кінця і ши
роко розгорнулись вибори до пові
тових зборів народних представ
ників. Вибори до Всекитайськик 
зборів народних представників, 
які мають прийняти конституцію, 
затвердити п'ятирічний план роз
витку народного господарства кра
їни і обрати уряд, будуть прове
дені пізніше.

Вибори, що пройшли в містах і 
селах, характеризувались високою 
активністю виборців. Знаменно, 
що в раніш відсталих провінціях, 
населених національними меншос
тями, процент участі в голосуван
ні становить від 80 до 95 процен
тів. У Пекіні у виборах низових 
органів народної влади взяли 
участь 98 процентів усіх виборців. 
Китайський народ обирає до орга
нів влади найбільш достойних лю
дей, кращих виробничників і гро
мадських діячів.

Загальні вибори в Китайській 
Народній Республіці демонстру
ють торжество народної демокра
тії і згуртування всього китай
ського народу навколо його слав
ної Комуністичної партії і Цен
трального народного уряду.

ЗАГИБЕЛЬ ЧАСТИНИ ВРОЖАЮ НА ФІЛІППІНАХ
НЬЮ-ЙОРК, 13 березня. (ТАРС). 

За повідомленням кореспондента 
агентства Юнайтед Пресе з Мані
ли (Філіппіни), незліченне число 
пацюків спустошили великі сіль
ськогосподарські райони на остро
ві Мінданао, в результаті чого

АРЕШТ КОЛИШНЬОГО МІНІСТРА 
ЗАКОРДОННИХ СПРАВ ІРАНУ ФАТЕМІ

ЛОНДОН, 13 березня. (ТАРС). 
Як передає кореспондент агент
ства Рейтер з Тегерана, там офі
ціально оголошено, що колишній

ПОВІДОМЛЕННЯ
18 березня о 19 годині в приміщенні парткабінету МК КП 

України відбудеться лекція для вивчаючих марксистсько-ленінську 
теорію на тему „Марксизм-ленінізм про класи і класову боротьбу".

Лекцію читає т. Жислін.
Відділ пропаганди І агітації МК КП України.

США створюють вогнище 
агресії на Далекому Сході
Одночасно із створенням агре

сивної армії в Західній Німеччині 
Сполучені Штати роблять нові 
кроки по озброєнню Японії, яку 
американська вояччина намагає
ться втягнути в свої авантюри на 
Далекому Сході. Цій меті слу
жать укладені цими днями чотири 
американо-японських угоди. Най
важливішою з них є так звана 
«Угода про допомогу в гаранту
ванні взаємної безпеки».

В чому її смисл? Досі переоз
броєння Японії проводилось скрнт- 
но, і приводом створення «корпу
су національної безпеки»; відкрите 
переозброєння Японії заборонене 
японською конституцією. Зараз 
американські монополії і зв’язані 
з ними японські правлячі кола хо
чуть проводити неприкрите пере
озброєння Японії. За угодою про 
«допомогу в гарантуванні взаєм
ної безпеки» США передадуть 
протягом найближчого року Ятк* 
нії озброєння на 150 мільйонів 
ларів, нададуть 10 мільйонів до
ларів на розвиток японської воєн
ної промисловості і дадуть їй за
мовлення на 40 мільйонів доларів. 
В Японії створюється сучасна ар
мія, військово-повітряні сили, вій
ськово-морський флот. Організує
ться фактичне військове міністев- 
ство. Командування у збройЯТх 
силах будується за американ
ським зразком, щоб полегшити 
перетворення їх у придаток амери
канської армії. Передбачається 
також можливість використання 
японських військ за межами Япо
нії без дозволу парламенту, що 
видає агресивний характер нових 
збройних сил Японії.

Розуміючи це, японський народ 
посилює боротьбу проти переоз
броєння Японії і проти американо- 
японських угод. Опозиція виникла 
навіть у парламенті. Противники 
переозброєння підкреслюють, що 
нові амернкано-японські угоди 
збільшують міжнародну напруже
ність на Далекому Сході, втяга
ють Японію в американські агре
сивні авантюри і суперечать інте
ресам японського народу. Гене
ральний секретар лівої соціаліс
тичної партії Вада охарактеризу
вав американо-японські угоди як 
широке втручання США у внут
рішні справи Японії. Угоди, гово
риться в заяві правої соціалістич
ної партії, «явно порушують япон
ську конституцію, підривають не
залежність Японії, переводять 
японську економіку на воєнні рей
ки і ведуть до придушення демо
кратичних свобод». Голова робіт
ничо-селянської партії Курода за
явив, що, коли угоди наберуть 
чинності, Японія буде повністю 
закабалена Америкою.

Японський народ рішуче осуджує 
політику правлячих кіл краї
ни, які зв’язали себе з агресивни
ми планами американських міліта
ристів.

С. ІВАНОВ.

сотні тисяч селян виявились під 
загрозою голоду. Сільськогоспо
дарські чиновники вважають, що в 
провінції Котабато пацюки зни
щили 80 процентів урожаю цього 
року.

міністр закордонних справ Ірану 
Хосейн Фатемі, за яким поліція 
охотилася з моменту повалення 
уряду Мосаддика, був арештова
ний сьогодні в Тегерані.

Редактор В. МАЛЕНКО.
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Пролетарі всіх країн, єднайтеся! Рік видання ХХУ-й

Вибори до Верховної Ради СРСР
показали велику силу морально-політич
ної єдності соціалістичного суспільства,
дружби народів СРСР і животворного
радянського патріотизму.
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Успішно виконати план Повідомлення
першого кварталу

Напередодні виборів Пар
тія в своєму Зверненні поста
вила перед трудящими кон
кретні завдання по дальшому 
розвитку народного господар
ства, закликала трудівників 
соціалістичної промисловості 

' збілі^пувати випуск 1 поліп- 
шуіпати якість продукції, при
водити в дію резерви про
мисловості, краще викорис
товувати техніку.

На це Звернення трудів
ники нашого міста відповіли 
ще ширшим розгортанням со- 
ціадз-гичного змагання, но
вими виробничими перемога
ми в боротьбі за дострокове 
виконання п’ятої п’ятирічки.

Значних успіхів у змаган
ні добився колектив шахти 
№ 2-3. Він здійснив взяте 
зобов’язання на честь вибо
рів, видавши понад план двох 
з половиною місяців 3 еше
лони вугілля.

Дотримали свого слова 
енергетики електростанції, 
які достроково справились з 
квартальним завданням.

Багато надпланової про
дукції випустили завод «Чер
воний ливарник», швейна 
фабрика, міськхарчокомбінат.

Успіхи, здобуті в передви
борному змаганні, треба за
кріпити і домагатись нових 
перемог. Особливо напруже
но повинні попрацювати в 
дні, що залишилися до кінця 
першого кварталу, гірники 
тресту « Олександр іявугіл- 
ля», які з початку року за
боргували десятки тисяч тони 
палива. Необхідно підтягти 
відстаючі підприємства до 
ріння передових, повернути 
борг країні.

Байдаїківсьїкий вуглерозріз 
протягом січня і лютого не 
виконував плану. Тільки в 
березні він підвищив темпи, 
став перекривати графік. 
Гірники можуть і повинні на
долужити прогаяне, добитись 
чіткої, ритмічної роботи.

Найбільше відстав Сеіме- 
нівський вуглерозріз. Стало
ся це не тільки через непід
готовленість до роботи в зи

-------- ---------
У Президії Верховної Ради СРСР

Президія Верховної Ради СРСР 
па поданням Ради Міністрів СРСР 
утворила загальносоюзне Мініс
терство вищої освіти СРСР на 
базіі установ, організацій і під
приємств Головного управління 
вищої освіти і Управління серед
ніх спеціальних учбових закла
дів Міністерства культури СРСР.

Міністерству вищої освіти 
СРСР передані учбові заклади, ус
танови, організації і підприємс
тва за списком, затвердженим 
Радою Міністрів СРСР.

Міністром вищої освіти СРСР 

мових умовах, відсутність до
статніх запасів вугілля, гото
вих до виймання, але й через 
погане використання техніки, 
внутрішніх резервів.

Колектив має всі можли
вості круто піднести темпи. 
Для цього треба усунути не
доліки в організації праці, 
повністю завантажити екска
ваторний парк, пустити в дію 
транспортно-відвальний міст.

Чимало продукції недода
ла Байдаківська брикетна 
фабрика. Обов’язок брикетни- 
ків набрати високий ритм, 
домогтись ефективного вико
ристання обладнання, щоден
ного значного перевиконання 
плану.

Головним у соціалістично
му змаганні є неухильне під
несення продуктивності пра
ці, всемірне поліпшення 
якості продукції. До цього 1 
повинна бути прикута увага 
господарників, партійних і 
профспілкових організацій.

Між тим, на рудоремонт- 
ному заводі ці важливі пи
тання недооцінюються парт- 
бюро і завкомом. Багато ро
бітників не виконують взятих 
зобов’язань по підвищенню 
продуктивності 'праці. В це
хах відсутня наполеглива бо
ротьба за культуру виробниц
тва, за збільшення випуску 
продукції з наявних виробни
чих площ.

Секретар парторганіїзації 
т. Ключников і голова завко
му т. Васильєв не займають
ся змаганням, не добивають
ся впровадження і поширен
ня кращих методів, передо
вої технології.

Трудящі Олександрії, зма
гаючись на честь 300-річчя 
возз’єднання України з Ро
сією, прагнуть дати країні 
більше вугілля, брикету, жи
тел, електроенергії, товарів 
народного споживання.

Партійні, господарські і 
профспілкові організації зо
бов’язані мобілізувати маси 
на успішне виконання плану 
першого кварталу з усіх кіль
кісних і якісних показників.

призначений тов. Елютін Вяче
слав Петрович.

** «
Президія Верховної Ради СРСР 

призначила тов. Александрова 
Георгія Федоровича міністром 
культури СРСР.

♦* *
Президія Верховної Ради СРСР 

увільнила тов. Пономарениа 
П. К. від обов’язків міністра 
культури СРСР, у зв'язку в об
ранням його першим секретарем 
ЦК КП Казахстану.

Центральної виборчої комісії по виборах 
до Верховної Ради СРСР про підсумки 

виборів 14 березня 1954 року
У Центральну виборчу комісію надій

шли від усіх Окружних виборчих комі
сій остаточні дані про підсумки виборів 
до Верховної Ради СРСР. На підставі 
вказаних даних загальне число виборців 
по всіх виборчих округах визначилось в 
120 мільйонів 750 тисяч 816 чоловік, з 
них взяло участь у виборах депутатів 
Верховної Ради СРСР 120 мільйонів 727 
тисяч 826 чоловік, або 99, 98 процента 
від загальної кількості виборців.

В усіх виборчих округах по виборах 
до Ради Союзу за кандидатів народного 
блоку комуністів і безпартійних голосу
вало 120 мільйонів 479 тисяч 249 чоловік, 
що становить 99, 79 проц. від загаль
ного числа виборців, які брали участь у 
голосуванні. Голосувало проти кандида
тів у депутати Ради Союзу 247 тисяч

897 чоловік. На підставі ст. 88 „Положен
ня про вибори до Верховної РадиСРСР" 
визнано недійсними 680 бюлетенів.

В усіх виборчих округах по виборах 
до Ради Національностей за кандидатів 
народного блоку комуністів і безпартій
них голосувало 120 мільйонів 539 тисяч 
860 виборців, що становить 99,84 проц. 
від загального числа виборців, які 
брали участь у голосуванні. Голосувало 
проти кандидатів у депутати Ради На
ціональностей 187 тисяч 357 чоловік. 
На підставі ст. 88 „Положення про ви
бори до Верховної Ради СРСР* визна
но недійсними 609 бюлетенів.

Підсумки виборів до Ради Союзу і 
Ради Національностей по союзних рес
публіках характеризуються такими да
ними:

НАЗВА СОЮЗНОЇ 

РЕСПУБЛІКИ

Число

виборців

Брало участь 
в голосуванні До Ради Союзу
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РРФСР 68.872.018 68.857.195 99.98 68.669.607 99.73 68.740.161 99.83
Українська РСР 25.193.233 25.189.577 99.99 25.161.264 99.88 25.167.319 99.91
Білоруська РСР 4.870.828 4.870.586 99.99 4.868.015 99.94 4.854.014 99.66
Узбецька РСР 3.863.023 3.862.023 99.97 3.857.943 99.89 3.856.439 99.86
Казахська РСР 4.202.005 4.201.859 99.99 4.193.194 99.79 4.192.461 99.78
Грузинська РСР 2.347.152 2.347.094 99.99 2.346.209 99.95 2.346.989 99.99
Азербайджанська. РСР 1.895.965 1.895.903 99.99 1.892.392 99.81 1.892.607 99.83
Литовська РСР 1.645.427 1.644.631 99.95 1.643.242 99.91 1.643.698 99.94
Молдавська РСР 1.485.702 1.485.571 99.99 1.483.324 99.85 1.482.755 99.80
Латвійська РСР 1.434.249 1.433.672 99.96 1.432.979 99.94 1.433.049 99.96
Киргизька РСР 1.071.337 1.071.257 99.99 1.067.813 99.67 1.068.165 99.70
Таджицька РСР 948.903 948.894 99.99 948.110 99.92 947.916 99.89
Вірменська РСР 862.329 862.318 99.99 861.874 99.94 861.775 99.94
Туркменська РСР 773.658 773.600 99.99 772.297 99.83 772.382 99.84
Естонська РСР 876.892 875.611 99.85 873.621 99.77 873.478 99.76
Карело-Фінська РСР 408.095 408.035 99.99 407.365 99.84 406.652 99.66

Всього но СРСР 120.750.816
'120.727.826

99.98 120.479.249 99.79 120.539.860 99.84
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В усіх виборчих округах по виборах 
до Ради Національностей від автоном
них республік, автономних областей 
і національних округів із загального 
числа виборців 9.534.150 чоловік у 
голосуванні взяло участь 9.532.571 
чоловік, або 99,98 проц. від загального 
числа виборців. За кандидатів народного 
блоку комуністів і безпартійних в цих 
округах голосувало 9 мільйонів 503 ти
сячі 807 чоловік, або 99,69 проц. від за
гального числа виборців, що брали участь 
у голосуванні, проти кандидатів у депу

тати Ради Національностей від автоном
них республік, автономних областей і на
ціональних округів голосувало 28.722 чо
ловіка. На підставі ст. 88 „Положення 
про вибори до Верховної Ради СРСР" 
визнано недійсними 42 бюлетені.

Центральна виборча комісія розгля
нула матеріали по кожному виборчому 
округу окремо і на підставі ст. 38 „По
ложення про вибори до Верховної Ради 
СРСР" зареєструвала обрання депутатів 
до Верховної Ради СРСР по всіх 1.347 
виборчих округах.

У Виборчій комісії Української РСР по виборах до Ради Національностей
17 березня відбулося засідання 

Виборчої комісії Української РСР 
по виборах до Ради Національ
ностей Верховної Ради СРСР. За
сідання відкрив голова Виборчої 
комісії тоїв. К. Ф. Москалець.

З доповіддю про результати 
виборів до Ради Національностей 
Верховної Ради СРСР від Україн
ської РСР виступила секретар 
Виборчої комісії тов. К. А. Коло

сова, яка повідомила, що вибори 
до Верховної Ради СРСР по всій 
Українській Радянській Соціаліс
тичній Республіці пройшли в об
становці величезного патріотич
ного піднесення і політичної ак
тивності населення й були велич
ною демонстрацією єдності Кому
ністичної партії, Радянського 
уряду і народу. Усі 25 кандида
тів у депутати Ради Національ

ностей Верховної Ради СРСР від 
Української РСР, які були заре
єстровані Окружними виборчими 
комісіями, одностайно обрані де
путатами.

Виборча комісія одноголосно 
затвердила доповідь тов. К. А. Ко
лосової про підсумки виборів до 
Ради Національностей Верховної 
Ради СРСР від Української РСР.

(РАТАУ).
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Партійне життя
Посилюємо масово-політичну роботу

Невичерпне джерело 
творчості

У відповідності з постановою 
вересневого Пленуму ЦК ПІРС 
при Олександрійській і Користів- 
ській МТС створено групи ін
структорів на чолі в секретарями 
райкому КП України.

Мене затверджено інструктором 
райкому партії в групі інструк
торів Олександрійської МТС. Я 
обслужую колгоспи ім. Хрущова, 
ім. Жданова, ім. 12-річчя Жовт
ня та ім. Володимира Ульянова.

Свою роботу розпочав з нала
годження партійно-політичної і 
організаційно-партійної роботи в 
колгоспних первинних партій
них організаціях. На партійних 
зборах ми підібрали агітаторів, 
склали плани роботи агітколекти
вів. Були проведені також семі
нари агітаторів. Внаслідок здій
снення цих заходів значно поліп
шилась масово-політична робота 
серед колгоспників. Так, в артілі 
ім. 12-річчя Жовтня протягом 2 
місяців агітатори т. Футорянова, 
Швидка і інші провели 97 бесід. 
Крім того, для хліборобів прочи
тано 17 лекцій і доповідей на 
політичні і наукові теми.

Велику увагу приділяю також 
роботі гуртків партійної і комсо
мольської освіти. В колгоспі ім. 
Хрущова не було створено політ- 
гуртка. Комуністи і безпартійні 
активісти звернулися до мене з 
просьбою організувати в артілі 
гурток но вивченню короткого 
курсу історії партії. Домовившись 
у відділі пропаганди і агітації 
райкому КП України, ми уком
плектували гурток слухачами, 

визначили пропагандиста, і тепер 
12 чоловік—комуністів і безпар
тійних — підвищують тут свої 
знання.

Раніше, до створення інструк
торських груп при МТС, здебіль
шого парторганізації проводили 
закриті збори. Порадившись з се
кретарями парторганівацій, ми ви
рішили більшість господарських 
питань розглядати на відкритих 
зборах, запрошуючи на них ке
рівних працівників і актив. Це 
дає змогу глибше викривати не
доліки в господарській діяльності 
правлінь колгоспів. Так, на від
критих зборах партійної органі
зації артілі ім. Жданова ми обго
ворили питання про стаді трудо
вої дисципліни в рільничій 
бригаді та про підготовку до 
весни. На цих зборах були намі
чені конкретні заходи по усунен
ню виявлених недоліків. Встано
вивши контроль за виконанням 
прийнятого рішення, ми домогли
ся поліпшення трудової дисциплі
ни в бригаді.

Значну роботу проводимо і в 
тракторних бригадах, які об
служують цю групу колгоспів. 
При перевірці роботи тракторної 
бригади в артілі ім. 12-річчя 
Жовтня виявилось, що серед 
трактористів низька трудова дис
ципліна. Це призвело до вволі
кання підготовки причіпного ін
вентаря до весняної сівби. Вжи
тими заходами парторганізації 
колгоспу і дирекції МТС стан в 
бригаді налагоджено.

Як інструктор райкому КП Ук
раїни, я тримаю тісний зв’язок зі 
спеціалістами сільського госпо
дарства МТС і колгоспів, залучаю 
їх до проведення масово-політич
ної роботи серед колгоспників.

З утворенням інструкторських 
груп пожвавилась робота пар
тійних організацій, посилився 
контроль за виконанням прийня
тих рішень, за господарською ді
яльністю правлінь колгоспів.

Щоб глибше кликнути в робо
ту, я часто буваю на партійних 
зборах і заняттях політгуртків.

Великою сплою в колгоспному 
виробництві з'являються спеціа
лісти сільського господарства, 
але їм ще не створено умов для 
плодотворної роботи. Дирекція 
МТС по кілька разів на тиждень 
викликає їх в МТС для складан
ня різних звітів і довідок. Пар
тійні організації колгоспів вжи
вають заходів, щоб відгородити 
спеціалістів від паперової писа
нини.

На інструкторів райкому по
кладено відповідальне завдання по 
проведенню партійно-політичної 
роботи в МТС і колгоспах. Обсяг 
роботи великий і відповідальний, 
але разом з тим робота інструкто
ра жива, творча. І я докладу всіх 
зусиль, щоб виконати завдання, 
які поставив перед нами верес
невий Пленум ЦК КПРС.

В. МЕРЕЖКО,
інструктор партійної групи 

РК КП України при Олек
сандрійській МТС.

* * *

Київська область. Агроном 
Київської МТС Володимир 
Петрович ВОЛОШКО читає 
колгоспникам сільгоспартілі 
ім. Хрущова, Києво-Святошин- 
ського району, постанову Пле
нуму ЦК КПРС, прийняту 2 
березня 1954 року на доповідь 
тов. М. С. Хрущова „Про даль
ше збільшення виробництва 
зерна в країні і про освоєння 
цілинних та перелогових зе
мель".

Фото М. Мельника. 
Прескліше РАТАУ.

* • *

15 березня минуло двадцять 
п’ять років з дня підписання ро
бітниками ленінградського заводу 
«Красньїй вмборжец» першого в 
історії договору на соціалістичне 
змагання.

Почин ленінградців був підго
товлений усім ходом історичного 
розвитку Радянської держави. 
В. І. Ленін у знаменитій статті 
«Як організувати змагання?» 
вказував, що тільки соціалізм 
вперше створює справді необме
жені можливості для розвитку та
лантів і здібностей, які таяться в 
народі.

Ленінські ідеї глибоко проник
ли у свідомість багатомільйонних 
мас трудящих, і соціалістичне 
змагання перетворилося в одну з 
найважливіших підойм комуніс
тичного будівництва в СРСР.

Справді небаченого розмаху 
набрало соціалістичне змагання 
в наші дні. Натхнений історич
ними рішеннями XIX з'їзду пар
тії, рішеннями п’ятої сесії Вер
ховної Ради СРСР і вересневого 
Пленуму ЦК КПРС, радянський 
народ під керівництвом Комуніс
тичної партії успішно розв'язує 
величні народногосподарські зав
дання, що стоять перед країною.

Всенародне змагання за ство
рення на базі могутнього росту 
соціалістичної індустрії в най
ближчі два-три роки достатку 
продовольства для населення і 
сировини для легкої і харчової 
промисловості вже дає чудові 
плоди. У другій половині 1953 
року випуск продукції підприєм
ствами, які виробляють предмети 
народного споживання, збільшив
ся порівняно з тим же періодом 
1952 року на 14 процентів.

День у день шириться соціа
лістичне змагання між колгосп
никами, працівниками МТС і 
радгоспів Російської Федерації і 
Української РСР на честь всена
родного свята — 300-річчя воз
з'єднання України з Росією. 
Трудівники соціалістичного села 
наполегливо борються за зразко
ве проведення весняної сівби, 
за розширення посівних площ, 
підвищення врожайності полів, 
за відмінне завершення зимівлі 
худоби.

Сила змагання — в його ма
совості. Приймаючи соціалістичні 

зобов’язання, кожний трудящий і 
прагне збільшити свій вклад у ' 
велику справу комуністичного 
будівництва, працювати сьогодні 
краще, ніж учора, завтра —кра
ще, ніж сього,дні.

Творчою ініціативою мас на
роджуються іг'ві прогресивні ме- , 
тоди праці, більш досконалі фор-І 
ми організації виробництва, спря- і 
мовані на безперервне збільшення 
кількості і по:чинення якості 
продукції. Ось чому організувати 
соціалістичне змагання —це зна
чить, насамперед, своєчасно під
хопити кожне корисне починан
ня, кожну раціоналізаторську 
пропозицію, глибоко узагальню-1 
вати і наполегливо поширювати! 
передовий досвід новатопів.

Інтереси дальшого \ціутогі| 
піднесення сільського господар
ства вимагають залучання до сої 
ціалістичного змагання всіх кол
госпників, працівників МТС 
радгоспів. Цього вимагає вик»' 
напня постанови Пленуму ЦІ 
КПРС про дальше .ІоЯмпєнін 
виробництва зерна в країні і ог 
воєння цілинних і перелогова 
земель, прийнятої на донові; 
тов. М. С. Хрущова. Велика тво) 
ча сила змагання допоможе и 
вище піднести врожайність полі 
підвищити продуктивність та 
ринництва, добитися нових ус» 
хів у будівництві комунізму. І

Підтягти відстаючих до рів 
передових і добитися загаль| 
го піднесення — такий принц 
соціалістичного змагання. їй 
ний, хто змагається, повис 
чітко знати, які зобов’язання І 
клацає на нього договір ні з 
гаиня, за які показники буде 
ротися ланка, бригада, гоєної 
ство в цілому на кожному & 
наступних сільськогосподарсі 
робіт. Важливою умовою усі 
є оперативний облік і гласв 
підсумків змагання за коя 
день.

Великі і славні діла чекі 
трудівників соціалістичного і 
їх обов'язок — в пайкорої 
строк перетворити в життя 
ставлені Комуністичною над 
величні завдання по створі 
в країні достатку сільсько? 
дарської продукції.

БЕСІДИ АГІТАТОРА

Радянська
На неосяжних просторах —від 

мису Челюскіна на півночі до 
міста Кушка на півдні, від 
Гданської затоки на заході до 
мису Дежньова на сході — роз
кинулась велика соціалістична 
держава — Союз Радянських Со
ціалістичних Республік.

До Радянської держави при
кована увага всього світу. Воро
ги із злобою і ненавистю, друзі 
з надією і любов’ю невідступно 
стежать за швидким і могутнім 
розвитком економіки і культури 
СРСР, за неухильним зростанням 
добробуту народу, за дружним, 
злагідним життям мільйонів ра
дянських людей різних рас і на
ціональностей.

Іноземні робітники і селяни, 
представники прогресивної інте
лігенції вважають великою честю 
і щастям відвідати Радянський 
Союз, набратися тут всенеремага-

багатонаціональна держава
ючої правди марксистсько-ленін
ських ідей, своїми очима подиви
тись на життя без капіталістів і 
поміщиків, на вільну працю без 
кайданів капіталістичного раб
ства.

Авторитетно звучить голос 
Радянської держави на міжнарод
ній арені. Він кличе до миру і 
співробітництва між народами.

Соціалістичний суспільний і 
державний лад породив морально- 
політичну єдність радянського 
суспільства, дружбу народів, жи
вотворний радянський патріо
тизм. Це ті невідомі капіталізмо
ві джерела сили Радянської дер
жави, які роблять її неперемож
ною.

Чудовою особливістю нашої ба
гатонаціональної держави є без
прикладна в історії дружба і бра
терське співробітництво націй, 
національних груп і народностей, 

які населяють її. Не стало екс
плуататорських класів — не ста
ло й джерела національного роз
брату. Послідовно здійснюючи 
ленінсько-сталінську національну 
політику, Комуністична партія 
ліквідувала недовір’я і ворожне
чу між народами нашої країни, 
згуртувала ЇХ в єдину, братню 
сім’ю.

Шістнадцять союзних радян
ських республік об’єднані в єди
ній багатонаціональній Радян
ській державі на началах добро
вільності і рівноправності. У нас 
відсутні суперечності між інтере
сами Радянської держави в ціло
му і республік, які входять до 
неї. Всі народи СРСР мають од
ну спільну мету і завдання — 
побудову комуністичного суспіль
ства. Всі радянські республіки 
заінтересовані в максимальному 

і зміцненні могутності Радянського 

Союзу, а Радянська держава в ці
лому заінтересована у всебічному 
розвитку національних республік, 
областей і округів, що входять до 
неї. Братерська взаємодопомога і 
співробітництво відкривають без
межні можливості для викорис
тання місцевих природних ба
гатств, для культурного процві
тання всіх без винятку народів 
СРСР.

Всім відомо, наприклад, якими 
передовими, культурними респуб
ліками стали при Радянській вла
ді Узбекистан, Туркменія, Кир
гизія, Таджикистан, Казахстан— 
колишні відсталі і пригноблені 
окраїни царської Росії. Розмахові 
промислового виробництва в рес
публіках Радянського Сходу мо
жуть позаздрити багато європей
ських країн.

В усіх радянських республіках 
відбулась культурна революція. 
На території Таджикистану в до
жовтневий період не було ні од
ної школи, а тепер їх у десять 
раз більше, ніж у сусідній дер

жаві — Афганістані, хоч 
лення в Таджикистані в к 
раз менше.

Туркменія щодо розвитку і 
освіти набагато випереди 
тільки країни Сходу, які 
ють з нею, але й багато д 
Західної Європи. В Турюмеї 
РСР з кожних 10 тисяч ж 
навчається у вузах 60 чоло 
Швеції на стільки ж ж 
припадає лише 21 студент, 
лії — 32, у Франції — З 
центів.

І так в будь-якій союзи 
дянській республіці!

У Радянської держави ш 
ших цілей, крім піклувая 
благо народу, подання над 
ним республікам всебічної 
моги в економічному І К’ 
йому будівництві, захисту 
зовнішніх ворогів. Всім п 
Велика Вітчизняна війна, 
казала непереборну силу 
ської багатонаціональної 
ви. Про цю силу говорять 
нішні великі діла раді;
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За дальше круте піднесення сільського господарства

Ширше змагання за успішне перетворення в життя 
завдань, поставлених Пленумом ЦК КПРС

Співдружність
В тісній співдружності працю

ють механізатори і колгоспники 
першої рільничої бригади колгос
пу їм. 18 партконференції. Це 
допомагав нам вирощувати високі 
врожаї зернових і технічних 
культур. Після вересневого Пле
нуму ЦК КПРС наша співдруж
ність ще більше зміцніла. Ми 
прагнемо використати всі резерви 
для підвищення врожайності зер
нових культур і продуктивності 
громадського тваринництва.

З великим задоволенням зустрі
ли колгоспники нашої артілі по
станову Пленуму ЦК КПРС про 
дальше збільшення виробництва 
зерна в країні і про освоєння ці
линних і перелотових земель. 
Цей важливий документ з’являє
ться новим виявом піклування 
Комуністичної партії і Радянсько
го уряду про дальше зміцнення 
економічної могутності соціаліс
тичної Батьківщини.

Наша бригада зобов’язалась ви
ростити в 1954 році по 24 цент
нери озимої пшениці, 150 цент
нерів картоплі, 40 центнері® ку
курудзи з гектара і т. д.

За виконання взятих зобов’я
зань в нас йде наполеглива бо
ротьба. Наша бригада уклала до
говір на соціалістичне змагання з 
бригадою Василя Юниченка, роз
гортається змагання між колгосп
никами.

Зима у нас пройшла у напру
женій боротьбі за зразкову підго
товку до весняно-польових робіт. 
Механізатори тракторної бригади 

Комсомольсько-молодіжна городня бригада
В міській артілі ім. Леніна ство

рено велике парниково-тепличне 
господарство. Хлібороби колгоспу 
нині докладають багато зусиль, 
щоб цього року різко збільшити 
виробництво картоплі і овочів.

У вирішенні важливого зав
дання на допомогу колгоспникам 
прийшли комсомольці і молодь. 
Вони вирішили створити комсо
мольсько-молодіжну городню 
бригаду.

народу. Чи мислимо, наприклад, в 
якій-небудь капіталістичній дер
жаві добитися протягом даох- 
трьох років повного достатку 
продовольства і товарів широкого 
споживання для всіх трудящий 
Або за два роки підняти 13 міль
йонів гектарів перелогових і ці
линних земель.

А Комуністична партія і Ра
дянський уряд сміливо ставлять 
такі грандіозні завдання, тому 
що зросла економічна могутність 
Радянської держави дозволяє на
родам нашої країни успішно роз
в’язати їх. І спільними зусилля
ми всіх союзних соціалістичних 
республік ці завдання будуть 
розв’язані.

Нерушима і непохитна бра
терська дружба вільних радян
ських народів, і нема в світі си
ли, яка могла б її похитнути! 
Яскравим проявом цієї нерозрив
ної дружби є передача Кримської 
області зі складу РРФСР до скла
ду УРСР. Цей історичний дер
жавний акт, який грунтується на 
господарсько-економічній доціль

т. Крючкова допомогли нам вивез
ти в поле 217 тонн гною, відре- 
моптувати сільськогосподарський 
інвентар.

Колгоспники своєчасно очисти
ли і довели до посівних кондицій 
257 центнерів насіння ярих куль
тур, виготовили 50 тисяч земле- 
перегнійних горщечків для виро
щування розсади овочів.

Дружно вийшли ми в поле. Но 
вичікуючи достигання великих 
масивів, бригада включилась 
у весняно-польові роботи. В нас 
уже закрито вологу на площі 300 
гектарів,.підживлено 100 гекта
рів озимини, розпочато культи
вацію під посіви ранніх зернових.

В перші дві роботи в полі кол
госпники і механізатори подають 
зразки самовідданої праці. Трак
тористи тт. Міщенко і Щеглов за 
кілька робочих годин заборону
вали 120 гектарів зябу. Колгосп
ниці Антоніна Велика, Марія 
Хрущ, Іван Матяш, працюючи на 
живому тяглі, щодня заборонову- 
ють по 6 гектарів зябу при зав
данні 5.

З кожним днем шириться фронт 
весняно-польових робіт. Хліборо
би нашої бригади і механізатори 
зроблять все, щоб в цьому році 
виростити високі врожаї всіх 
культур, щоб ділом відповісти на 
постанови партії і уряду про 
дальший розвиток сільського гос
подарства.

І. МАТЯШ, 
бригадир першої рільничої 

бригади.

На зборах з цього приводу вис
тупили молоді колгоспниці тт. 
Любимова, Корсуненко, Матяш та 
інші. Вони виявили бажання піти 
працювати городниками. їх прик
лад наслідували інші.

Тут же було створено городню 
бригаду, до якої ввійшло 27 мо
лодих колгоспників. Бригадиром 
затверджена секретар комсомоль
ської організації артілі т. Матяш, 

ності, здійснений з ініціативи ве
ликого російського народу в дні, 
коли радянські люди відзначають 
як національне свято всіх народів 
СРСР 300-річчя возз’єднання 
України з Росією. Таке справед
ливе розв’язання найважливішого 
питання про перехід частини те
риторії від однієї республіки до 
іншої можливе тільки в країні, 
де нема національного розбрату і 
національних суперечностей. Воно 
свідчить про безмежне довір’я і 
любов російського народу до ук
раїнського народу.

Марксистсько-ленінська ідеоло
гія рівноправності і дружби на
родів, ідеологія пролетарського 
інтернаціоналізму лежить в осно
ві миролюбної політики Радян
ської держави. Радянським людям 
чуже почуття національної і ра
сової ненависті. Радянський на
род ставиться з повного повагою 
до прав інших народів. У нього 
нема і не може бути таких ці
лей, як загарбання чужих тери
торій, поневолення інших наро
дів. Прикладом цього може бути

Дружно, злагоджено
Палке схвалення серед хліборо

бів артілі ім. Молотова знайшла 
постанова Пленуму ЦК КПРС 
«Про збільшення виробництва 
зерна в країні і про освоєная ці
линних і перелогових земель».

Для збільшення врожайності 
озимини велике значення має 
підживлення посівів. За вико
нання цього завдання дружно взя
лися хлібороби. За короткий час 
вони підживили 362 гектари ози
мини з плану 322 гектари.

У весняно - польові роботи в 
артілі включилися механізатори 
тракторних бригад тт. Лелеки і 
Губеького з Користівської МТГ. 
Працюючи вибірково, вони вже 
закрили вологу на 200 гектарах 
зябу.

Колгоспники й механізатори 
змагаються за найкраще прове
дення весняно-польових робіт.

0. НЕЖИВЕНКО.

Розширяється колгоспний сад
Колгоспники артілі ім. Воро- 

шилова ведуть роботи в колгосп
ному саду: знищують шкідників, 
провадять обрізування дерев то
що. Незабаром тут буде закладе
но новий колгоспний сад на пло
щі 10 гектарів. Для цього вже за
готовлено 1.560 штук саджанців 
груш, яблунь, вишень.

Загальна площа колгоспного 
саду цього року зросте до 36 
гектарів.

П. ЧЕЧІТКА,
колгоспний.

ланковими—тт. Додатко, Любимо
ва, Сазонова.

На зборах виступив голова ар
тілі т. Бузаньов. Він розповів 
про великі можливості в колгоспі 
вирощувати високі врожаї овочів 
і картоплі.

В. ГЛОБА, 
зав. відділом кадрів і оргроботи 

райкому ЛКСМУ.

ставлення радянського народу 
до німецького народу. Захищаючи 
свою свободу і незалежність, Ра
дянський Союз розгромив розбій
ницьку гітлерівську державу, 
знищив її збройну силу. Проте 
він і не думав знищувати Німеч
чину. Навпаки, Радянський Союз 
допомагає німецькому народові 
стати на шлях будівництва єди
ної, незалежної, демократичної, 
миролюбної німецької держави, 
твердо і неухильно відстоює пра
во німецького народу самому 
визначити свою долю.

Коли подумаєш про все це, стає 
ясно, чому радянська людина 
будь-якої національності почуває 
себе сином і патріотом усієї Ра
дянської країни.

Комуністична партія свято збе
рігає і безустанно зміцнює друж
бу народів — основу могутності 
і непереможної сили багатонаціо
нальної соціалістичної держави, 
умову всіх успіхів братніх радян
ських республік.

д. делов.

Д ос в ід передовиків сільського госп о даре тва— 
всім колгоспам

За високі врожаї соняшника
Серед багатьох сільськогоспо

дарських культур, вирощуваних 
щороку на полях нашого кол
госпу, важливе місце займає со
няшник.

Очолювана мною ланка має ба
гаторічний досвід вирощування 
цієї цінної олійної культури і 
систематично збирає високі вро
жаї. В минулому році, незважаю
чи на несприятливі метеорологіч
ні умови, врожай перевищив по
казники всіх попередніх років. 
З площі 5,5 га ми зібрали в се
редньому з гектара по 31,4 цнт 
насіння, а на окремій насінній 
ділянці — до 40 центнерів.

Одержання високих урожаїв 
соняшника можливе тільки при 
умові суворого додержання всього 
комплексу агротехнічних прийо
мів, перевірених наукою і прак
тикою передовиків. У своїй робо
ті ми постійно намагаємося впро- 

| ваджувати найбільш прогресивні 
способи вирощування соняшника, 

| і це є головним, що забезпечує 
і успіх.

Після збирання попередника— 
озимої пшениці, тракторна брига
да Героя Соціалістичної Праці 
Никифора Касьяненка, яка об
служує наш колгосп, зразу ж при
ступила до лущення стерні, а в 
кінці вересня площу виорали на 
зяб па глибину ЗО сантиметрів. 
Під орамку було внесено по 6 
тонн гною-сипцю на гектар.

В наших кліматичних умовах 
нагромадження вологи в грунті 
має особливо важливе значення. 
Взимку на всій закріпленій за 
ланкою площі ми провели ста
ранне снігозатримання. На весні, 
як тільки підсохли верхівки гре
бенів і грунт почав розпушува
тись, приступили до передпосів
них робіт. Зяб боронували в два 
сліди в поперечному напрямі з 
тим, щоб добре вирівняти поверх
ню ріллі. Потім площу закульти
вували і внесли в рядки по 50 кг 
гранульованого суперфосфату і 
250 кт попелу на гектар.

Успіх справи багато в чому 
залежить і від строків сівби. Ві
домо, що при ранній сівбі соняш
ника рослини краще використо
вують запаси вологи і поживні 

Барнаул. Перша група московських комсомольців, яка при
була в Алтайський край на освоєння цілинних ^перелогових зе
мель, приступила до навчання.

На знімку: завідуючий кафедрою агротехніки Алтайського 
сільськогосподарського інституту Д. II. Сокольський розповідає 
тракторній бригаді Петра Ретюнського про майбутню роботу.

речовини. Тому соняшник ми ви
сіваємо одночасно з ранніми ко
лосковими.

В минулому році у нас ще не 
було достатніх пристроїв для по
сіву соняшника квадратно-гніздо
вим способом. Цей спосіб, зрозу
міло, дав би ще кращі результа
ти. Сіяли ми комбінованою сі
валкою звичайним широкорядним 
способом, з шириною міжрядь 
70 см. Висівали насіння сорту 
«ВНИИМК-1646» високої кон
диції.

Перше шарування провадили 
зразу при з’явленні сходів. Коли 
появилася друга пара листочшв, 
приступили до проривання, зали
шаючи в гнізді по дві найбільш 
розвинені рослини. Таким чином 
забезпечили на кожному гектарі 
до 41 тисячі рослин.

Протягом вегетаційного періоду 
провели чотири механізованих 
розпушення міжрядь з ручним 
обробітком в гніздах. Особлива 
увага зверталася на те, щоб 
грунт у міжряддях і в рядках 
завжди був розпушений, чистий 
від бур’янів. Слідом за першим 
обробітком провели підживлення 
тракторною сівалкою «2-СК-16*, 
при цьому внесли по 40 кг су
перфосфату і 200 кт попелу на 
гектар. Провели також дворазове 
дозапилення рослин.

За планом колгоспу площа по
сівів соняшника в нашій ланці в 
нинішньому році збільшується 
майже вдвоє. Ми зобов’язалися зі
брати в середньому з гектара по 
34 цнт насіння. Сіяти будемо 
тільки квадратно-гніздовим спо
собом, що буде додатковим дже
релом підвищення врожайності 
соняшника.

На заклик березівських кол
госпників і механізаторів наш 
колгосп включився у соціаліс
тичне змагання на честь всена
родного свята 300-річчя возз’єд
нання України з Росією. Ми до
кладемо всіх зусиль до того, щоб 
своє зобов’язання виконати з 
честю.

М. ДОВГА, 
ланкова колгоспу «Шлях до 
комунізму», Котовського ра

йону, Одеської області.
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ЛИСТИ ДО РЕДАНЦІЇ

Забезпечимо громадське тваринництво 
хорошими приміщеннями

У постанові вересневого Пле
нуму ЦК КПРС вказувалось зо
крема на те, що в багатьох кол
госпах з року в рік не виконую
ться плани будівництва тварин
ницьких приміщень, внаслідок 
чого поголів’я худоби в зимовий 
період розміщується в непристо- 
сованих приміщеннях. В зв’язку 
з цим перед колгоспами стоять 
важливі завдання по будівництву 
добротних тваринницьких буді
вель.

За останні роки в цій справі 
чимало зробили колгоспи імені 
Сталіна, Бандурівської сільради, 
ім. 18 з’їзду ВКП(б) та деякі ін
ші. Тут для худоби споруджені 
хороші приміщення, в них меха
нізовані всі трудомісткі роботи. 
Діяльно готуються ці колгоспи й 
до нового будівельного сезону. В 
артілі ім. Сталіна, наприклад, 
поточного року мають бути збу
довані конюшня, свинарник, ко
рівник і пташник. Для цього в 
колгоспі вже заготовлено близь
ко 500 кубометрів лісоматеріалу, 
400 кубометрів бутового каменю 
тощо. Створено постійну буді
вельну бригаду в складі 22 чоло
вік, якою керує досвідчений 
бригадир т. Тараненко. Взимку 
бригада заготовила потрібний ма
теріал, зробила віконні та дверні 
рами і інше. Це дає можливість з 
потеплінням широко розгорнути 
будівельні роботи.

Проте справи так обстоять да
леко не скрізь. В артілі ім. Карла 
Маркса за останні роки різко

У селищі Перемога є дві се
редні школи, в яких навчаються 
сотні дітей. Є в селищі і магази
ни, що повинні забезпечувати 
учнів всім необхідним для нав

Наука і життя

Як розвивався тваринний світ
Коли і як виникли тварини, як 

вони розвивалися? Такі питання 
люди ставили ще в давні часи.

Протягом багатьох віків релігія 
марно твердила, що все живе на 
Землі виникло з «божої волі», з 
нематеріального начала.

Ідеалістичне уявлення про ви
никнення життя на Землі спросто
ване наукою. На основі вивчення 
скам’янілих решток вимерлих тва
рин, досягнень світової науки пе
редові вчені довели, що сучасні 
тварини виникли в процесі трива
лого розвитку і беруть свій поча
ток від найпростіших організмів, 
які жили на Землі в далекому ми
нулому. В дуже віддалений час, 
у так звану еру «давнього життя» 
(палеозойська), на суші не було 
ні рослин, ні тварин.

В цей період у воді виникли пер
ші рибоподібні організми, з яких 
у дальшому з’явилися наземні 
хребетні тварини.

Велику роль у розвитку сухопут
них тварин відіграла поява на су
ші рослин, які сприяли нагромад
женню в атмосфері кисню, необ
хідного для живлення, як рос
линного, так і тваринного світу.

Наприкінці палеозойської ери на 
суші з’являються сухопутні твари
ни—рептилії, або повзаючі, які вже 
розмножувалися за допомогою 
відкладання яєць. Органом дихан
ня у них були не зябра, як у 
перших наземних тварин, а легені. 

збільшилось поголів’я худоби. 
Плани ж будівництва тварин
ницьких приміщень не виконую
ться. Це призвело до великої 
скупченості тварин на фермах, до 
незадовільного їх утримання. Та
кі умови негативно позначаються 
на продуктивності худоби.

Однак висновків правління ар
тілі з цього не робить і до будів
ництва нових приміщень не го
тується.

Будівельна бригада з дозволу 
голови правління т. Ткаченка в 
колгоспі розформована. Не дивно, 
що для запланованих тварин
ницьких приміщень ніякого буді
вельного матеріалу тут не заго
товлено. Занаряджений артілі ліс 
в кількості 246 кубометрів досі 
не завозиться.

Подібний стан і в артілі ім. Мо
лотова та іце деяких.

Між тим, ці колгоспи мають в 
своєму розпорядженні все необ
хідне для успішного виконання 
планів будівництва тваринниць
ких приміщень.

Правлінням колгоспів час уже 
зрозуміти, що без достатньої 
кількості приміщень не можна ус
пішно вирішувати завдання по 
дальшому зростанню поголів’я і 
підвищенню продуктивності гро
мадського тваринництва. Доведені 
плани будівельних робіт в колгос
пах в нинішньому році мають бу
ти виконані повністю.

Г. ЄМЕЛІН, 
зав. районним відділом нол- 

госпного будівництва.

Де купити шкільні прилади?
чання. Але в цих магазинах не 
можна придбати пера, ручки, 
чорнильниці і чорнила. За цими 
товарами треба їхати до м. Олек
сандрії. Керівникам торговельних

Це був величезний стрибок у роз
витку наземних тварин. Рептилії 
швидко заселили всю сушу. Де
які з них, наприклад, динозаври, 
досягли 40 метрів довжини і 50 
тонн ваги. З рептилій тепер існу
ють крокодили, змії, ящірки і че
репахи.

Потім настала ера «середнього 
життя» (мезозойська), під час якої 
з’явилися перші ссавці. Виникли 
вони від рептилій. Головною їх 
ознакою була теплокровність і на
явність волосяного покриву, що 
полегшувало їм боротьбу за існу
вання. Від рептилій виникли і при
мітивні птахи.

Ера «середнього життя» харак
терна наявністю тварин-плазунів. 
І тільки через багато мільйонів ро
ків, уже в еру «нового життя» 
(неозойська), яка триває і тепер, 
гігантські плазуни стали вимира
ти, поступившись місцем птахам і 
звірям. У цей період від дерев
них комахоїдних (типу сучасної 
тупайї, яка живе в Австралії) ви
никли мавпи, хижаки, копитні та 
інші ссавці. В морях і океанах 
з’являються водні ссавці—тюлені, 
дельфіни та інші. Дуже сильно 
починають розвиватися такі фор
ми тварин, як гризуни і хоботні.

Найбільшою подією в еволюції 
тваринного світу є поява людини. 
Науково доведено, що перші лю
ди виникли від людиноподібних 
мавп. Причиною їх перетворення

Створити цех 
для виготовлення 
столярного клею 
Столярний клей потрібний і 

для промислового та житлового 
будівництва, і для виробництва 
різної меблі. Але для нашого бу
дівництва і для промартілі «Чер
воний тесляр» столярний клей 
завозиться з інших міст в той 
час, коли його виробництво мож
на організувати в Олександрії з 
місцевої сировини: ріг, копит, 
ратиць тощо.

Керівникам міськпромкомбінату 
слід подбати про організацію це
ху, який би виробляв з місцевої 
сировини (а в нас її є в достат
ній кількості) столярний клей 
для задоволення потреб в ньому 
в місті і районі.

0. ЖЕБРОВСЬКИЙ.
м. Олександрія.

Байдужий ревізор
Дуже часто клієнти, як, на

приклад, шахта У» 2-3, Байдаків- 
ська брикетна фабрика не дотри
муються встановленого габариту 
при перевезенні вантажів. Тому 
бувають випадки пошкодження 
вагонів, а також паровозів.

В залізничній транспортній 
конторі є ревізор т. Розпік, який 
зобов'язаний слідкувати за безпе
кою руху поїздів. Та до виконан
ня своїх обов’язків він ставиться 
байдуже, мириться з порушенням 
правил технічної експлуатації.

Т. ІВАНОВ.

організацій слід проявити більше 
ініціативи -і повороткості, щоб 
завезти ці товари в магазини 
селища. 3. ШАПОВАЛОВА, 

учениця шноли № 10.

в найдавніших людей є не біоло
гічні фактори, а соціальні—праця. 
Саме праця створила людину.

Поява на Землі людини зробила 
величезний вплив на поступове 
перетворення рослинного і тварин
ного світу. Багато тварин (мамонт 
та інші) людина зовсім знищила, 
а значну частину одомашнила. 
Наприклад, близько чотирьохсот 
порід свійських собак створено з 
двох форм їх диких предків. З ди
кого предка тура і частково зубра 
людина створила велику кількість 
цінних порід великої рогатої ху
доби.

Величезних успіхів у виведенні 
нових порід тварин і в удоскона
ленні старих добились радянські 
вчені. В тісній співдружності з 
передовими тваринниками колгос
пів і радгоспів вони створили ви
сокопродуктивні породи корів, на
приклад, костромську, а також но
ві породи високопродуктивних 
м’ясошерстних і тонкорунних 
овець. Таких прикладів можна на
вести безліч. Вони, як і досягнен
ня науки в цілому, свідчать про 
те, що людина, вміло спрямовую
чи індивідуальний розвиток орга
нізмів, пізнаючи закони природи, 
примушує її служити своїм інте
ресам.

І. сокур, 
кандидат біологічних наук.

Уряд Демократичної Республіки В'єтнам і В'єтнамська тру
дова партія приділяють велику увагу народній освіті. В республіці 
створена широка сітка шкіл і інших учбових закладів. Відкрито 
багато курсів для дорослих. Після утворення республіки 14 міль
йонів в'єтнамців навчились писати і читати.

На знімку: заняття народних курсів по ліквідації непись
менності в одному з в'єтнамських сіл.

Фото Агентства Сіньхуа. Прескліше ТАРС.

В країнах народної демократії
ЗНИЖЕННЯ ЦІН НА ПРОДОВОЛЬЧІ ТОВАРИ 

В УГОРЩИНІ
14 березня опублікована поста

нова Ради Міністрів Угорської 
Народної Республіки про зни
ження з 15 березня цін на жири 
і м'ясо.

Згідно з постановою, ціни на 
тваринні жири знижуються на 
14,3 процента, на олію — на 
10,5 процента, па свинину—від

ПАТРІОТИЧНИЙ ПОЧИН РУМУНСЬКИХ РОБІТНИКІВ
Відповідаючи на заклик партії 

і УРЯДУ Румунської Народної Рес
публіки зробити 1954 рік роком 
значного підвищення врожайності 
сільськогосподарських культур, 
промислові робітники виявляють 
бажання поїхати в МТС і держав
ні сільські господарства. В газе
тах опублікований лист групи 
робітників та інженерно-техніч
них працівників ряду підпри

ВИБОРИ В КИТАЙСЬКІЙ НАРОДНІЙ РЕСПУБЛІЦІ
В умовах високого політичного 

піднесення трудящих мас у Ки
таї проходять вибори до місцевих 
зборів народних представників. У 
Південно-Західному Китаї на по
чаток березня вибори були вже 
закінчені в районах з населенням 
понад 71 мільйон чоловік. У го
лосуванні всюди взяли участь 
90—95 процентів загального чи
сла виборців.

ПРО ВІДБУДОВУ І РЕКОНСТРУКЦІЮ 
ВЕЛИКИХ МІСТ КОРЕЇ

Кабінет міністрів Корейської 
Народно-Демократичної Республі
ки прийняв постанову про роз
роблення генеральних планів від
будови і реконструкції шести 
великих міст країни — Чхончжі-

ЗРОСТАННЯ БЕЗРОБІТТЯ В США
НЬЮ-ЙОРК, із березня. (ТАРС). 

Вашінгтонський кореспондент 
агентства Ассошіейтед Пресе, по
силаючись на дані бюро перепису

СТРАЙК ЯПОНСЬКИХ ШАХТАРІВ ЗАКІНЧИВСЯ ПЕРЕМОГОЮ
Закінчився загальний страйк 

шахтарів 15 великих вугільних 
компаній Японії, які входять до 
національної спілки робітників ву
гільної промисловості. Страйк по
чався 28 січня і проводився кіль

7,8 процента до 14,8 процента, 
яловичину — від 9,4 процента 
до 13,5 процента, різні ковбаси 
і м’ясні вироби — від 4,8 про
цента до 21,4 процента і так да
лі. Зниження цін на жири і м’я
со забезпечить населенню країни 
500 мільйонів форинті® економії 
за рік.

ємств Бухареста, в якому вони 
просять направити їх в МТС і 
держгоспи. «Ми, — говориться в 
листі, — вважаємо своїм патріо
тичним обов’язком іти працювати 
в села, МТС б держгоспи, щоб 
особистою працею разом з трудя
щими селянами сприяти збіль
шенії ю с і льськогосподарсько го 
виробництва».

Вибори депутатів до місцевих 
зборів народних представників у 
Північно-Східному Китаї, який є 
головною індустріальною базою 
країни, вже закінчені на 28 ти
сячах виборчих дільниць, що 
становить понад 96 процентів 
усіх виборчих дільниць, які є в 
Північно-Східному Китаї.

на, Хамхина, Вонсана, Салівона, 
Канге і Наміїхо.

Як вказується в постанові, ці 
міста, сильно зруйновані в роки 
війни, будуть перетворені в су
часні, впорядковані центри.

(ТАРС).

міністерства торгівлі США, пові
домив, що за три останніх місяці 
число безробітних у США зросло 
більш як на 2 мільйони чоловік.

кома етапами. В результаті робота 
шахт була повністю паралізована. 
Шахтовласники змушені були пі
ти на поступки і задовольнити ви
моги страйкарів про підвищення 
заробітної плати. (ТАРС).

Редактор В. МАЛЕНКО.
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Центральний Комітет Комуністичної 
партії Радянського Союзу впевнений, що 
Ленінський комсомол і вся радянська мо
лодь, виховані в дусі пролетарського 
інтернаціоналізму, завжди будуть в аван
гарді демократичної молоді в її благород
ній боротьбі за мир в усьому світі.

XII з’їздові Всесоюзної Ленінської 
Комуністичної Спілки Молоді

Центральний Комітет Комуністичної 
партії Радянського Союзу палко вітає XII 
з'їзд Всесоюзної Ленінської Комуністичної 
Спілки Молоді і в його особі всіх комсо
мольців і комсомолок, славну молодь на
шого багатонаціонального Радянського 
Союзу.

Ленінський комсомол під керівництвом 
Комуністичної партії виростив і виховав 
мільйони активних будівників комуністич
ного суспільства. Героїчною боротьбою і 
доблесною працею на благо Батьківщини 
комсомол завоював загальну повагу і лю
бов радянського народу.

Центральний Комітет Комуністичної 
партії Радянського Союзу впевнений в то
му, що паші комсомольці і комсомолки і 
далі умножатимуть славні діла Ленінсько
го комсомолу, віддаючи всю свою енергію 
і молоді сили великій справі будівництва 
комунізму.

Нині, в умовах поступового переходу від 
соціалізму до комунізму, ще більше зрос
тає роль комсомолу в справі комуністично
го виховання молоді, оволодіння основами 
марксизму-ленінізму 1 свідомого перетво
рення в життя всеперемагаючого вчення 
Маркса — Енгельса — Леніна—Сталіна. 
Комсомол повинен безустанно виховувати 
радянську молодь в дусі беззавітного слу
жіння своїй Батьківщині 1 відданості Ко
муністичній партії, в дусі нерушимої 
дружби народів СРСР, прищеплювати мо
лоді найкращі якості радянських людей — 
любов до праці, бадьорість, безстрашність, 
впевненість у перемозі нашої справи, го
товність переборювати будь-які труднощі і 
перешкоди. Обов'язок комсомолу — все
мірно дбати про те, щоб молодь постійно 
підвищувала свою виробничу кваліфіка
цію, наполегливо оволодівала знаннями, 
досягненнями передової науки 1 техніки і 
вміла застосовувати їх на практиці в усіх 
галузях народного господарства і культу
ри. Комсомол покликаний безустанно дба
ти про фізичне загартування молоді, під
готовку її до праці і оборони Батьківщини.

Найважливіше завдання комсомолу по
лягає в тому, щоб забезпечити ще актив
нішу участь комсомольців 1 всієї радян
ської молоді в державному, господарсько
му і культурному будівництві, в усьому 
громадсько - політичному житті країни. 
Особлива увага молоді повинна бути зосе
реджена на дальшому розвитку соціаліс
тичної промисловості, здійсненні наміченої 
Партією і Урядом програми крутого під
несення всіх галузей сільського господар

ства і виробництва предметів народного 
споживання, на розв’язанні великого все
народного завдання — в найближчі два- 
три роки в достатку задовольнити зрос
таючі потреби населення нашої країни в 
товарах народного споживання. Комсомол 
повинен ще ширше розгортати соціаліс
тичне змагання, більше проявляти актив- 
пості й ініціативи, мобілізувати сили ра
дянської молоді на всемірне підвищення 
продуктивності праці в усіх галузях народ
ного господарства.

Щоб успішно виконати свою роль по
мічника і резерву Комуністичної партії, 
комсомолові необхідно постійно вдоскона
лювати свою роботу. Комсомольські орга- 
пії, які покликані відіграти велику роль у 
розв’язанні завдань, що стоять перед ра
дянською молоддю, повинні рішуче пере
будувати свою роботу, вигнати з практики 
керівництва комсомольськими організація
ми канцелярсько - бюрократичні методи, 
більше займатися конкретною організатор
ською і виховавчою роботою серед молоді. 
В центрі уваги комсомольських організа
цій повинні бути живі люди — комсомоль
ці і радянська молодь, постійне піклуван
ня про їх працю, побут, освіту і вихован
ня, про задоволення все зростаючих запитів 
й інтересів юнаків і дівчат. Для цього не
обхідно неухильно розширяти і зміцнюва
ти живі зв’язки з широкими масами мо
лоді.

Центральний Комітет Комуністичної 
партії Радянського Союзу впевнений, що 
Ленінський комсомол і вся радянська мо
лодь, виховані в дусі пролетарського 
інтернаціоналізму, завжди будуть в аван
гарді демократичної молоді в її благород
ній боротьбі за мир в усьому світі.

Центральний Комітет Комуністичної 
партії Радянського Союзу висловлює впев
неність, що наш комсомол, який об’єднує 
в своїх рядах понад 18 мільйонів молодих 
будівників комуністичного суспільства, і 
далі буде вірним помічником партії в бо
ротьбі за перемогу комунізму, з честю бу
де виконувати свій священний обов’язок 
перед радянським народом і соціалістич
ною Батьківщиною.

Хай живе Всесоюзна Ленінська Кому
ністична Спілка Молодії

Хай живе славна радянська молодь!
Хай живе наша велика соціалістична 

Батьківщина!
ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ 

КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТИ 
РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ.

По радянській Батьківщині
XIII ПЛЕНУМ ВЦРПС ПОЧАЛИ

18 березня в Москві у Колон
ному залі Будинку Спілок від
крився XIII пленум ВЦРПС.

З доповіддю про завдання проф
спілок по виконанню постанови 
Пленуму ЦК КПРС «Про дальню

СТО НОВИХ ТРАКТОРНИХ БРИГАД

В МТС Курганської області для 
освоєння цілинних і перелогових 
земель комплектується ЗО трак
торних загонів, які об'єднувати
муть понад сто бригад. В розпо
рядження тракторних вагонів 
продовжує надходити нова сіль

збільшення виробництва зерна в 
країні і про освоєння цілинних 
та перелогових земель» виступив 
голова ВЦРПС тон. М. М. ІПвер- 
ник.

ськогосподарська техніка. МТС 
вже одержали більше 400 трак
торів «ДТ-54» і «С-80», пересув
ні ремонтні 'майстерні, велику 
кількість п’ятикорпусних плугів, 
дискових лущильників, культива
торів, важких 'борін.

СІВБУ ЯРИХ

В ряді колгоспів Бобрипецько- 
го, Долинськото та інших районів 
Кіровоградської області почалася 
сівба вівса, ячменю, пшениці. В 
сільгоспартілі їм. Іїірова, Усти- 
мівського району, механізатори 
бригади т. Садовенка за неповний 
день сівалкою «СШ-6», устатко
ваною пристроєм з мірним дро
том, посіяли квадратно-гніздовим 
способом 7 гектарів соняшника.

(РАТАУ).

Відкриття XII
19 березня в Москві відкрився 

XII з’їзд ВЛІІСМ. У Великому 
Кремлівському палаці зібрались 
понад 1.300 юнаків і дівчат 45 
національностей Радянського Со
юзу. Присутні також представни
ки зарубіжних молодіжних орга
нізацій.

10 година ранку. В урядових 
ложах появляються товариші 
Г. М. Маленков, В. М. Молотов, 
Н. Є. Ворошилов, М. 0. Булганін,
А. І. Мікоян, М. 3. Сабуров, М. Г. 
Первухін, М. А. Суслов, П. М. 
Поспелов, М. М. Шаталін. Делега
ти і гості влаштовують їм бурх
ливу овацію. Всі встають. Гри
мить комсомольське «Ура!».

З'їзд відкриває секретар ЦК 
ВЛКСМ 0. М. Шелепін.

Всі присутні вставанням вша
нували пам’ять великого вождя, 
учня і продовжувача справи В. 1. 
Леніна — Посифа Віесаріоновича 
Сталіна.

Делегати обирають президію 
з’їзду. З величезним піднесенням 
до почесної президії обираються 
керівники партії і уряду товари
ші Г. М. Маленков, В. М. Моло
тов, М. С. Хрущов, К. Є. Воро- 
шилов, М. 0. Булганін, Л. М. Іїа- 
гаїнович, А. І. Мікоян, М. 3. Са
буров, М. Г. Первухін.

Безроздільна перемога народного блоку
В колгоспах, МТС і радгоспах 

сотні агітаторів знайомлять тру
дящих з повідомленням Цент
ральної виборчої комісії про 
безроздільну перемогу народного 
блоку комуністів і безпартійних 
на виборах у Верховну Раду 
СРСР.

Агітатори тт. Повод, ІКурбен- 
ко, Губль, Невмивана провели бе
сіди серед механізаторів Олек
сандрійської МТС.

Серед механізаторів МТС і хлі

На честь 300-річчя возз'єднання України з Росією’

Повним ходом іде будівництво Каховського гідровузла на 
Дніпрі. Будівники гідровузла, широко розгорнувши соціалістичне 
змагання на честь 300-річчя возз’єднання України з Росією, доби
ваються нових трудових успіхів. Тисячі будівників місяць у мі
сяць перевиконують виробничі завдання.

На знімку: на будівництві лівобережного стояка ГЕС. 
Фото Ю. Ліхути. Прескліше РАТАУ.

з’їзду ВЛКСМ
Обирається секретаріат з'їзду, 

редакційна і мандатна комісії. 
Одностайно затверджується поря
док денний:

1. Звітна доповідь Центрально
го Комітету ВЛКСМ.

2. Звітна доповідь Центральної 
ревізійної комісії ВЛКСМ.

3. Про роботу піонерської орга- 
і нізації імені В. І. Леніна.

4. Зміни в Статуті ВЛКСМ.
5. Вибори центральних органів 

ВЛКСМ.
Товариш Шелепін повідомляє, 

що на адресу XII з'їзду комсомо
лу надійшло привітання Цен
трального Комітету Комуністич
ної партії Радянського Союзу. 
Текст привітання оголошує тепло 
зустрінутий делегатами секретар 
ЦК КПРС тов. М. А. Суслов.

Потім з доповіддю в першому 
! питанні порядку денного висту

пив секретар ЦК ВЛКСМ тов. Ше
лепін.

На вечірньому засіданні з’їзд 
заслухав доповідь Центральної 
ревізійної комісії ВЛКСМ. Після 
цього почались дебати на звітні 

і доповіді.
XII з’їзд ВЛКСМ продовжує 

свою роботу.
(РАТАУ).

боробів району ще ширше роз
гортається соціалістичне змаган
ня за зразкове проведення весня
но-польових робіт. Вони одно
стайно заявляють про своє праг
нення провести весняну сівбу в 
стислі строки і на високому агро
технічному рівні.

В простих словах хлібороби 
висловлюють почуття гордості за 
свою Батьківщину, безмежної 
відданості Комуністичній партії.

Л. АНДРЕЄВА.
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Соціалістичне змагання на честь 300~річчя возз'єднання України з Росією

Не гаяти часу в розгортанні польових робіт Комсомольці йдуть в авангарді
За 75 центнерів кунурудзи 

з гентара
З делегацією колгоспників на

шого району недавно побували в 
Героя Соціалістичної Праці Мар
ка Озерного бригадири рільничих 
бригад приміської артілі ім. 
Леніна Василь Недоступ та Іван 
Лєсной. Вони ознайомились 8 пе
редовим досвідом вирощування 
високих урожаїв кукурудзи і ви
рішили запровадити його в своє
му господарстві.

У відповідь на постанову Пле
нуму ЦК КПРС про збільшення 
виробництва зерна в країні і про 
освоєння цілинних і перелогових 
земель трудівники колгоспу пере
глянули раніше взяті на себе 
зобов’язання. Вони вирішили на 
площі 100 гектарів виростити по 
75 центнерів кукурудзи на кож
ному гектарі.

За виконання цих зобов’язань 
хлібороби розгорнули наполегли
ву боротьбу. За кілька днів на 
площу в 50 гектарів було внесено 
по 10 тонн перегною-сипцю на 
гектар.

На цій роботі відзначились ме
ханізатори тракторної бригади І

Весна застала несподівано
Агроном колгоспу ім. Сталіна, 

Ворошиловської сільради, Григо
рій Віденко торкнув ногою посі
рілий гребінь ріллі. Він розси
пався.—Час починати закривати 
вологу,—подумав про себе агро
ном і пішов до тракторної 
бригади.

— Де бригадир Щербина? — 
запитав він у тракториста, який 
вештався біля свого трактора.

— Немає, викликали до МТС, 
— відповів той.

— А помічник Куцелощенко?
—Теж там, — почулося у від

повідь.
Оправа набрала несподіваного 

характеру, але агроном не роз
губився. Він запропонував трак
тористам негайно включитись в 
роботу.

Механізатори почали готувати 
машини. Але тут виявився ще 
ряд непередбачених обставин. В 
бригаді досі не було закріплено 

т. Попова з Олександрійської МТС. 
Тільки за два дні вони вивили в 
поле 278 тонн добрив. На ван
таженні і розвантаженні добрив 
сумлінно трудяться колгоспники 
тт. Онищенко і Жуковський, які 
виконують свої завдання на 250 
—300 процентів.

Використовуючи кожну годину 
весняного часу, колгоспники і ме
ханізатори за короткий час закри
ли вологу на всій площі під ку
курудзу. Підготовлено також, ви- 
сококондиційне насіння цієї куль
тури кращих високоврожайних 
сортів «В11Р-42» і «Партизанка».

Цього року на посадці куку
рудзи буде запроваджено передо
вий квадратно-гніздовий метод 
посіву. Правління артілі виділило 
і закріпило на сівбу кукурудзи 
кращих колгоспників, які озна
йомлені з практикою сівби квад
ратно-гніздовим способом.

Хлібороби артілі ім. Леніна до
кладають багато зусиль, щоб з 
честю виконати взяті зобов’я
зання.

В. ЛЕОНТЬЄВ.

за тракторами причіплювачів. На 
усунення організаційних непола
док було витрачено кілька годин 
робочого часу.

Коли все було підготовлено, 
механізатори приступили до ро
боти. Тракторист Олександр Де
пеш, Григорій Сагайдак і інші за 
цей день заборонували 60 гекта
рів зябу, однак надолужити 
прогаяне не змогли. Норми зали
шились недовиконаними.

Коли б дирекція МТС не ви
кликала в цей відповідальний час 
керівників тракторної бригади в 
колгоспу, весна для механізаторів 
не була б несподіванкою. Вони 
змогли б організовано приступити 
до роботи.

На жаль, керівники Олександ
рійської МТС (директор т. Бай
да) все ще не пройнялися відпо
відальністю за вчасне проведення 
польових робіт.

П. ПРОСЕНЮК.

Вологу закрито
Змагаючись на честь 300-<річ- 

чя возз’єднання України з Росією, 
трудівники артілі ім. Калініна в 
співдружності з механізаторами 
тракторної бригади Івана Харчен
ка з Користівської МТС організо
вано включились у весняні по
льові роботи ІІ домоглись перших 
успіхів.

18 березня вони закрили воло
гу на всій плоїці зяблевої оран
ки в 550 гектарів.

На виконанні цього завдання 
зразки самовідданої праці подали 
трактористи Дмитро Кудрявенков 
і Володимир Руденко. Трактором 
«Д'Г-54» вони щодня закривали 
вологу на площі 120—130 гек
тарів при завданні 100.

Зараз в колгоспі провадиться 
культивація під посів ранніх зер
нових культур. Колгоспники і ме
ханізатори прагнуть і всі наступ
ні весняно-польові роботи провес
ти у стислі строки і на високому 
рівні агротехніки.

В. СЕРДЮК, 
головний агроном Користів

ської МТС.

Таджицька РСР. В колгоспах 
республіки провадиться весняна 
посадка картоплі. Механізатори 
2-ї Сталінабадської МТС перши
ми вивезли картоплесаджалки на 
колгоспні поля. Вони висаджують 
картоплю квадратно - гніздовим 
способам.

На знімку: посадка картоплі 
в колгоспі ім. Жданова. Сталіна- 
бадського району.

Фото Б. Зайцева. 
ГІрескліше ТАРС.

Енергійно борються за вико
нання соціалістичних зобов'язань, 
взятих на честь 300-річчя воз
з’єднання України и Росією, моло
ді гірники Байдаківськото вугле
розрізу. Попереду йдуть комсо
мольці. Так, екскаваторники Ми
кола Швидкий, Анатолій Мика- 
нов, Михайло Горовецький на ре
монті екскаватора «Д-300» вико
нують норми на 140—150 про
центів.

Не відстають і комсомольці 
вскриппюї дільниці №2. Василь

Передова станція
Несучи трудову вахту на честь 

300-річчя возз’єднання України 
з Росією, колектив залізничної 
станції Олександрія в січні і лю
тому виконав всі основні вимірю
вачі і продовжує працювати на 
високому рівні і в березні.

На станції впроваджено передо
вий метод розвантаження без від
чеплення вагонів. Це дало змогу 
значно зменшити простої вагон
ного парку. Колективу станції 
присуджено перехідний Червоний 
прапор відділення Одесько-Киши
нівської залізниці.

Значними успіхами у змаганні 

Квартальний план—достроково
День виборів колектив Олек

сандрійського міськхарчокомбіна- 
ту зустрів достроковим виконан
ням взятого зобов’язання. Зараз 
ми працюємо в рахунок другого 
кварталу.

На підприємстві освоєно випуск 
нових видів продукції. Виготов
ляється повидло, пиріжки. Недав
но пущено в роботу цех безалко
гольних напоїв. Тепер ми випус
каємо в широкому асортименті 
напої з натуральних соків і син
тетичних есенцій.

Як працюють вугільники
Гірники тресту „Олександріявугілля" продовжують наро

щувати темпи роботи. План другої декади березня значно пере
вищив Байдаківський вуглерозріз (начальник т. Філоненко). 
Набагато перекрила десятиденне завдання шахта № 2-3 (началь
ник т. Панчищенко). Тут у соціалістичному змаганні перед веде 
дільниця, якою керує т. Ярмолюк. З початку місяця вона видобу
ла 700 тонн надпланового палива.

Перекрив декадне завдання колектив Байдаківсько? брикет
ної фабрики.

Як і раніш, відстає Семенівський вуглерозріз (начальник 
т. Артюхов).

Пшеничний. Микола Лазаренко, 
Григорій Скляр, Володимир Ре- 
пенько на ремон ті транспортно- 
відвального моета дають по півто
ри норми.

Гірники розрізу нарощують 
темпи, Кожна п’ята тонна пали
ва видобувається додатково до 
завдання.

В. ШАПОВАЛЕНКО, 
секретар комсомольської орга
нізації Байдаківського вугле

розрізу.

відзначаються чергові по станції 
тт. Щербина, Величко, старші 
стрілочники тт. Федореико, Мар- 
кін. Вони добиваються відмінних 
показників, перевиконують свої 
зобов’язання.

В цьому році в нас не було 
браку в роботі, жодної затримки 
поїздів. Колектив нашої станції 
щодня перевиконує завдання. Ми 
наближаємось до завершення 
квартального плану.

В. ЧЕРЕДНИЧЕНКО,
начальник залізничної станції 

Олександрія.

Кращих успіхів у змаганні до
биваються: майстер хлібо-булоч- 
ното цеху Микола Іванов, майстер 
зміни Ганна Кривошея. Вони сис
тематично виконують змінні 
норми на 125—130 процентів.

Наш колектив зобов’язався да
ти надпланової продукції на 200 
тисяч карбованців на честь вели
кого національного свята.

м. кізіль, 
директор міськхарчокомбінату.

Радянська Україна—- 
індустріально - колгоспна

Від Закарпаття і до широких 
донських степів, від Брянських 
лісів і до кримських берегів на 
Чорному морі розкинулися землі 
Української Радянської Соціаліс
тичної Республіки — складової і 
невід’ємної частини могутнього 
СРСР.

За роки Радянської влади, під 
мудрим керівництвом Комуністич
ної партії, в братній сім’ї радян
ських народів трудящі Україн
ської РСР пройшли славний шлях 
боротьби і перемог. Відстоявши в 
жорстоких боях проти внутріш
ньої контрреволюції і зовнішніх 
інтервентів завоювання Великого 
Жовтня, український народ ра
зом з усіма народами Радянсько
го Союзу розгорнув героїчну бо
ротьбу за відбудову зруйновано
го імперіалістичною і громадян

ською війнами народного госпо
дарства, за побудову соціалістич
ного суспільства. Великі переваги 
радянського ладу, братерська до
помога народів СРСР дали можли
вість трудящим України після 
закінчення громадянської війни 
протягом короткого строку від
будувати промисловість і сіль
ське господарство і добитись їх 
могутнього піднесення.

Справжній розквіт економіки і 
культури Радянської України по
чався в роки передвоєнних п’яти
річок. Перетворюючи в життя ви
роблений Комуністичною партією 
план соціалістичної індустріалі
зації країни і колективізації 
сільського господарства, в друж
ній сім’ї вільних радянських 
народів трудящі Радянської Ук
раїни добились величезних усні- 

квітуча 
республіка

І хів в усіх галузях народного гос
подарства.

В республіці були збудовані ве
личезні машинобудівні і верстато
будівні заводи, підприємства лег
кої і харчової промисловості. Ста
рі заводи і фабрики, шахти і руд
ники були піддані корінній рекон
струкції, оснастились новою тех
нікою. Щодо ступеня механізації 
праці на вугільних шахтах Дон
басу Україна вийшла на перше 
місце в світі.

У 1940 році Україна випусти
ла промислової продукції на 22 
мільярди карбованців, або в 11 
раз більше, ніж у 1913 році.

На Україні, як і в усій країні, 
в першій п’ятирічці була здійсне
на колективізація сільського гос
подарства. Організаційно-госпо
дарське зміцнення колгоспів, не

ухильне зростання насиченості 
сільського господарства новою 
технікою забезпечили підвищення 
врожаїв зернових і технічних 
культур. Значних успіхів доби
лись колгоспи України в розвит
ку громадського тваринництва.

За ці роки в республіці відбу
лася справжня культурна рево
люція. Була створена широка сіт
ка шкіл, вищих і середніх учбо
вих закладів, клубів, бібліотек, 
культурно - освітніх закладів. 

і Радянська Україна стала респуб- 
| лівою суцільної письменності'. 

Створені були кадри радянської 
інтелігенції, яка тісно вв’язана 
з народом, віддає всі свої сили 
і знання справі соціалістичного 

| будівництва.

В результаті цих великих пе
ретворень Україна з відсталої 

і напівколонії, якою вона була в 
І царській Росії, перетворилась в 

квітучу індустріально - колгосп
ну республіку, з високорозвину- 
тою, справді народною соціаліс

тичною культурою. Розквіт со
ціалістичної економіки забезпе
чив неухильне підвищення жит
тєвого рівня трудящих.

В ході соціалістичних перетво
рень ще більше зміцнилась 
братерська дружба українсько
го народу з усіма народами СРСР 
і, в першу чергу, з своїм стар
шим братом — великим росій
ським народом—'видатною нацією 
серед всіх рівноправних націй 
нашої могутньої Батьківщини.

Завдяки зрослій могутності Ра
дянської держави і мудрій полі
тиці Комуністичної партії Радян
ського Союзу український народ 
здійснив возз’єднання всіх укра
їнських земель в єдиній Україн
ській радянській соціалістич
ній державі. Нині Україна налі
чує більше 40 мільйонів чоловік 
населення і є одною з найбіль
ших держав Європи. Україна 
вийшла на міжнародну арену 
і разом з усіма народами могут
нього СРСР вносить свій гідний
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Усунути 
в лекційній

Велика роль у справі комуніс
тичного виховання радянських 
людей належить Товариству для 
поширення політичних і науко
вих знань.

Олександрійське міське відді
лення цього Товариства налічує 
в своїх рядах понад 100 дійсних 
членів і близько ЗО членів-вма- 
гальників. В їх числі кращі пред
ставники міської інтелігенції — 
вчителі, лікарі, інженери, пар
тійні і радянські працівники. То
рік членами Товариства для тру
дящих міста прочитано понад 400 
лекцій на різні теми. За січень і 
лютий нинішнього року проведе
но 209 лекцій, з них 76 присвя
чені 300-річчю возз’єднання 
України з Росією і виборам до 
ВеАовної Ради СРСР. Переважна 
більшість лекцій читається на 
високому ідейно - теоретичному 
рівні і їх з великою увагою слу
хають трудящі міста і хлібороби 
підшефних КОЛГОСПІВ.

Активно працюють члени То- 
вгціиства вчителі тт. Оліфенко, 
Йткіїенко, Львовський, лікарі тг. 
Соколик, Антоиова та інші.

Проте в роботі міського відді
лення Товариства для поширення 
політичних і наукових знань ще 
чимало істотних недоліків і хиб. 
Деякі лекції читаються на низь
кому ідейному рівні, мало про
читано їх про дружбу народів 
СРСР і пролетарський інтернаціо
налізм, на науково-популярні і 
технічні теми. Зовсім бідна те
матика на виробничі теми.

Частина лекторів несерйозно 
ставиться до 'підготовки лекцій. 
Так, член Товариства т. Шкатула 
лекцію про 300-річчя возз’єднан
ня України з Росією, прочитану 
для робітників Байдаківського 
вуглерозрізу, побудував непо
слідовно, незрозуміло, матеріал 
не пов’язав з сучасністю. Незадо
вільну оцінку з боку трудящих 
дістала і лекція «Права і обов’яз
ки громадян СРСР», яку читав 
т. Рубай. В ній були допущені 
неточності, не показано кон
кретно, в чому полягають пра-

СЕМІНАР СЕКРЕТАРІВ ПАРТОРГАНІЗАЦІЙ
Днями райком КП України про

вів інструктивний семінар се
кретарів первинних иарторганіза- 
цій колгоспів, МТС і радгоспів 
району. 

недоліки 
пропаганді 

ва і обов’язки громадян СРСР, 
зовсім випущені факти з місцево
го життя.

Чимало членів Товариства 
тільки числяться лекторами, а з 
лекціями протягом одного і на
віть двох років перед трудящими 
зовсім не виступають. До числа 
таких в першу чергу плід віднес
ти директора середньої школи 
№ 1 т. Малоока, інженерів тт. 
Кроппа і Кабризона.

Незадовільно працюють окремі 
секції міського відділення Това
риства. Це стосується, насампе
ред, промислової секції (керівник 
т. Кабаков) і науково-природни
чої (керівник т. Півняк).

В незадовільній роботі Това
риства винне в першу чергу 
правління міського відділення 
(голова т. Жарій). Ще недостат
ньо вникають в роботу Товарис
тва керівники первинних переор
ганізацій.

Деякі секретарі переорганіза
цій стоять осторонь організації 
трудящих на лекції. Таку пози
цію займає, наприклад, секретар 
партбюро шахти № 2-3 т. Іванов, 
який ніколи не звергається до 
Товариства з заявками на лекції. 
Він відмовляється від них навіть 
тоді, коли йому пропонують їх. 
Не займаються лекційною про
пагандою і секретарі парторгані- 
зацій: електростанції т. Кузне- 
цов, Байдаківського вуглерозрізу 
т. Губенко та ще деякі.

Міське відділення Товариства 
для поширення політичних і нау
кових знань у великому боргу 
перед населенням. Ми повинні 
посилити свою роботу, більше го
тувати для трудящих актуальних, 
змістовних, цікавих лекцій. У ви
рішенні цього завдання нам по
винні подати всебічну допомогу 
партійні і профспілкові організа
ції, а також відділ пропаганди 1 
агітації міськкому КІІ України.

1. ЖИСЛІН, 
відповідальний секретар місь

кого відділення Товариства 
для поширення політичних 

і наукових знань.

Присутні прослухали лекції 
про міжнародний стан та про 
організаці ю агітаційно-масової 
роботи в колгоспах в період вес
няно-польових робіт.

На порядку денному — 
підготовка до екзаменів
Недавно у Звенигородській се

мирічній школі відбулися комсо
мольські збори, на яких обгово
рювалось питання про підготовку 
до екзаменів.

Такі комсомольці, як Слоіг, Ко
роль, Шило, погано ведуть себе 
на уроках, не виконують домаш
ніх завдань, но повторюють 
пройденого матеріалу і часто 
одержують двійки.

На зборах комсомольці роз’яс
нили своїм товаришам, що від 
сумлінної підготовки кожного уч
ня до уроку, від поведінки на 
уроці залежить успіх у навчанні.

Кращі учні комсомольці поді
лились досвідом, як вони, поряд з 
вивченням матеріалу, повторюють 
пройдене.

Комсомольці, які навчаються 
добре, вирішили подати допомогу 
відстаючим учням.

Л. П1ВНЕНКО.
учень Звенигородської семи

річної школи.

Непривітно в клубі
—• В колгоспі ім. 19 з’їзду 

КПРС є клуб, але провести куль
турно дозвілля молоді ніде, — 
пише колгоспник т. Яценко. — 
Клуб відкривається дише тоді, 
коли демонструються кінофільми. 
Крім того, в ньому завжди холод
но, брудно.

Не раз молодь зверталась до го
лови правління т. Дегтярьова і 
завідуючої клубом т. Яценко, щоб 
налагодили роботу в клубі, але 
вони (залишаються глухими до

* * *
Одеса. Піонерському загону 

п'ятого класу „А“ школи № 90 
присвоєно ім'я Богдана Хмель
ницького. На урочистому зборі 
вожата загону розповіла піоне
рам про визвольну боротьбу 
українського народу під керів
ництвом Богдана Хмельниць- 

I кого.

На знімку: старша піонер- 
вожата Галина Тернавська по
в'язує галстук Олександру Фе- 
дяєву, якого прийняли в піоне
ри на урочистому зборі загону.

Фото А. Фатєева. 
Прескліше ТАРС.

Листи до редакції
Екскурсія учнів вечірньої школи до МТС
Останнім часом увага вчителів 

спрямована на розв’язання вели
кого завдання, поставленого XIX 
з’їздом КПРС по здійсненню полі
технічного навчання в середній 
школі.

Для кращого засвоєння учнями 
вивчаємото матеріалу вчителі ве
чірньої школи робітничої молоді 
•Мі 4 навчання пов’язують з 
практикою.

Протягом чверті на уроках з 
фізики ми користувались схема
ми і малюнками будови парових 
двигунів, двигунів внутрішнього 
згорання, дизелів, вивчали джере
ла струму: акумулятори, динамо- 
машини, електродвигуни та інше. 
Кожному о нас хотілося все це 
побачити на практиці, в роботі.

З цією метою дирекція нашої 
школи недавно організувала екс

Наслідуємо приклад наших випускників
З місцевої газети ми довіда

лись, що колишні випускники 
Олександрійського гірничопромис
лового училища № 1 з’являють
ся передовиками змагання на Іїа- 
м’янському машинобудівному за
воді. Це викликало у нас гордість 

! за своє училище.

Ми також прагнемо відмінно 
| вчитись і сумлінно працювати. 

День 8 березня інаша група зу
стріла високими показниками. 
.Учениці Надя Бурмистрова, Клава 
Москальова, Люся Мочалова, Лю

курсію учнів 7—9 класів до 
Олександрійської МТС.

Тепло зустріли нас працівники 
МТС, особливо механік т. Смот- 
рицький. Тут нам показали дизе
лі, потужні трактори різних ма
рок, комбайни і інші складні 
сільськогосподарські машини. Від 
надходження горючої суміші в 
циліндри до руху трактора і уп
равління ним—все ми побачили 
на практиці. Кожному, хто побу
вав на екскурсії, хотілося само
му управляти складними машина
ми.

Екскурсія до МТС дала нам ба
гато корисного у повторенні і за
кріпленні пройденого матеріалу.

В. ЧЕРЕВИЧЕНКО,
учень 7 класу школи робітни

чої молоді № 4.

ба Приходько і інші свої учнів
ські норми виконують на 150— 
200 процентів. Вони премійовані 
дирекцією училища.

З початку цього року наша 
група № 6 займає першість і 
тримає перехідний Червоний 
прапор училища.

Ми наслідуємо приклад ви- 
пускників-передовиків і будемо 
добиватись високих показників у 
навчанні і роботі.

Група учнів гірничопромис
лового училища № І.

вклад у справу боротьби народів 
за мир в усьому світі.

Відбудова народного господар
ства Української РСР у післяво
єнна роки, завдяки величезній до
помозі Центрального Комітету 
партії і Союзного уряду, братній 
допомозі Російської Федерації і 
всіх братніх республік відбува
лась швидкими темпами. Вже в 
1950 році, в результаті успішно
го виконання четвертого п’яти
річного плану, Україна давала 

. країні металу, вугілля, машин, 
хліба, цукрових буряків та ін
шої продукції, виробляла електро
енергії значно більше, ніж у до
воєнному 1940 році. Виросли но
ві галузі машинобудування, яких 
не було в республіці до війни,— 
виробництво важких і спеціальних 
верстатів, мотоциклів, радіоапара
тури і т. д.

Нових успіхів у дальшому роз
витку соціалістичної промисло
вості добився український народ 
за роки п’ятої п’ятирічки. В 
1952 році велика промисловість 
Радянської України дала продук

ції в 17 раз більше, ніж у доре
волюційний час. За основними 
економічними показниками Ра
дянська Україна випередила та
кі капіталістичні країни Європи, 
як Франція та Італія.

Минулий 1953 рік приніс но
ві успіхи у виконанні п’ятого 
п’ятирічного плану. Валова про
дукція всієї промисловості, що 
знаходиться на території Україн
ської РСР, у 1953 році зросла по
рівняно з 1952 роком на 13 про
центів і порівняно з 1950 роком 
—на 50 процентів.

Успішно розвивається соціаліс
тична промисловість у західних 
областях України, тут завершена 
також суцільна колективізація, 
широко розгорнуте культурне бу
дівництво. За роки Радянської 
влади змінилось обличчя старо
давнього українського міста— 
Львова; в ньому збудовані великі 
промислові підприємства, відкри
ті 12 вузів, філіал Академії наук 
УРСР, філіал Музею В. І. Леніна 
і багато інших наукових і куль
турних закладів.

Рік у рік зростає технічна оз
броєність сільського господар
ства України. Тепер на полях 
республіки працюють 182 тисячі 
тракторів (у переводі на 15-силь- 
ві)—на 69 проц. більше, ніж бу
ло до війни, 51 тисяча зернових 
комбайнів — на 65 проц. більше, 
ніж до війни, і багато інших 
складних машин. Електрифікова
но близько 25 процентів усіх 
колгоспів республіки.

Під керівництвом Комуністич
ної партії трудящі Радянської 
України разом з усіма народами 
нашої країни наполегливо борють
ся за перетворення в життя рі
шень XIX з’їзду КПРС, рішень 
п'ятої сесії Верховної Ради СРСР, 
вересневого та проведеного в лю
тому - березні ц. р. Пленумі® ЦК 
партії, в яких викладена бойова 
програма боротьби за круте під
несення всіх галузей сільського 
господарства, прискорений розви
ток леткої і харчової промисло- 
іюеті, дальше піднесення матері

ального добробуту радянських лю
дей.

Соціалістична економіка Ра
дянської України розвивається за 
єдиним народногосподарським 
планом, як невід'ємна і складова 
частина економіки СРСР. Україна 
одержує від братніх республік 
різну продукцію. В свою чергу 
Українська РСР дає країні вугіл
ля, метал, паровози, верстати, 
трактори, хімічні продукти, хліб, 
цукор, вносить свій гідний вклад 
у справу будівництва комунізму 
в нашій країні.

Всіма своїми успіхами в роз
квіті економіки і культури за ро
ки Радянської влади український 
народ зобов’язаний безустанному 
піклуванню Комуністичної партії 
і Радянського уряду, братерській 
дружбі і допомозі народів СРСР 
і, насамперед, допомозі свого 
старшого брата—великого ро
сійського народу.

Яскравим проявом нерушимої 
братерської дружби народів на
шої країни, яку викувала, загар

тувала і зміцнила Комуністич
на партія, є передача Кримської 
області з складу Російської Фе
дерації до складу Української 
РСР. В цьому знаменному акті 
великого державного значення, 
здійсненому в дні, коли вся наша 
країна готується відзначити 300- 
річчя возз’єднання України з Ро
сією, виражена палка любов і до
вір’я великого російського народу 
до народу Радянської України.

Український народ знає, що по
ки існує і процвітає братерська 
дружба народів нашої країни йо
му, як і всім радянським народам, 
не страшні ніяка ні внутрішні, пі 
зовнішні вороги.

В сім’ї братніх народів і при 
їх допомозі український народ до
бився видатних всесвітньоісто- 
ричних успіхіїв у будівництві со
ціалізму. Під керівництвом Кому
ністичної партії, разом з усіма 
народами нашої країни, трудящі 
Української РСР впевнено йдуть 
вперед, по шляху до комунізму.

С. СТЕПАНЕНКО.
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Куточок гумору Всесвітній тиждень молоді
В міській дитячій лікарні (завідуюча т. Райскіна) 

грубо ставляться до відвідувачів.

—На що скаржитесь? 
—На грубість.

Це було у жовтні минулого ро
ву. Йшли районні збори. Запро
сили сюди і керівників підпри
ємств, які беруть шефство над 
колгоспами. Виступаючих було 
багато. Всі вони говорили про 
недоліки, про необхідність подан
ня колгоспам допомоги.

Під кінець зборів головуючий 
оголосив: — Слово надасться на
чальнику шахти Я: 2-3 т. Пан- 
чищенку.

Чванливою походкою на три
буну піднявся Петро Карпович. 
В залі всі притихли.

— Я взяв шефство над кол
госпом ім. Рози Люксембург. Ви, 
товариші, знаєте, що цей кол
госп з року в рік відстає. А чи 
можемо ми таке терпіти далі? 
Ні, цього ми не потерпимо. Моя 
шахта, це не якась там маленька 
артіль. У мене працюють сотні 
робітників. У мене є механізми, 
ліс, труби. Я все зроблю, щоб цей 
колгосп був передовим у районі, 
а то і в області! Треба механізу
вати трудомісткі процеси в кол
госпі — зроблю. Механізувати 
водопостачання на фермах—зроб
лю. У мене, товариші, слово 
тверде. Сказав — як зарубав. Та
ка вже в мене звичка.

Випивши води, Петро Карпович 
зичним голосом закінчив: — Під 
моїм керівництвом моя шахта не 
пошкодує нічого для процвітан
ня колгоспу ім. Рози Люксембург!

Петро сліпчук

Мусію Лукичу до кабінету
У товстій лапці шкіряній
(«Не розгляд»—золотом слова на ній) 
Завкадрами приніс анкету.
Нарзану випивши, Мусій Лукич

Надувся, мов на вітер сич,
Поважно взяв той папірець, 

На об'єктивні дані глянув так критично, 
Дістав товстий червоний олівець

І механічно
Відповідально - керівною
Своєю власною рукою 

На тій анкеті навкіс написав: 
«Послати інженером на будову»... 
(І ще було якесь там слово, 
Здається, підпис Лукича стояв). 
Та ледве на наказі висохло чорнило, 
Анкету тільки що підшили в «діло»,

Коли це, як на гріх,
Зник «інженер», пошивши в дурні всіх,
А з ним — і сума грошенят чимала

Пропала.
Мусій Лукич розгнівався, кричить:
—«І що за «шляпа» тут його приймала?!
Не подивлюсь!.. Негайно проучить!
Чому не привели його до кабінету?

Чом не дали мені анкету?»
—«Анкету ви... тут ось самі... похоже...»
—Гм-да... так... Самокритично визнать мушу 

Людині не залізеш в душу.

Недодивитись раз, це всяк з нас може,
А гроші... що ж тепер гадать...»

Мусій Лукич узяв із столу папірець,
Товстий червоний олівець

І, не моргнувши оком, підмахнув: «Списать».

у с т о м е л
Я все сказав, товариші, і жду 
завтра представників колгоспу до 
себе на шахту.

В залі почулися поодинокі оп
лески. Найбільше аплодував своє
му начальникові секретар парт- 
бюро т. Іванов.

Через кілька днів після цих 
зборів представники колгоспу 
приїхали на шахту, до шефів.

Говорили тут з ними лагідно, 
і про все розпитували і все це за

писували.
—Тільки ви говоріть про всі 

свої потреби відверто.
—Крім того, що ви обіцяли на 

зборах, Петро Карповичу, допомо
жіть нам і клуб відремонтувати.

— А роботи там багато?
—Ці, підлогут настелити та сце

ну вробити. Оце і все.
— Тоді з клубу і розпочнемо.

Довго чекали колгоспники обі
цяного. І ось, нарешті, шефи 
приїхали.

— Будемо клуб ремонтувати, 
— заявили вони.

Відремонтували клуб і... взяли 
за це 16.000 карбованців(І).

— А як же з механізацією 
ферми?—запитав їх голова кол
госпу.

— їдьте до Панчищенка. Треба 
його розпорядження.

Поїхав голова артілі т. Взна
ло. Цілісінький день просидів він 
під дверима Петра Карповичз, та

АНКЕТА

Ой, чоботи, 
чоботи...

Коли до магазину Банду
рі вського споживчого то
вариства надходять хороші 
товари, його голова Зінчен- 
ко закриває магазин і ре
алізує ці товари своїм роди
чам і знайомим. Так було 
недавно, наприклад, з хро
мовими чобітьми.

(З листа до редакції).
Ой, чоботи, чоботи, 

хромові,
Потрапили від Зінченка 

ви кумі.
Зінченко без клопоту 

наділя
Вами свата й родича 

Василя...
Отак довго в чоботях 

не ходити,
А Зінченку за прилавком 

не сидіти.
Текст Тараса ШИПШИНИ.

Я
так ні з чим і повернувся додому 
їне дочекався).

Другого дня знову приїхав. 
Надвечір спромігся такії прийня
ти його Панчиїцепко. Знову пообі
цяв, та на цьому все іі залишив.

З часу згаданої промови минуло 
багато часу, а шефи, як то ка
жуть, ні кують, ні мелять.

А Петро Карпович виглядить 
отак:

На словах—орел!..

На ділі—мокра курка.

21 березня починається Все
світній тиждень молоді. Він про
водиться під знаком зміцнення 
єдності молоді в боротьбі за збе
реження миру, за демократичні 
свободи і захист національної не
залежності, за економічні і по
літичні права молоді.

Молодь капіталістичних країн 
знає, що саме їй в першу чергу 
імперіалісти призначають роль 
гарматного м'яса. Вона вже за
раз відчуває на собі весь тягар 
політики гонки озброєнь, яка ве
де до згортання мирної промисло
вості, до неухильного зниження 
життєвого рівня трудящих. Міль
йони молодих людей поповнюють 
армію безробітних. В Японії 
близько 5 мільйонів юнаків і дів
чат не мають роботи, в СІЛА— 
понад 6 мільйонів. Безробіття і 
злидні, голод і хвороби—невід'єм
ні супутники життя молодих ро
бітників і селян у капіталістич
ному світі. Особливо тяжке 
становище юнацтва у колоніаль
них і залежних країнах Африки, 
Азії, Латинської Америки.

Молоде покоління, що не на
було уроків другої світової вій
ни, викриває підступи ворогів 
миру, які на чолі з реакційними 
колами СНІ А відроджують німець
кий реваншизм і японський мілі
таризм, створюють (ВОЄННІ блоки 
і союзи, спрямовані на розв’язу
вання нової світової війни. З мо
лодим запалом, в 'усією при
страстю своїх юних сердець де
мократична молодь безустанно бо
реться за 'велику й благородну 
справу миру. Прогресивні моло
діжні організації активно висту
пають за ослаблення напруже
ності в міжнародних відносипах, 
за мирне розв’язання всіх між- 

і народних проблем, за відвернення 
нової світової війни.

Трудяща молодь європейських 
країн все рішучіше бореться проти 
створення «європейської армії», 
під маскою якої відроджується 
німецький мілітаризм, за гаран
тування справжньої безпеки в 
Європі. Юнаки і дівчата Азії, ви
ступаючи па захист інтересів 
збереження і зміцнення миру на 
Далекому Сході, вимагають відмо
ви від переозброєння Японії, при
пинення колоніальних воєн, вре
гулювання корейського питання 
і (визнання Китайської Народної 
Республіки.

ПРОТИ СВАВОЛІ АНГЛІЙСЬКИХ ВІЙСЬК В ЄГИПТІ
КАЇР. (ТАРС). Як повідомля

ють газети, міністр закордонних 
справ Єгипту Фавзі прийняв ан
глійського посла Стівенсона і ви
словив йому протест проти вбив
ства англійськими солдатами 12 
березня офіцера єгипетської полі
ції.

Газета «Аль-Гумхурія» пише, що 
Єгипет поставив вимогу віддати 
до суду осіб, винних у вбивстві 
єгипетського офіцера. В протесті 
єгипетського уряду відмічаються й 
інші ■ інциденти, що мали недавно 
місце в зоні Суецького каналу, 
відповідальність за які несе коман
дування англійськими війська
ми. Зокрема, в протесті говорить
ся про насильства, які чиняться 
над єгипетськими робітниками в 
англійських військових таборах, і 
про незаконні обшуки єгипетських 
громадян. Ці акти, говориться в 
протесті Єгипту, «є кричущим по
рушенням суверенітету Єгипту і 
єгипетських законів про працю».

Газета пише, що Фавзі відхилив 
недавній англійський протест з

Боротьба трудящої молоді на за
хист своїх життєвих прав, проти 
капіталістичної експлуатації стає 
все більш активною і організо
ваною. В рядах Всесвітньої феде
рації демократичної молоді тепер 
об'єднується 83 мільйони юнаків 
і дівчат з 92 'країн. ВФДМ є вір
ним захисником інтересів молоді 
і виразником її прагнень.

Реакційні (правителі буржу
азних держав жорстоко пере
слідують тих, хто бореться проти 
війни, за свободу і щастя народів. 
Проте, незважаючи на поліцей
ські розправи >і судові 'пересліду
вання, прогресивна молодь по
силює боротьбу проти реакції, за. 
право на 'роботу і хліб, за краще 
майбутнє молодого покоління.

Міцніє єдність молодих бор
ців за мир. Юнаки і дівчата Л-іх 
країн і народів згуртовують^* в 
могутньому русі демократичної 
молоді. 'Минулий рік ознаменував
ся значними успіхами цього руху. 
Велике значення мають проведені 
в 1953 році Міжнародна конфе
ренція на захист прав молоді у 
Відні, III Всесвітній конгре«-«е- 
лоді і IV Всесвітній фестивалі, 
молоді і студентів у Бухаресті.

Здійснення своїх сподівань і 
надій мільйони юнаків і дівчат 
світу бачать у творчому житті 
і натхненній праці радянської мо
лоді. Юнаки і дівчата нашої кра
їни, виховані Комуністичною пар
тією в дусі пролетарського ін
тернаціоналізму і дружби між на
родами, є передовим загоном демо
кратичної молоді світу. Беззавітно 
віддана своїй соціалістичній 
Батьківщині, молодь Радянського 
Союзу віддає всі сили та знання 
великій справі побудови комуніз
му, безустанно зміцнює ряди бор
ців за мир, вносить великий 
вклад у справу збереження миру 
і безпеки народів.

Приклад радянської молоді, а 
також молоді великого Китаю і 
країн народної демократії запа
лює юнаків і дівчат всієї земної 
кулі на боротьбу за мир в усьо
му світі, за своє щасливе май
бутнє.

Всесвітній тиждень молоді цьо
го року є мовою видатною подією 
в боротьбі демократичного юнац
тва за мир, демократію і націо
нальну незалежність.

М. ПОЛЯНЧУК.

приводу заяв ряду єгипетських 
офіціальних осіб, які поклали ви
ну за криваві події, що сталися в 
Хартумі 1 березня, на англійські 
власті. Фавзі сказав, що всю від
повідальність за ці події несуть 
англійські власті, які повністю 
контролюють становище в країні.

Як вказує газета «Аль-мисрі», 
Фавзі висловив також протест 
проти недавніх заяв англійського 
державного міністра в закордон
них справах Селвіна Ллойда про 
те, що в Судані можливе виник
нення нових безпорядків. Фавзі 
сказав Сгівенсону, що подібні за
яви є «завуальованим підбурю
ванням до нових інцидентів».

Газета «Аль-ахрам» додає, що 
Фавзі протестував проти дій ан
глійського генерал-губернатора Су
дану Роберта Хау, який намагає
ться створити в країні напружену 
обстановку. Фавзі розцінив ці дії 
англійського генерал-губернатора 
як порушення англо-єгипетської 
угоди про Судан і вимагав їх при
пинення.

Редактор В. МАЛЕНКО.
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Пролетарі всіх країн, єднайтеся! Рік видання ХХУ-й
Учора — 23 березня в столиці Радян

ської України — м. Києві відкрився XVIII
з'їзд Комуністичної партії України —
одного з вірних бойових загонів великої
Комуністичної партії Радянського Союзу.
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ОРГАН ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО МІСЬККОМУ ТА РАЙКОМУ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ, МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД 
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Бойові завдання XII з'їзд ВЛКСМ
сільських парторганізацій

Ііецед сільським господар
ством ''нашої країни Комуніс
тична партія і Радянський 
уряд поставили відповідальні 
И життєво-важливі завдання. 
Необхідно в найближчі два- 
три роки різко піднести всі 
галузі колгоспного виробниц
тва з тим, щоб в достатку за
довольнити зростаючі потре
би населення в продуктах 
споживання і забезпечити си- 

легку і харчову про
мисловість.

Виконання цього важливіі- 
іпого завдання залежить від 
дальшого розвитку зернового 
господарства, як основи всьо- 
гд^Сльськогосподарського ви
робництва.

Лютневий Пленум ЦК 
КПРС намітив бойову про
граму дій колгоспників, пра
цівників МТС і радгоспів, 
спеціалістів сільського госпо
дарства.

У відповідь на рішення 
партії сільські комуністи з 
перших днів весни широко 
розгорнули серед хліборобів 
масово - політичну роботу, 
спрямовану на успішне про
ведення всього комплексу 
весняно-полЬових робіт, від 
яких залежить успіх боротьби 
за високий урожай всіх сіль
ськогосподарських культур.

Значно поліпшили роботу 
партійні організації колгоспів 
їм. Сталіна (Ворошиловка), 
ім. Калініна, їм. Леніна (міс
то) та ряд інших.

Хлібороби артілі їм. Леніна 
у відповідь на постанову 
Пленуму ЦК КПРС про 
збільшення виробництва зер
на в країні і про освоєння ці

линних і перелогових земель 
переглянули взяті раніше зо
бов'язання її вирішили на 
площі 100 гектарів вирости
ти по 75 центнерів кукурудзи 
на кожному гектарі. Свої зо
бов’язання колгоспники під
кріплюють конкретними ді
лами. За кілька, днів тут під 
посіви кукурудзи вивезено 
понад 600 тонн місцевих 
добрив. У цій важливій спра
ві активну участь беруть ме
ханізатори тракторної брига
ди т. Попова з Олександрій
ської МТС.

Але деякі партійні органі
зації до цього часу не роз
горнули по-справжньому бо
ротьби за високий урожай в 
цьому році.

Неприпустимо зволікають
ся польові роботи в колгоспах 
ім. Хрущова, ім. 12-річчя 
Жовтня, «Шлях до комуніз

26 березня—сесія міської Ради депутатів трудящих
Доводиться до відома депутатів міськради, іцо 26 березня ц. р. 

об 11 годині ранку в залі засідань відбудеться сесія міської Ради 
депутатів трудящих.

Виконком міської Ради депутатів трудящих.

му» та інших. А партійні ор
ганізації цих колгоспів ми
ряться з таким станом, не 
вживають конкретних заходів 
для поліпшення роботи, не 
борються за зміцнення тру
дової дисципліни серед кол
госпників. Ці парторганізації 
слабо використовують надане 
їм Статутом КПРС право 
контролю за господарською 
діяльністю правлінь колгос
пів.

В значній частині колгос
пів не приділяється належна 
увага підготовці до посіву 
картоплі та овочевих куль
тур.

В колгоспі ім. Ворошило- 
ва, наприклад, в минулому 
році одержали дуже низький 
врожай городніх культур. А 
тому і доходи артілі від цієї 
галузі господарства були не
значними.

Чи зробило правління кол
госпу та партійна організація 
висновки з недоліків минуло
го року? Н'І. Тут 1 нині пов
торюють старі помилки. Ось 
деякі факти. Під городні 
культури необхідно внести 
750 тонн перегною, а виве
зено лише 80 тонн. Колгосп 
тільки наполовину, забезпече
ний посівною картоплею. За
ходів же до поповнення не
стачі насіння цієї культури 
не вживається.

Подібний стан з підготов
кою до посадки овочевих 
культур і в колгоспі «Шлях 
до комунізму». Це повинно 
викликати серйозну тривогу 
у партійних і господарських 
керівників МТС 1 колгоспів.

Зараз першорядною спра
вою всіх працівників сіль
ського господарства є зраз
кове проведення всіх весня
но-польових робіт.

Перед партійними органі
заціями колгоспів,, МТС 1 
радгоспів стоять бойові зав
дання — посилити політичну 
роботу на селі, широко 
роз’яснити трудящим рішен
ня партії та уряду, мобілізу
вати всі сили і засоби на пе
ретворення їх в життя.

На заклик Комуністичної' 
партії ще ширше розгорнемо 
соціалістичне змагання за 
дальше круте піднесення зер
нового господарства, за висо
кі врожаї всіх сільськогоспо
дарських культур, за дальше 
зростання поголів’я громад
ського тваринництва і його 
продуктивності.

20 березня у Великому Крем
лівському палаці ХП з'їзд ВЛКСМ 
продовжував обговорення звітних 
доповідей І(К ВЛКСМ і Централь
ної ревізійної комісії. Всі, хто 
виступає, підкреслюють, що при
вітання Центрального Комітету 
КПРС ХП в'їздові комсомолу виз
начав бойову програму Комуніс
тичної спілки молоді в держав
ному, господарському і культур
ному будівництві, в усьому гро
мадсько-політичному житті краї
ни. Вони заявляють про ріши
мість комсомолу з честю викона
ти поставлені перед ним партією 
завдання.

—Відзначаючи 300-річчя воз
з'єднання України з Росією, — 
сказав У своєму виступі на з’їзді 
секретар ЦК ЛКСМ України тов. 
Шевель, — молодь республіки 
разом з усім українським наро
дом висловлює сердечну вдячність 
великому російському народові за 
його постійну братерську допо
могу. В серці кожного юнака і 
дівчини України горить невгаси
ма любов до російського народу, 
до Москви, яка завжди і в усьо
му була з Україною!

Тов. Шевель розповідає про 
активну участь молодих патріо
тів України в комуністичному 

І будівництві. В основних галузях 
промисловості України працює 
більше півтора мільйона комсо
мольців і молодих робітників. 
Понад півмільпона комсомольців 
зайнято в сільському господар
стві, більше 32 тисяч комсомоль
ців є трактористами і комбайне
рами. Зараз створено понад 9 ти- 

' сяч комсомольсько - молодіжних 
І ланок по вирощуванню кукуруд

зи. Па заклик партії взяти 
і участь в освоєнні цілинних і пе

релогових земель відгукнулись 
дееятки тисяч комсомольців Ук
раїни. Більш як 11 тисяч моло
дих добровольців уже виїхали за 
комсомольськими путівками в Ка
захстан.

, Разом з тим, відмічає тов. Ше- 
I вель, — в діяльності комсомоль

ських організацій не зжиті сер-
I йознцхиби.

Секретар Ленінградського обко- 
| му ВЛКСМ тов. Шумилов розпо- 
I вів про славні діла молоді, яка 

творчо бере участь в боротьбі за 
технічний прогрес, за випуск 

І продукції відмінної ЯКОСТІ, оево- 
єння нових типів машин, меха
нізмів і приладів. За період піс
ля XI з’їзду ВЛКСМ ленінград
ська організація прийняла в свої 

і ряди 290 тисяч .чоловік. Серед 
товаришів, прийнятих за цей час 
до партії, більш як 43 проценти 

і — комсомольці.
Досвідом роботи комсомольської 

•організації одного з найбільших 
підприємств країни Поділився 
комсорг ЦК ВЛКСМ на Горьков- 
ському автомобільному заводі іме
ні Молотова тов. Кропотов. Секре
тар Сталінградськото обкому 

ВЛКСМ тов. Богатирьов запропо
нував організувати Всесоюзне со- 
ціалістичпе змагання молодих 
механізаторів,' які освоюють ці
линні землі.
• »

22 березня на ранковому засі
данні XII з’їзду ВЛКСМ тривало 
обговорення звітних доповідей 
Центрального Комітету і Цен
тральної ревізійної 'комісії ВЛКСМ.

З доповіддю мандатної комісії 
виступив секретар ЦК ВЛКСМ 
тов. Семичастний. Всього на ХІЇ 
з’їзд ВЛКСМ обрано 1.334 делега
ти. Серед них. — 8 Героїв Ра
дянського Союзу, 24 Герої Соціа
лістичної Праці, 16 делегатів 
з’їзду є депутатами Верховної Ра
ди СРСР, 18 делегатів — депу
татами Верховних Рад союзних 
республік, 421 делегат — депу
татами обласних, крайових, місь
ких, окружних, районних і сіль
ських Рад. 556 делегатів мають 
урядові нагороди. На з’їзді пред
ставлена молодь 45 національнос
тей СРСР. В числі делегатів — 
559 жінок.

З’їзд одностайно затвердив до
повідь мандатної комісії.

Гарячими, тривалими оплеска
ми зустріли учасники з’їзду вис- 

і туй секретаря ЦК Ново-Демокра
тичної спілки молоді Китаю Лю 
Дао-шена. Від імені всіх членів 
спілки і всієї молоді Китаю він 
передає радянській молоді бра
терський привіт. Під тривалі оп
лески і вигуки «Ура» китайська 
делегація передає президії з’їзду 
червоний оксамитовий прапор 
Ново-Демократичної спілки моло
ді, а також діючу модель верста- 

і та, зробленого членами спілки 
молоді Мукденського верстатобу
дівного заводу на честь XII з'їзду 
ВЛКСМ. Члени делегації піднесли 
учасникам з’їзду значки китай
сько-радянської дружби.

Потім виступив президент Все
світньої федерації демократичної 

І молоді Бруно Берніні. Тепло зу- 
| стрінутий, він оголошує послання 

• 3 Одеси в Кустанай па освоєння 1 нових земель вШ'хала 
перша група молоді—більше 300 чоловік.

На знімку: на Одеському вокзалі. Проводи молодих патріо
тів, які виїжджають на освоєння цілинних і перелогових земель.

Фото А. Подберезького. Прескліше РАТАУ.

федерації XII з'їздові ВЛКСМ. 
Бруно Берніні підносить з’їздові 
почесний прапор федерації і аль
бом, в якому відображена її 
восьмирічна боротьба па захист 
інтересів молоді.

0 16 годині почалось вечірнє 
засідання з'їзду. Делегати гаряче 
вітають появу в урядових ложах 
товаришів Г. М. Маленкова, М. С. 
Хрущова, Н. Є. Ворошилова, М. 0. 
Булганіна, М. А. Суслова, П. М. 
Поспслова, М. М. Шаталіна.

У дебатах на звітні доповіді Цен
трального Комітету і Центральної 
ревізійної комісії ВЛКСМ висту
пили президент Академії наук 
СРСР академік Несмєянов, секре
тар правління Спілки радянських 
письменників СРСР тов. Сурков, 
головний редактор газети «Ком- 
сомольекая правда» тов. Горюнов 
та інші.

Гарячими оплесйами зустріли 
делегати голову Головного прав
ління Спілки польської молоді 
Станіслава Пілявку. Він вручав 
президії подарунок — альбом про 
життя і працю молоді Польщі.

Останнім на вечірньому засі
данні виступив тепло зустріну- 

і тип делегатами Генеральний се- 
■ кретар республіканської молоді 

Франції Гі Дюколоне, який пере
дав привітання від Спілки рес
публіканської молоді Франції і 
Спілки дівчат Франції. Члени де
легації передають у президію 

І прапори цих організацій.
На з’їзді виступили також се

кретарі ЦК ЛКСМ Узбекистану— 
тов. Муртазасв, Таджикистану— 
тов. Рахімова, Казахстану—тов. 
Абдразаков, машиніст паровозного 
депо станції Воркута Печорської 
залізниці тов. Баснровний та ін
ші.

На адресу з'їзду надходять чи
сленні телеграми від комсомоль
ців і молоді, в яких повідомляє
ться про нові виробничі успіхи 
на честь XII з’їзду ВЛКСМ.

З'їзд продовжує свою роботу. 
(РАТАУ).
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Москва—символ єдності і братерства 
народів нашої Батьківщини

На честь 300-річчя возз’єднання України з Росією

НОВАТОРИ ТЕПЛОВОЇ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЇ
Величний і прекрасний виг

ни Москви — столиці нашої 
Батьківщини.

Ряди красивих багатоповерхо- 
зих будинків тягнуться вздовж 
,і нескінченних, завжди жва- 
іпх магістралей. Широкі мости 
ювисли над примхливо звивис- 
■но Москва-рікою. Високо в 

І .їо піднімаються гострі шпилі 
висотних споруд—на Смолен
ській площі, на площі Повстан
ця, біля Красних воріт, на Ле- 

I енських Горах...
Серце Москви—Красна площа. 

Тут, біля зубчастої Кремлівської 
:іни.—Мавзолей. На його фрон- 

гоні два великих імені: 
ЛЕНІН, СТАЛІН. Височить ажур- 
•:ий силует Опаської башти, ме- 
одійний бій курантів якої що- 

! гяя чує вся країна, весь світ.
До Красної площі, до столиці 

• РСР—Москви звернені поган
ім мільйонів радянських людей. 
Українець і білорус, узбек і 
грузин, татарин і молдаванин— 
всі радянські люди вважають 
Москву рідним містом. Москва 
втілює могутність радянськоїба- 
ітонаціональної держави.
Вглиб віків сягає історія 

4 ?кви. Завжди це місто було 
«порою для братніх народів, їх 
організатором в боротьбі проти 
,нс; •мних поневолювачів. Саме 
Ч н'ква простягла руку допомоги 

країнському народу в той час, 
дп він в 1648—1654 роках 

чукньо боровся за своє визволен- 
і і від гніту польської шляхти.

Велике значення Москви, як 
.ситра російської національної 
„ультури, що зробила благо
вірний вплив на розвиток 

культур народів Росії. Ще за 
царювання Петра І в Москві бу- 
іа видана перша в країні газета. 
Геніальний Ломоносбв заснував 
тут перший російський універси
тет, в стінах якого потім учи- 
тись світочі російської науки і 
культури — Герцен, Огарьов, Бо
ннський, Лєрмонтов, Грибоєдов, 
Гургенєв, Чехов і багато інших. 
В Москві створювались зразки 
. . .ійської передової літератури, 
чузики, образотворчого і теат- 
, зльного мистецтва, архітектури.

Виняткове місце в ДОЛІ вели
ких і малих національностей 
країни зайняла Москва після 
великої Жовтневої соціалістичної 
революції.

Волею Комуністичної партії 
•она перетворилась в центр су- 
гасної важкої індустрії. В ній 
■творені такі гіганти промисло- 

гі, як заводи: автомобільний 
.мені Сталіна і шарикопідшипни- 

ів, верстатобудівні заводи «Крас- 
ьій пролетарий» і імені Орджо- 

гікідзе, заводи «Фрезер», ?<Ка- 
іибр», «Динамо», «Серп и молот» 
. багато інших. Розвиваючи своє

Бандурівка — культурне, за
можне село. Численний загін 
.ічителів, медичних працівників, 

■ пеціалістів сільського господар- 
гва та інших людей інтелекту- 
ііьної праці постійно прожива
ють тут. Це створює великі мож
ливості для широкого розгортання 
пропагандистської роботи.

З цією метою в Бандурівці 
творено сільський лекторій (ке

рівник т. Колісник). Проте він 
ще не задовольняє запитів тру

Москва. Велика
Фото В. Янкова.

Садова вулиця.
Прескліше РАТАУ.

промислове виробництво, Москва, 
поряд з Ленінградом, стала арсе
налом індустріалізації країни. На 
її фабриках і заводах народилось 
багато чудових нововведень, під
хоплених на всіх підприємствах 
країни. Цінний досвід москов
ських новаторів став надбанням 
багатьох тисяч виробничників 
усіх союзних республік.

Невпізнанно змінилось і об
личчя славного міста. Там, де ра
ніше були пустирі, піднялись 
впорядковані квартали нових бу
динків, вулиці розширились, 
вкрились рівною гладдю асфаль
ту, розрослись сквери, бульвари, 
парки. В Москві працює найкра
ще в світі метро. В післявоєнні 
роки Москва стала портом п’яти 
морів. Відчалюючи майже від 
стін Кремля, пароплави йдуть з 
Москви в порти Чорного, Каспій
ського, Азовського, Білого, Бал
тійського морів.

Велика Радянська держава. Від 
Тихого океану до берегів При
балтики розкинулись її простори. 
Серце цієї величезної країни 
б’ється в Москві. Тут знаходить
ся Центральний Комітет Кому
ністичної партії Радянського Со
юзу і Уряд СРСР. На з’їзди Ко
муністичної партії, на сесії Вер
ховної Ради СРСР з’їжджаються 
найкращі сини й дочки радян
ського народу, наділені його до
вір’ям. Вони вирішують найваж
ливіші питання, зв’язані з роз
квітом радянської держави, зміц
ненням її оборонної могутності. В 
ці дні в Кремлі зустрічаються 
представники різних національ
ностей. В залах Великого Крем
лівського палацу звучить мова 
десятків народностей, що насо
люють радянську землю.

Москва — центр культури і 
науки радянського народу, центр 
світової культури і науки. Ака
демія наук СРСР, будинок якої 
розташований на одній з най
красивіших магістралей столиці, 
є штабом найпередовішої в світі 
радянської науки.

У відриві від голо
дівників села. За три місяці ни
нішнього року тут прочитане 
всього 13 лекцій.

І прикро те, що для колгосп
ників артілі ім. Сталіна не про
читано жодної лекції на сіль
ськогосподарські теми, хоч якраз 
ці питання найбільше цікавлять 
їх. Члени сільського лектцрію — 
зоотехнік т. Плахотний, агрономи 
тт. Борщ і Бугайчеико, голова 
колгоспу т. Буйнов не спромог
лися ні разу виступити перед

В музеях, книгосховищах 
Москви представлені не тільки 
скарби російської культури, але 
й найкращі досягнення культури 
братніх народів. У Москві прохо
дять декади мистецтва національ
них республік, в її театрах став
ляться кращі п’єси драматургів 
України, Грузії, Прибалтики. Мос
ковські видавництва випускають 
переклади творів національних 
письменників. Це ще більше 
сприяє зміцненню дружби наро
дів СРСР, їх тісному згуртуванню 
навколо Москви, навколо велико
го російського народу.

Радянський народ гордиться 
тим, що в Москві розробляється 
і популяризується безсмертна 
теорія марксизму-ленінізму. Тут 
знаходиться рукописна спадщина 
Маркса і Енгельса, зберігаються 
рукописи геніального Леніна і 
продовжувача його справи вели
кого Сталіна. В місті розташова
ний Центральний музей В. І. 
Леніна, працює одне з найбіль
ших в світі книгосховищ —Дер
жавна бібліотека СРСР імені В. І. 
Леніна.

Мовами всіх народів земної ку
лі слово Москва звучить як оплот 
миру і безпеки. Трудящі країн 
народної демократії бачать в пій 
не тільки визволительку від фа
шистської кабали, але й вірного 
друга, помічника в будівництві 
щасливого життя, захисника від 
темних сил імперіалістичної ре
акції.

Гордістю і любов’ю всіх тру
дящих СРСР є древня і вічно 
юна Москва, центр найпередові- 
ших ідей людства, нового суспіль
ства без пригноблених і експлу
ататорів. Навколо Москви, яка 
багато віків тому стала центром 
Російської держави, згуртувались 
всі народи нашої країни,, що 
впевнено йдуть під керівництвом 
Комуністичної партії по шляху 
до комунізму.

К. МИХАЙЛОВ.
м. Москва.

В Н О г О
хліборобами сільгоспартілі.

Сільський лекторій стоїть ос
торонь від найважливішого — 
боротьби за дальше піднесення 
сільського господарства. Всі лек
ції читаються як не в школі, то 
в клубі. Жоден лектор ще не, 
знайшов дороги в рільничі брига
ди, на ферми, де проходить за
раз наполеглива боротьба за одер
жання високих урожаїв, за під
вищення продуктивності громад-

1 ського тваринництва.

22 березня теплова електро
станція тресту «Олександріявугіл- 
ля» достроково виконала квар
тальний виробничий план.

Успіхам колективу сприяла 
творча робота новагорів. До ос
таннього часу вузьким місцем на 
підприємстві було часте псування 
приводних ремнів. Поновлення їх 
викликало великі труднощі. На 
допомогу прийшов інструменталь
ник т. Козаков. Він запропонував 
виготовити верстат для вулкані
зації текстропних ремнів.

Завдяки здійсненню цієї про
позиції значно поліпшилось ви
користання обладнання.

Цінну думку висловив майстер 
теплової лабораторії т. Волощен- 
ко. Новатор сконструював універ
сальний стенд, з допомогою яко

В дружній СІМ1!
Важко передати словами ту ра

дість, яка охопила мене, коли я 
після закінчення гірничопромис
лової школи № 3 одержав атес
тат моториста шахтної установ
ки.

Прийшов вперше на шахту. 
Добре мене тут прийняли, ото
чили увагою. І ось я працюю в 
дружній шахтарській сім’ї.

Наша комсомольсько-молодіжна 
зміна, якою керує т. Бєлінський, 
успішно виконала зобов’язання, 
взяті на честь дня виборів до

Швейна фабрика виконала квартальний план
Значними успіхами в труді оз

наменовують дні підготовки до 
святкування 300-річчя возз’єд
нання України з Росією трудівни
ки Олександрійської швейної 
фабрики. 22 березня фабрика до
строково виконала план першого 
кварталу.

Високими показниками в робо
ті відзначається зміна майстра 
т. Кахно Я. Г. Взявши зобов'я

Змагання двох^трестів
Три .дні перебувала делегація 

Олександрійських гірників в Юр- 
ківці. Олександрівні виїжджали 
туди, щоб підвести підсумки со
ціалістичного змагання за 1953 
рік і укласти повий договір на 
змагання.

Колектив тресту «Олександ- 
ріявугілдя» добився в минулому 
році кращих показників, ніж 
трест «Ватутінвугілля». Понад 

Тула. Па шахті № 12 тресту „ІЦекинуголь" випробовує
ться новий металічний пересувний щит Щ-52 довжиною 50 метрів. 
Він призначений для механізованого кріплення гірничих виробок. 
Впровадження цього щита створює умови для здійснення комп
лексної механізації всіх процесів вуглевидобутку, збільшує про
дуктивність праці, значно знижує собівартість і підвищує безпеку 
роботи в лаві.

На знімку: автори конструкції щита—гірничі інженери 
Л. Зиглін і А. Гіллер в шахті перевіряють роботу щита.

Фото Л. Велікжаніна. Прескліше ТАРС.

го визначається температура газу 
і пару в котлах. Внаслідок чого 

: набагато прискориться швидкість 
і точність лабораторних робіт.

Ще недавно конденсат пару не 
використовувався. Слюсар котель- 

і ного цеху т. Прасюк вирішив 
! зробити спеціальні відводи, щі 
І мволить знову пустити в діло 
І цей пар. Річна економія станови- 
I тиме до 6 тисяч карбованців.

За останні два місяці від пере
дових виробничників надійшло 
20 раціоналізаторських пропози
цій.

Здійснення їх дозволить під
приємству зекономити на рік де
сятки тисяч карбованців держав
них коштів.

С. ПЕТРОВ.

Верховної Ради СРСР. Ми прий
няли на-гора і відвантажили зі 
складу сотні тонн надплаввОА 
вугілля. В зразковому стані ут
римували механізми, зекономили 
чимало мастильних матеріалів і 
запасних частин.

Наша зміна не зупиняється на 
досягнутому. Закріпивши’ТГ'^?. 
здобуті в передвиборному змагаїк 
ні, ми ще наполегливіше боремось 
за дальше піднесення темпів.

М. ВОЛОЩЕНКО, 
робітник шахти № 2-3.

зання завершити квартальний 
план до 20 березня, вона вики
пала його на два дні раніше.

Зміна дала слово до кінця мі
сяця випустити надпланової про
дукції на 200 тисяч карбованців.

А. ГОЛОВАНЬ, 
начальник планово-виробничо

го відділу Олександрійської 
швейної фабрики.

річний план було відвантажено 
десятки ешелонів вугілля. Від 
зниження собівартості палива 
трест «Олександріяівугілля» зеко
номив понад 5 мільйонів карбо
ванців.

Високих темпів набирають гір
ники і нині. Ряд підприємств, зок
рема теплова електростанція, ус
пішно виконав квартальний план.
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За дальше круте піднесення сільського господарства

Весняній сівбі—стислі строки 
і високу якість

Черстві душі

По півтори-дві 
норми

Все ширшого розмаху набира
ють весняно-польові роботи в ар
тілі ім. Ворошнлова. В співдруж
ності з механізаторами трактор
них бригад Якова Козака та Ан
дрія Димури з Олександрійської 
МТС хлібороби в короткий строк 
закрили вологу на площі 1.442 
і"":тари.

>іа боронуванні зябу поряд з 
тракторами використовувалось 
жище тягло. Рільнича бригада 
Степана Соломахи тяглом закрила 
вологу на 200 гектарах ріллі. 
На боронуванні відзначились кол
госпники Ганна ГІівняк, Василь 
Коваль, Ольга Деркач, які вико- 

^^нували по півтори-дві норми.
Змагаючись на честь ЗОО-річ- 

чя возз'єднання України з Росі
єю, колгоспники і механізатори 
нарощують темпи. Зараз в кол
госпі провадиться боронування 

^ГЬОМІІХ і готується грунт під по- 
^Ї'ІВИ ярих культур.

Провести весняно-польові робо
ти в кращі строки і високоякісно 
— таке одностайне прагнення 
трудівників колгоспу.

М. БОНДАРЕНКО,
заст. голови колгоспу.

Розгортається 
сівба ярих

Тракторна бригада т. Братка з 
Користівської МТС, яка обслужує 
артіль «Прапор комунізму», роз
почала сівбу ярих культур. За 
перший день засіяно близько 50 
гектарів ярої пшениці та ячменю.

Сівбу ранніх зернових культур 
розгорнули також колгоспи імені 
Леніна (Протопопівіка), ім. Калі- 
ніна, «Заповіт Леніна» та інші.

Колгоспники і механізатори 
змагаються за найкраще прове
дення весняної сівби.

К. КРАВЕЦЬ, 
диспетчер Користівської МТС.

На весняних польових роботах 
дорога кожна хвилина. Треба 
швидко закрити вологу, підживи
ти озимі, розгортати сівбу ярих.

А в колгоспі ім. Енгельса ці ро

райііланкомісії про хід весняно-польових робіт в колгоспах район) 
станом на 20 березня 1954 року

к х ж 2
• X X а х X

Назва колгоспів і = « Ю X т 2° Е О.
и.
л

Я я х'Я в §•£ 2 а х Е »м Ю о Е й и
ім. Сталіна (Ворошиловка) 97,7 — 15,5 47,0
«Комунар» 95,0 — 32,0 25,3
ім. Молотова 93,9 32,5 66,1
ім. Леніна (Протопопівка) 90,9 — 18,3 30,8
ім. Калініна 84,7 4,9 44,2 49,5
«Заповіт Леніна» 80,7 2,4 36,0 38,0
ім. Будьонного 75,0 5,3 36,7 50,1
ім. Сталіна (Бандурівка) 73,1 — 11,5 89,6
ім. Енгельса 65,2 7,1 38,5 59,3
ім. 18 з’їзду ВКП(б) 63,5 5,8 48,3 35,8
ім. 19 з’їзду КПРС 61,0 3,2 27,0 48,6
ім. Р. Люксембург 57,9 — 28,7 30,3
ім Хрущова 53,4 — 35,0 16,5

Назва колгоспів

«Прапор комунізму» 
ім. К- Маркса 
ім, 18 партконференції 
ім. Ворошнлова 
ім. Леніна (місто) 
ім. Жданова 
ім. В. Ульянова 
ім. 12-річчя Жовтня 
«Шлях до комунізму»
По Користівській МТС
По Олександрійській МТС

По району

о:
X
X
2 X

а 
X 
X

М X X X >»Я X я£ 2.5 т а я
с о ю о

51,2 6,9
46,2 13,3
45,5 16,9
35,7 2,0
26,8 24,7
26,2 • —
16,5 —
13,9 8,6

76,7 2,6
39,7 8,2
57,3 5,4

27.5 40,1
10,9 47,8
80,0 27,6
17.5 47,7
33,0 13,3
70,0 58,6

— .51,1
41.8 31,7
38,2 34,3
31.9 48,7
31,4 39,2
31,7 44,7

Одним з перших в Кримській області почав сівбу ячменю 
колгосп ім. Чкалова, Сімферопольського району.

На знімку: агрегат тракториста Федора ЖУРАВЛЬОВА 
провадить сівбу на полях колгоспу ім. Чкалова. На передньому 
плані—директор Сімферопольської МТС. Є. Є. БОРДЗІЙ (ліворуч) 
1 агроном В. Ф. БОЖКО перевіряють якість сівби.

Фото Г. Бородіна. *• Прескліше РАТАУ.

Пустити в дію всі резерви
Складні умови цієї весни. Та 

колгоспники артілі ім. XIX з'їзду 
КПРС і механізатори тракторних 
бригад ,К» 9 і № 16 з Олексан
дрійської МТС сповнені прагнен
ням за будь-яких умов виростити 
високі врожаї всіх сільськогоспо
дарських культур. В їх розпоряд
женні — вітчизняна потужна 
техніка, агробіологічна наука, 
передовий досвід.

В тісній співдружності з меха
нізаторами колгоспники наполег
ливо борються за високу якість 
польових робіт. Вони в стислі 
строки закрили вологу на всій 
площі зяблевої оранки, провадять 
боронування озимих і сівбу ран
ніх зернових.

Тракторист Іван Кравцов та ін
ші механізатори в ці дні викону
ють свої виробничі завдання на 
110—120 процентів.

Але правління колгоспу (голо
ва т. Дегтяр) не все зробило для 
нормальної роботи механізаторів. 
Зокрема, воно не подбало про нор
мальні побутові умови для трак

Втрачають кращі строки
боти неприпустимо зволікаються. 
В той час, як переважна біль
шість колгоспів району вже завер
шила закриття вологи, тут забо
роновано зябу лише 45 процентів.

ЗВЕДЕННЯ 

тористів в період весняно-польо
вих робіт.

Бригадир тракторної бригади 
Олексій Яценко справедливо нарі
кає на те, що в тракторному ва
гончику механізатори не можу гь 
відпочити. Вікна тут побиті, га
зети і книги відсутні, громадське 
харчування неналагоджене, досі 
до вагончика не виділено сторо
жа.

Обидві тракторні бригади не 
забезпечені бочками для води і 
іншим необхідним інвентарем.

Для успішного проведення сіг.- 
би треба пустити в дію всі на
явні резерви. Та правління арті
лі повністю покладається на 
трактори, а живе тягло на польо
вих роботах майже не викорис
товується.

Правління колгоспу повинно 
створити хліборобам всі умови 
для успішного виконання взятих 
зобов’язань по одержанню в цьо
му році високих урожаїв всіх 
сільськогосподарських культур.

А. ВЕЧІРНІЙ, 
голова Звенигородської сільради.

Такий же стан і з підживленням 
озимини.

Голова колгоспу т. ИІеііко ні
чого не робить, щоб посилити 
темпи польових робіт.

І. КРАВЧЕНКО.

Чудовий липневий ранок. Нав
коло лунав пташиний спів. При
ємно було на душі в Олександри 
Василівни. З кошиком в руках 

і вона направилась у садок, де 
росли груші, сливи, абрикоси, 

І яблуні, вишні. Обережно, щоб не 
пошкодити дерев, зривала допрі
лі плоди.

— Ну, як, Василівно, дожда
лась садочка? — запитала су- 
сідка Євдокія Федорівна.

— Як бачите. Угощайтесь аб
рикосами. Не куплені — свої 
вже.

Було про що поговорити літнім 
жінкам. Більше тридцяти років 
прожили вони по-сусідськи. Жили 
мирно, дружно. В розмовах непо
мітно минав час.

— Дивіться, Василівно, хто це 
там ходить?

В кінці саду стояли два чоло
віки і про щось розмовляли між 
собою. Один з них вийняв з ки
шені рулетку і почав обмірювати 
садибу.

—Ви що там робите, люди 
добрі? — лагідно запитала Олек
сандра Василівна. — Знову пе
реміряєте?

— ІЦо це за люди добрі»? Я 
маю посаду і прізвище. Я технік 
комунгоспу Назаренко. А це — 
головний інженер наш — Манту- 
ла. Вам ясно, хто ми такі?

Після такої відповіді Олексан
дра Василівна запитала:

—А все ж таки я хочу знати, 
що ви тут міряєте.

— Відріжемо половину сади
би. Ясно?

— Та, що ви, товариші на
чальники! Це, мабуть, якась по
милка. Я пенсіонерка, а прізвище 
моє — Куліда.

— Подумаєш, пенсіонерка! — 
злісно процідив крізь зуби Ман- 
тула. — Розпорядження самого 
Константинова ;— заступника го
лови виконкому міськради!

— У мене ж четверо дітей ма
лолітніх... і взагалі... це ж куль
турний садочок. Своїми руками 
виростила... і по закону...

— Що «закон»? А розпоряд
ження Константинова не закон? 
— гримнув Назаренко.

Грубість і свавільство праців
ників міськкомунгоспу образили 
Олександру Василівну. Вона за
плакала.

На розмову підійшли сусіди. 
Дізнавшись про суть справи, во
ни стали на захист пенсіонерки.

— Як же це так? Хто ж вам 
дозволить відрізувати культур
ний сад? — заперечила Клавдія 
Розжувайло.

—Сад не культурний! Сказав 
—і все...Діємо за розпоряджен
ням!

— Та хіба ж порівняти цей 
сад з садком Михайленка? — 
докоряли сусіди.

Мантула розгублено кліпав 
[ очима. Він поглянув на садибу 

Михайленка (який доводиться да- 
I леким родичем Константинову). 
І Там, на 15 сотих садиби, стояло 
■ кілька сорокалітніх, напівзасох- 

лих деревин.
— Ото якраз і культурний 

сад! — гримнув Назаренко. — 
То ж дійсно культурний сад! Об
несений парканом. Посаджені 
одні вишні. А це? Хіба це куль
турно? І вишні, і абрикоси, і яб
луні... Крім того, тут і...

Він хотів було сказати, що лі- 
I нії посадки не витримані, але, 

глянувши на стрункі рядки дерев 
віком Б—10 років, замовк.

— Ну, час кінчати розмову. 
Та й взагалі не люблю, коли ме
ні суперечать, — зауважив Ман
тула.—Одрізали садибу — от і 
все. Можете на нас скаржи
тись.

Вони швидко повернулись і пі
шли.

Олександра Василівна ще довго 
розгублено дивилась заплаканими 
очима їм услід.

— Підіть. Василівно, до Кон
стантинова. Це якась прикра по
милка, — співчуваючи говорили 
сусіди.

І вона пішла. Там грубо, без
душно відповіли їй, що є, мов- 

| ляв, такі інструкції.
Олександрі Василівні порадили 

сусіди написати скаргу в Мініс
терство комунального господар
ства, в Київ.

Через кілька днів вона одер- 
I жала відповідь, у якій говори

лось, що її скарга направлена у 
міськвиконком на розслідування.

Знову пішла до Константинова. 
Хотіла розповісти йому про ді
тей, про свої матеріальні умови, 
але той і слухати її не став.

— У мене немає часу займати
ся вашими справами, — заявив 
він.

Одержала з Міністерства кому
нального господарства листа і за
відуюча міським бюро ТеїИІЧіНОЇ 
інвентаризації Олексієяко. їй 
пропонувалося особисто перевіри
ти на місці скаргу громадянки 
Куліди і повідомити про наслідки 
перев і ркп Мін істерств у.

Та не утруднювала себе Олек- 
сієнко. Вона стала на шлях обма
ну. Сіла і з легкої руки вивела: 
«Саду у громадянки Куліди не
має».

А наступного дня Третякова, 
якій наділили тут садибу, з сво
їм чоловіком вирубували яблуні, 
груші, абрикоси, навіть пеньки 
викорчовували, щоб сліди за
мести.

Від кожного удару по дереві 
сокирою Олександра Василівна 
здригалась, ніби ці удари потра
пляли по ній. Вона знепритом
ніла.

З кожним днем її здоров'я по- 
, гірапувалось. 16 лютого з допо

могою сусід Олександру Василів
ну відправили до лікарні. Більше 
двох годин довелось чекати, доки 
прийшла лікар Захарченко.

Не виймаючи рук з кишень 
свого халату, вона зробила вис
новок: — Хронічне розладнання 
нервової системи. Таких ми не 
лікуємо. '

— Як же так!
— Зараз місць немає.
Кожного дня ходили діти до лі

карні і все місць не було.
І тільки 6 березня Олександру 

Василівну в безнадійному стані 
прийняли в лікарню.

*
♦ *

Перед нами листи дітей Олек
сандри Василівни Куліди і груди 

' жителів вулиці Української. Во
ни пишуть: «Дуже прикро, що в 

І наших радянських установах ще 
зустрічаються зашкарублі бюро- 

I крати і чинуші, люди з черстви
ми душами. Порушники радян- 

і ських законів заслуговують су
ворого покарання. Перед судом 
радянської громадськості повинні 

І стати ті, хто так бездушно ста
виться до людини».

Висновок вірний.
М. ЧЕРНИШЕНКО.
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„За мир та дружбу"

Сотні мільйонів трудящих зем
ної кулі високо несуть прапор бо
ротьби за мир, за дружбу народів. 
Люди доброї волі, незалежно від 
їх політичних переконань, націо
нальності, раси, активно борються 
проти намагань розв’язати нову 
світову війну, за встановлення 
міцного миру в усьому світі.

"Серед борців за мир — багато
мільйонний загін молоді.

Славного традицією міжнародно
го демократичного молодіжного 
руху стала організація всесвітніх 
фестивалів, які незмінно прохо
дять в обстановці тісної дружби і 
єднання молодих представників 
різних національностей.

Кінофільм «За мир та дружбу» 
в яскравих документальних кадрах 
розповідає про 3-й Всесвітній кон
грес молоді і про 4-й Всесвітній 
фестиваль молоді і студентів, які 
відбулись в столиці Румунії—Бу
харесті — влітку 1953 року.

Перед глядачами проходять ве
личні картини конгресу: тисячі 
юнаків і дівчат 106 країн світу 
обговорюють шляхи дальшої бо
ротьби за мир, за дальше зміцнен
ня дружби між народами.

Перед, щасливою молоддю Ра
дянського Союзу відкриті всі шля
хи до світлого, радісного життя. 
Вона бере активну участь в по
літичному житті країни. Можли
вості її духовного і фізичного 
розвитку—безкраї. Молодь в краї
ні Рад—радість і гордість народу.

Шляхом будівництва щасливо
го життя іде і молодь країн 
народної демократії.

Зовсім інше життя трудящих 
капіталістичних, колоніальних і 
залежних країн. Тут молодь стог
не під гнітом безправ’я. Гонка 
озброєнь лягає важким тягарем 
на її плечі, несе їй напівголодне 
животіння без всяких перспектив. 

Єдина перспектива, яку відкриває 
перед нею антинародна політика 
паліїв війни — це перспектива 
стати «гарматним м'ясом».

У дні засідань конгресу прихо
дить повідомлення про укладення 
перемир'я в Кореї. Це повідом
лення викликає бурю радості се
ред делегатів. Вони на руках пі
діймають героїчних представників 
Кореї, присутніх в залі.

Бухарест зустрічає учасників 
фестивалю. Скрізь — прапори, 
транспаранти, всіма мовами чу
ти слова «Мир», «Дружба». Ра
дісний сміх, пісні, міцні потиски 
рук, щасливі лиця... В день від
криття фестивалю в небо злітають 
тисячі голубів. По стадіону про
ходить колона знаменосців 111 
країн, делегації яких беруть 
участь у фестивалі. Бурхливими 
оваціями зустрічають присутні 
колону представників молоді всіх 
16 республік Радянського Союзу!

15 днів Бухарест являв собою 
величезний концертний і спор
тивний зал. В різних місцях ве
ликого міста одночасно відбулись 
десятки спектаклів, концертів, 
спортивних виступів. Широка і 
різноманітна програма фестивалю!

Мітинг на стадіоні в день за
криття фестивалю... Небо бороз
нять ракети, скрізь світяться сло
ва «Мир і дружба». Ці слова не
суть у своїх серцях тисячі юна
ків і дівчат у всі куточки земної 
кулі!

В самій зйомці фільму вияви
лась співдружність народів: його 
знімали радянські кінооператори, 
в нього ввійшли знімки китай
ських, монгольських, австрій
ських, албанських, англійських, 
швецьких і французьких кіноопе
раторів.

На знімку: кадр з кінофільму 
«За мир та дружбу».

Нота Радянського Уряду Урядові Туреччини
18 березня ц. р. Заступник Мі

ністра Закордонних Справ СРСР 
В. 0. Зорін вручив Тимчасовому 
Повіреному в Справах Турецької 
Республіки у Москві и. Туналигі- 
лу ноту такого змісту:

«У зв'язку з опублікуванням 
1!) лютого ц. р. спільного турець
ко-пакистанського комюніке від
носно наступного укладення між 
Туреччиною і Пакистаном пакту, 
який передбачав їх всебічне спів
робітництво, в тому ЧИСЛІ і в во
єнній галузі, Уряд Союзу Радян
ських Соціалістичних Республік 
вважав необхідним заявити Уря
дові Турецької Республіки таке.

Як видно із згаданого вище 
турецько-пакистанського комюні
ке, а також із заяв державних 
діячів обох країн, проектований 
пакт між Туреччиною і Пакиста
ном не може по зачіпати інтере
сів безпеки сусідніх країн. Іно
земна, в тому числі турецька, 
преса Повідомляв, що цей пакт 
передбачав активне воєнне спів
робітництво між Туреччиною,і Па
кистаном і створення основи для 
організації більш широкого» во
єнного блоку. При цьому особ
ливо привертає до себе увагу той 
факт, що турецько-пакистанський 
пакт, — як це, випливав із -заяви 
24 лютого ц. р. міністра закор
донних справ Туреччини на засі

21 березня почався Всесвіт
ній тиждень молоді. Він прово
диться під знаком дальшої акти
візації молоді всіх країн у бо
ротьбі за мирне розв'язання всіх 
спірних міжнародних питань, за 
припинення воєн, які ведуться, 
і здійснення міцного миру між 
народами.

За останні роки зріс вплив 
Всесвітньої федерації демокра
тичної молоді і Міжнародної спіл
ки студентів. Федерація об’єд
нує зараз 83 мільйони юнаків і 
дівчат 93 країн, міжнародна спіл

ІНДІЯ ВИМАГАЄ УСУНЕННЯ І АМЕРИКАНСЬКИХ «СПОСТЕРІГАЧІВ»

ДЕЛІ, 21. (ТАРС). Газета 
«Нейшнл геральд» у редакційній 
статті під заголовком «Спостеріга
чі ООН» висловлює незадоволен
ня тим, що ООН не звернула най
серйознішої уваги на поведінку

данні турецького меджлісу, --
розрахований па втягнення у во
єнний блок інших країн, у зв'яз
ку з чим не без підстав вказа
ний пакт розцінюється як ядро 
для створення середньосхідного 
воєнного блоку.

Оскільки Туреччині, як і Па
кистанові, ніякий напад, як відо- 

| мо, не загрожує, цей пакт не мо
же розглядатися як оборонний. 
Навпаки, як видно із виступів 
державних діячів Туреччини і 
Пакистану, його підготовка тісно 
зв'язана з воєнними планами Ат
лантичного блоку і стосується 
питання про безпеку ряду країн, 
особливо в районі Близького і Се
реднього Сходу, а також Півден
но-Східної Азії.

Радянський Уряд у своїх но
тах Урядові Туреччини від 24 
листопада 1951 р. і 28 січня 
1952 р. відмічав, що спроби* 
створення блоків у районі Близь
кого і Середнього Сходу мають 
на меті перетворити країни 
Близького і Середнього Сходу в 
плацдарм для збройних сил агре- 

’ сипного Атлантичного Союзу. 
Саме цю мету ставили собі плани 
створення так званого «середньо- 
східного командування», а також 
інші спроби СП1А, Англії і Ту
реччини забезпечити під будь- 
якими приводами перебування

Всесвітній тиждень молоді
ка студентів^-Б мільйонів сту
дентів.

У багатогранній діяльності цих 
організацій найактивнішу участь 
бере радянська молодь, яка вихо
вана в дусі пролетарського ін
тернаціоналізму і яка йде в аван
гарді демократичної молоді в її 
благородній боротьбі за мир в 
усьому світі.

Зростають і міцніють міжнарод
ні зв’язки радянської молоді. З 
1949 цо1953 рік на запрошення 
Антифашистського комітету ра

американських «спостерігачів» у 
Кашмірі. Підтримуючи заяву пре
м'єр-міністра Перу про необхід
ність усунення з Кашміру амери
канських «спостерігачів», газета 
підкреслює: «Питання про пору

' іноземних збройних сил у краї
нах Близького та Середнього Схо
ду і розширити там сітку інозем
них воєнних баз, на шкоду на
ціональним інтересам і безпеці 
цих країн.

Привертає до себе увагу той 
Факт, що нинішні дії Турецького 
Уряду, спрямовані на створення 
воєнного блоку на Близькому та 
Середньому- ('ході і в Південно- 
Східній Азії, здійснюються в той 
час, коли з боку СРСР і ряду 
держав вживаються заходи до по
м'якшення міжнародної напруже
ності і поліпшення відносин між 
державами. Зрозуміло, що подіб
ного роду дії Турецького Уряду 
не можуть не загострити стано
вище на Близькому і Середньому 
Сході, а також у Південно-Схід
ній Азії і мають пряме відношен
ня до безпеки Радянського Союзу.

Радянський Уряд вважає необ
хідним звернути увагу Уряду Ту
рецької Республіки на те, що по
дібна політика не може не завда- 

{ ти шкоди радянсько-турецьким 
відносинам. Діючи таким чином, 
Турецький Уряд бере на себе від
повідальність за наслідки такого 
становища».

Пан Туналигіл обіцяв передати Чм 
вказану ноту Турецькому Уря
дові.

дянської молоді в СРСР приїзди
ло 236 молодіжних делегацій. 
Тільки в минулому році Радян
ський Союз відвідало близько чо
тирьох тисяч юнаків і дівчат з 
55 країн. За п'ять років 121 де- 

; легація молоді Радянського Союзу
побувала за рубежем.

В ці дні на підприємствах кра
їни, у вищих учбових закладах, 
школах, ремісничих училищах 
проводяться вечори, присвячені 

; Всесвітньому тижню молоді.
(ТАРС).

шення нейтралітету американськи
ми спостерігачами не обмежується 
тільки Кашміром. На території 
всієї країни знаходяться амери
канські спостерігачі... і на них та
кож слід звернути увагу».

МІЖНАРОДНИЙ огляд
Передова сила польського 

народу
Протягом восьми днів — з 10 

по 17 березня — у Варшаві про
ходив II з’їзд Польської Об’єдна
ної робітничої партії. З’їзд обго
ворив найважливіші питання дер
жавного і партійного будівництва, 
підбив підсумки діяльності пар
тії за п’ять років, що минули піс
ля першого з’їзду, на якому вона 
була створена, намітив шляхи 
дальшого розвитку народного гос
подарства Польщі. У звітній до
повіді Центрального Комітету 
партії, яку зробив Болеслав Бе- 
рут, і у виступах делегатів була 
змальована яскрава картина бо
ротьби і перемог польського на
роду.

За перші чотири роки шести
річного народногосподарського 
плану в Польщі сталися великі 
зміни. З відсталої аграрної країни 
вона перетворилась в індустріаль
ну державу.

В минулому році обсяг промис
лової продукції перевищив дово
єнний рівень у 3,6 раза. В країні 

створено ряд нових галузей ви
робництва, про які буржуазно- 
панська Польща не могла і мрія
ти: суднобудування, тракторна і 
автомобільна промисловість, сіль
ськогосподарське машинобудуван
ня.

Великі успіхи в галузі індустрі
алізації країни дають можливість 
народній Польщі спрямувати ни
ні зусилля на могутнє піднесення 
сільського господарства і добро
буту трудящих. З’їзд Польської 
Об’єднаної робітничої партії про
голосив це завдання всенародним. 
«Тепер справа за тим, — заявив 
на з’їзді Б. Берут,—щоб макси
мально полегшити зростання сіль
ськогосподарської продукції, при
скорити зростання виробництва 
предметів широкого споживання, 
житлове і культурне будівництво... 
І таким чином прискорити зрос
тання життєвого рівня трудящих».

Другий з'їзд Польської Об’єд
наної робітничої партії висловив 
тверду впевненість польського на
роду в тому, що це завдання буде 
успішно здійснене. Запорукою є 
братня допомога і дружба радян

ського народу, незламна єдність 
польського народу і його аван
гардної сили — Об’єднаної робіт
ничої партії. З’їзд був видатною 
віхою в розвитку Польщі на шля
ху соціалістичного будівництва.

За розвиток економічних 
зв’язків між народами

У Женеві (Швейцарія) прохо
дить дев’ята сесія Економічної ко
місії Організації Об’єднаних На
цій для Європи. Такі сесії в ос
танній час скликаються щороку, 
але ніколи ще питання, які сто
суються розвитку економічних 
зв’язків між країнами, не займали 
такого визначного місця в роботі 
цієї комісії, як зараз.

Нинішня сесія зібралась в об
становці пом’якшення міжнарод
ної напруженості, яке настало в 
останній час. Поліпшення відно
син між країнами і розвиток тор
гівлі між ними взаємно зв’язані. 
Представники європейських дер
жав, які зібралися на сесію в Же
неві, зосереджуючи свою увагу на 
завданнях розвитку міжнародної 
торгівлі, особливо підкреслюють 
важливість встановлення взаємно- 
вигідних господарських зв'язків 
між Східною і Західною Європою. 

Вимога посилення торгівлі з Схо
дом стала, за визнанням фран
цузької буржуазної газети «Фіга
ро», «найбільш актуальним (тобто 
злободенним) питанням» у полі
тичному житті країн «Західної 
Європи».

Національні інтереси західно
європейських держав,'' де амери
канський тиск в галузі торгівлі 
згубно позначається на всьому 
економічному, житті, настійно ви
магають розширення товарообмі
ну. Недавно прем’єр-міністр Анг
лії Черчілль заявив про бажаність 
«значного ослаблення» обмежень 
торгівлі з країнами Східної Євро- 
ни. Англійський уряд звернувся 
до США з просьбою переглянути 
список товарів, на вивіз яких у 
східноєвропейські країни амери
канці наклали заборону. Про не
обхідність скасування цієї заборо
ни говорив на сесії в Женеві 
французький міністр фінансів і 
економіки Фор. Він при цьому 
підкреслив, що торговельні угоди 
Франції з країнами Східної Євро
пи «життєво необхідні» для Фран
ції.

Радянський Союз вніс на роз
гляд сесії ясну програму, здійс
нення якої забезпечить нормальні 

міжнародні економічні зв'язки. В 
програмі Підкреслюється, що вза
ємовигідна торгівля між усіма 
країнами, незалежно від їх еко
номічних і суспільних систем, є 
однією з основних передумов для 
їх мирного життя, піднесення про
мисловості, сільського господар
ства, життєвого рівня народів, 
зміцнення взаєморозуміння і 
дружби між ними. Радянські про
позиції зустріли широкий відгук у 
Західній Європі. Англійська газе
та «Дейлі телеграф енд Морнінг 
пост» пише, що ці пропозиції «ма
ють особливе значення» і що в 
«більшості країн Заходу зростає 
бажання скористатись можливос
тями вигідної торгівлі з Східною 
Європою».

Робота нинішньої сесії Еконо
мічної комісії ООН для Європи 
показує, що розуміння необхід
ності розширення торгівлі з краї
нами демократичного табору бере 
в країнах Західної Європи гору 
над американською політикою 
зриву нормальних господарських 
зв’язків між народами.

В. ХАРЬКОВ.
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Комуністична партія України ще міцніше згуртує 
свої ряди навколо Центрального Комітету Комуністичної 
партії Радянського Союзу, докладе всіх зусиль, щоб з 
честю виконати поставлені партією і Союзним урядом 
перед нашою республікою завдання по дальшому розвитку 
промисловості, сільського господарства, культури, по 
підвищенню матеріального добробуту і культурного рівня 
трудящих.

Наполегливо впроваджувати
передові методи сівби

XVIII з’їзд Комуністичної партії України
Хлібороби і механізатори, 

змагаючись на честь всена
родного свята — 300-річчя 
возз’єднання України з Росі
єю, наполегливо борються за 
високий урожай.

Закривши вологу на всій 
площі пооіву, багато колгос
пів уже розгорнули сівбу 
ярих зернових культур 1 со
няшника. У відповідності з 
вимогами вересневого і лют

невого Пленумів ЦК КПРС 
посів просапних культур 
трудівники села прагнуть 
провести лише квадратно- 
гніздовим методом. Щоб 
виконати це завдання, вони 
мають всі можливості. Наші 
МТС забезпечені квадрат
но - гніздовими 
«СШ-6». На 
екскурсіях до

сівалками 
семінарах, 
передови

ків сільського господарства
колгоспники і механізатори 
практично освоїли метод ро
боти на сівалках «СШ-6».

Колгоспники артілей «Пра
пор комунізму», та імені 
Сталіна, Бандурівської сіль
ради, розпочавши квадратно- 
гніздовий посів соняшника, 
добиваються чіткого розташу
вання квадратів. Це забезпе
чить обробіток плантацій в 
двох напрямках. А, як відо
мо, це є головною передумо
вою одержання високих уро
жаїв.

Проте, щоб повністю за
безпечити посадку про
сапних квадратно-гніздовим 
методом, треба використати 
всі засоби, всі можливості. 
В багатьох колгоспах на ок
ремих ділянках доведеться 
садити соняшник й кукуруд
зу ручними кукурудзосад
жалками. Але вони не скрізь 
готові до роботи. В артілях 
«ЗанЬвіт Леніна», їм. 12-рІч. 
чя Жовтня та деяких інших 
до ремонту ручних кукуруд
зосаджалок не приступали, 
хоч незабаром доведеться 
користуватися ними.

Викликає тривогу і той 
факт, що до деяких сівалок 
«СШ-6» невистачає мірного 
дроту, з допомогою якого за
безпечується прямолінійне 
розташування гнізд. Це може 
позначитись на темпах сівби 
просапних.

Лютневий Пленум ЦК 
КПРС поставив завдання роз

♦

УКАЗ
Президії Верховної Ради СРСР

Про скликання Верховної Ради СРСР
Президія Верховної Ради СРСР на підставі статті 55 

Конституції СРСР постановляє:
Скликати першу сесію Верховної Ради Союзу Ра

дянських Соціалістичних Республік четвертого скликання 
20 квітня 1954 року в м. Москві.

Голова Президії Верховної Ради СРСР К. ВОРОШИЛОВ 
Секретар Президії Верховної Ради СРСР М. ПЄГОВ.

Москва, Кремль. 24 березня 1954 р.

ширити посіви кукурудзи. 
Він засудив порочну практи
ку зменшення посівних площ 
під цією цінною фуражною 
культурою. На це треба зва
жити і на ходу виправити 
недоліки.

Деякі керівники колгоспів 
і МТС мало дбають про по
садку картоплі й овочів квад
ратно-гніздовим методом. В 
артілі їм. Карла Маркса,, на
приклад, доаі не виготовлено 
жодного маркера для маркі- 
руваїпія площ. А без цього 
неможливо забезпечити пря
молінійність подовжних і по
перечних рядків.

Відомо, що високий уро
жай просапних культур мож
на виростити лише при дотри
манні відповідної густоти рос
лин на кожному гектарі посі
ву. Між тим, часто буває, що 
при квадратно-гніздовій сівбі 
в окремих лунках рослини не 
сходять. Такі місця хліборо
би здебільшого підсаджують 
насінням. Однак, як показав 
досвід, це не дає потрібного 
ефекту.

Для ліквідації пропусків у 
сходах, скрізь слід застосо
вувати підсадку рослин, ви
рощених у земле-перегнійних 
горщечках. Для цього треба 
уже зараз виділити необхідну 
кількість горщечків і одно
часно з сівбою соняшника 
чи кукурудзи посіяти в них 
рослини, які потім слід виса
дити в пропущені МІСЦЯ.

Квадратно-гніздова сівба — 
важливий захід для підви
щення врожайності просап
них культур. До неї слід все
бічно підготуватись, виправи
ти всі недоліки. За своєчас
не 1 якісне проведення посіву 
просапних культур несуть 
повну відповідальність агро
номи МТС 1 колгоспів. Вони 
особисто повинні слідкувати 
за ходом сівби соняшника, 
кукурудзи, картоплі й овочів, 
домагатись відмінної якості 
квадратно-гніздової сівби.

Обов’язок партійних орга
нізацій — ще ширше розгор
нути змагання за зразкову 
підготовку і проведення сів
би просапних, за забезпечен
ня високого врожаю цих 
культур на всіх площах по
сіву.

23 березня в Києві, в Сесійно
му залі Верховної Ради Україн
ської РСР, відкрився XVIII в’їзд 
Комуністичної партії України.

Десята година ранку. Секре
тар ЦК ІІП України тов. 0. І. Ки- 
риченко оголошує з’їзд відкри
тим.

З’їзд вшанував вставанням 
світлу пам’ять великого про
довжувача справи безсмертного 
Леніна — Іїосифа Віссаріоновича 
Сталіна.

Обираються керівні органи 
з’їзду: Президія, Секретаріат, Ре
дакційна комісія, Мандатна комі
сія.

Одностайно затверджується та
кий порядок денний XVIII з’їзду 
КП України:

1. Звітна доповідь Центрально
го Комітету КП України.

2. Звітна доповідь Ревізійної 
комісії КП України.

3. Вибори Центрального Комі
тету КП України.

4. Вибори Ревізійної комісії 
КП України.

Слово для звітної доповіді Цен
трального Комітету КП України 
надається Секретареві ЦК КП Ук
раїни тов. 0. І. Кириченну.

Доповідач говорить про великі 
історичні успіхи нашого народу, 
досягнуті під керівництвом Кому
ністичної партії Радянського Со
юзу, про роботу, яку за звітний 
період провела Комуністична пар
тія України по здійсненню по
ставлених XIX з’їздом КПРС і 
XVII з'їздом КП України завдань 
дальшого піднесення промисло
вості, сільського господарства, 
росту матеріального і культурно
го рівня життя трудящих.

Докладно охарактеризувавши 
стан окремих галузей народного 
господарства і культури, тов. 
0. І. Кпрпчепко спиняється на 
чергових завданнях Компартії 
України, вказує на істотні хиби, 
які ще є в роботі партійних ор
ганізацій республіки.

XII
23-24 березня в Москві XII 

з’їзд ВЛКСМ продовжував обгово
рення звітних доповідей Цен
трального Комітету і Центральної 
Ревізійної комісії ВЛКСМ.

Із заключним словом виступив 
секретар ЦК ВЛКСМ тов. ПІеле- 
пін. Він заявив, що делегати з’їз
ду справедливо критикували ді
яльність ЦК ВЛКСМ, його бюро і 
секретаріат. Майбутньому складу 
ЦК комсомолу треба зробити з 
цієї критики вичерпні висновки, 
відповісти на неї конкретними ді
лами, спрямованими на дальше 
піднесення всієї комсомольської 
роботи.

— Дозвольте від імені нашого 
з’їзду, — говорить наприкінці 
т. Шелеп», — запевнити Кому-

На агрономічному і виноград
но-плодоовочевому факультетах 
Одеського сільськогосподарського 
інституту закінчились державні

— Комуністична партія Укра
їни, — говорить доповідач, —бу
дуючи всю свою діяльність на ос
нові історичних рішень XIX з'їз
ду КПРС, дальших постанов пар
тії, ще більше зміцнила свої ря
ди, збагатилась досвідом комуніс
тичного будівництва, розширила 
зв'язки з масами. За період між 
XVII і XVIII з’їздами підвищив
ся рівень внутріпартійного жит
тя, покращала партійно-політич
на робота партійних організацій 
серед робітників, колгоспників та 
інтелігенції. Наполегливо удос
коналюючи керівну і організа
торську діяльність, очолюючи по
літичну і виробничу активність 
трудящих, Комуністична партія 
України добилась того, що в рес
публіці успішно виконується 
п’ятий п’ятирічний план розвит
ку народного господарства.

Партійна організація республі
ки поповнює свої ряди кращими 
представниками робітничого кла
су, колгоспного селянства і ра
дянської інтелігенції.

Па 1 березня 1954 року Ко
муністична партія України налі
чує в своєму складі 833 тисячі 
777 чоловік, з них 780 тисяч 
615 членів і 53 тисячі 162 кан
дидати партії. До складу КП Ук
раїни влилася 32-тисячна пар
тійна організація Кримської об
ласті. За останні півтора роки 
прийнято в члени КПРС 75 ти
сяч 814 чоловік, у кандидати— 
37 тисяч 879 чоловік. Зараз у 
республіці налічується 51 тисяча 
207 первинних партійних органі
зацій — на 2.855 більше, ніж 
було в 1952 році.

Доповідач говорить про вели
чезне політичне і трудове підне
сення, яким охоплені всі трудящі 
України, як і весь радянський 
народ, у зв'язку з святкуванням 
у травні цього року 300-річчя 
возз’єднання України з Росією.

Закінчуючи свою доповідь, тов.

з’їзд ВЛКСМ
ніетичну партію, її Нейтральний 
Комітет в тому, що комсомол з 
честю оправиться в поставленими 
перед ним партією новими зав
даннями!

З’їзд одностайно прийняв рі
шення: схвалити роботу ЦК 
ВЛКСМ за звітний період. На 
звітну доповідь ЦК приймається 
резолюція. З’їзд затверджує допо
відь Центральної ревізійної ко
місії ВЛКСМ.

З гарячими привітаннями звер
нулись до учасників з’їзду за
ступник голови ЦК Спілки демо
кратичної молоді Кореї Кім Кі Су, 
секретар ЦК Чехословацької спіл
ки молоді Мілослав Вецнер та 
представники багатьох інших за
рубіжних молодіжних організацій.

Молоді спеціалісти сільського господарства
іспити. 125 випускників вже 
одержали призначення на роботу 
в МТС, радгоспи і колгоспи 
РРФСР, України, Молдавії. Вели

' 0. 1. Кириченко говорить:
—Дозвольте від імені нашого 

з'їзду і всієї партійної організа
ції республіки запевнити ЦК 
КПРС у тому, що Комуністична 
партія України ще міцніше згур
тує свої ряди навколо Централь
ного Комітету Комуністичної пар
тії Радянського Союзу, докладе 
всіх зусиль, щоб з честю викона 
ти поставлені партією і Союзним 
урядом перед нашою республікою 
завдання по дальшому розвитку 
промисловості, сільського ГОСІПВ- 
дарства, культури, по підвищен- 

і ню матеріального добробуту і 
культурного рівня трудящих.

На вечірньому засіданні з'їзд 
заслухав звітну доповідь Ревізій
ної комісії КП України. З допо
віддю виступила голова Ревізій
ної комісії тов. 3. С. Нечипочук.

Потім починається обговорення
І звітних доповідей Центрального 

Комітету і Ревізійної комісії КП 
України.

У дебатах виступили: секретар 
Вінницького обкому КП України 
тов. М. Д. Бубновський, секретар 
Київського обкому КП України 
тов. Г. Е. Гришно, секретар Хар
ківського обкому КП України тов. 
В. М. Титов, начальник комбіна
ту «Сталінвугілля» тов. К. І. По- 
ченнов, секретар Шполянського 
райкому КП України Черкаської 
області тов. І. Т. Курінний, се 
кретар Кримського обкому КП 
України тов. Д. С. Полянсьний, 
міністр чорної металургії УРСР 
гов. С. І. Тищенко, секретар Тер
нопільського обкому КП України 
тов. Г. І. Шевчук, секретар 
Сталінського обкому КП України 
тов. І. П. Казанець, секретар 
Дніпропетровського обкому КП 
України тов. А. П. Кириленко.

На цьому вечірнє засідання 
з’їзду закривається.

XVIII з’їзд КП України про
довжує свою роботу.

(РАТАУ).

Під бурхливі оплески представ
ник італійської комуністичної 
федерації молоді передав з’їздові 
прапор кращих активістів феде
рації і пропор миру — один з 
3.000 прапорів, на яких 150 ти
сяч італійських дівчат вишили 
свої імена на знак їх незламної 
волі до миру.

Потім з’їзд заслухав доповідь 
секретаря ЦК ВЛКСМ т. Тумано- 
вої «Про роботу піонерської орга
нізації імені В. 1. Леніна». На до
повідь розгорнулись дебати.

З’їзд привітали юні піонери 
Москви.

XII з’їзд ВЛКСМ продовжує 
свою роботу.

(РАТАУ).

ка група молодих спеціалістів ви 
їжджає в райони освоєння ці 
динних і перелогових земель.

(РАТАУ).
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П ар тій не життя

Невиправдане довір’я

За дальше круте піднесення сільського господарства

На минулих звітно-виборних 
зборах комуністи колгоспу «За
повіт Леніна» гостро критикува
ли секретаря парторганізації 
т. Сушка за незадовільний стан 
партійно-політичної і партійно- 
організаційної роботи.

Відтоді минуло 7 місяців, але 
справи в парторганізації не по
ліпшились. Робота агітколективу 
все ще перебуває на низькому 
рівні. На наради і семінари агіта
торів збирали раз у дві-три мі
сяці. Не дивно, що агітатори ду
же рідко бувають серед колгосп
ників. Так, наприклад, тт. Погріб
ний і Власов за останні 7 міся
ців провели лише по тві бесіди. 
Рідко також для хліборобів чи
таються лекції та доповіді, хоч в 
селі працює чимало інтелігенції.

При первинній партійній орга
нізації працює гурток по вивчен
ню короткого курсу історії партії, 
та в роботі йото ще багато форма
лізму. Хоч заняття проводяться і 
регулярно, але їх відвідує мало 
слухачів. Комуністи тт. Ненько, 
Дробот, Горбенко, Груша та інші 
на заняття з’являються від ви
падку до випадку і то непідготов- 
лені, без конспектів. Внаслідок 
чого вивчаємий матеріал засвою
ють вони слабо.

В парторганізації за 7 місяців 
проведено 12 зборів. На них об
говорювались питання про поста
нову вересневого Пленуму ЦК

По стовпцях стінгазет

Дивна позиція
В стінній газеті «Комсомолець-
2 від 13 березня (орган комсо

мольської організації міськзміш- 
торгу) була вміщена замітка під 
заголовком «Роботяга». В ній 
критикувався завідуючий мага
зинам № 12 т. Ерлік за погану 
роботу. Він, як вказує стінгазе
та, безвідповідально ставиться до 
своїх обов’язків. А через це, в 
магазині багато недоліків. Тут 
брудно, з покупцями поводяться 
грубо.

Як секретар комсомольської ор
ганізації, т. Ерлік роботу пустив 
на самоплив.

Критичний виступ стінгазети 
повинен був знайти підтримку з 
боку партійної організації і, на
самперед, секретаря партбюро

Під життєдайним сонцем дружби народів СРСР
(Література до 300-річчя возз'єднання України з Росією)

З глибини віківх бере свій по
чаток животворна дружба росій
ського і українського народів. 
Нині ця дружба, як і дружба між 
всіма народами нашої країни, є 
однією в найважливіших основ 
багатонаціональної соціалістичної 
держави, джерелом небаченого 
розквіту економіки і культури 
Радянської України.

В брошурі Ф. Шевченка «Істо
ричне значення віковічної друж
би українського та російського 
народів» (Держполітвидав УРСР, 
1953 р.) наведені численні фак
ти, які характеризують історич
ні корені дружби українського і 
російського народів, що склада
лась в спільній боротьбі проти 
іноземних поневолювачів, розви
валась і міцніла в боротьбі проти 
царизму, поміщиків і капіталіс
тів, проти буржуазних націона
лістів усіх мастей.

КПРС, про підготовку до весня
ної сівби та інші. По цих питан
нях були прийняті непогані рі
шення, але через відсутність кон
тролю за їх виконанням справи в 
артілі не змінились. В одній із 
постанов, наприклад, було вказа
но на формалізм в соціалістичному 
змаганні. В той же час колгосп
ники і досі не ознайомлені з до
говором на соціалістичне змаган
ня, укладеним між колгоспом 
«Заповіт Леніна» та ім. Леніна 
і Протоіпотіівка). Партійна органі
зація і її секретар т. Сушко не 
здійснювали партійного контролю 
над господарською діяльністю 
правління, внаслідок чого колгосп 
затримався о підготовкою до вес
няно-польових робіт. Так, в пер
шій бригаді, яку очолює кому
ніст т. Горбенко, ще й досі не 
відремонтований весь сільськогос
подарський інвентар.

Всі ці недоліки є результатом 
того, що секретар парторганіза
ції т. Сушко самоусунувся від 
керівництва роботою парторгані
зації, не виправдав довір’я ко
муністів.

На партійних зборах, що не
давно відбулися, комуністи увіль
нили т. Сушка від обов’язків 
секретаря парторганізації.

І. ВАКУЛЕНКО, 
інструктор партійної групи РК 
КП України при Користівській 

МТС.

т. Самощенка.
Та сталося не так. Зразу ж 

після виступу газети т. Самощеп- 
ко викликав до себе редактора 
т. Тимченко і став докоряти їй. 
Він обвинуватив редколегію в 
підриві авторитету т. Ерлі- 
ка(?!), як секретаря комсомоль
ської організації, намагався до
вести, що магазин № 12 працює 
хорошо. Але факти спростувати 
не можна. Книга скарг свідчить, 
що в магазині не все гаразд. І 
винен в цьому не хто інший, як 
т. Ерлік.

Позиція, яку зайняв секретар 
партбюро міськзміїпторгу т. Са- 
мощенко, дивна. Більше того, зін 
виступив як затискувач кри
тики.

Особливої сили і розмаху ця бо
ротьба набрала, коли її очолили 
найреволюційніший у світі робіт
ничий клас і його бойовий аван
гард—Комуністична партія. Автор 
брошури підкреслює, що робітни
чий клас Росії в союзі з трудя
щим селянством, під керівниц
твом Комуністичної партії підняв 
всі народи Росії на боротьбу за 
повалення влади поміщиків і ка
піталістів, за встановлення дик
татури пролетаріату і здійснив 
Велику Жовтневу соціалістичну 
революцію.

Український народ першим, 
слідом за російським народом, пі
шов по шляху соціалістичної ре
волюції. Ф. Шевченко розповідає, 
в чому полягала допомога велико
го російського народу в бороть
бі за встановлення Радянської 
влади на Україні. На конкретних 
прикладах він висвітлює спільну

Квадратно-гніздова 
сівба соняшника

Механізатори тракторної брига
ди т. Губського з Користівської 
МТС, які обслужують артіль 
«Прапор комунізму», вже почали 
сівбу соняшника.

Днями тракторист т. Забродній 
виїхав у поле з квадратно-гніздо
вою сівалкою «СПІ-6». По чітко 
провішеній лінії упевнено повів 
свого трактора т. Забродній. Сі
валка працювала безвідмовно. За 
день він посіяв кілька гекта
рів соняшника. Агроном т. Курма- 
ненко, який перевіряв хід сів
би, високо оцінив роботу тракто
риста.

Посів цінної олійної культури 
механізатори зобов’язались про
вести в найкращі строки, високо
якісно.

І. ШУЛЬГА,
колгоспник.

Необдумане 
розпорядження

В артілі ім. 18 з'їзду ВКЛ(б) 
розгорнулись весняно-польові ро
боти. В поле виїхали і механіза
тори.

Звичайно, що в перші дні ро
боти виникало ряд труднощів і 
неполадок. Тому ми дуже, зраділи, 
коли 20 березня в нашу бригаду 
завітав головний інженер Корис
тівської МТС т. Лаври® і дільни
чний механік т. Вєхтоїв.

Але радість була передчасною. 
Нічого не спитавши вас, Лаврик 
розпорядився:

— Давайте нам заводну ручку 
від трактора «ХТЗ-НАТІ».

— Навіщо? — спробували за
питати ми.

— У нас в МТС ремонтується 
один трактор, до нього треба 
ручку.

Довелося віддати.
А після цього трактор «ХТЗ- 

НАТІ», па якому працюють трак
тористи тт. Рябченко і Овчарен- 
ко, добу простояв, бо нічим було 
його завести.

Дуже дорого обійшлося механі
заторам таке відвідання головно
го інженера т. Лаіврика.

С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО, 
бригадир тракторної бригади 

№ 6 Користівської МТС.

боротьбу братніх народів нашої 
країни проти іноземної воєнної 
інтервенції і внутрішньої контр
революції в роки громадянської 
війни.

В брошурі яскраво показані та
кож ті величні історичні перетво
рення, які сталися в житті ук
раїнського народу за роки Ра
дянської влади.

Благотворний вплив великої 
дружби народів СРСР на розви
ток економіки і культури Укра
їни висвітлено в брошурі Г. Яс- 
ницького «Дружба народів СРСР 
—джерело процвітання Радян
ської України» (Держполітвидав 
УРСР, 1953 р.). В цій брошурі 
докладно розповідається про те, 
як український народ під керів
ництвом Комуністичної партії, 
спираючись на нерушиму друж
бу народів СРСР, перетворив Ра
дянську Україну в передову кві

Плакат роботи художника В. Г. Членського, що випускається 
видавництвом „Мистецтво".

Фото Н. Цідильковського (Прескліше РАТАУ).

Ткаченко
Першими в колгоспі ім. Карла

Маркса розпочали сівбу -ранніх 
зернових механізатори тракторної 
бригади Миколи Ніколшка. їх 
приклад наслідували трактористи 
бригад Якова Гайдамаки і Федора 

' Погорілого. З перших днів весня
но-польових робіт високопродук
тивно працюють механізатори. 
Середньозмінний виробіток на 15- 
сильний трактор вони довели до 
5,5 гектара умовної оранки про
ти 4 за планом. Завдяки цьому 
вони значно раніше, ніж. торік, 
закрили вологу на всій площі 
зяблевої оранки.

На закритті вологи раніше ін
ших виконала доведене завдання 
тракторна бригада т. Погорілого. 
Механізатори Порфирій Ткаченко 
та Іван Щербина щодня викону
вали норму виробітку на 120— 
130 процентів.

Але голова правління колгоспу 
т. Ткаченко не створює всіх умов 
для роботи механізаторів. З його 
дозволу біля тракторів часто змі- 

I нюються причіплювачі та сіваль- 
[ ники, допускаються простої по

тужних машин через відсутність 
і води, пального і т. д.

Таким чином, виробнича спів
дружність, суть якої полягає у 

| відповідальності механізаторів і 
колгоспників за доручену справу, 

і в цьому колгоспі існує поки що 
на словах. Голова колгоспу т. Тка
ченко у тракторних бригадах не

тучу індустріально - колгоспну 
державу.

Швидкими темпами розвиває- 
і ться соціалістична промисловість 

України. Щороку стають до ладу 
І нові промислові підприємства, у 

спорудженні яких беруть участь 
трудящі майже всіх братніх рес
публік.

Під благотворним впливом ро
сійської культури розвивалась 
і розвивається українська куль
тура — соціалістична змістом, 
національна формою. Автор ука
зує, що тільки при братній до
помозі російського народу і всіх 
народів нашої Батьківщини па 
Україні відбулася справжня куль
турна революція. Тут виросли 
численні кадри нової радянської 
інтелігенції, розквітли мистецтво, 
література і наука.

Великих успіхів досягло соціа
лістичне сільське господарство 
нашої республіки. В брошурі І. 
Іоненка «Розквіт народного гос
подарства Радянської України» 
(Держполітвидав УРСР, 1953 р.) 
наведені яскраві факти розвитку

порядкує
буває, не цікавиться роботою ме
ханізаторів, мовляв, договір з МТС 
укладений і нехай вони викону
ють його.

Порочність подібних міркувань 
очевидна. Саме відсутність по
всякденного дійового контролю за 
роботою тракторних бригад з боку 
правління колгоспу і призводить 
до непорозумінь та окремих ви
падків бракоробства.

Особливо нарікають механізато
ри на байдуже, зневажливе став
лення Ткаченка до створення їм 
нормальних умов. Тракторні ва
гончики стоять напівзруйновані, 
без ліжок, матраців, постільної 
білизни. У них відсутні навіть га
зети.

Зовсім незадовільно організова
но громадське харчування. Для 
механізаторів Ткаченко розпоря
дився виписувати лише капусту 
й олію, хоч колгосп має для цьо
го м’ясо, сало й інші продукти.

Механізатори якось попросили 
комірника Василя Иечаєва вида
ти їм для харчування молока і 
яєць. Комірник пішов до Ткачен
ка, але не встиг він всього ска
зати, як Ткаченко гримнув:

— Іди навчись ввертатись до 
начальства. Сам знаю, що вида
вати трактористам!

Дивно те, що ці факти прохо
дять повз увагу секретаряч парт
організації артілі т. Бурвашова.

О. НЕЖИВЕНКО.

багатогалузевого сільського гос
подарства України, круте підне
сення якого відбувається завдяки 
братній допомозі великого росій
ського народу і всіх народів СРСР.

Під зорею Радянської влади 
збулася віковічна мрія україн
ського народу про возз’єднання 
його земель в єдиній Українськії! 
державі. Про величні соціалістич
ні перетворення в західних і 
Закарпатській областях України 
розповідають С. Стефаник в бро
шурі «Величні перетворення» 
(Львівське книжково-журнальне 
видавництво, 1953 р.) та В. Ре- 
піетар в брошурі «Нультурні пе
ретворення на Закарпатті за ро
ки Радянської влади» (Ужгород
ське книжково-журнальне видав
ництво, 1953 р.).

У всіх згаданих брошурах під
креслюється керівна і спрямову
юча роль Комуністичної партії, 
яка викувала велику дружбу на
родів СРСР, що впевнено йдуть 
по шляху до комунізму.
. Б. СИЛ1Н.
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Соціалістичне змагання на честь 300-річчя возз'єднання України з Росією

Неухильно підвищувати продуктивність праці
Подолати відставання Семенівського вуглерозрізу

Семенівський вуглерозріз осиа- 
іцений досконалим гірничим ус
таткуванням. Тут діють потужні 
екскаватори, бульдозери і інші 
машини. На підприємстві всі про
цеси видобування вугілля і некри
ті породи повністю механізовані.

Оволодівши цією технікою, ко
лектив в минулому році добився 
визначних перемог. Понад річ
ний план відвантажено десятки 
тисяч тонн вугілля.

Але успіхів не закріпили. Роз
різ не підготували до роботи в зи
мових умовах, не створили необ
хідних запасів вугілля, готових 
до виймання. Внаслідок цього
річну програму він не виконує.

Січневий і лютневий плани 
-гірвано. За 20 днів березня зав- 
*гання виконано трохи більше 60 
процентів.

Начальник розрізу т. Артюхов 
пояснює відставання низькою 
температурою взимку, недостат

ньою кількістю екскаваторів і 
деякими іншими причинами.

Але як тільки йдеться мова 
про невикористані можливості, 
т. Артюхов мовчить. Воно і зро
зуміло. Па розрізі внутрішніх ре
зервів багато, та їх не приводять 
в дію, не вживають рішучих за
ходів до усунення неподобств.

Для безперебійного вивантажен
ня породи потрібно 4 тупика. Є 
лише 2. Тому замість 18 тисяч 
кубометрів породи щодня прий
мається тільки половина.

Техніка використовується да
леко не повністю. 16 березня 
екскаваторник т. Дяков повинен 
був відвалити 2.100 кубометрів 
грунту, а дав 1.870.

В другу зміну екскаватор, 
яким управляє т. Скрипник, вип-

В березні Байдаківська бри
кетна фабрика 'перевиконує план. 
Однак працювати ми можемо кра
ще: прихованих резервів у пас 
багато.

Оправа в тому, що па підпри
ємстві далеко не повністю вико
ристовується обладнання, допус

| шов з ладу: згоріли щиткодержа- 
| телі генератора напору. 5 годин 

витратили на їх ремонт.
В цей же день на екскаваторі 

ЕІП-1» лопнув підтяжний трос. 
17 березня ми застали екскава
торника т. Британова біля ма
шини.

На, запитання, що трапилось, 
він відповів:

—Трос лопнув. Вночі просто
яв 2 години т. Кистриця. Тепер 
знову повторилось те ж саме. Ось 
і стоїмо, вугілля не видобуваємо. 
І все через те, що необхідний 
трос діаметром 39 міліметрів, а є 
32-мілійетровиіі. Не раз зверта
ли на це увагу господарських ке
рівників, але нічого не допомагає.

На розрізі вкоренилась порочна 
практика роботи екскаваторів до 
повного зносу. Так сталося, на
приклад, з агрегатом «РС-100». 
Якби його своєчасно ремонтува- 

! ли, то він би не вийшов з ладу.
Нині дві роторні і одна багато- 

ковшова машини знаходяться на 
ремонті.

Щоб хоч якось затулити про
галину, що виникла на видобут
ку вугілля, вирішили зняти зі 

| вскришиої дільниці два екекава- 
I тори. Але справи від цього не по- 
| ліпшились, а навіть погіршали. 
| Запаси вугілля і без того обмеже- 
і ні. Зменшення ж обсягу вскриш- 

них робіт дає себе знати.
Для бевперебіііної роботи від- 

; вальників потрібно 6 вертушок, 
дають 4—5.

Виникають простої не тільки 
механізмів, але й людей. Так, 
бригада т. Есауленка три години 
чекала состава. За цей час можна 

і було відвантажити 600 кубомет
рів породи.

ПОВНІСТЮ ЗАВАНТАЖИТИ УСТАТКУВАННЯ
каються аварії. Тільки за січень 
і лютий в нашому цеху було 26 
аварій. Внаслідок недодано сотні 
тонн брикету.

Преси не забезпечені форму
вальним інструментом, вони пра
цюють не на повну потужність. 
Через це низька їх продуктив

Дільниці, якою керує т. Бандур
ко, потрібний відвальний плуг. 
Його просили у керівників роз
різу і тресту. Вже півтора міся
ця вони обіцяли дати, та все за
лишається по-старому. При засто
суванні плуга приймальна спро
можність відвалів збільшилася б 
в два рази, зменшилась би кіль
кість робітників, зайнятих на 
плануванні грунту.

Погано працює транспортна 
дільниця, якою керує т. Петри- 
ченко. З 140 думікарів на ходу 
лише четверта частина. Останні 
стоять на ремонті або розком
плектовані. Рішучих заходів для 
поліпшення роботи транспорту 
ніхто не вживає.

На підприємстві поверхово ке
рують соціалістичним змаганням. 
На розрізі самовіддано трудяться 
тт. Гура, Меткий, яким присуд
жено звання кращого машиніста 
екскаватора вугільної промисло
вості СРСР. Та їх досвід роботи 
не поширюється.

Зразки високопродукти вної 
праці подають і колійники тт .Зиг- 
маїнтович, Мазур і інші. Однак 
методи передовиків не популяри
зують, не роблять надбанням всіх 
путівників.

Голова шахткому т. Колотаєв 
рідко буває в бригадах, мириться 
з недоліками в організації праці.

Колектив Семенівського вугле
розрізу дружний, згуртований. 
Він не раз служив прикладом бо
ротьби за виконання плану. І 
нині гірники можуть подолати 
своє відставання, круто піднести 
темпи видобутку вугілля та 
вскриші породи, вийти в ряди пе
редовиків. Всі можливості для 
цього є.

М. БУРІН.

ність. Якщо раніше в першій 
зміні прес №1 виробляв 60—63 
тонни брикету, то тепер у другій 
зміні — 42—49 тонн. Прес МЗ 
давав 72—73 тонни, тепер—58- 
60 ТОНН. А. ВОЛКОВ,

сушильник Байдаківської 
брикетної фабрики.

Завляки механізації трудомістких процесів на спорудженні 
Будинку культури в робітничому селищі Димитрово значно зрос
ла продуктивність праці будівельників.

На знімку: будівництво Будинку культури вугільників.

Чому виникають простої
наше ремонтно - монтажне 

управління виконує великий об
сяг робіт, та зі своїми завдання
ми справляється погано.

Немає того дня, щоб не просто
ювали слюсарі тт. Савченко, 
Чернявський, Васильєв, Клевак 
та інші. То своєчасно не дають 
їм матеріалів та інструментів, то 
відсутні наряди.

Простоює і обладнання. З 
чотирьох свердлильних верстатів 
жоден не працює.

Соціалістичне змагання у нас 
не розгорнуто. Наочна агітація 
занедбана. Ні дошки показників, 
ні Дошки пошани немає.

Про розвиток раціоналізатор
ського руху у нас не дбають. 
Електрослюсар т. Савич запропо

Трудова вахта
Визначного успіху у соціаліс

тичному змаганні на честь 300- 
I річчя возз’єднання України з Ро- 
I сією добився машиніст паровоза 
і № 457 Іван ІПкарбань. 24 бе- 
' резня на перегоні Лозоватка-Пан- 

таївка віп провів состав, вага 
якого перевищила норму на 
920 тонн.

Цей великоваговий поїзд тов. 

нував універсальні ножиці, здій
снення його пропозиції значно 
підвищило б продуктивність пра
ці, відпала б потреба застосуван
ня примітивного методу обробки 
деталей.

Однак головний інженер т. Мо- 
сін не допоміг т. Савичу у виго
товленні деяких деталей і пропо
зицію поклав під сукно.

Байдуже поставились і до моєї 
пропозиції. Хоч її після довго
го маринування і здійснили, але 
належну різницю за виконану 
роботу по виготовленню регуля
торів не виплатили.

Ф. УСЕНКО,
електрослюсар ремонтно- 
монтажного управління.

залізничників
ІПкарбань вів, використовуючи 
на 60 процентів місцеве буро ву
гілля. Час перебігу він скоротив 
на кілька хвилин.

Великовагові состави водять 
також водії локомотивів тт. Юраш, 
Сидоренко, Зубалей.

Я. БЕЗСМЕРТНИЙ, 
головний інженер залізничної 

контори.

Плоди дійового змагання
Щодня гірники шахти № 2-3 

видають на-гора сотні тонн над
планового вугілля. Шахтарі з 
честю дотримують свого слова, 
даного в змаганні на честь 300- 
річчя возз’єднання України з Ро
сією. Понад план двох з полови
ною місяців відвантажено кілька 
ешелонів вугілля. За рахунок 
зниження собівартості палива зе
кономлено 200 тисяч карбован
ців.

В березні у порівнянні з від
повідним періодом минулого року 
середньодобовий видобуток вугіл
ля зріс на 120 тонн. Продуктив
ність праці робітників підвищи
лась на 14 процентів.

Ці успіхи — результат більш 
ефективного використання устат
кування, наполегливої боротьби 
за високі техніко-еконоімічпі по
казники.

На роботі .позитивно позначи
лось поліпшення керівництва со
ціалістичним змаганням. Систе
матично підводяться підсумки 

змагання між дільницями, зміна
ми, бригадами і окремими гірни
ками. Переможцям вручаються 
перехідні Червоні прапори, почес
ні грамоти, грошові премії, подя
ки записуються в трудові книж
ки. Тільки в цьому році почес
ними грамотами було нагородже
но 56 чоловік, 25 записані по
дяки, понад 100 робітників пре
мійовано.

Найкращих успіхів добився 
колектив дільниці № 3 (началь
ник т. Цапенко, голова дільни
чного профкомітету т. Петров). В 
минулому місяці він видобув по
над план два ешелони вугілля, 
зекономив близько 25 тисяч кар
бованців.

За рішенням шахткому й адмі
ністрації шахти цій дільниці 
присуджено перехідний Червоний 
прапор підприємства.

Змагання у нас дійове, гласне. 
Воно з'являється могутнім засо
бом мобілізації шахтарів на вико
нання і перевиконання держав
ного плану.

Наведемо такий факт. 13 бе
резня зміна гірничого майстра 
т. Сокура виконала завдання па 
120 процентів. Про це стало ві
домо всьому колективу через 
стіннівку «блискавку».

Другого дня зміна т. Сокурен- 
ка, яка змагається з колективом, 
очолюваним т. Сокуром, випере
дила своїх «суперників», вико
навши завдання па 125 процен
тів.

В результаті змагання і засто
сування передових методів праці 
чимало наваловідбійників, зокре
ма тт. Шмаков, Сороколєтов, Фо- 
менко, вже видобувають вугілля в 
рахунок травня.

Шахтний комітет не допускає 
формалізму в змаганні, повсяк
денно і конкретно займається 
ним.

Деякий час дільниця № 5 від
ставала. Сталося це тому, що на
чальник дільниці т. Ярмолюк і 
голова профкомітету т. Реп'ях 
заспокоїлись на минулих успіхах, 
не створювали робітникам умов 
для виконання взятих зобов’язань.

В січні шахтком на своєму за
сіданні заслухав керівників діль

ниці про те, як вони займаються 
соціалістичним змаганням. їх по
критикували, вказали на недолі
ки, запропонували ліквідувати 
формалізм, казенне ставлення до 
змагання.

Через три тижні ми перевірили 
виконання рішення шахткому. 
Тт. Ярмолюк і Реп’ях перебудува
ли роботу, стали прислухатись 
до голосу стахановщів, усунули 
недоліки. Тепер дільниця вийшла 
в ряди передовиків.

Борючись за збільшення видо
бутку палива, тут серйозну ува
гу приділяють якісним показни
кам, впровадженню кращих ме
тодів.

Раніше па пробивці конвейєр- 
ної лінії було зайнято 6 кріпиль
ників. Завдяки переходу на кріп
лення з застосуванням рам, ці ро
бітники висвободились. Крім то
го, щомісяця економиться не мен
ше 100 кубометрів лісоматеріалу.

"Колектив дільниці достроково 
виконав лютневий план, зберіг 
35 тисяч карбованців державних 
коштів. Успішно працює він і в 
березні.

Піклування про неухильне під
вищення продуктивності праці 
гірників, поширення кращого до
свіду, підтягування відсталих до 
рівня передовиків — ось голов
ний зміст соціалістичного зма
гання.

Треба сказати, що не на всіх 
дільницях це розуміють. Так, 
наприклад, на дільниці внутрі- 
шахтного транспорту незадовіль
но використовується гірнича тех
ніка, погано організовано працю 
машиністів електровозів. Робітни
ки не знають, як виконуються 
зобов'язання. І не дивно, іцо діль
ниця не виконує плану.

Резерви для підвищення про
дуктивності праці у нас великі, 
їх треба повністю пустити в дію.

Наш колектив повинен вийти 
переможцем у змаганні з гірника
ми ткібульської шахти ім. Моло
това, ознаменувати 300-річчя 
возз'єднання України з Росією 
новими виробничими досягнення
ми.

Г. СТАНКОВ, 
голова шахткому шахти № 2-8.
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З редакційної 

пошти
На несумлінну роботу продав

ця кіоску № 1 «Союзпечати» 
т.. Дугаренко скаржиться в своє
му листі до редакції громадянин 
Жебровський.

— Бувають випадки, що біля 
кіоску збирається багато бажаю
чих придбати газету, — пише 
т. Жебровський, — але прода
вець вчасно не відкриває його. 
Відкривши кіоск, вона дає не по 
1—2 екземпляри газет, а по 5— 
(і екземплярів в одні руки, щоб 
швидше закрити кіоск.

В іншому листі до редакції 
т. Черненко також скаржиться на 
погану роботу кіоску № 1.

* * *
— Де можна купити гасову 

лампу жителям Косівки? — за
питує в своєму листі до редакції 
т. Дмитрієв. — В нашому селі є 
споживче товариство, яке об’єд
нує вісім торговельних точок, але 
в жодному магазині колгоспники 
не можуть придбати такі необ
хідні товари, як гасові лампи 
і скло до них, фітілі, гвіздки 
мебльові і гвіздки для ремонту 
взуття та інше.

В цьому Лі листі т. Дмитрієв 
пише, що майстерня по ремонту 
взуття при Косіївському спожив
чому товаристві, неякісно вико
нує замовлення.

Майстри Козловський та За
бродній дійшли до того, що биті 
валянки ремонтують залізними 
гвіздками. Після такого ремонту 
замовник, не дійшовши додому, 
змушений роззуватися посеред до
роги і витягати гвіздки.♦ » »

В колгоспі ім. Рови Люксембург 
є 7 гектарів саду. Ця невелика 
ділянка перебувала в занедбано
му стані, всі дерева засмічені гу
сінню.

На допомогу колгоспникам в 
боротьбі з шкідниками прийшли 
учні школи.

Добре попрацювали в саду шко
лярі II. Шиєнко, Л. Сіренченко, 
К. Романенко, 0. Петри», М. Ар- 
теменко та інші.

Ф. СКОРЕНКО, 
агроном колгоспу.

Сьогодні 
в Сімферополі 
Кожний, хто їде в санаторій 

або будинок відпочинку південно
го берега Криму, в дорозі знайо
миться з визначними місцями 
Сімферополя — міста, яке за ро
ки Радянської влади стало вели
ким промисловим і культурним 
центром Кримської області УРСР 
і тепер е ніби переддвер’ям у все
союзну здравницю.

В розмові з кореспондентом 
РАТАУ голова виконкому Сімфе
ропольської міської Ради депута
тів трудящих т. Катков розповів: 
' — До революції Сімферополь 
був невеликим провінціальним 
містечком з кількома кустарними 
майстернями, брудними вулицями, 
численними пивними і трактирами.

Інший вигляд має Сімферополь 
сьогодні. За роки п’ятирічок в 
ньому появились великі заводи, 
фабрики, створено багато учбових 
закладів і наукових установ. Лише 
за останні роки збудовані потуж
ний холодильник, макаронна фаб
рика та інші підприємства. Тут 
випускаються машини і устатку
вання для механізації та елек-

и с ти до_ред акції

Непорядки в робітничих 
гуртожитках

Па підприємствах та будовах 
селища Димитрово працює багато 
молодих робітників, передовиків 
виробництва. Частина їх прожи
ває в гуртожитках житлово-ко
мунальної контори Димитровсько- 
го тресту. Але її керівники (на
чальник т. Горобець) не приділя
ють достатньої уваги створенню 
нормальних побутових умов ро
бітникам.

В гуртожитку Хї 11 по про
вулку 8 березня, наприклад, від
сутні необхідні меблі, білизна на 
ліжках змінюється раз в два- 
три місяці. Хоч тут є не зайнята 
житлова площа, двох робітників 
поселили в кухні. З цієї при
чини жителі не мають змоги при
готувати їжу. На весь гуртожи
ток немає жодного вмивальника, 
відсутня вода.

Змагання на першість школи 
з баскетболу

Днями в неповній середній 
школі № 5 проведено змагання 
на першість школи з баскетболу 
між командами учнів 5—7 кла
сів на честь всенародного свята— 
300-річчя возз’єднання України з 
Росією.

У змаганні брали участь 10 
команд, до складу яких входили 
учні з добрими показниками в 
навчанні.

Змагання було організоване з 
метою широкої популяризації 
баскетболу серед учнів, визна
чення переможців і відбору кра
щих гравців для комплектування 
збірної команди школи, яка бра-

На знімку: Сімферополь. Севастопольське шосе.

трифікації трудомістких проце
сів у сільському господарстві, 
на залізничному транспорті, у 
торф’яній і харчовій промисло
вості. Недавно машинобудів
ний завод імені Куйбишева освоїв 
виробництво нових, більш доско
налих високопродуктивних меха
нізмів для рибної, м’ясної і молоч
ної промисловості. Великого роз
витку набрала промисловість, що 
випускає товари народного спо
живання. Не тільки в Криму, але 
й за його межами відомі вироби 
шкіряно-взуттєвого комбінату іме
ні Дзержинського, швейних і три
котажних фабрик, консервних за
водів.

За період, що минув з часу по
передніх виборів до Верховної Ра
ди СРСР, промисловість міста 
збільшила випуск продукції більш 
як у півтора раза.

В червоному кугку відвідува
чам пропонують газети і журна
ли за минулі роки, бо ці,ого року 
їх не передплатили.

Не кращі справи і в жіночому 
гуртожитку № 7 по вулиці Жовт
невій. Через примхи керуючого 
будинками т. Радипіева робітни
цям не видаються навіть рушни
ки.

Про неприглядні справи в гур
тожитках добре відомо начальни
ку Семенівського вуглерозрізу 
т. Артюхову та начальнику буді
вельного управління т. Святцю, 
але заходів для поліпшення побу
тових умов молодих робітників 
вони не вживають.

З цими непорядками миряться і 
секретарі партійних та комсомоль
ських організацій тг. Колузанов, 
Саєико, Булдович і Коробка.

А. БЄЛОКОНЄВ.

тиме участь в міських змаганнях 
шкіл. *

В результаті триденних зустрі
чей перше місце зайняла коман
да 7 «б» класу (капітан В. Ос- 
танов), яка провела всі гри без 
жодної поразки.

Друге місце зайняла команда 
| 6 «а» класу (капітан В. Крутик) 
: і третє місце — команда 5 «в» 

класу (капітан Т. ІПкиль).
Команді-переможниці присвоєно 

звання чемпіона школи.
В. КИРИЧЕНКО, 

викладач фізкультури 
семирічної школи № 5.

Рік у рік зростає і кращає об
ласний центр Криму. За останні 
чотири роки тут з'явилось 20 но
вих вулиць, населення одержало 
десятки тисяч квадратних метрів 
житлової площі. Набагато розши
рились зелені насадження.

Велике будівництво провадиться 
в місті і в ці дні. йде кладка 
третього поверху Будинку спілок, 
готується площадка для споруд
ження будинку нового готелю.

На Фонтанній площі почалось 
спорудження найбільшого будинку 
в місті — Будинку Рад. Найближ
чим часом намічено спорудити де
сятки багатоповерхових житлових 
будинків, магазинів, культурно- 
побутових приміщень, дитячих за
кладів. Мине ще кілька років, і 
Сімферополь, як і багато інших 
радянських міст, стане ще краси
вішим, ніж він виглядає сьогодні.

У Виконкомі Союзу Товариств Червоного 
Хреста і Червоного Півмісяця СРСР

У зв’язку з шкодою, якої за
знало населення гірських райо
нів північної частини Народної 
Республіки Албанії від стихійні - 
го лиха — сильних снігопаД'Е. 
що пройшли в лютому-березні 
цього року, Президія Виконкому 
Союзу Товариств Червоного Хрес-

В країнах народної демократії
ПОЧАТОК ВЕСНЯНОЇ СІВБИ В ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ

По всій Чехословаччині роз
горнулись польові роботи. Єди
ні сільськогосподарські коопера
тиви, держгосии і селяни-одно-

ПОЛЬСЬКА МОЛОДЬ ВІДЗНАЧАЄ ВСЕСВІТНІЙ 
ТИЖДЕНЬ МОЛОДІ

-Молодь Польської Народної Рес
публіки разом з юнаками і дівча
тами всього світу відзначає Все
світній тиждень молоді.

Наприкінці цього місяця в 
Зеленій Турі відбудеться міжна
родна зустріч молоді (Польщі, Че-

ВИПУСК СЛУХАЧІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ 
АКАДЕМІЇ ІМЕНІ Г. ДИМИТРОВА

У сільськогосподарській акаде
мії імені Георгія Димитрова в Со
фії відбувся достроковий випуск 
238 агрономів і зоотехніків. Мо
лоді агрономи і зоотехніки висло-

ПУСК НА ВОДУ ПЕРШОГО ВІТЧИЗНЯНОГО 
ПАРОПЛАВА В КИТАЇ

20 березня суднобудівники 
Цзіннанських верфей пустили на 
воду пасажирський пароплав 
«Мінчжун» водотоннажністю 
900 тонн. Він призначений для 
плавання ло мілководній частині 
Янцйи, між Шанхаєм і Чунці
ном.

Становище
ДЕЛІ, 23 березня. (ТАРС). По

відомлення, що надходять з Понді
шері (французька колонія в Ін
дії), свідчать про посилення руху 
населення за возз’єднання з Ін
дією.

За повідомленням радіо Делі, 
всі вісім муніципалітетів Понді
шері 18 березня одностайно схва
лили резолюцію, яка вимагає 
об’єднання з Індією. Копії резолю
ції надіслані президентові і 
прем’єр - міністрові Франції та 
прем’єр-міністрові Індії.

На прес-конференції 19 березня 
міністри уряду Пондішері заявили, 
що вони повністю підтримують 
резолюцію, прийняту муніципалі
тетами. Численні партії і органі
зації Пондішері також схвалили 
резолюції про приєднання до Індії. 
За повідомленням Індійського ін
формаційного бюро, більше 8 ти
сяч робітників-текстильників Пон
дішері заявили про підтримку ру
ху за возз’єднання з Індією. 20 
березня в Пондішері відбулась 
масова робітнича демонстрація.

За повідомленням агентства 
Франс Пресе, виступаючи сьогодні 
в Народній палаті індійського 

Нарсуд Ухтомського району. Московської області, розглядатиме 
справу громадянина Сохотського Павла Юліановича, що проживає в 
м. Олександрії, Кіровоградської області, про розторгнення шлюбу з 
громадянкою Соголовою Єлізаветою іонівною, яка проживає на стан
ції Вешняки. Ухтомського району, Московської області.

Нарсуд першої дільниці м. Олександрії розглядатиме справу про 
визнання безвісті відсутнього громадянина Пискуна Іллі Лук’яновича, 
1907 року народження', уродженця м. Олександрії—померлим.

Громадянам, яким відомо про місце перебування або смерть 
громадянина Пискуна І. Л.. належить повідомити в нарсуд першої 
дільниці м. Олександрії.

Нарсуд другої дільниці м. Олександрії розглядатиме справу 
громадянки Догадіної Катерини Єгорівни про розторгнення шлюбу з 
громадянином Андреєвим Олександром Андрійовичем, які проживають 
в м. Олександрії.

та і Червоного Півмісяця СРСР 
виділила в розпорядження Албан
ського товариства Червоного 
Хреста, в порядку подання бра
терської допомоги потерпілому 
населенню, продукти і медика
менти на суму близько 400 ти
сяч карбованців. (РАТАУ).

і осібники провадять підживлення 
озимих. У Словаччині і в Півден
ній Моравії вже почалася сівба.

хословаччиии і Німецької Демо
кратичної Республіки. Ця зустріч 
пройде під лозунгом єдності, бо
ротьби за розв’язання німецько
го питання на миролюбній і демо
кратичній основі.

вили бажання поїхати на роботу 
в трудові кооперативно - земле
робські господарства, державні зе^ 
млеробські господарства і машин
но-тракторні (станції.

Це перший великий пароплав, 
збудований після визволення, 
перший пароплав в історії Китаю, 
створений китайськими інжене
рами, китайськими робітниками і 
з китайських матеріалів.

(ТАРС).

в Пондішері
парламенту, прем'єр-міністр Індії 
Перу відзначив наявність у Пон
дішері широкого руху за негайне 
возз’єднання з Індією. Він під
креслив при цьому, що Індія завж
ди бажала мирного розв'язання 
цього питання.

Повідомлення з Пондішері свід
чать також про те, що французькі 
власті посилюють репресії проти 
населення колонії. 2 і 3 березня 
поліція організувала розправу з 

і робітниками, які брали участь в 
! демонстрації проти французького 

панування в Пондішері. Керівники 
демонстрації були жорстоко п.іби 
ті і кинуті в тюрму. У зв'язку з 
цим уряд Індії заявив протест 
урядові Франції.

За повідомленням радіо Делі, 
французькі власті направили в де
які райони Пондішері поліцейські 
сили з тим, щоб вчинити тиск на 
населення і запобігти демонстра
ціям. Власті заборонили громадя
нам збиратися в громадських міс
цях групами більше трьох чоло
вік. Провадяться арешти учасни
ків руху за возз’єднання з Індією. 
Одним із засобів боротьби проти 
цього руху є масові звільнення 
робітників.

Редактор В. МАЛЕНКО.
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За високий ідейний рівень 
партійної освіти

В боротьбі за успішне
виконання завдань комуніс
тичного будівництва особливо 
важливого значення набуває 
теоретичне озброєння наших
кадрів, зростання ідейяо-но-

рівня комуністів,
ьше піднесення лолітич- 
с відомості і виробничої

активності широких мас тру: 
дящих.

Спираючись и ’ зростаю
чі інгерес до по , .тичних 
звань серед КОМУНІСТІВ, серед 
ІИТЄЛІІ і
іації 0айошу провели
немалу'роооту по марксист
сько-ленінській освіті кому
ністів. по усуненню серйоз- І 
них недоліків в ідейному 
змісті й організації пропагая- , 
дистської роботи, на якії вка
зує ЦК КПРС.

В парторганізаціях конто
ри залізничного транспорту 
тресту «Олександріявугілля» 
та міськлінарні, наприклад, 
на зборах було обговорено : 
передову статтю газети і 
< Правда» - Вище рівень пар
тійної освіти». Після цього ; 
переглянули списки слухачів, 
провели бесіди З НИМИ. УнОМ- і 
нлектували гуртки слухачами 
відповідно до їх знань 1 ба
жань. Пропагандистів які 
недостатньо справлялися з 
своїми обов’язками, замінили 
більш політично підготовле
ними комуністами. Тепер 
партійне навчання проходить 
організовано, на високому 
ідейному рівні.

Проте в партійній пропа
ганді ще й зараз мають місце 
істотні хиби.

В свій час в нашій газеті 
писалося про формальний 
підхід бюро парторганізації 
змішторгу до ідейно-політич
ного виховання працівників 
торгівлі.

Але й після цього мало що 
змінилося тут. Пропагандис
том політшколи продовжує 
працювати т. Махоткін, який 
не володіє методикою прове
дення занять, політично сла
бо підготовлений. І не дивно, 
що заняття в політшколі про
ходять на низькому ідейному 
рівні, а відвідує їх з 8 слуха
чів лише 2— 3.

Майже нічого не зробило 
для усунення серйозних не
доліків у політичному навчан

ні комуністів і бюро партор
ганізації рудоремонтного за
воду.

В гуртках підвищеного ти
пу числяться комуністи без 
достатньої підготовки і тому 
значна частина їх конспектів 
не складає. Керівники цих 
гуртків тт. Кисельов і Кулі- 
нич до пропагандистських 
обов’язків ставляться безвід
повідально, до занять по суті 
не готуються, проводять їх 
методично невірно, вивчаємий 
матеріал подають сухо. Ма
ють місце зриви занять. А 
пропагандист т. Куліїнич пе
редоручає проводити заняття 
одному з слухачів, який 
просто читає матеріал з під
ручника.

Не дивлячись на слабу під
готовку, пропагандисти за
водської парторганізації се
мінарів при міськкомі КП 
України не відвідують.

В цій же парторганізації 
17 комуністів, переважно з 
числа керівного складу, зов
сім не підвищують свого 
ідейно-політичного рівня.

Подібні . недоліки в полі
тичному навчанні комуністів 
допускаються' в парторганіза
ції артілі «Заповіт Леніна». 
Заняття в гуртку по вивчен 
ню короткого курсу Історії 
партії не пов’язуються з зав
даннями, поставленими пар
тією і урядом по дальшому 
піднесенню сільського госпо
дарства.

В передовій «Правди» з 
приводу підвищення рівня 
партійної освіти говориться, 
що головною і основною умо
вою дальшого поліпшення 
партійної освіти є підвищен
ня її ідейно-політичного рів
ня. Всю роботу партійної ос
віти треба поставити так. щоб 
вона була змістовною, ви
кликала живий інтерес у ко
муністів до марксистсько- 
ленінської теорії, до політич
них знань. Підтримувати ін
терес до політичного навчан
ня —- це значить насамперед 
підвищувати якість занять.

Обов’язок партійних орга
нізацій рішуче усувати недо
ліки в політичному навчанні 
неустанно дбати про високий 
ідейний рівень партійної ос
віти.

Новий верстат - гігант
Краматорський завод важкого 

верстатобудування почав відванта
ження нового токарного верстата- 
гіганта. Для його перевезення бу
де потрібно 25 залізничних плат
форм.

Цей унікальний агрегат призна 
чений для обробки гігантських де

талей гідротурбін, прокатних ста
нів та інших машин. Загальна ва
га верстата досягає 600 тонн, дов
жина його—близько 90 метрів.

Управління всіма механізмами 
повністю автоматизоване і здій
снюється з центрального пульта.

(РАТАУ).

Пленум ЦК КП України
26 березня 1954 року відбувся Пленум новообраного ЦК КІ1 України. 
Пленум обрав виконавчі . органи ЦК КГ1 України в складі таких 

товаришів:

Члени Президії ЦК КП України:
Гречуха М. С.» Кальченко Н. Т., Кириченко О. І., Корнійчук О. Є., 

Коротченко Д. С., Назаренко І. Д., Подгорний М. В., Сенін І. С.

Кандидати в члени Президії ЦК КП України:
Гришко Г. Є., Конєв 1. С., Чуйков В. 1.
Пленум обрав першим секретарем ЦК КП України тов. Кириченка О. І., 

другим секретарем гов. Подгорного М. В., секретарями ЦК КП України 
тов. Назаренка 1. Д„ тов. Бубновського М. Д.

х-

26 березня 1954 року відбувся перший пленум Ревізійної комісії 
КП України.

Головою Ревізійної комісії КП України обрана тов. Нечипорук 3. С.

Склад Центрального Комітету КП України, обраного 
XVIII з’їздом Комуністичної партії України

Члени ЦК КГІ України
1. Александров М. М.
2. Ангелі на ГІ. М.
3. Андріаноп С. М.
4. Бажай М. П.
5. Баранов К. В.
6. Барановський А. М.
7. Варильник Т. Г.
8. Бегма В. А.
9. Бондар О. Є.

10. Ботвінов О. Г.
11. Бубновський М. Д.
12 Буркацька Г. Є.
13. Валігура 1. Т.
14. Валуєв В. М.
15. Ваш І. М.
16. Нольтовськпй Б. І.
17. Гайовий А. 1
18. Галицький К. М,
19. Галій Д. Г.
20. Гмиря ГІ. А.
21. Гнатепко М. В.
22. Голик О. 3.
23. Горшков С. Г.
24. Горюнов С. К.
25. Гречуха М. С.
26. Гришко Г. Є.
27. Грушецький І. С.
28. Гурєєв М. М.
29. Давидов О. й.
30. Денисенко О. І.
31. Дорошенко П. О.
32. Дружинін В. М.
33. Дубковецький Ф. 1.
34. Єпішев О. О.
35. Іванов І. О.
36. Іващенко О. І. '
37. Івонін 1. П.

38. Казанець І. П.
39. Кальченко Н. Т.
40. Караваєв К. С.
41. Кириленко А. ГІ.
42. Кириченко О. 1.
43. Кисляков К. С.
44. Клименко В. К.
45. Климченко Н. М.
46. Коваль І. Л.
47. Ковпак С. А.
48. Козюля І. К.
49. Компанець 1. Д.
50. Ком’яхов В. Г.
51. Конєв І. С.
52 Корнійчук О. Є.
53. Коротченко Д. С.
54. Крейзер Я. Г.
55. Кривенко Я. М.
56 Припонос П. Ф.
57. Кругляк П. К.
58. Кузьменіко М. Г.
59. Кузнець Я. М.
60. Кулаков М. М.
61. Кухаренко Л. І.
62. Литвин К. 3.
63. Лазуренко М. К.
64. Малєнкін А. С.
65. Марков В. С.
66. Марченко М. IV!.
67. Морозова Є. С.
68. Москалець К. Ф.
69. Назаренко 1. Д.
70. Найдек Л. І.
71. Нікітченко В. Ф.
72. Новіков С. М.
73. Онищенко В. ГІ.
74. Онищенко Г. II.

Кандидати в члени ЦК КП
1. Адамець Д. І.
2. Ананченко Ф. Г.
3. Бабійчук Р. В.
4. Балакірєв К. М.
5. Білогуров М. К.
6. Бескровнов II. М.
7. Булгаков О. О.
8. Бутенко Г. П.
9. Виштаїк С. Д.

10. Голубар С. Г.
11. Григор’єв В. С.
12. Гриценко П. П.
13. Гусєв В. І.
14. Додь Ф. Л.
15. Дядик І. І.
16. Єлістратов П. М.
17. Єременко А. П.
18. Єсипеніко І. І.
19. Климеико Є. Г.
20. Коваль О. Г.
21. Коваль Ф. Т.
22. Козланюк П. С.

23. Конопиін М. М.
24. Кременчугська- 

Мурай О. С.
25. Лелюшенко Д. Д.
26. Маліков С. Ф.
27. Мєзєнцев Л. Г.
28. Назаренко 1. Т.
29. Нежевенко Г. С.
30. Нощенко П. Ф.
31. Піантелкж Ю. й.
32. Підтиченко М. М.
33. Піїзнак Ф. 1.
34. Пінчук Г. П.
35. Шснячевський Д. II.
36. Прикордонний Д. М.
37. Пру саков М. Ю.
38. Речмедін Л. О.
39. Решетняк Л. Н.
40. Рудщ^бЯИі. П. В.
41. Савков М. Н.
42. Селівапов О. Г.

75. Палладій О. В.
76. Панасюк Д. X.
77. Пєтухов К. Д.
78. Поборчий О. П.
79. Подгорний М. В.
80. Полянський Д. С.
81. Попов М. М.
82. Посмітний М. О.
83. Почеиков К. І.
84. Пашин М. А.
85. Рогіпець М. Г.
86. Рожанчук М. М.
87. Рудаков О. П.
88. Савчепко М. X.
89. Сахновський Г. Л.
90. Семінський В. К.
91. Сенін І. С.
92. Синиця М. Я.
93. Синяговський П. Ю.
94. Слободянюк М. С.
95. Співак М. С.
96. Стафійчук І. Й.
97. Стахурський М. М.
98. Степченко Ф. II.
99. Строкач Т. А.

100. Тарасов С. Н.
101. Титов В. М.
102. Тіщенко С. І.
103. Туряниця І. І.
104. Тичина П. Г.
105. Федоров О. Ф.
106. Чекаїнюк А. Т.
107. Чуйков В. І.
108. Шевель Г. Г.
109. Шевчук Г. 1.
110. Шулик П. Л.
111. ІЦербак П. К.

України
43. Сидоренко О. П.
44. Скрябін В. В.
45. Сорока Є. Д.
46. Степичев В. В.
47. Титаїренко О. А.
48. Ткачук М. Я.
49. Третяков Г. І.
50. Троценко С. Я.
51. Трусов К. А.
52. Тульчинська В. П.
53. Турбай Г. А.
54. Усов П. О.
55. Хохол О. М.
56. Ципанович В. А.
57. Шелест II. Ю.
58. Шинкаренко Ф. І.
59. Щербицький В. В.
60. Чернявський О. П.
61. Червоненко С. В.
62. Яворський І. И.
63. Якименко С. С.
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Склад ревізійної комісії КІ1 України, обраної 
XVIII з'їздом Комуністичної партії України
1. Баклаїнов Г. В.
2. Бігунець 1. Ю.
3. Блятон М. І'.
4. Гавриленко М. О.
5. Головченко І. X.
6. Дементьєв Г. Г.
7. Іванов В. П.
8. Калачев Б. Т.
9. Коваль Б. А.

10. Козицький II. О.
11. Колосов М. А.
1 2. Кондратюк М. К.
13. Короткої! Ф. І.
14. Косенко 3. М.
15. Левченко І. Ф.
16. Літовченко Г. П.
17. Логвін 1. М.
18. Лутак 1. К.
19. Малущенко М. Є.
20. Мацуй П. О.

XVIII з‘їзд Комуністичної 
партії України

26 березня у Києві закінчив 
свою роботу XVIII з’їзд Комуніс
тичної партії України.

У дебатах на звітні доповіді 
Центрального Комітету Комуніс
тичної партії України і Ревізій
ної комісії КП України виступи
ли 48 чоловік.

Із заключним словом виступив 
Секретар Центрального Комітету 
КП України тов. 0. І. Кириченно.

З’їзд одностайно прийняв резо
люцію на звітну доповідь ЦК К1І 
України, в якій визнав політичну 
лінію Центрального Комітету КІІ 
України правильною, а практич- 

роботу — задовільною.
з’їзд затвердив звітну доповідь 

. евізійної комісії КП України.
З’їзд обрав новий склад Цен

трального Комітету Комуністичної 
партії України в складі 111 чле
нів і 63 кандидатів. До складу 
Ревізійної комісії КП України об
рано 39 чоловік.

XII з’їзд
26 березня у Москві XII з’їзд 

ВЛКСМ закінчив свою роботу. 
З’їзд заслухав і обговорив звітні 
доповіді Центрального Комітету і 
Центральної ревізійної комісії 
ВЛКСМ, доповіді: «Про роботу 
піонерської організації імені В. І. 
Леніна» і «Зміни в Статуті 
ВЛКСМ».

З’їзд обрав таємним голосуван
ням керівні органи ВЛКСМ. Цен
тральний Комітет ВЛКСМ обраний 
у складі 103 членів і 47 канди
датів, Центральна ревізійна ко
місія — в складі 31 чоловіка.

З’їзд одностайно прийняв при
вітання Центральному Комітетові 
Комуністичної партії Радянського 
Союзу.

Закриваючи з’їзд, секретар ЦК 
ВЛКСМ тов. ІПелепін заявив, що 
XII з’їзд ВЛКСМ пройшов під зна
ком мобілізації всіх сил юних 
патріотів на активну участь у 
всенародній боротьбі за побудову 
комунізму в нашій країні.

В перших елентро-МТС Дону
У Семикаракорському, Романов- 

ському і Веселовському районах 
Ростовської області провадиться 
будівництво перших в області 
п’яти електро-МТС. Всі вони ство
рюються в зоні Волго-Дону.

Першою приступить до роботи 
Мечетновська електромашинно- 
тракторна станція в Семикаракор
ському районі. В степу па по

21. Месюренко Л. М..
22. Мокроус Ф. Я.
23. Мужицький О. М.
24. Нечипорук 3. С.
25. Паніко Я. Ю.
26. Передерій О. 1.
27. Пєшков В. А.
28. Подольський М. Т.
29. Прилюк Д. М.
30. Рудіч М. А.
31. Рудонко М. А.
32. Савельєв І. С.
33. Слонь М. В.
34. Смірнов В. I.
35. Судейко С. В.
36. Філонов І. Г.
37. Храпунов П. П.
38. Штопало й. 3.
39. Щербина О. Р.

На адресу XVIII з’їзду КП Ук
раїни надійшла велика кількість 
листів і телеграм, в яких трудя
щі Радянської України з радістю 
і гордістю повідомляють про свої 
виробничі перемоги в боротьбі за 
виконання соціалістичних зобо
в’язань, взятих на честь з’їзду.

XVIII з’їзд Комуністичної пар
тії України оголошується за
критим.

Делегати в’їзду стоячи співа
ють партійний гімн «Інтернаціо
нал».

В залі вибухає могутня овація 
на честь рідної Комуністичної 
партії Радянського Союзу—вождя 
і організатора всіх історичних 
перемог радянського народу. Лу
нають вигуки: Хай живе Кому
ністична партія Радянського Сою
зу! Комуністичній партії Радян
ського Союзу — ура!

(РАТАУ).

влксм
Тов. ІПелепін висловив сердеч

ну подяку представникам зару
біжної молоді за привітання на 
адресу з’їзду.

— Юнаки і дівчата нашої краї
ни, — сказав т. ІПелепін, — бу
дуть завжди і в усьому йти за 
партією, будуть її вірними сина
ми і дочками, полум’яними пат
ріотами великої соціалістичної 
Батьківщини. Радянська молодь 
буде й далі жити й працювати, 
боротись і перемагати так, як 
учить нас Комуністична партія.

Хай живе Ленінський комсомол 
—авангард радянської молоді!-

Хай живе наша велика Бать
ківщина!

Слава Комуністичній партії 
Радянського Союзу!

В залі вибухає бурхлива ова
ція. Всі встають. Делегати і гос
ті співають партійний гімн «Ін
тернаціонал» і «Гімн демократич
ної молоді світу».

(РАТАУ).

тужних металевих опорах підві
шені десятки кілометрів електро
ліній, встановлений зв’язок з 
Цимлянського гідроелектростанці
єю, підготовлені кадри. Кілька 
днів тому сюди прийшли перші 
шість електротракторїв. Нові ма
шини працюватимуть на оранці, 
боронуванні, нарізуванні полив
них борозен.

ЗАЯВА РАДЯНСЬКОГО УРЯДУ 
про відносини між Радянським Союзом 

і Німецькою Демократичною Республікою
Уряд Радянського Союзу незмінно керується 

прагненням сприяти врегулюванню німецької 
проблеми у відповідності з інтересами зміцнення 
миру і забезпечення національного возз’єднання 
Німеччини на демократичних основах.

Цим цілям повинно служити проведення прак
тичних заходів по зближенню Східної і Західної 
Німеччини, здійснення вільних загальнонімець- 
ких виборів, укладення Мирного Договору з Ні
меччиною.

Незважаючи на зусилля Радянського Союзу, на 
Берлінській нараді Міністрів Закордонних Справ 
чотирьох держав, яка недавно відбулась, не бу
ло зроблено будь-яких кроків для відновлення 
національної єдності Німеччини і укладення 
Мирного Договору.

В зв’язку з таким становищем і в результаті 
переговорів, які Радянський Уряд провів з Уря
дом Німецької Демократичної Республіки, Уряд 
СРСР визнає необхідним вже тепер, до об’єднан
ня Німеччини і укладення Мирного Договору, 
зробити дальші кроки, що йдуть назустріч інте
ресам німецького народу, а саме:

1. Радянський Союз встановлює з Німецькою 
Демократичною Республікою такі ж відносини, 
як і з іншими суверенними державами.

Німецька Демократична Республіка буде віль
на розв’язувати на власний розсуд свої внутріш
ні і зовнішні справи, включаючи питання взає
мовідносин із Західною Німеччиною.

2. За Радянським Союзом лишаються в Ні
мецькій Демократичній Республіці функції, зв’я
зані з гарантуванням безпеки, що випливають із

зобов’язань, покладених па СРСР за угодами чо
тирьох держав.

Радянський Уряд взяв до відома заяву Уряду 
Німецької Демократичної Республіки про те, що 
він додержуватиме зобов’язань, які випливають 
для Німецької Демократичної Республіки з Потс
дамської угоди про розвиток Німеччини, як де
мократичної і миролюбної держави, а також зо
бов'язань, «в’язаних з тимчасовим перебуванням 
радянських військ на території НДР.

3. Нагляд за діяльністю державних органів 
Німецької Демократичної Республіки, що здійс
нювався до-сі Верховним Комісаром СРСР у Ні
меччині, — скасовується.

У відповідності з цим функції Верховного Ко
місара СРСР у Німеччині обмежуються тими пи
таннями, які зв'язані з указаним вище гаранту
ванням безпеки і підтриманням відповідних зв’яз
ків з представниками окупаційних властей СП1А, 
Англії і Франції в питаннях загальнонімецького 
характеру, що випливають з погоджених рішень 
чотирьох держав про Німеччину.

Уряд СРСР вважає, що існування «Окупацій
ного статуту», встановленого для Західної Ні
меччини Сполученими Штатами Америки, Англі
єю і Францією, не тільки н%утмісне з демокра
тичними принципами і національними правами 
німецького народу, Умовах-
утруднюючи зближеіи^ЧСиКЗВИгі Східною 
Німеччиною, є однією з головних перепон на 
шляху національного возз’єднання Німеччини.

------------------------------ -----------------------------------------

Щирий друг українського народу
Великий російський письмен

ник, основоположник радянської 
літератури 0. М. Горький, 86 ро
ків з дня народження якого ми
нає 28 березня цього року, був 
щирим другом українського наро
ду. Він палко любив «густо засі
яну людьми благородну землю 
України», своєю творчістю допо
магав українському народові в йо
го боротьбі за своє щастя і про
цвітання.

У ці дні, коли вся наша краї
на готується урочисто відзначити 
300-річчя возз’єднання України з 
Росією, трудящі Радянської Ук
раїни з особливою пошаною і ве
ликою любов’ю згадують ім’я 
Олексія Максимовича, який так 
багато зробив для зміцнення і про
цвітання дружби двох братніх 
слов’янських народів.

0. М. Горький вже в ранній 
юності познайомився з Україною 
і українським народом з творів 
Т. Г. Шевченка. Ще більше впіз
нав він і полюбив український 
народ, коли побував на Україні 
під час подорожі по землях ко
лишньої Російської імперії. Зга
дуючи про своє перебування на 
Україні, Горький писав, що від
тоді виникли у нього симпатії до 
народу українського. Вони зміц
ніли і поглибились, коли вели
кий письменник у 1897— 
1898 рр. жив на Полтавщині у 
селі Мануйлівці. Тут 0. М. Горь
кий ■ близько зійшовся з трудя
щими селянами, навчився співати 
українських пісень, знайомив се
лян з творами Цехова і Шев
ченка. «КоЛтар» в руках Горького 
був знаряддям політичної пропа
ганди серед" селян, «Хороше тут 
жити, знаєте, — (писав Горький

26 березня відбулась сесія 
міської Ради депутати! трудящих. 
Сесія обговорила питання про ви
конання заходів по благоустрою 
міста в 1953 році і заходи на

А. II. Цехову...—Мужики тут хо
роші, письменні, в почуттям влас
ної гідності».

Як полум’яний прихильник і 
пропагандист ленінсько-сталін
ського розуміння і розв’язання на
ціонального питання, 0. М. Горь
кий рішуче боровся за вільний 
розвиток української мрви, куль
тури і літератури, які забороня
лись царським урядом, гнівно 
виступав проти великодержав
них шовіністів і українських 
буржуазних націоналістів, ви
криваючи їх як найлютіших во
рогів трудящих.

Сповнена революційними ідея
ми художня творчість 0. М. Горь
кого мала величезний вплив на 
прогресивних письменників і 
культурних діячів України—Іва
на Франка, Лесю Українку, Ми
хайла Коцюбинського, Архипа Тес- 
ленка, Василя Стефаника та ін
ших, вчила їх правдиво зображу
вати життя, закликала до бороть
би за світле майбутнє трудящих 
мас. 0. М. Горький публікував у 
редагованих ним журналах кра
щі твори українських письменни
ків у перекладі на російську мо
ву, даючи їм всебічну оцінку в 
своїх літературно - критичних 
статтях.

Після Великої Жовтневої соціа
лістичної революції зв'язки 0. М. 
Горького з Україною стали ще 
більш міцними. В 1928 році він 
відвідав Радянську Україну і щи
ро радів, спостерігаючи все нові 
і нові докази щасливого життя 
українського народу, об’єднаного 

■з братнім російським народом і з 
усіма народами країни в могут
ній Союз Радянських Соціаліс
тичних Республік.

Сесія міської Ради депутатів трудящих
1954 рік. З доповіддю виступив 
заступник голови виконкому 
міської Ради депутатів трудящих 
т. Константинов.

В обговоренні питання взяли

0. М. Горький глибоко цікавив
ся розвитком української радян
ської літератури, (Постійно допо 
матав українським радянським 
письменникам, вчив і виховував 
їх, розкривав перед ними ноні 
творчі горизонти, вимагав яскра
віше зображувати минуле й су
часне України, її прекрасних лю
дей.

0. М. Горький активно сприяв 
утвердженню в українській ра
дянській літературі методу соціа
лістичного реалізму та зміцненню 
плодотворних російсько-україн
ських літературних зв’язків. За 
пропозицією Горького в створено
му ним журналі «Наши достиже- 
ния» відкрився відділ «Україна», 
а в ряді московських журналів з 
1928 року почали регулярно дру
куватися кращі твори україн
ських радянських письменників 
у перекладі на російську мову.

Полум'яне слово великого ро
сійського письменника, невтомно
го борця за щастя трудящих, по
борника дружби всіх народів СРСР 
0. М. Горького завжди житиме в 
пам’яті українського і всіх наро
дів нашої Батьківщини. Твори 
0. М. Горького у величезній кіль
кості перекладаються на україн
ську мову. П’єси великого пись
менника йдуть їв усіх українських 
театрах.

Книги геніального письменника 
виховали і будуть виховувати 
покоління радянських патріотів, 
беззавітно відданих своїй соціа
лістичній Вітчизні, Комуністич
ній партії, яка веде радянський 
народ по шляху до повної пере
моги комунізму.

О. БІЛЯВСЬКА, 
кандидат філологічних наук.

участь тт. Загоскин, Єфімов, Су 
ховий, Харитонов і інші.

Сесія прийняла розгорнуте рі 
шення.
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СОЦІАЛІСТИЧНЕ ЗМАГАННЯ НА ЧЕСТЬ 300-РІЧЧЯ ВОЗЗ'ЄДНАННЯ УКРАЇНИ З РОСІЄЮ

Коли до справи підходять формально
В колгоспах зони діяльності Ко- 

риетівської МТС повним ходом 
проходить боронування озимих, 
сівба ярих зернових, соняшника. 
МТС мав всі можливості провести 
сівбу ярих культур в стислі стро
ки І (ВИСОКОЯКІСНО, виростити 
цього року високі врожаї.

Однак перші дні польових ро
біт свідчать про те, що машин
но-тракторна станція працює 
нижче своїх можливостей, не ви
користовує наявних резервів.

Причини, що стримують хід 
робіт, криються в тому, що ке
рівники МТС (директор т. Жук) 
ще не зробили корінного перело
му в справі перебудови діяльнос
ті станції в світлі рішень верес
невого і лютневого Пленумів ЦК 
КПРС.

Зовні, здається, ніби все га
разд. МТС поповнилась кадрами 

^тпеціаліетів сільського господар- 
ства і механізаторів, у колгоспи 
направлені агрономи і зоотехніки, 
намічено заходи для поліпшення 
обслужування к, поспів і трак
торних бригад. Ллє все це ароб- 

к^шно формально, без врахування 
ісобливостей колгоспів.

Керівники МТС у відстаючі 
артілі «Заповіт Леніна», імені 
Енгельса та ще деякі направили 
агрономів, які не мають навіть 
достатнього досвіду практичної 
роботи.

Багатьом епеціашстам сіль
ського господарства не створено 
нормальних умов д.тя плодотвор
ної роботи. А деякі з них все ще 
міцно тримаються за міські квар
тири і не бажають переїжджати 
па постійне проживання в МТС і 
колгоспи.

Головний інженер МТС т. Лав
ри®, головний зоотехнік т. Ваку- 

[ лейко і два агрономи МТС прожи
вають в Олександрії. Вони що
дня їдуть за 10—15 кілометрів 
в МТС, а з наближенням кінця ро
бочого дня всю свою увагу спря
мовують на те, як би швидше ви
їхати додому.

Між тим, роботи для спеціаліс
тів—непочатий край. Досить с®а- 

| зати, що зараз на сівбі працює 
10 тракторів «ХТЗ» без електро
освітлення. З цієї причини вночі 
вони простоюють. У двох трактор- 

' них бригадах №№ 17 і 18 не
вистачок для двозмінної роботи 

ПЕРЕДОВІ СІВАЛЬНИКИ

чотирьох трактористів. Знову 
простої потужних машин, а звід
си—зволікання строків сівби.

Як не дивно, але, трактористи 
та обліковці - запраївщики досі 
не зараховані в штат постійних 
працівників МТС.

Само така поверхова, формаль
на перебудова роботи МТС приз
вела до того, що частина колгос
пів все ще працює по-старппці.

В деяких колгоспах досі не до
ведене до кондицій посівне на
сіння. В артілі ім. Будьонного, 
наприклад, некондиційні 70 цент
нерів ячменю, в колгоспі ім. Рози 
Люксембург—48 центнерів вівса. 
Неблагополучний стан в бага
тьох колгоспах з насінням проса, 
гречки і кукурудзи.

Партія і уряд поставили вели
кі завдання в справі дальшого 
розвитку всіх галузей сільського 
господарства. Щоб вирішити їх, 
треба вміло перебудувати роботу 
МТС так, як цього вимагає жит
тя. Казенщина і формалізм—не
допустимі в цій справі. Пам’ята
ти про це слід і керівникам Ко- 
рнстівської МТС.

В ЛЕОНТЬЄВ.

Впроваджуємо передові 
методи праці

Петельний завод № 1 Димит- 
ровського тресту 26 березня дос
троково виконав план першого 
кварталу. У порівнянні з відпо
відним періодом минулого року 
випуск цегли збільшився на 500 
тисяч штук.

Трудівники підприємства дали 
для будівництва машинно-трак
торних станцій близько 1 мільйо
на- штук цегли.

Па заводі впроваджуються пе
редові" методи сушки і обпаленим 
цегли, підвищується продуктив
ність праці робітників.

В ці дні формувальна бригада 
Володимира Харитонепка довела

В рахунок квітня
П’ятий день видає продукцію в 

рахунок квітня завод «Червоний 
ливарник». В першому кварталі 
випуск продукції У порівнянні з 
відповідним періодом минулого ро
ку збільшився на 7,5 процента. 
За рахунок зниження собівартості 
продукції зекономлено понад 100 
тисяч карбованців.

На заводі майже всі цехи до

середній виробіток на пресозміїгу 
35 тисяч штук цегли при нормі 
27 тисяч.

На трудовій вахті на честь 
300-річчя возз’єднання України з 

! Росією високих показників доби- 
! вається садчиця Марія Приладо

ва, вивантажник Олексій Барабан 
і інші. Змінні завдання вони ви- 

' кодують па 140—150-процентів.

Трудящі нашого заводу борють
ся за те, щоб дати понад план 
чотирьох місяців 600 тисяч штук 
цегли.

В. САХАЦЬКИИ, 
директор цегельного заводу № І.

строково виконали план першого 
кварталу.

Зразки стахановської праці по
казують стругальник т. Житель, 
формувальник т. Берест, коваль 
т. Чернявський. їх показники — 
півтори-дві норми на зміну.

Д. ЄРЕМЕНКО, 
секретар парторганізації заводу 

«Червоний ливарник».

Включившись у весняно-польо
ві роботи, колгоспники нашої ар
тілі прагнуть провести їх у най
кращі строки і високоякісно. Во
ни своєчасно закрили вологу на 
всій площі зяблевої оранки, забо
ронували всі 765 гектарів озимих, 
на значних площах підживили їх.

На колгоспних ланах Закарпаття широко розгорнулись весняні польові роботи. Трактористи 
Ракошинської МТС в колгоспі ім. Леніна, Мукачівського району, вже посіяли перші сотні гекта

рів вівса і ячменю.
На знімку зліва -помічник бригадира тракторної бригади № 1 І. В. ПАЛЛАГ і бригадир 

рільничої бригади № 2 колгоспу ім. Леніна Ю. Ю. ЛІВА за випуском чергового номера „Бойо
вого листка". На знімку праворуч—агрегат тракториста Ракошинської МТС В. І. ВОЛОШИНА 
провадить сівбу в колгоспі ім. Леніна. Прескліше РАТАУ.

Зараз ми сіємо ранні зернові, 
льон та інші культури.

В перші дні роботи в полі зраз
ки самовідданої праці подають 
сівальниця Олександра Хоцька і 
тракторист Василь Болгаров. За 
одну зміну трактором «У-2» вони 
засівають по 20 гектарів вівса 

при нормі 12. Тракторист Тимо
фій Войтенко з сівальницею Лю
бою Хлівною, Устиною Мирною та 
Іваном Гольєвим трактором 
«ДТ-54» за одну зміну посіяли 
15 гектарів льопу.

А. ТАРАНЕНКО, 
голова колгоспу ім. Хрущова.

Раніше
Взяті зобов’язання у змаганні 

на честь великого національного 
свята трудівники електродепо 
Байда кінського вуглерозрізу ус
пішно виконують.

Електровози № З, № 12 і №13 
були випущені з ремонту Н'І 
кілька днів раніше строку. Цього 
успіху досягнуто завдяки вмілій 
організації праці, а також- опера
тивному керівництву манера 
т. Сокуренка.

Комсомольсько-молодіжна зміна 
виконала квартальне завдання

Комсомольсько-молодіжна зміна, 
якою я керую, систематично ви
конує зобов’язання, взяті на честь 
300-річчя возз’єднання України з 
Росією. За нормою нам треба від
вантажувати 174 тонни вугілля, 
даємо на зміну 400—450 тонн.

Кожний комсомолець значно пе
ревиконує- завдання. Машиніст 
скреперної лебідки т. Вагощенко,

строку
Слюсарі депо дали слово відре

монтувати 10 думкаріїв, випусти
ли 12. Бригада електриків зо
бов’язалась відремонтувати .два 
мотори, відремонтувала три.

Серед робітників депо самовід
дано трудяться електрик тов. 
Шевцов, електрозварник т. Греб- 
ньов, слюсар т. Тяглий.

С. БУЗУЛЮК, 
член шахткому Байдаківського 

вуглерозрізу.

мотористи тт. Мельник, Шапо- 
валова старанно доглядають за 
механізмами, забезпечують чітку 
їх роботу.

Наша зміна вже виконала 
квартальне виробниче завдання.

М. БЄЛІНСЬКИЙ,
десятник дільниці вантаження

шахти № 2-3.

Цілинні і перелогові землі 
—на службу народові

Робітничий клас, колгоспне се
лянство та інтелігенція нашої 
країни з глибоким задоволенням 
і одностайним схваленням сприй
няли постанову Пленуму Цен
трального Комітету КПРС «Про 
дальше збільшення виробництва 
зерна в країні і про освоєння ці
линних та перелогових земель».

Як підкреслюється в постанові, 
від успіхів у розвитку зернового 
господарства залежить дальше 
піднесення всіх галузей сільсько
господарського виробництва, задо
волення зростаючих потреб насе
лення і всього народного госпо
дарства.

Пленум ЦК партії вказав, що 
поряд з підвищенням урожайності 
зернових культур в усіх районах 
країни величезне значення в 
збільшенні виробництва зерна 
протягом короткого часу має ос
воєння нових земель.

Партія і уряд тепер вживають 
невідкладних заходів по освоєн
ню в 1954 і 1955 рр. 13 мли. 
гектарів цілинних і перелогових 
земель у районах Казахстану, Си
біру, Уралу, Поволжя і частково 
Північного Кавказу з тим, щоб 
вже в майбутньому році одержати 
з цих земель 1.100—1.200 мли. 
пудів зерна, в тому числі 800— 
900 млн. пудів товарного зерна. 
Тільки в Казахстані за цей час 
треба буде освоїти 6.300 тисяч 
гектарів земель.

Про величезні масштаби на
ступних робіт свідчить таке по
рівняння: площа земель, намічена 
до освоєння тільки в Російській 
Федерації, дорівнює всій посівній 
площі пшениці в Італії, переви
щує посівну площу цієї культу
ри в Англії, Бельгії, Голландії і 
Данії, разом узятих.

Вже навесні цього року кол
госпи, МТС і радгоспи повинні 
підготувати грунт і засіяти на 
нових землях 2.300 тисяч гекта
рів. В районах новооовоюваних 
земель організуються 125 нових 
радгоспів, кожний з яких щороку 
даватиме країні сотні тисяч пудів , 
хліба.

Радянська держава виділяє МТС 
і радгоспам для освоєння иоівих 
земель першокласну техніку, яка 
дозволяє при мінімальних затраг 
тах праці забезпечити повну ме
ханізацію всіх робіт по вирощу
ванню і обробітку зернових куль
тур. В 1954 р. буде завезено в 
райони освоєння нових земель 
120 тис. тракторів в 15-с.ильно- 
му обчисленні, 10 тис. комбайнів 
і багато інших сільськогосподар
ських машин і знарядь. В Казах
ську РСР в цьому році завозиться 
53.800 тракторів (в перерахунку 
на 15-сильні).

У важливій справі освоєння 
мільйонів гектарів нових земель 
радянський народ бачить ще один 

яскравий прояв піклування пар
тії і уряду про зростання мате
ріального добробуту трудящих, 
про посилення економічної могут
ності нашої багатонаціональної 
соціалістичної держави.

Усвідомлюючи велич поставле
ного партією і урядом завдання і 
йото величезне значення для кра
їни, радянські люди розглядають 
роботу по освоєнню нових земель 
як свою кровну і рідну справу. 
Ось чому на заклик Комуністич
ної партії тисячі радянських пат
ріотів виявили бажання поїхати 
на роботу в райони освоєння ці
линних і перелогових земель. Ук
раїна дасть тільки для районів 
Казахстану близько 15 тисяч 
трактористів, комбайнерів та ін
ших спеціалістів.

Перші групи робітників про
мислових підприємств і механіза
торів МТС вже виїхали з Радян
ської України в Казахстан. Рух 
радянських патріотів, що розгор
нувся, — ще один яскравий про
яв нерушимої дружби народів 
СРСР.

Як указується в постанові Пле
нуму ЦК КПРС, намічене на 
1954—1955 рр. освоєння цілин
них і перелогових земель є по
чатком великих загальнодержав
них робіт по використанню вели
чезних земельних масивів для 
збільшення виробництва зерна, а 
також інших сільськогосподар
ських .продуктів.

В зв’язку з цим Пленум ЦК 
партії зобов’язав партійні, проф
спілкові і комсомольські організа
ції розгорнути роз’яснювальну ро
боту серед сільських механізато
рів, спеціалістів і керівних 
сільськогосподарських кадрів з 
метою залучання добровольці®, 
які бажають виїхати на постійну 
роботу в райони освоєння нових 
земель. Організований набір і по
силка працівників в райони осво
єння нових земель є великою пат
ріотичною справою, спрямованою 
на могутнє піднесення зернового 
господарства і створення достат
ку продовольства в нашій країні.
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НАУКА І Ж И Т Т Я

Вчення І. П. Павлова про вищу 
нервову діяльність

Психічна, розумова діяльність 
людини протягом багатьох століть 
залишалась недоступною науково
му дослідженню, була вкрита ту
маном містики. Як у далекі часи 
блискавка, грім, ураган та інші 
стихійні явища природи, так і пси
хіка, мислення обожувались. Ре
лігія тлумачила їх як якийсь 
надприродний духовний дар люди
ні. Ідеалісти, відриваючи психі
ку, мислення від мозкової функ
ції людини, і зараз вважають її 
нематеріальною, непізнанною.

Перший, хто спробував зірвати 
завісу, поставлену релігією та 
ідеалізмом на об’єктивне вивчення 
психічних процесів, був великий 
російський учений-фізіолог І. М. 
Сєченов. Він припустив, що вос
кові психічної діяльності лежить 
рефлекторний принцип, тобто 
відображення зовнішнього світу в 
мозку людини і прояв цього відо
браження В русі і відчуттях, в 
поведінці.

Сміливі матеріалістичні припу
щення Селенова науково під
твердив великий російський фізі
олог 1. 11. Павлов. Ідучи цілком 
оригінальним, своїм власним шля
хом і використавши думки Сєче
нова, І. П. Павлов експеримен
тально, з неспростовною точ
ністю обгрунтував рефлекторний 
принцип психічної діяльності лю
дини і тварин. Відкритий Пав
лові™ елементарний психічний 
акт відомий у фізіології під наз
вою умовного рефлексу.

Що таке умовний рефлекс? Для 
того, щоб відповісти на це пи
тання, нсобхідпо скласти собі чіт
ке уявлення про поняття рефлек
су взагалі. Рефлекс (відображен
ня) є реакцією організму у від
повідь на зовнішній подразник, 
що здійснюється через централь
ну нервову систему. Коли їжа по
пала в рот тварині, то тут із 
слинних залоз виділяється слина, 
необхідна для перетравлювання 
харчової маси. Це — харчовий 
рефлекс. Больове подразнення, за
подіяне лапі собаки, викличе її 
відсмикування, втечу тварини 
або, навпаки, спробу її захища
тись нападом. Це— оборонний ре
флекс. Такі рефлекси Павлов на
зва® безумовними, вродженими; з 
ними тварини народжуються, во
ни передаються спадково.

Всякий безумовний рефлекс мо
же стати умовним. Для цього по
трібно, щоб подразник безумовно
го рефлексу, скажемо, прийняття 
їжі, збігся протягом деякого ча
су з певним стороннім подразни
ком (звук, світло, запах, колір). 
'Годі цей зовнішній подразник, 
який раніше не мав ніякого впли
ву па тварину, а значить, і від
ношення до даного рефлексу, сам 
стане сигналом для виникнення 
рефлексу, але вже умовного. 
Світло, наприклад, вможе викли
кати появу слини, як і сама їжа.

Біологічний смисл умовних ре
флексів, що є немов стрижнем

В редакцію газети «Сталін
ський прапор» надійшов лист, в 
якому повідомлялось про непра
вильний розподіл премій робіт
никам рудоремонтного заводу.

Лист було надіслано керуючому 
трестом «Уікрвутлеімонтаж».

Як повідомив редакцію викону

всього вчення Павлова про вищу 
нервову діяльність, має винятко
ве значення. Умовний рефлекс 
визначає різноманітний нескін
ченно-рухливий зв’язок організму 
з природою, орієнтування і його 
пристосування до умов зовніш
нього середовища, які безперерв
но змінюються. Численні дослід
ження показали, що в основі ін
дивідуального досвіду кожної лю
дини — виучки, пам'яті та бага
тьох інших реакцій на оточуючий 
нас світ — лежить саме принцип 
умовно-рефлекторних зв’язків.

Умовний рефлекс здійснюється 
через вищі відділи головного моз
ку — кору великих півкуль. Як
що видалити у тварини, наприк
лад, собаки, великі півкулі го
ловного мозку, то вона втратить 
здатність відтворювати старі умов
ні рефлекси і у неї не зможуть 
виникнути нові. Інакше кажучи, 
тварина втратить здатність до 
психічної діяльності.

Таким чином, замість неясного, 
містичного уявлення буржуазних 
психологів і фізіологів — ідеа
лістів про психічну діяльність 
людини, великий російський уче
ний І. П. Павлов разом з своїми 
учнями створив струнку матері
алістичну теорію вищої нервової 
(або психічної) діяльності, яка 

1 грунтується на об'єктивному ме- 
I тоді пізнання.

Звання фізіологічних механіз
мів роботи головного мозку від
крило винятково багаті можливос- 

і ті для розвитку всього матеріаліс
тичного природознавства і, зокре
ма, медицини. З’ясувалася суть 
так званих душевних (або пси
хічних) захворювань, визначи
лись значення і роль центральної 
нервової системи та її «верхов
ного штабу»—кори головного моз- 
гу при захворюванні і видужу
ванні організму. Теоретичні осно
ви, створені вченням І. П. Пав
лова, дали можливість підійти до 
вишукування нових методів ліку
вання хвороб.

Геніальне вчення І. П. Павло
ва про вищу нервову діяльність 
викликає люті нападки з боку 
буржуазних «учених». І це зро
зуміло: останнім пристановищем 
ідеалізму є хибне уявлення про 
непізнаванність психічних про
цесів, свідомості, мислення. А 
вчення І. II. Павлова, що від
криває шлях до об’єктивного піз
нання процесів психіки, як про
яву найскладнішої роботи голов
ного мозку людини і тварин, зав- 

I дає нищівного удару ідеалізмові 
; та релігії.

Учення І. II. Павлова про вищу 
нервову діяльність є одним з 

| найбільших досягнень радянсько
го природознавства. В нашій кра- 

! їні воно поставлене на службу 
народові — будівникові комуніс
тичного суспільства.

В. ЧЕРКЕС, 
кандидат медичних наук.

СЛІДАМИ НЕОПУБЛІКОВАНИХ ЛИСТІВ
ючий обов’язки керуючого трес
том т. Власов, такі факти мали 
місце.

Вже після затвердження спис
ків на преміювання начальником 
комбінату був незаконно внесе
ний до списку т. Тюх, який, як 
встановлено, працює на заводі

Будівництво 
нових 

підприємств
Біля станції Сходня під Моск

вою почалося будівництво найбіль
шого в країні мебльовоскладально- 
го комбінату. Він буде випускати 
спальні і столові гарнітури, плат
тяні шафи, сільські та інші меблі. 

' Перша черга комбінату вступить в 
експлуатацію в кінці нинішнього 
року. Вперше в країні на цьому 
підприємстві організується цех ін
дивідуальних замовлень.

В нинішньому ропі стане до ла
ду також перша черга другого 

’ найбільшого мебльовоскладаль- 
ного комбінату в Дзсржинському 
районі Москви. Комбінат буде ви
пускати м’які меблі—дивани, ото- 
манки, крісла-ліжка.

* **
Промислова кооперація РРФСР 

збагатилась новими підприємства
ми. В Московській області почав 
працювати завод емальованого ку
хонного посуду. В Хабаровському 
краї завершується будівництво 
мебльової фабрики. Нові фабрики 
в Іванові, Іркутську, що вступають 

! у дію, виготовлятимуть джемпери, 
І кофти, жакети і в'язані' білизну.

Всього в нинішньому році тіль
ки на території Російської Феде
рації передбачається збудувати 
понад 200 нових фабрик і заводів, 
що випускатимуть товари народно
го споживання.

На околиці Єнакієве (Сталін
ська область) закінчується будів
ництво найбільшого в країні до
мобудівного комбінату'. Щороку 
він випускатиме не менш як 80 
повних комплектів залізобетонних 
деталей для спорудження чотири
поверхових панельно-каркасних бу
динків з 48 квартир кожний. Ком
бінат стане до ладу в цьому році. 
Він даватиме будівельникам шах
тарських міст і селищ готові па
нелі, укомплектовані дверними ко
робками, віконними рамами та ін
шими деталями. На складання бу
динку з корисною площею в дві 
тисячі квадратних метрів потрібно 
буде не більш як 27 днів.

* * *
У селищі Білий Колодязь, Вов- 

чанського району, Харківської об
ласті, почате будівництво одного з 
найбільших на Україні рафінадно
го заводу. Потужність його — 2,5 
тисячі центнерів цукру-рафінаду 
за добу.

* **
В Молотові будується млинар

ський комбінат, який вироблятиме 
за добу до 500 тонн сортового бо
рошна. Найближчим часом тут 
розпочнеться будівництво круп’я
ного заводу і заводу по виробниц
тву комбінованих кормів.

* **
На комбінаті «Кренгольмська 

мануфактура» (Естонія) стала до 
ладу нова ткацька фабрика. Тут 
працює близько 200 ткацьких ав
томатичних верстатів, а всього їх 
буде близько тисячі. Нове підпри
ємство щороку випускатиме 15 
мільйонів метрів тканин.

* * ’*
У Південно-Сахалінську будує

ться млинарський комбінат. Це 
підприємство повністю забезпе
чить Сахалін і Курільські острови 
борошном і круп’яними виробами. 
Розпочинається будівництво мака
ронно-кондитерського комбінату і 
механізованого хлібозаводу.

(РАТАУ).

недавно і з'являється родичем 
т. Кіму.

На т. Кіма накладено стягнен
ня. Кім визнав свою помилку.

Керівники заводу попереджені 
за несерйозне ставлення до скла
дання списків на преміювання.

Індія. Торгова вулиця великого села в Західній Бенгалії.
Село розміщене на шосе, яке веде із Калькутти в штат Бихар.

Фото М. Сагателяна Прескліше ТАРС.

Міжнародний огляд
Народи Західної Європи 

відкидають „європейську 
армію"

Кожний день приносить нові до
кази того, що американські пла
ни відновлення в Західній Німеч
чині під ширмою «європейської 
армії» воєнної машини гітлерів
ського типу зустрічають дедалі 
сильнішу відсіч з боку народів. Бо
ротьба проти створення «європей
ської армії», передбачуваної дого
вором про «європейське оборонне 
співтовариство», перебуває, як від
значає французька газета «Лібе- 
расьон», «в центрі політичного 
життя західно-європейських кра
їн». В цій боротьбі згуртовуються 
найширші верстви населення. Єд
ність патріотичних сил, які відки
дають «європейську армію», міц
ніє.

Це показала, зокрема, проведена 
цими днями в Парижі конферен
ція політичних і громадських дія
чів Франції, Англії, Італії, Захід
ної Німеччини, Голландії, Бель
гії і Люксембургу. Незважаючи 
на різницю в поглядах, учасники 
конференції осудили ідею створен
ня «європейської армії»,

Минулий тиждень ознаменувався 
численними мітингами і зборами 
представників англійської громад
ськості, що рішуче виступає проти 
створення «європейської армії» і 
осуджує політику уряду Англії в 
цьому питанні. В промові на мі
тингу в Лондоні член парламенту 
лейборист Орбеч заявив, що 
«більшість англійського народу 
настроєна проти європейського 
оборонного співтовариства і зв'я
заного з ним переозброєння За
хідної Німеччини».

У Франції народні делегації, за 
виразом газети «Монд», буквально 
«напосідають» на депутатів Націо
нальних зборів, вимагаючи від них 
не ратифікувати договір про «єв
ропейську армію». Величезного 
розмаху набрав рух протесту та
кож в Італії та інших країнах.

Народи Західної Європи все 
більше переконуються в тому, що 
замість горезвісного «європейсько
го оборонного співтовариства» пот
рібна система загальноєвропей
ської колективної безпеки, яка по
кінчила б з нинішнім розколом Єв
ропи і виключила б відродження 
в Західній Німеччині агресивного 
німецького мілітаризму. Прагнення 
до цього добре висловив колиш
ній рейхсканцлер Німеччини йо- 
зеф Вірт. «Шлях, який з великою 
точністю, вказав міністр закордон
них справ СРСР В. М. Молотов 
на Берлінській нараді—а саме га
рантування загальноєвропейської 
колективної безпеки,—заявив йо-

==В міському Будинку культури =
(приміщення колишнього театру)

проводиться запис у гуртки: драматичний, хо
ровий, хореографічний, художнього вишивання та 
кройки й шиття.

Запис проводиться щоденно з 10 годин ранку до 8 го
дин вечора.

Дирекція Будинку культури.

зеф Вірт,—є єдиним розв’язанням 
питання про мир у Європі».

Що приховується 
за турецько-пакистанським 

воєнним пактом
За визнанням численних інозем

них оглядачів, по.Т'.лАа' Сполуче
них Штатів в Азії не має нічого 
спільного з прагненням народів 
цього райої.у до зміцнення миру і’ 
ослаблення напруженості в міжна
родних відносинах. Навпаки, «дії 
американців в Азії,—пише індій
ська газета «Джанасатта», — ще 
більше посилюють цю напруже
ність США, прагнуть розширити 
свої воєнні бази в Азії, створити 
тут нові воєнні блоки і угрупован
ня, поставивши їх на службу своїм 
агресивним планам. Прикладом 
може бути створюваний за амери
канською указкою воєнний союз 
між Туреччиною і Пакистаном.

В ноті Радянського Уряду уря
дові Туреччини від 18 березня бу
ли показані справжні цілі цього 
союзу. Турецько-пакистанський 
пакт, вказувалось в ноті, розрахо
ваний на втягнення у воєнний 
блок інших країн, у зв’язку з чим 
вказаний пакт розцінюється як 
ядро для створення середньосхід- 
ного воєнного блоку.

Іноземна преса відмічає, що Спо
лучені Штати мають намір вклю
чити в турецько-пакистанський 
блок й інші країни. Наявність та
ких розрахунків підтверджує, зо 
крема, поїздка до Пакистану ірак
ського короля Фейсала II. Газе
та «Нью-Йорк тайме», вказуючи, 
що метою американської диплома
тії є «розширення турецько-паки
станського пакту в усіх напря
мах», прямо пише, що, крім Іраку, 
до цього пакту повинні бути за
лучені Сірія, Трансіорданія, Іран 
та інші країни. З цією метою США 
спокушають ці країни обіцянками 
різної «допомоги».

Маневри США на Близькому і 
Середньому Сході спрямовані кі
нець кінцем на те, щоб перетвори 
ти країни цього району в амери 
канські воєнні плацдарми, зберег
ти в них колоніальний режим, при
душити національно - визвольний 
рух. Але народи Сходу, як відзна
чає єгипетська газета «Альтум- 
хурія», рішуче відмовляються на 
діти ярмо нової залежності.

Турецько-Пакистанський пакт 
викликав різні протести в країнах 
Сходу, народи яких хочуть жити 
незалежним, мирним життям, в 
дружбі і співробітництві з усіма 
країнами.

В. ХАРЬКОВ.

Редактор В. МАЛЕНКО.

БИ-00538.

Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 60.

Олександрійська міська друкарня. Кіровоградського обласного управління культури, м. Олександрія, вул. Шевченка, 71 Зан. № 650 Т. 5.000
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Рада Міністрів Союзу РСР і Централь
ний Комітет Комуністичної партії 
Радянського Союзу постановили знизити 
з 1 квітня 1954 року державні роздрібні 
ціни на продовольчі й промислові товари.

У Раді Міністрів Союзу РСР і Центральному Комітеті 
Комуністичної партії Радянського Союзу

* ПРО НОВЕ ЗНИЖЕННЯ ДЕРЖАВНИХ РОЗДРІБНИХ ЦІН 
НА ПРОДОВОЛЬЧІ Й ПРОМИСЛОВІ ТОВАРИРада Міністрів Союзу РСР і ЦентральнийКомітет КПРС постановили:1. Знизити з 1 квітня 1954 року державні роздрібні ціни на продовольчі й промисловії товари в таких розмірах:

ХЛІБ ПЕЧЕНИЙ, БОРОШНО І МАКАРОНИХліб житнійХліб пшеничний, булки, бублики та Інші хлібо-булочні виробиБорошно житнє, пшеничне, кукурудзяне та інше борошноСойове блимне борошноМакарони, вермішель, лапша та інші макаронні вироби
ЗЕРНО І ФУРАЖЖитоПшениця, овес, ячмінь та інші види зерна, висівки, макуха, шроти, комбікорм, сіно 1 солома в середньому

БАКАЛІЙНІ ТОВАРИЧай чорний байховийКофе натуральний, какао, кофейні,— чайні 1 какао-напої в середньому Сіль немолотаСіль молота не фасована
ТКАНИНИ

на 8 %на 5 %на 5 %на 15 %на 5 %на 8 %
на 5 %на 10 %на 15 %на 10 %на 20 %

Панчохи і шкарпетки бавовнянів середньомуПанчохи і шкарпетки шовкові та інші в середньомуПанчохи з волокна капронв середньомуГоловні убори з бавовняних, шовкових, напівшерстяних і грубосук- няних тканинКапелюхи солом’яні
ВЗУТТЯВзуття шкіряне в середньомуВзуття текстильне 1 комбінованев середньомуКалоші, боти, чоботи та інше гумове взуття в середньому

ГАЛАНТЕРЕЙНІ ТОВАРИГалантерея текстильна в середньому Нитки і ниткові вироби в середньому Абажури в середньому Вата і ватинГолки швейні, машинні, ручні та інші 
Ювелірні вироби в середньому

МИЛО І ПАРФЮМЕРНО- 
КОСМЕТИЧНІТОВАРИМило господарське в середньомуМило туалетне в середньому Духи, одеколон та інші парфюмерно- косметичні товари в середньому

КУЛЬТТОВАРИ ТА ІГРАШКИ

на 20 %на 10 %на 25 %
на 10 %на 10 %на 7 %на 20 %на 12 %на 10 %на 15 %на 10 %на 15 %на 20 %на 10 %
на 15 %на 20 %на 10 %

ТОВАРИ ГОСПОДАРСЬКОГО ВЖИТКУЕлектроосвітлювальні лампи, електричні нагрівальні прилади,пральні машини і пилососи на 10 %ІІили, свердла, ковальський, слю-сарний, столярний та інший •ін-струмент в середньому на 20 %Металеві ліжка на 15 %Скоб’яні вироби і замки в сере,дньому на 10 %Вила, коси, серпи на 20 %Ножові вироби в середньому на 15 %Лампи 1 ліхтарі металеві на 20 %Пухо-іпір’яні вироби на 10 %
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИШифер на 10 %М’яка покрівля на 20 %Фанера на 15 %Цемент на 20 %Лаки, фарби і товари побутової хіміїв середньому на 10 %Санітарно-технічне устаткування на 10 %Шпалери на 20 %Парникові рами на ЗО %

Батист, маркізет, вольта та інші літні платтяні бавовняні тканини та мебльово-декоративні бавовнянітканини в середньому Бавовняні тканини з штучним на 20 %
ШОВКОМ на 10 %Ситець, сатин та інші бавовняні тканини в середньому Шовкові тканини з натурального на 15 %шовку в середньому на 10 %

ГОТОВИЙ ОДЯГ, ТРИКОТАЖ
І ГОЛОВНІ УБОРИПлаття, блузки та інші швейні вироби з бавовняних літніх платтяних тканин в середньомуПлаття, блузки, білизна та інші швейні вироби з інших бавовняних тканин в середньомуПлаття, блузки, білизна та інші швейні вироби з тканин натурального шовку в середньомуТрикотажні вироби в середньому

на 15
на 10
на 7 на 8

%

%

%
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Папір писальний, зошити та інші вироби з паперу і картонув середньому на 10 %Олівці, пера, ручки та інше письмовеі креслярське приладдя і канцелярські товари на 15 %Іграшки гумові, целулоїдні, металевіта інші і ялинкові прикрасив середньому на 15 %Фотоапарати в середньому на 10 %Фотопапір, пластинки та Іншіфототовари на 15 %Радіолампи в середньому на 15 %
ФАРФОРОВІ, ФАЯНСОВІ І СКЛЯНІ ВИРОБИФарфоровії і фаянсові виробив середньому на 15 %Скляний посуд, вироби з кришталюлампові вироби і дзеркалав середньому на 10 %

СІРНИКИ І НАФТОПРОДУКТИСірники на 20 %Бензин автомобільний і мастила на 44,5%Гас освітлювальний на 38 %
СПОРТТОВАРИ ТА ІНШІ ПРОМТОВАРИКамери для спортивних м’ячів на 10 %Ковзани бігові і фігурні на 15 %Ковзани «Снігурочка», <к Спорт»та інші на 5 %Лижі і приладдя до них на 10 %Мисливське і рибальське приладдя 10 %’в середньому наВироби з пластмас на 10 %

МЕДИКАМЕНТИ І ВИРОБИ 
САНІТАРІЇ І ГІГІЄНИМедикаменти та інші вироби санітарії і гігієни в середньому на 15 %Гумові вироби санітарії і гігієнив середньому на 10 %2. Знизити відповідно ціни в ресторанах, їдальнях та на інших підприємствах громад, ського харчування.3. Провадити зустрічний продаж зерна і макухи при заготівлі бавовни-сирцю, шовко- коконів, продукції кенафу, льону-довгунця, конопель, у відношенні яких діють пільговії ціни, по роздрібних цінах із знижкою 10 проц.

У
і.Міністерство сільського госпо

дарства Української РСР розгля
нуло стан підготовки колгоспів і 
МТС до посіву кукурудзи, соняш
ника, картоплі, овочевих та ін
ших культур квадратно-гніздовим 
і квадратним способами. Відзна
чаю, що багато колгоспів і МТС 
вчасно підготувались до прове
дення посіву цим прогресивним 
способом. Проте ряд колгоспів і 
МТС ще не підготували для цього 
необхідних матеріально-технічних 
засобів.

Начальникам обласних управ
лінь сільського господарства, ди
ректорам, агрономам, інженерам і І 
механікам МТС запропоновано в 
найближчі дні завершити підго- і 
товку механізмів до проведення 
посіву просапних культур квад- > 
ратно-гніздовим способом, механі- > 

Міністерстві 
зованого перехресного обробітку 
їх і провести посів кукурудзи на 
всій площі не більш як за 6—8 
днів.

Запропоновано також забезпе
чити своєчасне закриття вологи, 
дворазову культивацію зябу під 
ПОСІВ кукурудзи з внесенням не
обхідної кількості добрив, пра
вильну обробку і загортання на
сіння, прямолінійність рядків з 
правильним квадратним розмі
щенням. У районах Степу, півден
ного і центрального Лісостепу ре- 
комелгдується сіяти кукурудзу з 
шириною міжрядь 70 сантимет
рів, а в районах північного Лісо
степу і Полісся — 60 сантимет
рів з тим, щоб па кожному гекта
рі розміщалось 20,4—24 тисячі 
гнізд.

На ділянках, де не можна ви

сільського господарства УРСР
користати сівалки «С1П-6», сад
жати кукурудзу ручними саджал
ками, не допускаючи посадки під 
сапу.

Запропоновано встановити та
кий порядок, щоб роботою кожно
го посівного агрегату керував аг
роном МТС, під його ж керівниц
твом і бригадира рільничої брига
ди повніша провадитись посадка 
кукурудзи ручними саджалками.

Посіви і посадки кукурудзи, а 
також інших просапних культур 
повинні приймати по актах з 
оцінкою роботи головні агрономи 
МТС і голови колгоспів.

Після посіву, а також після 
появи сходів кукурудзи запропо
новано провести боронування. В 
місцях, де не буде сходів куку
рудзи,—провести підсадку розса
дою, заздалегідь вирощеною в 

торфо-перегнійних горщечках або 
на прядках з торфочіерсгнійно-ї 
суміші.

Директорам МТС запропонова
но виділити для міжрядного об
робітку кукурудзи колісні і гусе
ничні трактори з культивато
рами.

Сівбу соняшника квадратно- 
гніздовим способом запропонова
но закінчити разом з ранніми ко
лосковими культурами, забезпе
чити боронування сходів соняш
ника, своєчасну проривку, а та
кож триразовий механізований 
обробіток міжрядь у двох напря
мах.

Міністерство також зобов'язало 
провести посадку картоплі на 
всій площі квадратно-гніздовим 
способом механізмами, під лопату 
по розмаркірованому полю, з ши

риною міжрядь —70x70 і 60x60 
сантиметрів, висіваючи в кожне 
гніздо по 2—3 бульби з тим, щоб 
було висаджено в колгоспах пів
денних областей не менше 20, а 
в лісостепових і поліських —по 
25 центнерів насіння картоплі 
на гектар. На всіх площах, де під 
зяблеву оранку внесена недос
татня кількість добрив, перегній 
в суміші з мінеральними добри
вами вносити в лунки або в бо
розни.

Запропоновано також своєчас
но провести квадратно-гніздовим 
способом посів баштанних куль
тур на всій площі та квадратним 
і квадратно-гніздовим — помідо
рів, капусти, огірків, кабачків, 
баклажанів, перцю у відповіднос
ті з встановленим планом.

(РАТАУ).
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XVIII з'їзду Комуністичної партії України на звітну 
доповідь Центрального Комітету КП України

Заслухавши і обговоривши звіт
ну доповідь тов. Кириченка 0. І. 
про роботу Центрального Комітету 
КП України, XVIII з’їзд Комуніс
тичної партії України визнав по
літичну лінію Центрального Комі
тету КІІ України правильною і 
практичну роботу задовільною.

Комуністична партія України 
прийшла до свого з’їзду моноліт
ною, ідейно і організаційно зміц
нілою, ще тісніше згуртованою 
-навколо Центрального Комітету 
Комуністичної партії Радянського 
Союзу.

XVIII з'їзд Комуністичної пар
тії України одностайно схвалює 
історичні рішення вересневого і 
лютнево - березневого Пленумів 
Центрального Комітету КПРС, рі
шення Союзного уряду і ЦК КПРС 
з питань сільського господарства, 
постанови Ради Міністрів Союзу 
РСіР і ЦК КПРС про розширення 
виробництва 'промислових товарів 
широкого споживання та продо
вольчих товарів і про дальший 
розвиток радянської торгівлі.

Важливі заходи, накреслені Ко
муністичною партією і Радян
ським урядом, знаменують собою 
нове мотутнє піднесення соціаліс
тичної економіки, є бойовою про
грамою Комуністичної партії і 
всього радянського народу в бо
ротьбі за дальше зміцнення на
шої соціалістичної Батьківщини і 
підвищення матеріального і куль
турного рівня життя трудящих, 
за дальші перемоги на шляху до 
комунізму. Здійснення цих рі
шень буде сприяти дальшому 
зміцненню .активної оборони на
шої країни від агресивних дій її 
■ворогів, ще вище піднесе її авто
ритет, як оплоту миру, демокра
тії і соціалізму.

XVIII з’їзд КП України вважає 
надалі -найважливішим завданням 
всебічний розвиток важкої про
мисловості, яка є основою основ 
соціалістичної економіки, -особли
во вугільної та металургійної, а 
також, інших галузей важкої ін
дустрії. Піднести рівень керівниц
тва промисловістю, транспортом і 
будівництвом, подолати відста
вання окремих підприємств і га
лузей промисловості, добитися 
безумовного виконання державних 
планів кожним підприємством но 
валовій продукції, номенклатурі, 
асортименту і якості виробів. За
безпечити ритмічну роботу кожної 
шахти, заводу, цеху, дільниці, під
вищення продуктивності праці 
в усіх галузях промисловості, по
ширювати і широко застосовувати 
у виробництві прогресивні методи 
праці новаторів і найновіші до
сягнення науки і техніки. Вести 
наполегливу боротьбу за знижен
ня собівартості продукції, режим 
економії, широко впроваджувати 
господарський розрахунок, доби
тися рентабельної роботи всіх 
підприємств.

Поліпшити роботу республікан
ської, місцевої і кооперативної 
промисловості, неухильно розши
рювати випуск товарів народного 
споживання.

На нинішньому етапі, поруч в 
дальшим неухильним розвитком 
важкої промисловості, зусилля 
партійних організацій і всіх тру
дящих республіку повинні бути 
спрямовані на виконання невід
кладних завдань партії по круго
ву піднесенню сільського госпо
дарства та легкої і харчової про

мисловості. В роботі по виконан
ню цих насущно важливих, все
народних завдань потрібне особ
ливе напруження, бо мова йде 

: про те, щоб протягом короткого 
| строку — за два-три роки ство- 
■ рити -в нашій країні достаток 

продовольства і предметів народ
ного споживання.

Вважати першочерговим і не- 
I відкладним -завданням партійних 

організацій республіки всемірний 
розвиток зернового господарства 

І — -основи всього 'сільськогоспо
дарського виробництва.

Зобов’язати ЦК, обкоми, райко
ми КІІ України, первинні партій
ні організації, виконкоми Рад де
путатів трудящих, Міністерство 
сільського господарства УРСР і 
йото органи на місцях, Міністер
ство радгоспів УРСР вжити всіх 
заходів до підвищення врожай
ності зернових культур, підняття 
культури землеробства, піднесен
ня родючості грунтів, виконання 
всіх агротехнічних заходів і на ціп 
основі добитися збільшення ви
робництва зерна, насамперед ози
мої пшениці і кукурудзи, а також 
зернофуражних, круп'яних і зер
нобобових культур. Розширити 
посівні площі кукурудзи і шля
хом докорінного поліпшення до
гляду за нею добитися в 1954 ро
ці перевиконання державного пла
ну по врожайності кукурудзи на 
всій площі посіву. Кукурудзу, со
няшник, картоплю й овочеві 
культури сіяти прогресивним 
квадатно-іяіздовим і квадратним 
способами, механізувати обробі
ток цих культур..

З’їзд зобов’язує Держплан 
УРСР, Міністерство сільського 
господарства УРСР, Міністерство 
радгоспів УРСР, партійні і радян
ські органи усунути помилки, до
пущені при запровадженні тра
вопільних сівозмін у південних 
районах республіки і внести ви
правлення в структуру посівних 
площ в тим, щоб, починаючи в 
1954 року, збільшити посіви зер
нових і особливо круп'яних зерно
бобових і зернофуражних культур 
за рахунок скорочення посівів і 
розорювання площ низьковрожай
них багаторічних -трав, зокрема 
люцерни.

Забезпечити в найближчі два- 
три роки значне збільшення вро
жайності цукрових буряків—'Про
відної технічної культури в рес
публіці. У виробництві цукрових 
буряків широко застосовувати пе
редові агротехнічні заходи, підви
щити рівень механізації обробіт
ку, рішуче посилити боротьбу з 
шкідниками та втратами під час 
збирання врожаю.

Використати всі резерви для 
підвищення врожайності .і збіль
шення валових зборів картоплі іі 
овочів. Концентрувати посіви цих 
культур на низинних поливних і 
заплавних землях, розширювати 
їх площі в приміських зонах і 
навколо промислових центрів. У 
найближчі два-три роки довести 
виробництво картоплі іі овочів до 
таких розмірів, які повністю за
довольняли б не тільки потреби 
населення міст, промислових цен
трів та переробної промисловості, 
але й потреби тваринництва в 
картоплі. Прискорити роботи по 
осушенню і освоєнню заплави 
річки Трубіж.

З’їзд КІІ України вважає не
терпимим дальше відставання в 

розвитку тваринництва і зобов'я
зує партійні, радянські і сільсько
господарські органи республіки 
добитися більш високих темпів 
зростання поголів’я громадської 
худоби, особливо корів, значно 
піднести 'продуктивність усіх ви
дів тваринництва. Довести в най
ближчі два-три роки, як цього 
вимагають рішення вересневого 
Пленуму ЦК КІІРС, кількість ко
рів у загальному стаді великої 
рогатої худоби в колгоспах при
міських зон до 60 нроц., а в реш
ті колгоспів — до 50 процентів. 
У всіх колгоспах і радгоспах ство
рити міцну кормову базу, різко 
підвищити врожайність усіх кор
мових культур, широко впро
ваджувати механізацію трудоміст
ких процесів на тваринницьких 
фермах.

Докорінно перебудувати роботу 
машинно-тракторних станцій від
повідно до нових вимог, постав
лених партією і урядом перед со
ціалістичним сільським господар
ством. Забезпечити дальше поліп
шення роботи МТС, піднесення їх 
ролі в керівництві колгоспами в 
боку держави і відповідальності 
за організацію і ведення справ у 
кожному колгоспі, за одержання 
високих врожаїв всіх сільськогос
подарських культур і розвиток 
тваринництва.

ІІартійним, радянським і сіль- 
ськогоснодаїрським органам зосере
дити серйозну і постійну увагу 
на дальшому організаційно-госпо
дарському зміцненні колгоспів, 
збільшенні їх громадського ба
гатства. Всемірно поліпшувати 
склад керівних колгоспних кад
рів, в першу чергу голів колгос
пів, які є (Вирішальною фігурою 
в колгоспному виробництві, зміц
нювати трудову дисципліну в кол
госпах, чіткб організувати працю, 
ширше впроваджувати прогресив
ні норми виробітку, і на цій ос
лові добитиря всемірного підне
сення продуктивності праці в 
усіх галузях сільськогоспо гір
ського виробництва. Залучати 
всіх колгоспників до активної 
праці в громадському господар
стві. Шляхом піднесення врожай
ності всіх сільськогосподарських 
культур, продуктивності тварин
ництва, розвитку садівництва і 
виноградарства, багатогалузевого 
господарства забезпечити дальше 
зростання натуральної і грошової 
оплати трудодня колгоспників.

Партійні, радянські і сільсько
господарські органи повинні до
битися того, щоб досвід майстрів 
високих урожаїв і передовиків 
тваринництва став надбанням 
всіх колгоспників, робітників 
МТС і радгоспів, пам’ятаючи, що 
впровадження в колгоспне і рад
госпне виробництво передового 
досвіду і досягнень науки є 
невід’ємною частиною керівниц
тва сільським господарством.

XVIII в’їзд вважає невідклад
ними завданнями — подолати 
найближчим часом відставання 
економічно слабих колгоспів і 
районів, підняти в .них сільсько
господарське виробництво до рів
ня вимог, поставлених партією і 
урядом перед сільським господар
ством. Треба і далі ще ширше 
розгортати шефство промислових 
підприємств над колгоспами і 
МТС.

З’їзд зобов'язує партійні, ра
дянські і сільськогосподарські ор

гани забезпечити зразкове прове
дення весняної сівби та догляд 
за посівами в кожному колгоспі і 
радгоспі, одержати в 1954 році 
ВИСОКИЙ ВрОЖаЙ УСІХ іСІЛЬСЬКОГОГ- 
подареьких культур на всій пло
щі іпосіву, добитися вчасного ви
конання КОЖНИМ .КОЛГОСПОМ своїх 
зобов'язань перед державою.

1954 рік повинен стати вирі
шальним роком у піднесенні всіх 
галузей 'соціалістичного сільсько
го господарства.

Комуністична партія, Радян
ський уряд, весь радянський на
род чекають від України більше 
хліба, м’яса, молока та інших 
продуктів сільського господар
ства. XVIII з’їзд КП України зобо
в’язує партійні .організації, ра
дянські і сільськогосподарські ор
гани .республіки докласти всіх зу
силь, щоб протягом Д'ВОХ-ТрЬОХ 
років круто піднести всі галузі 
соціалістичного сільського .госпо
дарства і внести гідний вклад у 
велику державну справу створен
ня в нашій країні достатку сіль
ськогосподарських продуктів.

Партійні, профспілкові і госпо
дарські організації повинні всі
ляко підтримувати передові почи
нання робітників, трудівників 

■сільського господарства, інтелі
генції, широко розвивати соціа
лістичне Міагання за дострокове 
виконання виробничих планів. 
Треба зробити все, щоб добитися 
високих показників у соціаліс
тичному змаганні з колгощіника- 
ми і механізаторами сільського 
господарства Російської Федера
ції.

Найвищим законом діяльності 
Комуністичної партії, найважли
вішою складовою частиною про
грами комуністичного будівниц
тва є неухильне підвищення доб
робуту радянського народу, пов
не задоволення його постійно 
зростаючих матеріальних і куль
турних потреб. Партійні, -радян
ські, господарські організації 
України повинні добитися збіль
шення виробництва товарів легкої 
і харчової промисловості, ліквіду
вати відставання житлового, со- 
ціально-жультурного і комуналь
но-побутового будівництва, усу
нути недоліки в організації дер
жавної, кооперативної і колгосп
ної 'торгівлі, значно поліпшити 
роботу лікувальних і дитячих за
кладів.

Керуючись рішеннями XIX з’їз
ду КПРС, вересневого і лютнево- 
беревневого Пленумів ЦК КПРС, 
рішеннями партії і уряду про 
розширення виробництва товарів 
широкого споживання і продо
вольчих товарів, дальше розгор
тання радянської торгівлі і при
ймаючи їх до неухильного вико
нання, XVIII з’їзд Комуністичної 
партії України зобов'язує всі об
коми, міськкоми, райкоми партії і 
первинні партійні організації рі
шучо піднести рівень організа
торської і політичної (роботи в 
масах, добитися того, щоб кож
ний трудящий глибоко усвідомив 
свій обов'язок і своє місце в бо
ротьбі за перетворення в життя 
величних накреслень партії і са
мовіддано працював над їх ус
пішним здійсненням. Зосередити 
увагу всіх партійних органів на 
підвищенні боєздатності первин
них партійних організацій, поси
ленні їх ролі у розв’язанні госпо
дарсько-політичних завдань, що 

стоять перед промисловими під
приємствами. колгоспами, МТС, 
радгоспами. Виховувати у кому
ністів почуття непримиренності 
до недоліків, підвищувати їх 
авангардну роль в господарському 
і культурному будівництві.

Піднести рівень внутріпартій
ної роботи парторганізацій, до
мірно розвивати внутріпартіЦу 
демократію, ширше розгортати 
критику і самокритику, особливо 
критику знизу.. Систематично 
здійснювати контроль і перевірку 
виконання директив партії і уря- 
іу. Повсякденно піклуватись про 
поліпшення складу керівних кад
рів. дбати про зростання їх полі
тичного і культурного рівня, 
неухильно дотримуватись партій
них принципів добору працівни
ків, вирощувати і сміливіше ви
сувати нові кадри. Нещадно вико
рінювати канцелярсько-бюрокра
тичні методи в діяльності партій
них, радянських .і господарських 
органів, різко скоротити число 
засідань і видання постанов, зо
середивши сили працівників іна 
живому зв’язку з місцями і без
посередній роботі з масами.

З’їзд зобов’язує ЦК, обкоми, 
міськкоми, райкоми КП України і 
первинні партійні .організації до
корінно поліпшити пропаганду 
марксизму - ленінізму, неухильно 
підвищувати її ідейніші рівень, 
до кінця виправити помилки в 
організації партійної освіти, ви
коренити начотництво і догма
тизм у 'вивченні марксистсько- 
ленінської теорії. Піднести рівень 
політичної агітації їв масах, особ
ливо на селі, охопити нею всіх 
трудящих, тісніше пов'язувати її 
з конкретними завданнями під
приємств, колгоспів, МТС, рад
госпів.

('.прямувати ідеологічну роботу 
на виховання трудящих в дусі ін
тернаціоналізму, радянського пат
ріотизму і дружби народів, іна мо
білізацію робітників, колгоспни
ків, інтелігенції па боротьбу за 
досягнення нових успіхів У ВСІХ’ 
галузях промисловості, сільсько
го господарства, матеріального 
добробуту і культури трудящих, 
за дальше зростання могутності 
нашої соціалістичної держави.

ІЦе більше уваги 'партійні ор
ганізації повинні приділяти спра
ві дальшого розквіту української 
радянської культури, соціалістич
ної вмістом, національної формою. 
Всебічно поліпшувати роботу 
шкіл, вузів, науково-дослідних і 
культурно - освітніх закладів, 
творчих організацій, спрямувати 
зусилля працівників літератури і 
мистецтва на створення високо
ідейних і високохудожніх творів, 
достойних нашого народу. Вихо
вувати творчих працівників в 
дусі непримиренної боротьби про
ти всіх і всяких проявів ворожої 
ідеології, насамперед проти ук
раїнського буржуазного націона
лізму і космополітизму. Діяль
ність всіх працівників ідеологіч
ного фронту гієно пов’язувати в 
практичними завданнями, по
ставленими Комуністичною парті
єю і Радянським урядом в будів
ництві комунізму в нашій країні.

Зобов’язати партійні організації 
поліпшити керівництво комсо
мольськими організаціями підпри
ємств, колгоспів, МТС, радгоспів; 
вузів і шкіл; забезпечити ще 

(Закінчення на 3-й сто».).
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XVIII з'їзду Комуністичної партії України 
на звітну доповідь Центрального Комітету 

КП України

За дальше круте піднесення сільського господарства

більш активну участь комсомоль
ців і всієї радянської молоді в 
державному, господарському і 
ітультурному будівництві, у всьо
му громадсько-політичному житті 
республіки; піднести роль комсо
мольських організацій у справі 
комуністичного виховання молоді, 
оволодіння основами марксизму- 

ч. ленінізму і свідомого перетворен- 
■ пя в життя всгаере.магаючого

вчення Маркса — Енгельса — 
Леніна — Сталіна. Поліпшити 
партійне керівництво профспілко
вими організаціями.

Наша країна знаходиться в 
розквіті своїх СИЛ І впевнено' йде 
вперед по шляху до комунізму. 
Найважливішою складовою части
ною програми комуністичного бу
дівництва є практичне розв'язан
ня завдань по створенню на базі 
могутнього зростання соціалістич
ної індустрії, як провідної сили 
в народному господарстві, достат
ку сільськогосподарських продук
тів у нашій країні. Тепер це зав
дання є насущною, загальнона
родною справою. Успішне розв’я
зання цього завдання буде сприя
ти дальшому зміцненню союзу 
робітничого класу і колгоспного

В рахунок квітня
ЗО березня гірники шахти 

.\“2-3 виконали виробничий план 
першого кварталу.

В березні у порівнянні з від
повідним періодом минулого року 
середньодобовий видобуток вугіл
ля зріс на 120 тонн. Значно під
вищилась продуктивність праці 
робітників. Від зниження собівар
тості палива зекономлено 200 ти
сяч карбованців.

Колектив шахти успішно несе 
трудову вахту на честь 300-річ- 
чя возз’єднання України з Росі
єю. 50 наваловідбійників, прохід
ників, кріпильників виконали 
свої піврічні норми.

Особливо самовіддано працю
ють наваловідбійники тт. Литви- 

селянства, що є основою незлам
ної морально-політичної єдності 
всього радянського суспільства, 
основою могутності і неперемож
ності нашої Батьківщини.

XVIII з’їзд КГІ України закли
кає робітників, колгоспників, пра
цівників транспорту, МТС і рад
госпів, інтелігенцію, всіх трудя
щих Радянської України ще шир
ше розгорнути соціалістичне зма
гання на честь видатної історич
ної події —300-річчя возз’єднан
ня України з Росією, ще вище 
піднести трудову активність у бо
ротьбі за успішне виконання іс
торичних рішень партії і уряду, 
за дострокове виконання п'ятого 
п'ятирічного плану.

* •» *
XVIII з’їзд від імені всіх кому

ністів Радянської України запев
няє Центральний Комітет Кому
ністичної партії Радянського Со
юзу, що Комуністична партія Ук
раїни, ще тісніше згуртувавши 
свої ряди навколо ЦК КПРС і Ра
дянського уряду, мобілізує всіх 
трудящих республіки на успішне 
виконання накресленої партією 
великої програми будівництва ко
мунізму в нашій країні.

ненко, Рубан, Хитрий. При зав
данні 13 тонн вугілля ці вироб
ничники видобувають в півтора 
рада більше.

Випереджує графік дільниця 
А» 5, якою керує т. Ярмолюк. Во
на добилась кращих техніко-еко- 
иомічних показників. В результаті 
наполегливої боротьби за еконо
мію, повторне використання крі
пильного лісоматеріалу тут збе
режено ЗО тисяч карбованців дер
жавних коштів.

Серед гірників все ширше роз
гортається змагання за нові ви
робничі подарунки на честь вели
кого національного свята.

Г. СТАВКО В, 
голова шахткому шахти №2-3.

Трудові діла 
свинарок

Працівники свиноферми місько
го колгоспу ім. Леніна, включив
шись у змагання на честь 300- 
річчя возз’єднання України з Ро
сією; зобов’язались цього рову ви
ростити від кожної свиноматки по 
20 ділових поросят.

Свого слова тваринники з чес
тю дотримують. Уже зараз, за 
перший опорос, свинарки Марія 
Метка, Ефросинія Прокопчук, Ме
ланін Павина та інші одержали 
по 10 поросят від кожної закріп
леної за ними свиноматки.

Тваринники колгоспу, доби
ваючись поліпшення догляду і го
дівлі свиней, прагнуть дати як
найбільше м’яса і сала і цим 
внести свій вклад в загальну 
справу створення достатку про
дуктів тваринництва в нашій 
країні.

Л. ГОЛОВЧЕНКО, 
завідуюча свинофермою.

Перші овочі
Минулої неділі на колгоспний 

ринок сільгоспартіль ім. 18 парт- 
конферемції вивезла для продажу 
трудящим міста першу партію зе
леної цибулі, вирощеної в парни
ках городньою бригадою артілі, 
якою керує Марія Шевченко.

Через кілька днів у продаж на
дійде редиска.

Шефська допомога колгоспам

Колектив будівельно-монтажного управління 
„Запоріжгідроенергобуду" в порядку шефства допо
міг колгоспу ім. Енгельса, Верхньо-Хортицького 
району, Запорізької області, побудувати теплицю 
площею 300 квадратних метрів. В ній вирощуються 
розсада помідорів, капусти, а також огірки, цибуля 
та інші овочі.

Городники колгоспу зобов'язались в березні 
дати свіжі овочі трудящим Запоріжжя.

На знімку: ланкова теплиці комсомолка Вален
тина КУЦЕНКО провадить штучне запилення 
огірків.

Фото А. Красовського.
Прескліше РАТАУ.

Байдужі керівники
Правління артілі -Шлях до ко

мунізму» (голова т. Гордецький) 
не дбає про створення нормаль
них умов для роботи механізато
рів тракторної бригади т. Черну- 
хи, яка обслужує колгосп.

Не дивлячись на те, що трак
тористам доводиться працювати сіа 
кілька кілометрів від села, в 
бригаді досі не налагоджено гро
мадських) харчування. У трактор
ному вагончику брудно, немає 
постільної білизни, тому механі
затори ходять ночувати за кіль
ка кілометрів додому.

Бригадир тракторної бригади 
т. Чернуха скаржиться на відсут
ність засобів пересування.

—Одного разу,—розповідає він,

Завершили сівбу ранніх зернових
Борючись за виконання рішень 

партії і уряду по дальшому під
несенню сільського господарства, 
хлібороби баїндурівської артілі 
ім. Сталіна разом з механізатора
ми тракторних бригад Володимира 
Бульби та Гаврила Колосника ус
пішно провели сівбу ранніх зер
нових культур на площі 250 гек
тарів.

Зараз тут завершується сівба

Сіють цукрові буряки
Успішно завершивши сівбу ран

ніх зернових культур, колгоспни
ки артілі «Прапор комунізму» 
розпочали посів цукрових буря
ків.

Сівба буряків провадиться в 
добре підготовлений грунт із од

—у трактора, на якому працював 
тракторист т. Грабенюк, сталася 
незначна поломка. Поки пішки 
сходили за новою деталлю в село, 
минуло кілька годин. Коли б була 
підвода, цього трактора можна 
пустити в роботу набагато швид
ше. Такі випадки у нас непооди
нокі. Однак Гордецький не 
вважає за потрібне виділити у 
тракторну бригаду підаоду.

Замість того, щоб створити 
нормальні умови трактористам, 
Гордецький розмірковує, хто це 
повинен робити, колгосп чи МТС.

А тим часом все це позначає
ться на темпах польових робіт.

В. ГЛУЩЕНКО.

соняшника, готується грунт під 
цукрові буряки та інші культури.

Колгоспники і механізатори зо
бов’язались всі весняно-польові 
роботи Провести В СТИСЛІ строки 
і високоякісно.

Посіяли ранні зернові культури 
також, хлібороби артілей «Прапор 
комунізму» та «Заповіт Леніна».

К. КРАВЕЦЬ, 
диспетчер Користівської МТС.

ночасним внесенням добрив в 
рядки. Першими розгорнули цю 
роботу механізатори тракторної 
бригади т. Губського з Іїористів- 
ської МТС.

І. КОСЕНКО.

Досвід передовиків сільського господарства — всім колгоспникам!

Як ми одержуємо високі врожаї 
цукрових буряків на великих площах
У 1953 році наш колгосп одер

жав в середньому з кожного з 
260 гектарів по 347 центнерів 
цукрових буряків.

Високі врожаї цієї цінної тех
нічної культури ми одержуємо 
щороку. В 'розмовах і листах нас 
часто запитують, якими агротех
нічними прийомами ми забезпе
чуємо такі врожаї. Постараюсь 
коротко відповісти на це запи
тання.

Посіви цукрових буряків ми 
розміщуємо в польових сівозмінах 
після озимої пшениці, посіяної 
но чистому і зайнятому удобрено
му пару. Всі роботи на плантаціях 
провадимо високоякісно і в стис
лі строки.

Для підвищення врожайності 
цукрових буряків велике значен
ня має своєчасне лущення стер
ні, яке є надійним способом зни

щення бур'янів і нагромадження 
вологи в грунті. Лущення стерні 
ми провадимо дисковими лущиль
никами на глибину 5—6 санти
метрів.

Тракторна бригада Героя Соціа
лістичної Праці С. Ніколіна, що 
обслужує наш колгосп, у 1952 
році підняла глибокий зяб плуга
ми з передплужниками на глиби
ну 28—ЗО сантиметрів, закін
чивши цю роботу до 15 вересня. 
Під оранку па кожний гектар 
внесли по 20 тонн гною і но 4 
центнери мінеральних добрив.

Рано на весні, як тільки зійшли 
талі води і гребені зяблевої оран
ки почали підсихати, провели 
закриття вологи шлейфами. Коли 
грунт прогрівся і піддавався роз
пушенню, його закультивували. 
Під культивацію внесли на кож
ний гектар 10 тонн перегною- 
сипцю, один центнер суперфосфа

ту і по 0,5 центнера сульфат- 
амонію і калійної солі.

Висівали насіння замочене в 
розчині азотобактеріну з розра
хунку одна порція на 28 кіло
грамів насіння. Ширина міжрядь 
становила 44,5 см. Для посилен
ня живлення рослин одночасно з 
сівбою вносили в рядки по 2 
центнери гранульованого супер
фосфату на гектар.

Коїли з’явились сходи, на зрід
жених місцях провели підсадку 
рослин заздалегідь приготовленою 
розсадою, вирощеною в перетній- 
но-земляних гарщечік а х.

Відомо, що від дбайливого до
гляду за посівами залежить доля 
врожаю. Ось чому ми велику ува
гу приділяємо своєчасному і ви
сокоякісному проведенню шару
вання, проривки і підживлення 
рослин, а також розпушенню 
грунту в рядках і міжряддях.

У період вегетації цукрових 
буряків провідали п'ятиразове 
розпушення грунту тракторними 
навісними культиваторами і дво
разове підживлення рослин з до
помогою тукових сівалок. Під час 
першого підживлення вносили на 
гектар 1 центнер суперфосфату, 
0,8 центнера сульфат-амонію, 0,2 
центнера калійної солі. При дру
гому підживленні застосували ті 
ж самі добрива, збільшивши на 
0,3 центнера норму калійної солі 
за рахунок скорочення на цю ж 
кількість сульфат-амонію.

Вся робота колгоспників і кол
госпниць іпі вирощуванню цукро
вих буряків була спрямована до 
того, щоб забезпечити до моменту 
збирання на кожному гектарі не 
менше 110 тисяч добре розвину
тих рослин.

Збирання провадили буряко
комбайном ОКЕМ-3 і навісними 
бурякопідйоміниками на. тязі 
тракторів У-2. Весь врожай цу
крових буряків був зібраний з 
допомогою механізмів у стислі 
строки.

Одержанню високого врожаю 
цукрових буряків на великих 
площах багато допомогли застосу
вання досягнень агробіологічної 
науки і передового досвіду буря- 
ководів, систематичне, агротехніч
не навчання колгоспників і кол
госпниць. Ланкові нашої артілі 
Герої Соціалістичної Праці А. ПІу- 
тяк, М. ІОрченко, Г. Горянок, які 
зібрали в 1947 році з кожного 
гектара по 600 і більше центне
рів коренів; ділились з іншими 
ланковими своїм досвідом виро
щування високого врожаю цукро
вих буряків.

Натхнені історичною постано
вою вересневого Пленуму ЦК 
КПРС, колгоспники нашої артілі 
готуються у всеозброєнні зустрі
ти весняну посівну кампанію, 
добитись у 1954 році ще вищих 
врожаїв цукрових буряків на всій 
площі посіву.

Д. БОЙКО, 
голова колгоспу імені Леніна, 

Чемеровецького району, Хмель
ницької області, Герой Соціа
лістичної Праці, депутат Вер
ховної Ради УРСР.
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Великий російський 
письменник-реаліст

Благородний вчинок 
радянських моряків

Сьогодні минає 145 років з 
дня народження великого росій
ського письменника Миколи Ва
сильовича Гоголя, який по прану 
займає видатне місце в світовій 
літературі. Народився письмен
ник на Україні в імістетеу Соро
чинці Полтавської губернії. Після 
закінчення Ніжинської гімназії 
М. В. Гоголь переїхав у Петер
бург. У 1831 р. він знайомиться 
в 0. С. Пушкіним, дружба з яким 
мала величезний вплив на його 
творчість.

М. В. Гоголь — один з осново
положників реалізму в російській 
літературі, засновник її критич
ного напряму. Незважаючи на по
літичну реакцію, що настала піс
ля придушення повстання дека
бристів, Гоголь піддав нещадній 
критиці самодержавно - кріпос
ницький лад Росії. Своїм гострим 
словом, то глузливим, то гнівним, 
він суворо осудив і висміяв світ 
дворян, поміщиків, вищого чи
новництва, викривав деспотизм і 
продажність правлячих класів, 
кричущі суперечності кріпосни
цької держави.

В той же час Гоголь у своїх 
творах показав благородні риси 
трудового народу — сміливість, 
великодушність, любов до бать
ківщини, ненависть до ворогів. 
Письменник глибоко вірив у не
вичерпні сили широких народних 
мас. «Та хіба знайдуться в світі 
такі вогні, муки і така сила, що 
поресилила б руську силу!» — 
говорить письменник.

Найвидатпітими творами Гого
ля є комедія «Ревізор» і особливо 
поема «Мертві душі». Показуючи 
в «Ревізорі» духовне убозтво і 
нікчемність ировінціальпого чи
новництва, тупоумство поліцей
ських держиморд, паразитизм і 
моральне падіння бюрократичного 
апарату царської Росії, Гоголь 
тим самим викрив гнилість і по
творність всього кріпосницького 
ладу в цілому.

Поема «Мертві душі» — це що 
один крок по шляху дальшого 
розвитку критичного реалізму в 
російській літературі. Тут пред
ставлена вся Русь — від селян і 
міщан до великих поміщиків, які 
жорстоко експлуатували мільйон
ні маси закріпаченого селянства. 
Гоголівські манілови, коробочки, 
плюшкіни, собакевичі, ноздрьови 
— це мертві душі, дармоїди і па

Міський огляд художньої самодіяльності шкіл
Три дні тривав у міському те

атрі огляд художньої самодіяль
ності шкіл міста, присвячений 
300-річчю возз’єднання України 
з Росією. Огляд показав зрослу ви
конавчу майстерність і масовість 
колективів. В програмі виступів 
пісні і вірші про Батьківщину, 
рідну Комуністичну партію, друж
бу народів СРСР.

Добру оцінку присутніх діста
ли пісні «Широкі простори» і 
«Зустріч з Будьонним» у вико
нанні піонерського хору середньої 
школи К» 10 та пісні «Зустрі
чай, Каховко» і «Марин радян
ських патріотів», виконані хо
ром середньої школи № 6.

Хорошо прозвучала «Пісня про 
козачку», яку проспівали учени
ці Гніденко і Колода з середньої 
школи Хі 6. Успіхом користував- 

разити на тілі народу, який не 
раз піднімався на боротьбу проти 
своїх класових ворогів. Відзвуки 
цієї боротьби проходять через всю 
поему.

Гоголь, як і всі передові діячі 
російської культури, з симпатією 
і любов’ю ставився до україн
ського народу. Він прекрасно 
знав його історію, розумів і від
чував і українську природу, і 
прекрасні пісні та думи України, 
і народну мову.

Зображення України, її героїч
ного минулого займає значне міс
це в творах М. В. Гоголя. Особ
ливо добре відображена ця тема 
в історичній повісті «Тарас Буль
ба». Словами і вчинками героїв 
повісті письменник підкреслює, 
що український народ бачив свій 
порятунок у єднанні з великим 
російським народом, з яким він 
зв’язаний єдністю походження, 
близькістю мови та культури, 
свідомістю спільності своєї долі. 
Ця віра в братню допомогу ро
сійського народу запалювала ук- 

і раїнський народ на славні подви
ги, на боротьбу проти спільних 
ворогів, за свободу і незалежність 
рідної землі.

Творчість М. В. Гоголя мала 
величезний вплив на розвиток 
критичного напряму у вітчизня
ній літературі, в тому числі й в 
українській. На творах Гоголя 
виховувались Т. Г. Шевченко, 
Панас Мирний, Ів. Франко та вн- 
гато інших українських письмен
ників.

Слід сказати, що Гоголь пере
живав серйозні, особливо напри
кінці свого життя, ідейні хитан
ня, за які його гостро критику
вав В. Г. Бєлінський. Проте вели
кий російський критик, що пиль
но стежив за творчістю М. В. Го
голя, давав високу оцінку кра
щим творам письменника, ни
щівна сатира якого і зараз не 
втратила свою гостроту і дійо- 
вість.

В дні підготовки всіх народів 
СРСР до святкування 300-річчя 
возз’єднання України з Росією 
радянським людям особливо доро
га творча спадщина М. В. Гого
ля, який оспівав історичну друж
бу російського та українського 
народів, бачив в образі птиці 
тройки — Русі велике майбутнє 
нашої Батьківщини.

А. МАТВЄЄВ.

' ся виступ учня цієї ніколи Оно- 
пи, який прочитав власні вірші 
«Спасибі зоряній Москві», «Шу
мить Дніпро».

З індивідуальних виконавців 
слід відзначити гармоніста, учня 
першого класу семирічної шко
ли К: 7, Толмачова, учнів серед
ньої школи № 10 співаків Диба- 
ліну, Новікову, М’ясникова, гар- 

| моніста Раєвського та інших.
Тепло зустріли глядачі монтаж 

«Навіки разом», показаний учня
ми семирічної школи № 7.

Жюрі підвело підсумки огляду 
і відзначило старанну підготов
ку до огляду колективів художньої 
самодіяльності семирічної школи 
Я» 7, середніх шкіл Я» 10, Я» 6, 
Я» 1 і Я 12.

В Москві проходить матч на 
першість світу з шахів між чем
піоном світу гросмейстером Ми
хайлом Ботвинником і гросмейсте
ром Василем Смисловим, який за
воював право на цей матч в 
міжнародному турнірі п'ятнадцяти 
найсильніших шахістів, іііо від. 
бувся в серпні—жовтні 1953 року 
в Швейцарії.

На знімку: в залі під час гри. 
Фото Л. Великжаніна. 

Прескліше 'ГАРС.

НОВЕ СВІТОВЕ
ДОСЯГНЕННЯ 

ВАЖКОАТЛЕТА 
П. КІРШОНА

В Київському . важкоатлетично
му клубі на побиття світового ре
корду виступив динамівець П. Кір- 
шон. Його спроба увінчалась ус
піхом: спортсмен витиснув дво
ма руками штангу вагою 106,7 кі
лограма. Це перевищує ним вже 
встановлений світовий рекорд для 
спортсменів напівлегкої ваги на 
650 грамів. Нове досягнення мо
лодий майстер спорту присвятив 
XII з’їздові ВЛКСМ.

НОВИЙ НАРУЧНИЙ 
ГОДИННИК

На Пензенському годинниково
му заводі закінчилося двомісячне 
випробування першої тисячі штук 
нового наручного годинника «За- 
ря». Це — наймініатюрніший в 
країні жіночий годинник. Він 
вдвоє менший «Звездьі». Новий го
динник складається на 16 рубіно
вих каменях і має сталевий анкер
ний ход. Тривалі випробування 
підтвердили точність його ходу.

(РАТАУ).

Жюрі вказало і на недоліки ря
ду шкіл, які недостатньо займаю
ться художнім вихованням учнів, 
внаслідок чого до огляду підій
шли непідготовленими.

В репертуарах самодіяльності 
середніх шкіл Я 2 ім. Горького 
та Я 15, наприклад, відсутні 
цілеспрямовані провідні теми. Ряд 
номерів з року в рік повто
рюється. Керівник танцювального 
гуртка Палацу піонерів т. Афа- 
насьєв слабо підготував танці. 
В багатьох з них рухи мляві, 
одноманітні, хоч танці і даються 
під різними назвами.

Серйозним недоліком є те, що 
на огляді не знайшов належного 
місця такий популярний жанр, 
як гумор і сатира.

А. БЄЛОВА.

ОДЕСА, 29. (РАТАУ). Ідучи 
курсом у порт Мадрас (Індія), 
екіпаж радянського теплохода 
«Краснодар» врятував від заги
белі в Індійському океані індій
ський бот «Адам Гамид» і його 
команду, яка зазнала лиха. В ра
діограмі першого помічника капі
тана чорноморського теплохода 
«Краснодар» І. Бондаренка пові
домляються подробиці цього бла
городного вчинку радянських мо
ряків.

...Крізь нічну пітьму вахтовий 
матрос помітив сигнали біди яко
гось парусного судна, Капітан те
плохода негайно оголосив шлюп
кову тривогу. Визначивши коор
динати, радянський теплохід пі
шов на допомогу судну, що зазна
ло лиха.

Підійшовши до бота, наші мо
ряки при світлі ліхтаря побачи
ли жахливу картину —13 худих, 
обірваних і виснажепих людей. 
Це була команда.

Ніхто з врятованих не знав ні 
російської, ні англійської, ні ні
мецької мов. Довелося розмовляти 
жестами. Взявши бот на буксир, 
гребці нашої шлюпки підвели йо
го до борта теплохода.

Капітан т. Шевчук запросив 
старшину індійського бота на 
борт теплохода. Вдалось установи

Звернення ЦН Французької 
комуністичної партії

ПАРИЖ, (ТАРС). 18 квітня ми
нає 50 років з дня заснування ор
гану Французької комуністичної 
партії газети «Юманіте».

У зв’язку з цією датою опублі
коване звернення ЦК Французької 
комуністичної партії. У звернен
ні говориться, що газета «Юма
ніте» тепер є найбільшою газетою 
французького робітничого класу, 
газетою народу, трибуною фран
цузької нації.

«Будучи щоденною захисницею 
вимог трудящого населення міст і 
сіл, пристрасним борцем за демо
кратичні свободи, поборницею не
залежності батьківщини, міжна
родної солідарності трудящих, бо
ротьби проти колоніального гноб

ВІДРОДЖЕННЯ ЯПОНСЬКОГО
ШАНХАЙ, 27. (ТАРС). Як по

відомляє японська газета «Іомі- 
урі», тепер між японським уря
дом і американськими військови
ми властями ведуться переговори 
про плани збільшення так званих 
«оборонних сил» Японії, зокрема 
військово-морського флоту. Япон
ський уряд має намір укласти з

ВТРУЧАННЯ США У ВІЙНУ В ІНДО-КИТАЇ
НЬЮ-ЙОРК. (ТАРС). За по

відомленням вашінгтонського ко
респондента агентства Ассошіей- 
тед Пресе, міністерство оборони

СУТИЧКА СТУДЕНТІВ З
ПАРИЖ. (ТАРС). За повідом

ленням агентства Франс Пресе 
з Афін, в Патрасі (Пелепоннес) 
під час сутички поліцаїв із сту
дентами, які організували анти- 
англійську демонстрацію з вимо- 

Олександрійська інкубаторна станція —
з 1 квітня провадить обмін курчат на яйця з розрахунку 
15 яєць за 10 курчат.

Провадиться також продаж курчат для населення за 
гот1вкУ- ДИРЕКЦІЯ.

ти, що судно, яке зазнало лиха,— 
вантажний бот під назвою «Адам 
Гамид» — ішло з вантажем цу
крової тростини в порт Мангело- 
ра. В дорозі бот попав у смугу 
шквалу. Втративши орієнтування, 
команда бота залишилась у від
критому океані більше тижня. 
Вийшли всі запаси продуктів, 
питної води, солі, сірників. Люди 
вже чотири дні голодували.

Капітан радянського судна за
пропонував екіпажу бота достави
ти його на буксирі в сусідній ін
дійський порт. Проте індійці від
хилили його пропозицію. Тоді 
наш капітан розпорядився виділи
ти із запасів теплохода «Красно- 
дар» десятиденний раціон про
дуктів, дати на бот компас, воду 
і сірники.

Коли індійському старшині за
пропонували забрати виділені про
дукти, він знову почав від усього 
відмовлятись, посилаючись на від
сутність грошей.

Вихід знайшов старший радист 
т. Цвєтков. Він запропонував по
казати індійцеві радянський 
Державний прапор. Побачивши 
його, індієць зрозумів, що це ра
дянське судно. Він з радістю по
тискував руки матросам, вимовля
ючи слова «Ленін, Сталін...» і з 
вдячністю прийняв дар радян
ських моряків.

лення, а також поборницею бра
терського союзу народів у боротьбі 
за встановлення міцного миру, 
«Юманіте» постійно добивається 
об’єднання робітничого класу, всіх 
національних і демократичних 
сил».

Підкресливши, що газета «Юма
ніте» веде боротьбу за згуртуван
ня всіх патріотичних сил Фіранці! 
з тим, щоб не допустити ратифі
кації договору про «європейську 
армію», зірвати озброєння Захід
ної Німеччини, добитись прове
дення незалежної французької по
літики миру, ЦК закликає всі 
партійні організації посилити 
розповсюдження газети «Юма
ніте»,

ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКОГО ФЛОТУ
США спеціальну угоду, за якою 
він міг би одержати «в оренду» 
американські військові кораблі 
водотоннажністю понад 1.500 тонн. 
За такою угодою японський уряд 
сподівається в цьому році одержа
ти «в оренду» міноносці, а в 1955 
році—авіаносці та інші великі ко
раблі.

СІЛА оголосило про посилку «в 
найближчому майбутньому» в Ін- 
до-Китай додатково 25 бомбарду
вальників «В-26».

ПОЛІЦІЄЮ В ГРЕЦІЇ
гою приєднання Кіпру до Греції, 
було серйозно поранено п'ять чо
ловік. ЗО поліцаїв і студентів були 
сильно контужені.

Редактор В. МАЛЕНКО.

Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 80.
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Згуртовані навколо Комуністичної партії і Радянського 

уряду, трудящі нашої країни активно підтримують вироб

лену партією і урядом політику, спрямовану на дальше 

посилення могутності соціалістичної держави і безперервне 

піднесення добробуту народу.
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Поліпшити роботу 
з кадрами

Велике трудове піднесення 
панує на підприємствах нашо
го міста. Вугільники, енерге
тики, будівельники ширять 
соціалістичне змагання на 
честь Першого травня і 300- 
річчя возз’єднання України з 
Росією, докладають всіх зу
силь, іцоб достроково ЗДІЙ
СНИТИ завдання п’ятої п’яти
річки.

Успіх виконання держав
ного плану і взятих зобов'я
зань залежить від кадрів, 
рівня керівництва дільниця
ми і цехами, від уміння пус
тити в дію приховані резерви 
виробництва.

Практика показує, що там, 
де повсякденно займаються 
кадрами, виявляють вимогли
вість до них, де вчать їх пра
вильному стилю керівництва, 
— там результати добрі. І, 
навпаки, де забувають про 
це, —там і наслідки невтішні.

В цьому році трест 
«Олександріяаугілля» забор
гував країні десятки тисяч 
тонн вугілля. Сталося це не 
тільки через непідготовле
ність дільниць до зими, від
ставання підготовчих робіт, 
але й через занедбаність ро
боти з кадрами.

В тресті немає жодного 
господарського керівника, у 
якого б не було адміністра
тивного стягнення. Більшість 
має по 4 — 5 стягнень. До
гани, як правило, даються 
одна за одною. Людей не 
вивчають, не цікавляться, чи 
справляються вони з роботою. 
Це призводить до нервозної 
обстановки, плинності кадрів. 
Так, наприклад, на шахті 
№ 2-3 за останній час змі
нилося кілька начальників 
дільниць. Це негативно поз
начилось на гірничо-підготов
чих роботах.

Подібний стан на Байда- 
ківсьній брикетній фабриці. 
Там всі молоді спеціалісти 
мають стягнення.

Окремі господарники жи
ве, оперативне керівництво 
підмінюють голим адміністру
ванням. Як відзначалось на 
нараді 'інженерно-технічних 
працівників вугільних під
приємств, що недавно відбу

=Трудова перемога грузинських шахтарів =
ТКІБУЛІ, І квітня. Гірники тресту „Ткібулвугілля" 27 

березня достроково виконали план першого кварталу. Ра
ніше всіх завершив план колектив шахти їм. Молотова, 
який змагається з Олександрійською шахтою № 2-3.

Гірники Ткібулі розгортають соціалістичне змагання 
на честь Першого травня, відповідають на постанову пар
тії і уряду про нове зниження цін дальшим підвищенням 
продуктивності праці, збільшенням видобутку вугілля.

РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ „ТКІБУЛІ С МАГАРОЕЛІ".

лася в міськкомі партії, особ
ливо одержимий адміністра
тивним зудом засіупник ке
руючого трестом «Олександ- 
ріявугілля» т. Петрушенко. 
Він оголошує догани напра
во і наліво.

Кадри — це золотий фонд 
підприємств. їх треба берег
ти, виховувати, вивчати, своє, 
часио висувати тих, хто за
рекомендував себе на роботі, 

' не давати їм перестоятись, 
засидітись на місці. А як 
часто буває, іцо людей вису
вають, не знаючи їх ділових 
якостей. Тому невипадково 
на керівні пости часто по
трапляють слабкі, нікчемні 
працівники, які лише гублять 
живу справу.

Деякий час на рудоре- 
монтному заводі керував ко
тельним цехом Федюкин. Ро
боту він розвалив, авторите
том не користувався. І ось 
цього, з дозволу сказати, на
чальника висунули на посаду 
головного механіка заводу.

Байдуже ставиться до сво
їх обов'язків, не впливає на 
виробничі справи головний 
інженер заводу «Червоний 
ливарник» т. Цибуленко. Од
нак в тресті з цим миряться.

Треба сказати, що на біль
шості вугільних підприємств 
міста погано працюють з ін
женерно-технічними праців
никами. Крім семінару з еко
номіки, який, до речі, ведеть
ся на низькому рівні, для 
них не читаються лекції, які б 
сприяли розширенню круго
зору, підвищенню ділової 
кваліфікації командирів ви
робництва.

Молодих спеціалістів не 
збирають для обміну досві
дом, не вчать їх методів ке
рівництва виробничим про
цесом.

Обов’язок партійних орга
нізацій — рішуче посилити 
виховну роботу з кадрами. 
Треба допомагати їм рости, 
удосконалюватись, націлюва
ти їх на боротьбу за краще 
використання внутрішніх ре
зервів, підвищення продук
тивності праці робітників, 
виконання її перевиконання 
державного плану.

Закличний концерт 
Всеросійського огляду 

сільської художньої 
самодіяльності в Москві

1 квітня у Великому театрі 
Союзу РСР відбувся заключний 
концерт Всеросійського огляду 
сільської художньої самодіяль
ності.

Концерт пройшов з великим 
успіхом. Він був яскравою демон
страцією розквіту культури соці
алістичного села, свідченням ба
гатства народної творчості.

На концерті були присутні то,- 
вариші Г. М. Маленков, В. М. 
Молотов, М. С. Хрущов, К. Є. Во- 
рошилов, М. 0. Булганін, Л. М. 
Каганович, М. М. Шверник, М. М. 
ІПаталін, 0. М. Косигін, В. 0. 
Малишев, Голова Ради Міністрів 
РРФСР 0. М. Пузанов, міністри 
СРСР і РРФСР, партійний і ра
дянський актив міста Москви, 
представники підприємств, діячі 
науки, літератури і мистецтва.

Українська республіканська 
міжспілкова конференція 

професійних СПІЛОК
1 квітня в сесійному валі Вер

ховної Ради Української РСР 
відкрилась третя Українська рес
публіканська міжспілкова конфе
ренція професійних спілок.

Конференція вставанням вша
нувала світлу пам’ять Йосифа 
Віссаріоновича Сталіна.

Із звітною доповіддю про ро
боту Української республікан
ської Ради Професійних спілок 
виступив голова УРРПС т. К. Ф. 

і Москалець, з доповіддю про робо- 
| ту ревізійної комісії — т. Ф. Ф, 

Таравський.
На доповіді розгорнулись де- 

! бати.

Московська область. В кол
госпі Імені В. і. Леніна (Ленін
ський район) закінчено будів
ництво клубу. В красивому про
сторому приміщенні^ розміщені 
зал для глядачів на 400 місць і 
кімнати для роботи гуртків ху
дожньої самодіяльності.

На знімку: в залі для глядачів 
нового колгоспного клубу.

Фото Е. Євзерихіна. 
ГІрескліше ТАРС.

Перші дні торгівлі 
за зниженими цінами

Як проходить торгівля за новими цінами? — з таким 
запитанням звернулась редакція газети „Сталінський пра
пор" до ряду керівників торговельних підприємств Олек
сандрії.

Нижче ми друкуємо їх відповіді.

В новому магазині
//. КАПШУК — завідуючий гастрономічним 

магазином А/і 42
Першого квітня в робітничому 

селищі Димитрово відкрився но
вий гастрономічний магазин від
ділу робітничого постачання Ди- 
митровського тресту. Тут у вели
кому виборі — вершкове масло, 
консерви, макаронні вироби, осе
ледці.

Приємно зайти в наш магазин. 
Стіни його сяють свіжою фар
бою, скрізь чисто, красиво. По
купців приваблюють товари, що 
акуратно розкладені на полицях.

Хорошо попрацювали ми в пер

Вдвічі
П. ТУЛЬЧИНСЬКИЙ —
До прилавку магазину підій

шов робітник радгоспу «Комін
терн» т. Тютенко.

— Хочу придбати мотоцикл за 
2.295 карбованців, — звернувся 
він до продавця.

Сплативши гроші, покупець 
виводить машину па вулицю, на
водить і їде на ній додому.

— А мені модельні туфлі, 
стального кольору, он ті, що сто-

Підвищилась нупівельна 
спроможність

А. БЕЗПАЛЬКО — завідуючий магазинам № 34 
ня — по 28 тисяч карбованців.Ціни на товаїри знижені — 

цей напис читає кожний, хто за
ходить в наш магазин. Значно 
подешевшали тканини, одяг, 
взуття, товари господарського 
вжитку.

Зниження державних роздріб
них цін на продовольчі і промис
лові товари значно підвищило 
купівельну спроможність насе
лення робітничого селища Димит
рово. Це видно па такому прик
ладі. Якщо в березні денний то
варооборот магазину становив 18 
тисяч карбованців, то 1 і 2 квіт-

Для блага
З великим задоволенням зустрі

ли механізатори Олександрійської 
МТС постанову про нове знижен
ня цін.

— З кожним роком все кращим 
стає наше життя, — заявив у 
своєму виступі завідуючий меха
нічними майстернями т. Нечипо- 
ренко.—На підприємствах, шах
тах і заводах все ширше, розгор
тається боротьба за підвищення 
продуктивності праці, зниження 
собівартості і збільшення випус
ку продукції на існуючих вироб- 

ший день торгівлі за зниженими 
цінами. Наш невеликий колектив 
продав різних продуктів на трид
цять тисяч карбованців. Високий 
показник! Він говорить сам за 
себе.

В якому б відділі магазину не 
побували в ЦІ дні, — чути роз
мови, сповнені гордістю за сводо 
могутню Батьківщину, вдячністю 
Комуністичній партії і уряду, які 
повсякденно піклуються про по
ліпшення добробуту радянських 
людей.

більше
завідуючий магазином № З

і ять на другій полиці, — каже 
І молода жінка.

Трудящі купують різні кош
товні речі. За перший день тор
гівлі за зниженими цінами ми 
продали трикотажу, взуття, ба
вовняних тканин вдвічі більше, 
ніж за попередній тиждень.

Покупці виявляють великий 
попит на багатолампові радіо
приймачі, радіоли, фотоапарати, 
мотоцикли і інші товари.

Жваво йде торгівля. Слюсар 
Дмитро Омельченко і механік Фе
дір Бєлоконь, які працюють на 
Семенівському вуглерозрізі, ку
пили велосипеди. Багато гірників 
придбали різні цінні речі.

В перший день торгівлі за зни
женими ціпами тільки модельного 
шкіряного взуття продано на 
суму близько 6 тисяч карбован
ців, шовкових і бавовняних тка
нин на 9 тисяч карбованців. Це 
значно більше, ніж в будь-який 
день раніше.

трудящих
ничих площах. Все більше зерна 
і сільськогосподарських продук
тів виробляє наша країна. А це 
дало змогу нашій партії і уряду 
провести чергове зниження роз
дрібних цін.

Ті, що виступали, закликали 
всіх механізаторів достроково за
кінчити ремонт комбайнів та ін
ших збиральних машин, поліпши
ти його якість і провести весня
но-польові роботи на високому 
агротехнічному рівні і в стислі 
строки.
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Парті йне життя

Партійна група райкому при МТС
Вчасно усувати неполадки 

на весняній сівбі
У жовтні минулого року при 

Олександрійській МТС створено 
партійну групу райкому К1І Ук
раїни. До її складу ввійшли три 
інструктори і секретар райкому.

За кожним інструктором закріп
лено по 3—4 первинні партійні 
організації колгоспів. При цьому 
ми зважили на рівень підготовки 
працівників групи, досвід їх пар
тійної роботи і рівень економічно
го розвитку колгоспів.

Група райкому розпочала свою 
роботу із зміцнення партійних і 
комсомольських організацій та з 
налагодження організаційно-пар
тійної і партійно-політичної робо
ти. Тепер в 11 артілях, які 
обслужує МТС, 47 комуністів в 
65 працюють безпосередньо на 
виробництві. В їх числі 7 голів 
колгоспів, 4 заступники голів, 8 
завідуючих фермами і 2 брига
дири.

. Така гіерегрупіровка вже в 
перші ж дні виправдала себе. В 
той час провадилась оранка- зябу 
і чорних парів. Роботи зволіка
лись, бо колгоспи повільно звіль
няли поля від рештків кукурудзи. 
Надолужити прогаяне можна було 
лише при умові включення в зби
рання бадилля кукурудзи зерно
вих комбайнів. Та на це не по
годжувались окремі комбайнери і 
працівники МТС. Діючи через 
первинні партійні організації, ми 
перебороли цю косність, мобілізу
вали колгоспників і механізато
рів на найшвидше вирішення 
завдання і домоглись свого — у 
всіх колгоспах зони діяльності 
Олександрійської МТС було своє
часно зібрано бадилля і виконано 
завдання по оранці зябу.

Партійна група, виконуючи рі
шення вересневого Пленуму ЦіК 
КПРС, звернула особливу увагу 
па дальший розвиток і підвищен
ня продуктивності громадського 
тваринництва. З цією метою ми 
поставили перед райкомом партії 
питання про поліпшення механі
зації трудомістких робіт на фер
мах. Незабаром в колгоспи при
були працівники МТС, які подали 
конкретну допомогу. Крім того, в 
4 колгоспах заплановано будів
ництво кормоцехів, а в трьох — 

спеціальних кліток для утриман
ня курей. Цей досвід нами запо
зичений в колгоспах Сумської об
ласті, де ми побували на екскур
сії.

Для задоволення потреб насе
лення міста в ранніх овочах за 
планом було намічено будівниц
тво теплиць. За зиму артілі їм .18 
партконференції, ім. Леніна (міс
то) та «Шлях до комунізму» при 
активній шефській допомозі під
приємств міста збудували тепли
ці і зараз вирощують у них ово
чі. Перша партія цибулі з арті
лі ім. 18 партконференції уже 
надійшла в продаж.

В свій час, партійна група ви
явила ряд фактів незадовільної 
організації соціалістичного зма
гання серед хліборобів по підго
товці до сівби. Щоб виправити 
етан, ми організували взаємопе
ревірку виконання взятих зобо
в'язань, а також організували 
змагання з колгоспами зони ді
яльності Онуфріївської МТС. Ви
кривши недоліки в час взаємо
перевірки, колгоспні партійні ор
ганізації мобілізували трудівни
ків села на кращу підготовку до 
весни. Як наслідок, весняно-по
льові роботи в колгоспах нашої 
МТС цього року ведуться значно 
краще, ніж торік.

(Вникаючи в колгоспне вироб
ництво, партійна група вивчає 
причини відставання окремих 
колгоспів і вживає конкретних 
заходів до ліквідації недоліків.

Довгий час артіль ім. 19 з'їз
ду КПРС збирала низькі врожаї, 
не виконувала плану розвитку 
маточного поголів'я корів. При
чиною цього була низька трудова 
дисципліна серед частини кол
госпників, неправильний добір і 
розстановка кадрів.

Розібравшись з станом, ми ви
рішили замінити бригадира ріль
ничої бригади і послали на його 
місце комуніста т. Демидовича, 
а для кращої організації робіт 
направили в артіль двох агроно
мів і зоотехніка.

Одночасно провели роз'ясню
вальну роботу серед колгоспників, 
скликали параду агітаторів і по
ставили перед ними завдання. 
Після цього справи в колгоспі 
пішли краще. Уже 1 березня тут 

було виконано план заготівлі доб
рив під посіви картоплі, цукро
вих буряків і овочів, доведено до 
кондицій посівне насіння і т. д. 
Тепер колгосп успішно провадить 
сівбу.

Партійна організація закріплює 
ці успіхи, вона регулярно обго
ворює на партійних зборах пи
тання господарської діяльності 
колгоспу, слідкує за ходом соціа
лістичного змагання, спрямовує 
агітаторів на посилення організац
ії і йно -м а с ов ої роботи.

Подібні заходи проведені і в 
колгоспах ім. 12-річчя Жовтня, 
ім. Сталіна (Ворошиловка) та. 
інших.

Опираючись на нашу допомогу, 
парторганізація МТС розгорнула 
широку політмасову роботу серед 
спеціалістів сільського господар
ства і механізаторів. При МТС 
створено лекторську групу, яка 
за зимовий період прочитала по
над 40 лекцій і доповідей.

Партійні організації зони ді
яльності МТС зараз широко роз
горнули соціалістичне змагання 
на честь 300-річчя возз’єднання 
України з Росією. Вони спрямову
ють хліборобів на вчасне прове
дення весняно-польових робіт, па 
одержання цього року високих 
врожаїв всіх сільськогосподар
ських культур, на дальший роз
виток громадського тваринництва 
і підвищення його продуктив
ності.

Проте поряд з деякими успіха
ми у нашій роботі є і серйозні 
прогалини. Ми ще не зміцнили 
парторгапізацій колгоспів ім. Во
лодимира Ульянова, ім. Сталіна 
та деяких інших. Не зміцнені тут 
і агітколективи. Тому масово-по
літична робота серед колгоспни
ків перебуває ще на низькому 
рівні.

Партійна група продовжує ро
боту по зміцненню колгоспних ор
ганізацій. Вона виявляє недолі
ки, які ще мають місце в роботі 
колгоспів і МТС та вживає захо
дів до того, щоб цей рік став ро
ком нових успіхів у справі даль
шого розвитку всіх галузей сіль
ського господарства.

І. ЄМЕЛІН, 
секретар райкому КП Украї
ни по Олександрійській МТС.

Змагаючись на честь славного 
300-річчя возз’єднання України з 
Росією, колгоспники артілі імені 
Жданова і механізатори трактор
ної бригади т. Омельчевка з 
Олександрійської МТС показують 
зразки самовідданої праці. Вони з 
подвійною наполегливістю бо
рються за високий урожай всіх 
сільськогосподарських культур на 
всіх площах.

Перші успіхи вже здобуті. Ме
ханізатори разом з колгоспника
ми рільничої бригади т. Цєлова 
своєчасно закрили вологу на всій 
площі зябу і озимини. У стислі 
строки і високоякісно проведено 
сівбу ранніх зернових, соняшника 
та цукрових буряків на всій пло
щі посіву.

На весняно-польових роботах 
самовідданою працею відзначаю
ться тракторист комсомолець 
т. Оноиа і причіплювачі тт. Сафро- 
ненко Н. Д. і Сафроненко Н. М., 
які щодня домагаються виконан
ня і значного перевиконання норм 
виробітку. Па квадратно-гніздовій 

ЗВЕДЕННЯ
райпланкомісії про хід весняної сівби в колгоспах району 

станом на 1 квітня 1954 року (в процентах до плану).
в тому числі

КОЛГОСПИ
всього 
посіяно 

ярих
соняш

ника
льону 

олійного
цукрових 

буря
ків

ім. Будьонного 42.9 50.9 62.5
ім. 19 з'їзду КПРС 33.8 86.4 75.0
ім. 18 партконференції 33.2 70.0 70.0
ім. Жданова 32.4 80.0 100.0 25
ім. Молотова 31.9 32.6 100 13.3
ім. Сталіна (Ворошиловка) 29.6 64.0 100
ім. Ворошилова 27.6 96.2 65.5
ім. Сталіна 26.4 59.2 47.0
„Прапор комунізму" 26.3 50.5 60.0 30.5
ім. К. Маркса 26.3 61.6 63.7 —
ім. Хрущова 25.0 30.0 76.2
ім. 18 з'їзду ВКП(б) 23.8 12.5 84.5
„Шлях до комунізму" 22.5 65.0 80.0
ім. Леніна (місто) 21.8 10.6 88.4
„Комунар" 19.6 15.0 50.0
ім. Леніна 19.5 —■ 58.3
ім. Калініна 19.4 8.0 60.0
ім. В. Ульянова 18.2 80.0 —
ім. Р. Люксембург 17.7 —
„Заповіт Леніна" 16.9 30.0
ім. 12-річчя Жовтня 15.7 — 48.3 30.0
ім. Енгельса 10.3 2.5 33.3 —
По Олександрійській МТС 26.3 53.8 72.2 5.2
По Користівській МТС 23.3 26.1 51.1 5.2
По району 24.7 40.6 62.1 5.2

сівбі соняшника добре попрацю
вав тракторист т. білик і ланко
ві тт. Ляшепко, Степаненко, Же- 
нилепко та інші. їх щоденний ви
робіток становить 110—120 про
центів денного завдання.

Та не дивлячись на те, що 
наш колгосп одним з перших по
сіяв цукрові буряки, ми затягну
ли строки виконання цього зав
дання, бо МТС неякісно відремон
тувала бурякову сівалку. Тому 
чимало часу затрачено на її на
лагодження і ремонт.

Дільничний механік МТС т. Смо- 
трицький, який виїхав ремонту
вати сівалку, не подав нам по
трібної допомоги, бо відповідних 
запасних частин не взяв з собою.

Подібні факти на сівбі дорого 
обходяться колгоспу і державі. 
Дирекції МТС слід подбати про 
те, щоб кожна роз’їзна майстер
ня мала необхідні запасні деталі 
до тракторів і сівалок.

А. ЖЕНИЛЕНКО.
секретар парторганізації кол

госпу ім. Жданова.

На звітно - виборних зборах 
парторганізації рудоремонтного 
заводу комуністи вказали на ряд 
недоліків і хиб в роботі партійно
го бюро і його секретаря т. Ключ- 
никова та намітили ряд заходів 
по їх усуненню.

Минуло чимало часу, але по
ліпшення в роботі парторганізації 
но відчувається.

Як і раніше, партійне бюро 
добором, вихованням і розстанов
кою кадрів не займається. Це 
питання у свій час хоч і було 
обговорено на партійних зборах, 
але через відсутність контролю 
прийняте рішення залишилося 
невиконаним.

Партбюро примирилося з ви
падками, коли людину, яка не 
виправдала себе на одній роботі, 
переводять на іншу, більш відпо
відальну. Так, комуніст т. Федю- 
кин, як начальник, розвалив ро
боту котельного цоху. Адміністра
ція заводу наклала на нього ад

В парторганізації змін не сталося
міністративне стягнення і... пере
вела на посаду головного механі
ка заводу (?!).

Більшість інженерно-технічних 
працівників ,не мають відповідної 
освіти і в той же час не працю
ють над підвищенням своїх тех
нічних знань.

На заводі не здійснюються за
ходи по організації соціалістич
ного змагання. Взяті зобов’я
зання не підкріплюються ділом. 
Замість того, щоб добитись від 
адміністрації заводу забезпечення 
робітників необхідними матеріа
лами для роботи, партбюро стало 
на шлях найменшого опору, при
мирилось з адміністрацією, яка 
посилається на відсутність необ
хідного матеріалу і замовлень.

Членів партбюро не турбує і 
те, що близько чверті робочого 
часу робітники в цехах простою
ють через погану організацію 
праці. Не дивно тому, що взяті 

зобов’язання тут не виконуються. 
Наслідки соціалістичного змаган
ня підсумовуються рідко.

Партійне бюро і його секретар 
т. Ключников не подають прак
тичної допомоги партгрупорТам, 
не вчать їх практиці партійної 
роботи. В результаті партгрупорг і 
котельного цеху т. Пушечкин за- | 
подбав роботу в групі..

Слабо займається партійне бю- ! 
ро і підготовкою та проведенням 
партійних зборів. Чимало кому
ністів без поважних причин не 
з’являється на збори, а дехто з 
них, як, наприклад, тт. По
роло, Лисенко, Жежеря, в обго
воренні питань не виступають.

Недавно бюро міськкому КП 
України вказало на ці недоліки 
партійному бюро і т. Ключнико- 
ву, але і після цього справи в 
парторганізації не поліпшилися, і

В. ФЕДОРОВ '

Робітники Харківського тракторного заводу ім. Орджоні- 
кідзе, розгорнувши соціалістичне змагання на честь 300-річчя 
возз'єднання України з Росією, зобов'язались виготовити дослідну 
партію електротракгорів „ХТЗ-12".

На знімку: партія електротракторів „ХТЗ-12" підготовлена 
до відправки в Корсунь-Шевченківську МТС.

Фото М. Начинкіна. Прескліше ТАРС.
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^Рідна партія зове
Поїзд мчить на схід стрілою

Й їдуть хлопці та дівчата
До далекого Алтаю

>- Перелоги піднімати!
Досить вже тобі гуляти,
Наша земле-цілина!
Треба людям користь дати,
Ти, рівнино золота!

г*
Всіх до праці, всіх до бою
Рідна партія зове.

т Комсомольці відгукнулись— 
Плем'я дружне, молоде.

Із Поділля, з Ленінграда, 
Із Москви і від Карпат
Ідуть хлопці та дівчата
Нові землі оброблять.

-<■
<

і 
X

Щоб цей рік вже зашуміли
Буйним колосом хліба, 
Щоб сказала Батьківщина:
—От так молодь —бойова!

Мих. ВДОВЕНКО.

Хто ким б

Первое поручение

І

І
І

Мьі сидим под вечер в кабинете, 
деловой закончив разговор.
Ти сейчас готовиться к ответу, 
и горит твой юношеский взор.

Нам понятим все твои волненья, 
пусть тьі даже в зтот миг молчишь, 
первое большое порученье 
на бюро тм ньінче получил.

Комсомолец тьі, земляк, теперь ведь, 
ничего, что стаж твой очень мал. 
Вспомни, как тяжельїй сорок первнй 
молодежь на фронте испьітал.

Бились хлопцьі в грохоте гранагном 
на полях под Тулой и в Орле, 
и повсюду каждого солдата 
звал на подвиг маленький билет.

Раз учитель в нашім класі 
На уроці запитав:
—Ким же будуть учні наші, 
Хто професію обрав?
Ну от, Баню, встань, скажи, 
Ким бажаєш бути ти?
Баня швидко з місця встав
І таке він розказав: 
—Я пілотом хочу бути. 
ІЦо є кращого в житті! 
Ви не можете збагнути, 
Як хороше в висоті. 
Я з машиною своєю 
Аж за хмари підіймусь, 
Порівняюсь із зорею 
І до сонця посміхнусь. 
Пронесе мене машина 
Через гори і поля, 
Бід Москви аж до Пекіна 
Пролечу, мов сокіл, я.
І повітряні кордони 
Буду добре берегти— 
Диверсанти й шпигуни 
їх не зможуть перейти. 
А повітря — не шосе, 
В нім я всюди розвернусь. 
Якщо Партія пошле, 
То й на місяць підіймусь. 
—Добре, — вчитель каже,— 
Молодець, учись пілот.

От інам Гриша хай розкаже, 
Він, вдається, любить флот. 
Посміхнувшись, Гриша встав 
1 розказувать почав: 
—Знаю добре я по карті 
Всі моря і океани— 
Як тримати себе в бухті, 
Як стоять на кораблі. 
Знаю, як здолати бурю, 
Корабель як повести, 
І на кожнім знаю морі 
Всі до одного порти.
Де будуються канали, 
Де моря стають нові, 
Щоб самому все побачить, 
Попливу на кораблі. 
Мене хвилі не злякають. 
Що вирують за бортом. 
Хай же друзі мої знають, 
Що я буду моряком. 
З місця Коля устає. 
—Ось послухайте мене, 
Що найкраще я люблю, 
Зараз вам і розкажу. 
Я люблю поля пшениці, 
їм же краю, меж нема! 
Від Сибіру до столиці 
Розляглися ці поля. 
А по них, неначе в морі, 
Вітер хвилі в даль жене—

У де
По колгоспнім славнім полі 
Комбайн «Сталінець» іде. 
Уявіть собі, хлоп’ята, 
Що комбайна я веду 
1, як золото, зернята 
Вигружаю на ходу. 
Регулюю хід машини— 
Як годинник івона йде. 
Після неї ні зернини 
Не залишиться ініде. 
Я скажу вам, друзі милі, 
Хай почує вся земля: 
В ташій славній Батьківщині 
Комбайнером буду я!
—Всі професії хороші,— 
Каже Зіна Поліщук,— 
І лікарські, і шоферські, 
Комбайнерські й інженерські... 
Лиш бажань та вмілих рук. 
Ким захочеш, можеш стати, 
Здійснюй прагнення свої, 
Та для цього треба вчитись, 
Щоб знання були міцні. 
В нас усіх мета єдина— 
В трудові ввійти ряди, 
Щоб міцніла Батьківщина 
1 пишались нею ми.

Олексій ОНОПА, 
учень середньої школи № 6.

Шли ни шагу в сторону не пятясь, 
попадай в трудний гіереплет:
— Если КОМСОМОЛЕЦЬ! мьі, ребята, 
значит наш девиз: „Вперед!".

Тьі с заданьем справиться, ми знаєм, 
нам не нужен ворох слов, 
явственно в твоих глазах читаєм: 
— Порученье вьіполнить готов.

а Миханл ГЛАЗКОВ.
■ г. Алсксандрия.

Тарас ШИПШИНА

Помилка студента
Водевіль на одну дію

Дійові особи:
Льоня Зубко — студент.
Володя Кудряш — студент.
Люба Зоріна — студентка, секретар курсового комітету комсо

мольської організації.
Олена Михайлівна — літня жін ка, комендант гуртожитку.
Гвоздик Дем’ян Лукич — старик, лікар технікуму.
Дія відбувається в енергетичному технікумі.

Кімната гуртожитку технікуму, 
гарно обладнана. У кімнаті двоє 
ліжок, стіл біля стіни, три стіль
ці. На столі книжки. Праворуч у 
кімнаті двері. У розчинене вікно 
видно сад. Над самісіньким вік
ном цвіте бузок. Весна.

(Володя Кудряш, наспівуючи, 
швидко та акуратно заправляє 
ліжко. Льоня Зубко підвівся, він 
одягнений, але не взутий і роз
христаний, сидить на ліжку напів
сонний і ніби хворий).

ВОЛОДЯ (впоравшись з ліж
ком, глянув на Льоню. Здивова
но). Льоня!.. Що з тобою? На то
бі лиця немає... (Підійшов до 
Льоні). Не впізнаю... Хворий чи 
що?

ЛЬОНЯ (мляво). Не надокучай. 
Не бачиш наче — світ немилий.

ВОЛОДЯ (з докором). А мов
чиш... Лікаря, може, покликати?

ЛЬОНЯ (ображено). І труну 
замовити не забудь разом уже.

ВОЛОДЯ. Я не жартую, а ти 
ображаєшся. Справа серйозна — 
практика сьогодні всього курсу 
на монтаж турбін. Курсовий скан
дал... Ми ж боремось. А що скаже 
Люба Зоріна — наш секретар?

ЛЬОНЯ. Тоді на носилки заби
райте і несіть мене на той мон
таж. (Зліг на ліжко).

ВОЛОДЯ (сів біля столу. За
мріяно). Хвороба... Скільки непри-

Марія
У неї очі, мов блакить
У небесах безкраїх,
Вогонь ясний у них горить, 
Горить і не згасає.
У довгі коси запліта
Вона своє волосся,
Веселість, скромність, простота— 
Все в красу злилося.
Усмішка осява лице,
Коли сміються губи.
Та тільки люди не за це 
її в колгоспі люблять.
Між перших першою іде
В роботі її ланка,
До перемог подруг веде
Ця дівчина-смуглянка.
За те в народі і в сім’ї
Повага до Марії.
Ні, не краса красить її,
А руки золотії.

Михайло САВЧЕНКО.
с. Бандурівка.

ємностей від неї людям. І коли 
вже ті лікарі придумають таке, 
щоб ми завжди здоровими були? 
(Стук у двері). Можна. (Входить 
Люба).

ЛЮБА (енергійно). Ну, що го
тові, хлопці?

ВОЛОДЯ. А «добрий день» по
снідала, мабуть?

ЛЮБА. Пробачте, привітатись і 
забула. Спішу все. (Глянувши на 
Льоню, здивовано). А це ж що? 
(Мовчанка). Вмирати здумав, чи 
не доспав?

ВОЛОДЯ (до Люби). Не жар
туй і не поспішай з страшними 
висновками. Занедужав наш Льо
ня і все. Таке з кожним трапитись 
може.

ЛЮБА (підійшла до Льоні). А 
я, товаришу Кудряш, жартувати і 
не збираюсь. (До Льоні). Серце 
розрядку дає, чи може -замикає?

ЛЬОНЯ. Не в серці справа, за
слаб чогось.

ВОЛОДЯ (підвівся). Хай лікар 
розбирає. А нам час відправля
тись.

ЛЮБА. Трагічно!.. Значить, ще 
одного з курсу не буде. (Зіт
хнула). Результати ясні. (До Во
лоді). Зараз до лікаря зайдеш, а 

і повертатись будемо — в магазин 
зайдемо. (До Льоні). А ти лікаря 

і жди, та не здумай з тим світом 
побачитись.

З Мінська в Казахстан виїхала велика група комсомольців, 
які виявили бажання працювати на освоєнні цілинних і перелого
вих земель.

На знімку: проводи від'їжджаючих на Мінському вокзалі. 
Фото М. Минкевича. Прескліше ТАРС.

(Люба та Володя пішли).
ЛЬОНЯ (підвівся. Розчарова

но). Невдача. «Трагічно!». Зрозу
мієш ти, Льоня, сповна значення 
цього слова Люби Зоріної тільки 
на комсомольських зборах. (За
мислено). А як же уникнути мені 
пронизливого ока лікаря і його 
страшного діагнозу? (Рішуче). Не 
барись, Льоню! (Швидко взуває 
ботинки, надіває картуза і, за
бравши одіяло, через вікно зникає 
в садку).

(Заходить комендант гуртожит
ку Олена Михайлівна, госпо
дарським оком оглядає кімнату, 
побачила ліжко Льоні).

ОЛЕНА (збентежено). Крадіж
ка!.. (Оглядає постіль, потім ди
виться у вікно). Звичайно, через 
вікно. Але ж одне одіяло... Дивно. 
(Наче згадала щось). З ліжка 
Льоні Зубка!?. (Упевнено). Не 
вийде, зараз все розкрию... (Швид
ко прямує до дверей. Назустріч 
у двері лікар. Сутичка. Олена Ми
хайлівна, здивована появою ліка
ря, відступає назад).

ГВОЗДИК (подає руку). Буде
мо знайомі — Гвоздик Дем’ян 
Лукич, лікар технікуму.

ОЛЕНА (ніяково, теж подає ру
ку). Дивись, яка офіціальність. 
Та я ж вас здавна знаю. Та ще 
й недавно ставили банки, як у 
мене в боку закололо.

ГВОЗДИК. А мені здається я 
вас вперше бачу.

ОЛЕНА. Дивно. Олени Михай
лівни — єдиного коменданта гур
тожитку не знати — соромно.

ГВОЗДИК (підняв окуляри на 
лоба). А, так, так... Це, значить, 
ви Олена Михайлівна? Знаю, 
знаю. Говорили мені про вас — 
строга женщина.

ОЛЕНА (ображено). Тільки без 
компліментів, товаришу Гвоздик. 
Служба в мене така... Ось і зараз 
хтось одіяло вкрав.

ГВОЗДИК- Крадіжки й інше 
там, це — ваша справа, а я до 
хворого. Спасати комсомольці на
казали за всяку ціну. Спасати 
людей — це моя справа.

ОЛЕНА (здивовано). А хто ж 
тут хворий?

ГВОЗДИК (поправив окуляри, 
шукає щось в кишенях). Оце вже 
недовиконання своїх обов’язків, 
коли комендант не знає хворих 
студентів у своєму гуртожитку.

ОЛЕНА. Т» ви скажіть хто, мо
же це помилка?

ГВОЗДИК. Е, ні! У лікаря 
Гвоздика Дем’яна Лукича помил
ки бувають дуже рідко. (Знайшов 
папірця, читає). Гуртожиток, кор
пус один—тут?

ОЛЕНА. Тут.

(Закінчення на 4-й стер.).
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Наука і життя

Виникнення
На кам’яному вугіллі часто 

можна бачити відбитки якихось 
дивовижних листків, а іноді — 
гілок і стовбурів. Це — залишки 
давніх рослин, які існували ба
гато-багато мільйонів років тому 
на земній поверхні і в скам’яні
лому стані збереглися до нашого 
часу. Але і ці рослини не є пер
шими і найдавнішими.

Сучасна наука дає відповідь 
на основні питання про поход
ження та розвиток рослинного 
світу. В протилежність релігії, 
яка твердить, що світ начебто 
створений богом і є незмінним, 
наука беззаперечно довела, що і 
Земля, і рослини, і тварини весь 
час змінювались та розвивалися. 
Опираючись на діалектичний ма
теріалізм, наука встановила, що 
живі організми з'явились не зра
зу. Спочатку з неорганічних ре
човин, або так званої неживої 
матерії, виникли органічні речо
вини — жива матерія,а в неї по
тім уже виникли і живі орга
нізми.

Дослідами наших вітчизняних 
вчених доведено, що процес роз
витку від неорганічних речовин 
до органічних відбувається через 
поступове приєднання до вугле
цю спочатку металів, а потім 
води, азоту і інших речовин. Так 
виникли досить складно побудо
вані краплинки органічних речо
вин (так звані коацервати), з 
яких при певних умовах утвори
лись первісні організми.

Первісні організми живились 
спочатку за рахунок готових ор
ганічних речовин, а потім виник
ли рослини, що живляться за 
рахунок неорганічних речовин. 
Такими є, зокрема, всі ті росли
ни, що мають зелений, барвник 
(хлорофіл) і здатні будувати своє 
тіло за допомогою сонячного світ
ла з простих неорганічних речо
вин ( води, вуглекислого газу, 
мінеральних солей).

Першими організмами були,

Читацька
Готуючись до великого всена

родного свята 300-річчя возз’єд
нання України з Росією, учні 
гірничопромислової школи № З 
провели читацьку конференцію

та розвиток рослинного світу
очевидно, бактерії, синьо-зелені 
водорості та джгутківці (так вони 
звуться тому, що рухаються при 
допомозі джгутиків).

Джгутківці дали початок ви
ще організованим рослинам та 
тваринам. Важливою групою рос
лин, які виникли з джгутківців, 
є водорості — зелені, бурі, чер
воні. Це в основному багатоклі
тинні організми. Подібно до во
доростей, з джгутківців виникли, 
очевидно, і гриби.

Бактерії, водорості, джгутківці 
— низькоорганізовані рослини. 
Вони могли існувати в воді або в 
достатньо зволожених місцях.

Близько 500 мільйонів років 
тому виникли типові наземні 
рослини. Були це переважно не
великі рослини, викопні рештки 
яких знайдені на початку нашого 
століття. Названі ці рослини пси
лофітами (від грецьких слів: 
псилос — голий і фітон—'росли
на). Виникли псилофіти в зеле
них водоростей. Вони ще не мали 
різкого поділу на стебло і листя. 
Замість коріння у них були во- 
лоскуваті утвори, які служили їм 
для прикріплення і всисання по
живних речовин. Псилофіти існу
вали лише 20—ЗО мільйонів ро
ків, що з геологічної точки вору 
становить мізерний строк.

Вихід рослин на сушу був по
чатком нового, винятково важли
вого етапу в розвитку рослинного 

| світу, який характеризується 
більш швидкими темпами розвит
ку. Пояснюється це тим, що умо
ви наземного існування далеко 
різноманітніші і мінливіші, ніж 
умови водного існування.

З псилофітів виникли плауно
ві, папоротеві і хвощові рослини. 
Це були велетенські дерева — 
до ЗО метрів висоти і до 2 мет
рів товщини. Вони і дали після 
обвуглення оті величезні поклади 
кам’яного вугілля, які є у великій 
кількості в надрах земної кулі. З 
цих рослин залишились тепер не

конференція
по книзі Н. Рибака «Переяслав
ська Рада». У конференції взяло 
участь понад сто учнів.

Учні залишилися задоволені 
проведеною конференцією і поба- 

великі трави (тільки в тропіках 
зустрічаються деревовидні папо
роті). З насіннєвих папоротей 
виникли так звані голонасінні 
рослини, значна частина яких те
пер уже вимерла. Тільки хвойні 
рослини, що теж належать до го
лонасінних, і тепер ще досить по
ширені.

Голонасінні рослини дають по
чаток сучасним покритонасінним, 
або квітковим рослинам. Квіткові 
рослини, пристосувавшись до 
навколишнього середовища, дали 
величезну різноманітність рос
линних форм. Крім дерев та ку
щів, утворились багаторічні та 
однорічні трави. Тепер існує по
над 150 тисяч видів квіткових 
рослин.

Важливу роль в розвитку рос
линного світу відіграла поява 
людини. За якихось 10—15 ти
сяч років, коли людина вирощує 
рослини, виведено численні куль
турні форми їх, які зовсім не ПО- ' 
дійні до диких форм.

Релігія, як відомо, пропагує 
сліпе підкорення людини «божій 
волі», силам природи. Наука ж, 
навпаки, доводить, і це під- і 
тверджує практики, що, пізнавши 
закони природи, враховуючи їх і 
спираючись на них, вміло засто
совуючи і використовуючи їх, 
можна примусити сили природи 
служити суспільству, підвищен
ню добробуту людини. Це марк
систське положення блискуче 
підтверджує наша радянська дій- | 
сність.

Керуючись агробіологічною мі- , 
чурінською наукою, радянські 
вчені у тісній співдружності з 
сільськогосподарською практикою . 
створюють нові, небачені ще по 
продуктивності сорти сільськогос
подарських рослин, перетворюють 
природу у напрямку, необхідному 
радянській людині — будівнику 
комунізму.

1. БІЛОКІНЬ, 
кандидат біологічних наук.

у чнів
жали провести читацьку конфе
ренцію і в квітні по книзі Стель
маха «Дружба народів».

О. СЛЮСАРЕНКО.

Між столицями Китайської Народної Республіки «^Радян
ського Союзу встановлено регулярне пасажирське безпересадочне 
сполучення.

На знімку: поїзд Пекін—Москва відходить від станції Фин- 
тянь (Мукден).

Фото Агентства Сіньхуа.

КОМЮНІКЕ ПРО ЗАСІДАННЯ БЮРО ВСЕСВІТНЬОЇ 
РАДИ МИРУ

28—ЗО березня у Відні від
булося засідання Бюро Всесвіт
ньої Ради Миру. Бюро прийняло 
такі документи:

1. Резолюція Бюро Всесвітньої
ЗНИЖЕННЯ ЦІН У

ЗО березня була оголошена по
станова ЦК Комуністичної партії 
Чехословаччини і уряду про нове 
зниження цін з 1 квітня 1954 
року. В результаті зниження, яке 
стосується 53 тисяч наймену
вань товарів, населення за рік 
зекономить 5,6 мільярда крон. 
Ціни на продовольчі товари, в то-

32 РОКОВИНИ БРАЗІЛЬСЬКОЇ КОМУНІСТИЧНОЇ
ПАРТІЇ

Бразільська громадськість від
значила 32 роковини із дня засну
вання комуністичної партії Бра- 
зілії. В день цих роковин, пише 
газета «Імпренеа популар», ком
партія Бразілії, керована ІІресте- 
отетом і випробуваним бойовим 
Центральним комітетом, почуває

СТРАЙКОВИЙ РУХ В ІНДОНЕЗІЇ
В Індонезії шириться страйко

вий рух. В порту Джакарти 
страйкують кілька тисяч робітни
ків, які вимагають підвищення за
робітної плати на 16 процентів.

ПОВІДОМЛЕННЯ
5 квітня о 6 годині вечора в залі міськкому партії відбудеться 

семінар пропагандистів сітки партійної і комсомольської політосвіти.
Відділ пропаганди і агітації міськкому КП України.

І’ади Миру.
2. Звернення до народів Єв

ропи.
3. Декларація Бюро Всесвітньої 

Ради Миру про атомну зброю.

ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ
му числі на хліб, крупи, молоко 
і молочні вироби, яйця, цукор І 
кондитерські вироби, знижуються* 
в межах від 8 до 25 процентів, 
на промислові товари, в тому- 
числі на тканини, взуття та ін
ші товари,—від 9 до 45 процен
тів.

себе оточеною підтримкою робіт
ничого класу і всіх прогресив
них верств населення країни Т 
здатною продовжувати свою слав
ну боротьбу за національне виз
волення і завоювання світлого 
майбутнього для Бразілії.

(ТАР(’).

Таку ж вимогу висунули робітни
ки порту Сурабаї. Припинили ро
боту залізничники східного узбе
режжя Суматри.

Помилка студента
(Закінчення).

ГВОЗДИК. Кімната номер п'ять 
— тут?

ОЛЕНА. Ну, тут.
ГВОЗДИК. Студент технікуму 

Леонід Зубко проживає в цій кім
наті?

ОЛЕНА. Але ж його зараз тут 
немає.

ГВОЗДИК (знову підняв оку
ляри, оглядає кімнату). Щось не 
пригадую такого випадку, щоб 
хворий від лікаря втікав. (До 
Олени). А може він в гарячці був?

ОЛЕНА. Не знаю, не бачила 
його сьогодні. (Згадала щось). 
Стривайте!

ГВОЗДИК. А я нікуди і не по
спішаю. Мені хворого треба ог
лянути, діагноз йому встановити і 
допомогу подати.

ОЛЕНА (збирається йти). Я 
зараз повернусь. Заждіть трохи.

ГВОЗДИК- Доведеться. Тільки 
з хворим повертайтесь. (Олена 
пішла. Гвоздик підійшов до столу, 
виймає з сумки похідний медич
ний інструмент, розкладає на 

БК—00541 Олександрійська міська друкарня, Кіровоградського обласного управління культури,

І столі, готується приймати хворо
го).

(Входить Олена Михайлівна і 
веде за собою Льоню. На ньому 
внакидку одіяло. Гвоздик підхо
дить до Льоні).

ОЛЕНА. Як бачите. Вигляд у 
нього дійсно незавидний. А коли 
згадала про вас, аж затремтів 
увесь.

ГВОЗДИК. То нічого. Такі при
ступи для хворих характерні. (До 
Льоні). Сідайте. (Показує на ліж
ко. Льоня сів). Давно себе пога
но почуваєте?

ЛЬОНЯ. Сьогодні зранку.
(Олена сіла на стілець і уважно 

стежить за поведінкою Льоні).
ГВОЗДИК (збирається вислу

хати Льоню). А чого ж лікаря не 
підождали?

ЛЬОНЯ. На свіже повітря за
бажалось.

ГВОЗДИК (вислуховує Льоню). 
Дихайте. (Льоня покірно виконує 
волю лікаря). А спали як? (ста
вить термометра).

ЛЬОНЯ. Не спалося чогось.
ГВОЗДИК- Покажіть язика. На

Адреса редакції: м. 

що найбільше скаржитесь?
ЛЬОНЯ. Загальна слабість.
ГВОЗДИК (пробує пульс). А 

серце як, не підводить?
ЛЬОНЯ. Вроді ні.
ГВОЗДИК- Не помітно у вас 

ознак хвороби.
ЛЬОНЯ. Може вона проходить 

уже?
ГВОЗДИК. Це швидко дуже.
ЛЬОНЯ. Буває ж таке?
ГВОЗДИК. Дуже рідко. Хворо

ба не поспішає. (Взяв термомет
ра, дивиться. В цей час обережно 
заходять до кімнати Люба та Во
лодя. Люба й Володя поклали на 
стіл пакунки).

ЛЮБА (до Гвоздика). Який ді
агноз?

ГВОЗДИК- Температура нор
мальна. Леонід Зубко — здорова 
людина. Не доспав трохи.

ВОЛОДЯ. Може помилка?
ГВОЗДИК. Тільки не лікаря 

Дем’яна Лукича Гвоздика.
ЛЮБА. Так що ж тоді, обман? 

(Льоня винувато поглядає на 
всіх).

ОЛЕНА (не змовчала). Доз
вольте мені встановити діагноз 
Льоні Зубку. (Всі здивовані, особ
ливо Гвоздик).

ГВОЗДИК. Не розумію.

Олександрія, Кіровоградської області,

ОЛЕНА (підвелась, підходить 
до Льоні). Зате я дещо розумію. 
(Допитливо і жартівливо до Льо
ні). Зараз весна?

ЛЬОНЯ (розгублено). Звичай
но... весна.

ОЛЕНА. Бузок цвіте?
ЛЬОНЯ. Ясно, цвіте.
ОЛЕНА. Солов’ї співають?
ЛЬОНЯ (невдоволено). Що з 

того, хай собі співають.
ОЛЕНА (зачаровано). А ночі 

місячні, місячні та чарівні такі!..
ВОЛОДЯ (не стерпів за това

риша). При чому ж тут Льоня?
ОЛЕНА (до Володі) А ти слу

хай і не втручайся. (До всіх). 
Приємні ночі весняні, але корот
кі. До двох годин просидів у сад
ку, не сам, звичайно, не доспав. 
Оце вам і діагноз «хвороби» Льо
ні Зубка.

ГВОЗДИК (підкреслено). Впер
ше за життя своє досвідчений лі
кар Гвоздик побачив, як комен
дант гуртожитку встановлює «ді
агнози». (До всіх). Мені час іти, 
бо я тут зайвий.

ЛЮБА. Заждіть. Дуже вас про
шу, Дем’яне Лукичу, для студен
тів нашого курсу прочитати лек
цію на тему «Весняні хвороби та 
їх діагнози».

вулиця Шевченка, 60.
м. Олександрія, вул. Шевченка, 71

ГВОЗДИК- Е, ні, не берусь. 
Як бачите, в цій справі бездоган
ний фахівець наш комендант — 
Олена Михайлівна. Ця тема вже 
нею цілком розроблена. Хай во
на і прочитає таку лекцію. (Всі 
засміялись, тільки Льоня повісив 
голову). До побачення. (Пішов).

(Якийсь час напружена тиша. 
Володя підійшов до столу).

ВОЛОДЯ. Виходить — обман. 
Не сподівався...

ЛЮБА (до Льоні). Що скажеш 
товаришам своїм, як- будеш в очі 
їм дивитись?

ОЛЕНА. Тільки прошу не осуж- 
дайте строго Льоню. Я ось літня 
жінка і мені, буває, не спиться в 
таку ніч. Вийду в садок, хоч по
зіхну солодко, і то наче полегшає 
на серці.

ЛЮБА. Всі ми любимо красу 
весни, як юнь свою, як ми не лю
бимо і вчинків тих, хто зневажає 
себе, колектив і друзів.

ЛЬОНЯ (підвівся. Ніяково, але 
твердо). Помилка, прикра помилка 
студента Леоніда Зубка. Перша 
помилка і вона буде останньою.

ВОЛОДЯ. Вірю тобі, Льоня, як 
другові своєму! (Подає руку).

Редактор В. МАЛЕНКО.
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Пролетарі всіх країн, єднайтеся!
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Гвловною, вирішальною умовою дальшого розвитку 

народного господарства і зростання добробуту радян

ського народу є всемірне підвищення продуктивності 

праці в усіх галузях промисловості, транспорту, 

будівництва, сільського господарства.

Виростимо високий урожай
* цукрових

іВ постанові лютнево-берез
невого Пленуму ЦК КПРС 
«Про дальше збільшення ви
робництва зерна в країні і 
про освоєння цілинних та пе
релогових земель» підкрес
люється необхідність розши
рення площ і підвищення 
врожайності цукрових буря
ків.

Борючись за виконання 
історичних рішень партії і 
уряду, буряководи нашого ра
йону чимало зробили, щоб 
1954 рік став роком високих 
врожаїв всіх сільськогоспо
дарських культур і, зокрема, 
цукрових буряків.

Багато колгоспів, бригад, 
ланок взяли на цей рік під
вищені зобов'язання. Вони 
борються за одержання 300 
— 350 і більше центнерів 
цукрової сировини з кожного 
гектара посіву. Для одер
жання високих урожаїв цієї 
цінної технічної культури 
підведено відповідну базу. 
Порівняно з минулим роком 
розширилась площа посіву 
під буряками, восени своє
часно зорано глибокий зяб, 
внесено вдосталь добрив, в 
кращі строки закрито вологу.

(Змагаючись на честь слав
ного 300-річчя возз’єднання 
України з Росією, буряково
ди району цього року майже 
на два тижні раніше, ніж то
рік, завершили сівбу буряків 
на всій площі посіву.

Та все це лише півсправи. 
Попереду ще багато склад
них і важливих робіт.

Вже зараз треба вести на
полегливу боротьбу з шкід
никами—довгоносиком, який 
появляється, буряковою бло
хою та Іншими. В першу чер
гу необхідно одночасно з за
вершенням сівби обкопати як 
нові, так 1 старі бурячні 
плантації краєвими ловчими 
канавами, привести в готов
ність всі наявні обприскувачі 
і обпилювачі, завезти потріб
ну кількість отрутохімікатів.

Між тим, деякі керівники 
колгоспів 1 агрономи прояв
ляють неприпустиму байду
жість, зволікають роботи по 
боротьбі з шкідниками. В 
колгоспі ім. Карпа Маркса, 
наприклад, сходам цукрових 
буряків загрожує серйозна 
небезпека від довгоносика. 
Однак плантації тут обкопую
ться дуже повільно, кури в 
поле не вивезені. Зволікає-

Нагородження медичних
За вислугу років і бездоганну 

роботу Президія Верховної Ради 
СРСР своїм Указом від 27 берез
ня 1954 року нагороди та ордена
ми і медалями Радянського Союзу 
велику групу лікарів та інших 
медичних і фармацевтичних пра
цівників Української РСР.

оуряків
ться й ремонт наявного ін
вентаря для боротьби з шкід
никами.

Голова правління артілі 
т. Ткаченко примирився з та
ким станом.

Не пройнялись відпові
дальністю за долю врожаю 
цукрових буряків 1 керівники 
колгоспів ім. Енгельса (голо
ва т. Шейко, агроном 
т. Шквиря), ім. 12-фбччя 
Жовтня (голова т. Сідельник, 
агроном т. Кравченко) та де
які інші. Вони не готуються 
до активної боротьби з шкід
никами, недопустимо зволі
кають обкопування планта
цій, підготовку обприскувачів 
тощо.

Через кілька днів з’яв
ляться сходи цукрових буря
ків. Треба забезпечити своє
часне і якісне проведення 
шаровки, проривки і пере
вірки, організувати наполег
ливу боротьбу з шкідниками 
і т. д.

До виконання цих завдань 
уже сьогодні треба бути го
товими. Необхідно протягом 
одного-двох днів всі планта
ції обкопати краєвими лов
чими канавками. Привести в 
готовність отрути, обприску
вачі, обпилювачі, ретельно 
стежити за появою шкідників 
і своєчасно пустити в дію всі 
засоби боротьби з ними.

В зв’язку з цим відпові
дальні завдання покладають
ся на спеціалістів сільського 
господарства. Вони повинні 
виступити справжніми органі
заторами буряководів на як
найшвидше 1 високоякісне 
проведення обробітку, на 
безумовне збереження рос
лин від шкідників.

Партійні організації кол
госпів у цей відповідальний 
час весняно-польових робіт 
зобов’язані піднести рівень 
масово - політичної роботи, 
ширше розгорнути соціаліс
тичне змагання між колгос
пами, рільничими і трактор
ними бригадами, ланками за 
стислі строки і високу якість 
обробітку сільськогосподар
ських культур, за збережен
ня посівів від шкідників.

Успішно впоравшись з ци
ми відповідальними завдан
нями, буряководи створять 
всі умови для одержання 
високого врожаю цукрових 
буряків у 1954 році.

працівників Української РСР
Орденом Леніна нагороджені 

157 чоловік, орденом Трудового 
Червоного прапора —98 чоловік, 
орденом «Знак пошани» — 108 
чоловік, медаллю «За трудову 
доблесть» — 203 чоловіка і ме
даллю «За трудову відзнаку» на
городжені 353 чоловіка.

(РАТАУ).

Ширше соціалістичне змагання за дальше 
зростання продуктивності праці

Лист колективів підприємств міста Москви і Московської області
Колективи двадцяти восьми 

підприємств Москви І Москов
ської області вирішили розгорну
ти соціалістичне змагання за 
дальше підвищення продуктив
ності праці.

В листі колективів цих під
приємств говориться:

«Ми добре розуміємо, 1Ц0 го
ловною, вирішальною умовою 
дальшого розвитку народного гос
подарства і зростання добробуту 
радянського народу є всемірне 
підвищення продуктивності праці 
в усіх галузях промисловості, 
транспорту, будівництва, сіль
ського господарства.

Натхнені повсякденним піклу
ванням партії і уряду про блато і 
процвітання народу, колективи 
■наших підприємств Вирішили роз
горнули соціалістичне змагання 
за дальше підвищення продуктив
ності праці і на ціп основі доби
тися збільшення випуску, помп- 
шення якості і зниження собівар
тості продукції. Ми будемо напо
легливо боротися за виконання і 
перевиконання державних планів, 
за ритмічну роботу кожного під
приємства і цеху, високу куль
туру виробництва, за впроваджен
ня досягнень науки і передового 
досвіду новаторів».

Підрахувавши свої можливості, 
працівники підприємств обгово
рили і взяли на зборах нові зо
бов’язання.
Колектив тресту «Сталіногорськ- 

вугілля» комбінату «Москво- 
вугілля» вирішив шляхом поліп
шення організації виробництва, 
впровадження передової техноло
гії, кращого використання машин 
і механізмів підвищити продук
тивність праці в 1954 році на 
4,2 процента проти плану і на 
7 процентів проти фактично 
досягнутої в 1953 році. На осно
ві 'дальшого зростання продуктив
ності праці збільшити середньо

У відповідь на звернення ко
лективів трудящих підприємств 
міста Москви і Московської об
ласті гірники шахти № 2-3, 
прагнучи достойно зустріти все
народне свято 1 Травня і 300- 
річчя возз'єднання України з Ро
сією, переглянувши свої можли
вості, беруть на себе такі підви
щені зобов’язання:

1. Шляхом поліпшення органі
зації виробництва, впровадження 
передової ‘технології, кращого 
використання машин і механіз
мів підвищити продуктивність 
праці в 1954 році проти плану 
на 2,8 процента і проти фактич
но досягнутої в 1953 році на 
9,4 процента.

2. За рахунок організації цик
лічної роботи лав, переводу не 
менш 50 процентів •дав на дво
змінний режим роботи на видобу
ванні вугілля довести середньо

добовий видобуток вугілля і дати 
понад план для народного госпо
дарства десятки тисяч тонн па
лива.

Працівники автозаводу імені 
Сталіна зобов’язались підвищити 
продуктивність праці в цьому ро
ці порівняно з 1953 роком не 
менш як на 7 процентів, знизи
ти втрати робочого часу на ЗО 
процентів: впровадити 1.500 ор
ганізаційно-технічних заходів і 
раціоналізаторських пропозицій; 
навчити передових методів праці 
не менш як 6 тисяч робітників, 
підвищити кваліфікацію 1.200 
інженерів, техніків і службовців; 
знизити брак у ливарних і за
готівельних цехах на ЗО про
центів.

На Першому підшипниковому 
заводі імені Л. М. Кагановича 
прийняте рішення в цьому році 
підвищити продуктивність праці 
на 6,4 процента проти минулого 
року; виконати встановлене п’я
тирічним планом завдання по 
зростанню продуктивності праці 
за чотири з половиною роки. До
битися цього намічено за рахунок 
впровадження швидкісних режи
мів обробки, механізації і авто
матизації виробництва, широкого 
впровадження досвіду новаторів.

Виконати річний план по ви
пуску валової продукції до 20 
грудня; перевиконати план 1954 
року по продуктивності праці на 
4 проценти і проти 1953 року на 
8,2 процента — таке зобов'я
зання взяв колектив Люберецько- 
го заводу сільгоспмашин імені 
Ухтомського.

Колектив Нижнє - Котельського 
цегельного заводу взяв зобов'я
зання довести добовий випуск 
цегли з однієї технологічної лінії 
до 125 тисяч штук; добитися 
зйому з кубометра каналу печі 

1 2.500 штук цегли; збільшити ви
пуск цегли високих марок на 5

За почином москвичів
місячне просунення діючої очис
ної лінії забою до 29 метрів при 
плані 27 метрів і за рахунок 
цього видавати на-гора понад 
план до кінця року по 2.600 
тонн вугілля на місяць.

3. За рахунок поліпшення ор
ганізації роботи при проходжен
ні гірничих підготовчих виробок 
довести середньомісячне просу
вання одного діючого забою до 80 
погонних метрів при плані 74 
метри.

4. Виконати річний план про
ходження підготовчих виробок на 
105 процентів, а в квітні на 108 
процентів.

5. Впровадити внутріцеховий 
господарський розрахунок на всіх 
дільницях і в цехах шахти, зни
зити собівартість вугілля і за ра
хунок цього добитися економії 
600 тисяч карбованців.

процентів.
Колектив Орєховського бавов

няного комбінату імені Нікола- 
євої зобов'язався достроково вико
нати план 1954 року і випустити 
понад план продукції на ЗО міль
йонів карбованців. Вирішено під
вищити продуктивність праці по
рівняно з 1953 роком на 7,6 про
цента, випустити першосортних 
тканин на один процент більше, 
ніж у минулому році.

Будівельники тресту «Мос- 
житлобуд» вирішили на основі 
впровадження поточно-швидкіс
них методів будівництва, даль
шого підвищення механізації і 
впровадження передової, прогре
сивної технології підвищити про
дуктивність праці на 11 процен
тів порівняно з фактично досяг
нутою в 1953 році, знизити кош
торисну вартість будівництва на 
7 процентів.

Залізничники Московського 
відділку Московсько-Курсько-Дон- 
баської залізниці взяли зобов'я
зання виконати державний план 
вантаження до 20 грудня.

Конкретні зобов'язання взяли 
також колективи Коломенського 
паровозобудівного заводу імені 
Куйбишева, Климовського маши
нобудівного заводу, Дмитровського 
екскаваторного заводу, цементно
го заводу «Гігант», Купавінської 
тонкосуконної фабрики, фабрики 
«Оевобожденнмй труд» та інших 
підприємств.

«Ми закликаємо всіх праців
ників промисловості, транспорту і 
будов міста Москви та Москов
ської області,—говориться в лис
ті,—ще ширше розгорнути соціа
лістичне змагання за дострокове 
виконання державного плану 
1954 року по всіх кількісних і 
якісних показниках, за дальше 
зростання продуктивності праці». 

(ТАРС).

6. Зберегти за рахунок пов
торного використання кріпиль
ного лісу 2.000 кубометрів ново
го лісоматеріалу.

7. Зберегти 180 тисяч кіло
ват-годин електроенергії.

8. За рахунок поліпшення ор
ганізації і підготовки робочого 
місця на дільницях і в цехах, 
ущільнення робочого дня, усу
нення простоїв лав і механізмів 
забезпечити виконання норм ви
робітку всіма робітниками шахти.

9. Навчити прогресивних ме
тодів праці 200 робітників.

10. Охопити різними видами 
технічного навчання 850 робіт
ників.

Соціалістичні зобов’язання 
обговорені і прийняті на збо

рах робітників, інженерно- 
технічних працівників І служ
бовців шахти № 2-3.
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Другому з'їздові Всесоюзного товариства 
для поширення політичних і наукових знань

Клубну роботу—на рівень нових завдань

Зважаємо на культурні 
запити колгоспниківЦентральний Комітет Комуністичної 

партії Радянського Союзу вітає Другий 
з'їзд Всесоюзного товариства для поши
рення політичних і наукових знань і в його 
особі один з передових загонів радянської 
інтелігенції, яка несе знання народові. Ра
дянська інтелігенція вірно служить своєму 
народові, великій оправі будівництва кому
нізму.

Всесоюзне товариство для поширення 
політичних і наукових знань, організуючи 
щороку більше мільйона лекцій з різних 
галузей знань, вносить великий вклад у 
справу комуністичного виховання трудя
щих, допомагає Комуністичній партії і Ра
дянському урядові швидше розв’язати іс
торичне завдання — зробити всіх робітни
ків і селян культурними і освіченими.

Другий з’їзд Всесоюзного товариства' 
зібрався в обстановці, коли весь радян
ський народ під керівництвом Комуністич
ної партії успішно бореться за проведення 
в життя найважливішого завдання — про
тягом двох-трьох років різко підвищити 
забезпеченість населення продовольчими і 
промисловими товарами. Ось чому перед 
усіма організаціями Всесоюзного това

риства, перед усією радянською інтеліген
цією стоїть благородне завдання — ще тіс. 
піше зв'язати науково-освітню роботу з 
практикою комуністичного будівництва, до
класти всіх сил і знань для подання необ- 

I хідної допомоги колгоспникам. працівни
кам МТС і радгоспів у новому могутньому 

І піднесенні сільського господарства.
Центральний Комітет Комуністичної 

партії Радянського Союзу висловлює впев
неність у тому, що Всесоюзне товариство 
для поширення політичних 1 наукових 
знань, яке об’єднує в своїх рядах 300-ти- 
сячиий колектив, буде з честю виконувати 

і почесне завдання — нести в народні маси 
І безсмертне вчення Маркса—Енгельса — 
! Леніна — Сталіна, найновіші досягнення 

сучасної науки і техніки, широко розпов
сюджувати передовий досвід новаторів 
промисловості і сільського господарства на 
благо дальшого зміцнення могутності на
шої соціалістичної держави.

Хай живе наша славна радянська інте
лігенція!

Хай живе наш великий радянський на- 
і род — творець комунізму!

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМУНІСТИЧНОЇ 
ПАРТІЇ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ

Другий з'їзд Всесоюзного товариства для поширення 
політичних і наукових знань

2 квітня в Колонному залі Бу
динку спілок почав роботу дру
гий з'їзд Всесоюзного товариства 
для поширення політичних і на
укових знань. На з’ївд прибуло 
близько 700 делегатів. Присутні 
численні гості. В залі—визнач
ні вчені, громадські діячі, пра
цівники літератури і мистецтва,

Республіканська міжспілкова конференція професійних спілок
Закінчила свою роботу Третя 

Українська республіканська між
спілкова конференція професій
них (СПІЛОК.

Конференція пройшла під зна
ком мобілізації трудящих Украї
ни на успішне перетворення в 
життя історичних рішень XIX 
з’їзду КПРС, постанов V сесії 
Верховної Ради СРСР, вереснево
го Пленуму ЦК і наступних рі
шень партії і уряду, спрямованих 
па дальший розвиток усіх галу
зей народного господарства СРСР, 
підвищення матеріального добро
буту і культурного рівня ра

новатори промисловості і колгосп
ного села.

З’їзд відкрив коротким вступ
ним словом академік Б. 0. Вве- 
денський.

Завідуючий Відділом пропаган
ди і агітації ЦК КПРСтов. В. С. 
Кружков оголосив текст Приві
тання з'їздові від Центрального 
Комітету Комуністичної партії 

дянського народу.
В обговоренні звітної доповіді 

Української республіканської ра
ди професійних спілок, з якою 
виступив голова УРРПС К. Ф. 
Москалець, взяли участь 28 де
легатів.

На основі критики і самокри
тики делегати конференції ви
кривали наявні хиби в діяльності 
профспілкових і господарських 
організацій, вносили пропозиції 
до їх усунення.

В роботі Конференції взяли 
участь секретар ЦК КП України 
тов. М. В. Подгорний, секретар 

Радянського Союзу. Воно було 
вислухане з великою увагою.

Із звітом про роботу Правління 
Всесоюзного товариства для по
ширення політичних і наукових 
знань виступив заступник голови 
Правління, дійсний член Всесоюз
ної академії сільськогосподар
ських наук імені В. І. Леніна 
професор І. Д. Лаптєв. (ТАРС).

ВЦРІІС тов. І. В. Горошкін, за
ступник Голови Ради Міністрів 
УРСР тов. Г. Ц. Онищеико.

На звітну доповідь конферен
ція прийняла розгорнуту поста
нову. Затверджений звіт ревізій
ної комісії.

На конференції обрані: Укра
їнська республіканська рада про
фесійних спілок і ревізійна комі
сія.

Головою Української республі
канської ради професійних спі
лок обраний тов. К. Ф. Моска
лець, секретарем — тов. М. 10. 
Жданов. (РАТАУ).

Рішення ЦК КПРС вимагають 
значного поселення масово-полі
тичної роботи серед населення. 
Відповідальне завдання покладено 
в ціп справі, зокрема, на культур
но-освітні заклади. Вони зобов'я
зані організувати в колгоспах 
систематичне читання лекцій, до
повідей, демояструвамня кіно
фільмів і проведення інших ма- 
сово-іполітичних заходів.

В світлі цих вимог і перебудо
вує свою роботу Бойківський 
сільський клуб. Ми розпочали з 
того, що згуртували навколо ньо
го .міцний актив з 55 чоловік. 
17 кращих активістів обрало до 
ради клубу. Між членами ради 
розподілені обов’язки. Перегля
нуто також склад сільського лек
торію. У ньому працюють нині 
12 підготовлених товаришів з 
числа сільської інтелігенції. Ке
рівництво лекторієм покладено на 
директора Бойківського дитбудин
ку ім. Фрунзе т. Строгого.

Після проведення цих та інших 
організаційних заходів робота 
клубу значно поліпшилась. Тут 
часто влаштовується читання 
лекцій на політичні, наукові і 
сільськогосподарські теми, регу
лярно виступають гуртки худож
ньої самодіяльності — співочий, 
хореографічний, драіматични іі,
літературний та інші.

Піаля того, як хлібороби арті
лі ім. 18 з’їзду ВКПіб) вийшли в 
поле, робота клубу перенесена в 
рільничі і тракторні бригади, а 
також па тваринницькі ферми— 
туди, де вирішується успіх бо
ротьби за дальше піднесення 
сільського господарства. 15 на
ших активістів випускають 
бригадні стінгазети, проводять бе
сіди і читки газет серед колгосп
ників. Агіткультбригада клубу 
лише за останній місяць влашту
вала 4 концерти, якими охопле
но понад 1000 хліборобів.

З великим задоволенням трудя
щі Войнівки зустрічають учасни
ків хореографічного гуртка Васи
ля Губу та Івана Міщенюа, які 
майстерно виконують росій
ський народний танок «Калинка» 
в супроводі хору та акомпануван

ня на баяні. Зараз хореографіч
ний гурток, яким керує т. Дя- 
ченко, розучує нові народні тан
ці, присвячені великому націо
нальному святу — 300-річчю 
возз’єднання України з Росією.

Непогані відгуки про роботу 
драматичною гуртка ВойнівкІїТ 
(керівник т. Лисенко).

Серед трудящих Войнівки по
мітно зріс інтерес до лекцій, до
повідей. Задовольняючи врослі 
вимоги колгоспників, лекторська 
група посилює свою роботу. Тіль
ки в березні членами лекторію в 
клубі, на фермах, в рільничих 
і тракторних бригадах прочитано 

| 18 лекцій на різні теми.
Особливим успіхом користую

ться лекції т. Строгого «Про 300- 
річчя возз’єднання України з Ро
сією» та агронома т. Меткого 
«Квадратно-гніздовий спосіб по
садки кукурудзи, соняшника та

І картоплі».
Останнім часом значно поліп

шилось кінообслужування насе
лення. .V Войнівці щомісяця де
монструється шість і більше кі
нофільмів, серед них не менше 
двох кінокартин на агрономічні, 
зоотехнічні та інші наукові теми, 
їх з великим бажанням прогля
дають хлібороби.

Та актив сільського клубу не 
обмежується лише цією роботою. 
Його силами село, контора арті
лі, бригадні двори і тракторні ва
гончики оформлені лозунгами, 
плакатами, транспарантами, які 
закликають трудівників боротись 
за успішне виконання взятих зо
бов'язань, за здійснення вели
ких завдань, поставлених Ко
муністичною партією перед сіль
ським господарством. Добре об
ладнані також дошки показни
ків, дошки виконання соціаліс
тичних зобов’язань, газетні віт
рини тощо.

Актив нашого клубу докладає 
всіх сил, щоб ще краще постави
ти роботу по культурному об
служуванню населення.

11. ВИШНЕВЕЦЬКИй, 
завідуючий Войнівським 

сільським клубом.

В інтересах зміцнення загального миру
Миролюбна зовнішня політика 

Радянського Союзу, його невтомна 
і послідовна боротьба за ослаб
лення міжнародної напруженості, 
за мир в усьому світі знаходить 
свій новий вияв у ноті Радян
ського уряду урядам Франції, 
Великобританії і СІНА, опубліко
ваній вчора в газетах.

Нота Радянського уряду від 31 
березня ставить вузлові питання 
міжнародних відносин. Розв'язан
ня цих питань має найважливі
ше значення для зміцнення ва
сального миру, для відвернення 
нової війни, яка в нинішніх умо
вах являє особливу небезпеку 
для народів.

Прагнучи відвернути цю не
безпеку, Радянський уряд вису
нув в Організації Об’єднаних На
цій пропозиції про загальне ско
рочення озброєні, держав, а та
кож про заборону атомної та ін
ших видів зброї масового знищен
ня. СРСР і далі наполягатиме на 
необхідності значного скорочення 

озброєнь і збройних сил і на до
сягненні угоди, яка забезпечила б 
недопущення використання атом
ної енергії для цілей руйнування 
і масового винищення людей. 
Значення таких зусиль держав 
все більше зростає, особливо в 
зв’язку з тим, що руйнівна сила 
атомної зброї невпинно збільшує
ться і, крім того, появилась вод
нева зброя, могутність якої в ба
гато раз перевищує могутність 
атомної зброї.

Борючись за досягнення угоди 
'-в усіх цих важливих питаннях, 

Радянський уряд виходить також 
з того, що є й інші, ще не вико
ристані можливості зміцнення ми
ру. На них і вказує нота Радян
ського уряду. Перетворити в жит
тя ці можливості — значить 
зміцнити мир в Європі і в усьому 
світі.

На всю міжнародну обстанов
ку, іцо склалася в останні роки, 
накладе свій відбиток вперто про
ваджена певними колами СІЛА 

політика створення замкнутих 
воєнних угруповань, протистав
лення одних держав іншим. Ця 
політика сіє недовір’я і ворожне
чу між державами, викликає у 
відносинах між ними наростання 
напруженості і тим самим поси
лює загрозу нової війни.

Творці і натхненники воєнних 
блоків на протязі ряду років за
певняють, нібито в нинішньому 
світі іншого шляху розвитку між
народних відносин немає і бути 
не може. Свої агресивні плани 
вони обгрунтовують тим фальши
вим аргументом, що наявність у 
світі держав з різними суспільни
ми системами нібито неминуче 
передбачає і створення воєнних 
угруповань, що протистоять одне 
одному. Можливість і необхід
ність мирного співіснування і 
змагання різних суспільних сис
тем при цьому вони навмисно об
минають.

За останні роки політика США 
була, зокрема, спрямована на 

створення в Європі замкнутого 
воєнного угруповання шести єв
ропейських держав і зв’язаної з 
цим так званої «європейської 
армії», головна роль в якій від
водиться збройним силам Західної 
Німеччини на чолі з гітлерів
ськими генералами. Ця політика, 
продиктована з ВаШінгтона, здій
снюється всупереч вобов’язанйям, 
взятим Францією, Англією і США 
разом з Радянським Союзом, про 
недопущення відродження німе
цького мілітаризму, який, беручи 
участь в таких воєнних угрупо
ваннях, відіграв особливо небез
печну роль в розв’язуванні і пер
шої і другої світових воєн, Щ.1 
спустошили Європу.

Цілком очевидно, що йти по 
шляху розколу Європи на воєнні 
угруповання держав, які проти
стоять одне одному, — значить 
вести справу до посилення на
пруженості у відносинах між єв
ропейськими державами і тим са
мим до посилення загрози нової 
війни.

Чи існує інший шлях розвитку 
сучасних міжнародних відносин?

Так, існує. Опублікована вчора 
нота Радянського уряду урядам 
Франції, Великобританії і С111А 
містить конкретну програму під
тримання та зміцнення загально
го миру і в першу чергу гаран
тування безпеки народів Європи.

На Берлінській нараді, як ві
домо, Радянський уряд вніс, на 
розгляд пропозицію «Про гаран
тування безпеки в Європі» і ви
сунув проект основ «Загальноєв
ропейського Договору про колек
тивну безпеку в Європі».

Проект договору передбачає 
створення загальноєвропейської 
системи безпеки, основаної на 
спільних зусиллях всіх держав 
Європи. Учасниками договору мо
жуть бути всі європейські дер
жави, незалежно від їх суспіль
ного ладу, в тому числі і Німеч
чина, причому до об’єднання Ні
меччини учасниками договору 
могли б бути Німецька Демокра
тична Республіка і Німецька фе
деральна республіка. В разі зброй
ного нападу на будь-кого з учас
ників договір передбачає подан
ня допомоги державі, що зазнала
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Як садити кукурудзу квадратно-гніздовим способом
Досвід вирощування кукурудзи 

ч-^і;ращими колгоспами і ланками 
показує, що при створенні хоро
ших умов вона дає крупні кача
ни вагою до 400—500 грамів, 
на кожній рослині їх буває по 2 
—З і навіть більше. Застосовую
чи передові методи сучасної агро
техніки, кращі ланки одержують 
по 70—120 центнері® кукурудзи 
з гектара.

Головним для вирощування ви
сокого врожаю кукурудзи є забев- 
печеиня рослин необхідною кіль
кістю легкозасвоюваних пожив
них речовин і водою. Ці дві умо
ви—вирішальні. Щоб створити 
рослинам правильний водний і 
поживний режим, треба застосу
вати комплекс агротехнічних за
ходів.

З комплексу заходів найменші 
механізованим і найбільш трудо
містким до останнього часу був 
обробіток посівів. Проведення 3— 
І-разового прополювання куку
рудзи сапками при звичайному 
широкорядному способі сівби по
требує затрати не меніпе 1'3—17 
людино-днів па кожний гектар. .V 
більшості колгоспів така кіль
кість робочої сили не забезпечує
ться і в результаті догляд за ку
курудзою буває дуже поганий. А 
це веде до низьких урожаїв.

Докорінного поліпшення обро
бітку посівів, комплексної меха
нізації можна досягти лише при 
зміні самого способу сівби, тоб
то переходу від широкорядного до 
квадратно - гніздового. Іншого 
шляху немає.

Квадратно-гніздовий спосіб сів
би кукурудзи дозволяє майже, 
повністю механізувати догляд за 
посівами, значно скоротити зат
рати ручної праці і скоріше під
нести урожайність. При механізо
ваному перехресному обробітку 
набагато скорочується площа, яку 
треба полоти сапами. При широ
корядному способі сівби вона ста
новить 35—40 процентів, а при 
квадратно-гніздовому для ручного 
прополювання навколо гнізд за
лишається тільки 8—12 процен
тів. З дальшим вростанням куль
тури землеробства необхідність 
ручного прополювання може на
віть зовсім відпасти.

При квадратно-гніздовому спо
собі сівби і подовжньо-поперечній 
культивації різко знижується за
сміченість полів, краще зберігає

ться волога, поліпшується жив
лення рослин.

Ось чому цей спосіб сівби тре
ба розглядати як такий, що веде 
до рішучого поліпшення агротех
ніки вирощування кукурудзи, 
підвищення продуктивності пра
ці. Цей спосіб—основа передової 
агротехніки вирощування висо
ких і сталих урожаїв просапних 
культур.

Рядом дослідів, проведених вче
ними безпосередньо в умовах кол
госпного виробництва, доведено, 
що гніздове розміщення кукуруд
зи, по дві рослини в гнізді, не 
тільки не знижує врожаю порів,- 
няно з звичайним поодиноким 
розміщенням, а, навпаки, збіль
шує ного. Думка, що рослини в 
гніздах взаємно пригнічують одна 
одну — безпідставна, невірна.

Високий ефект застосування 
квадратно-гніздового способу сів
би на великих площах обумовле
ний, головним чином, високоякіс
ним механізованим обробітком по
сівів, який проводився в стислі 
строки. Сходи були дружними, і 
рослини на ділянках розподіля
лись рівномірно. Затрати ручної 
праці на сівбу і догляд в колгос
пі «Червоний досвід» становили 
лише 9,7 людино-дня на гектар.

Важливе практичне значення в 
агротехніці вирощування куку
рудзи квадратно-гніздовим спосо
бом має питання про ширину по
довжньо - поперечних міжрядь. 
Справа в току, що при двох рос
линах у гнізді в ряді грунтово- 
кліматичних зон України, зокре
ма в Лісостепу і на Поліссі, між
ряддя бувають досить вузькими 
(60—65 сантиметрів), і це ство
рює певні труднощі у викорис
танні на обробітку посівів деяких 
марок тракторів.

В зв'язку з цим виникла необ
хідність вивчити можливості роз
ширення подовжніх і поперечних 
■міжрядь за рахунок збільшення 
кількості рослин в пгіздах в тим, 
щоб забезпечити потрібну густо
ту насадження і сприятливі умо
ви для проведення механізовано
го перехресного обробітку всіма 
марками тракторів. На основі до
слідних даних встановлено, що 
можна розміщувати не тільки по 
дві, але й по три, навіть чотири 
рослини в гнізді, при відповідно
му розширенні міжрядь, (збіль
шенні площ живлення під гнізда.

☆
Д. ФІЛЬОВ,

Лауреат Сталінської премії, 
кандидат сільськогосподар

ських наук
☆

По три рослини в гнізді треба 
залишати при вирощуванні куку
рудзи на силос, бо в цьому ви
падку кількість рослин на оди
ницю площі повинна бути біль
шою, ніж при вирощуванні на 
зерно.

В більшості районів України 
кукурудзу слід висівати з квад
ратним розміщенням инізд. Однак 
в умовах південного Степу квад
рати 90x90 сантиметрів мало 
прийнятні, бо на таких міжряд
дях неможливо використати трак
тор СХТЗ. Тому в цих районах 
можна рекомендувати і прямокут
ний спосіб розміщення гнізд 
(70x120 сантиметрів або 70x110 
сантиметрів), залишаючи в них 
по дві рослини. При такій вели
чині міжрядь збережеться вста
новлена для цих районів густота 
насадження і можна буде вико
ристати для перехресного обробіт
ку всі марки тракторів.

На основі експериментального 
матеріалу, а також досвіду пере
дових колгоспів республіки, не
обхідно рекомендувати приблизно 
таку густоту насадження куку
рудзи на гектар в «різних грун
тово-кліматичних зонах респуб
ліки: на крайньому півдні Стену 
— 20 — 25 тисяч; в південно
му Лісостепу — 35—40 тисяч; 
в центральному і північному Лі
состепу, в Поліссі і західних об
ластях — 45—50 тисяч, а при 
сівбі низькорослих скоростиглих 
сортів — до 55 тисяч рослин на 
гектар. Слід відмітити, що реко
мендована приблизна густота по
винна уточнюватись на місцях, 
з урахуванням досвіду передо
виків.

Хочу зупинитись на кількох 
питаннях роботи квадратно-гніз
дової сівалки СІИ-6. Випробуван
ня показали, що вона забезпечує 
значно кращу якість сівби куку
рудзи, ніж звичайна зернова сі
валка, особливо відносно глибини 
і рівномірності загортання насін
ня у вологий шар грунту. Більш 
рівномірне загортання насіння, а 
також ущільнення грунту котка
ми за кожним сошником сприяє 
одержанню на квадратно-гніздо

вих посівах дружних сходів і 
необхідної густоти насадження. 
Висівні апарати СІ1І-6 працюють 
безперебійно, подаючи в гнізда 
задану кількість зерна.

Для забезпечення високої 
якості квадратного посіву важли
ве значення має переобладнання 
сівалок СШ-6 на автоматичне ко
ректування з допомогою мірного 
дроту. Такий спосіб є биьш дос
коналим і надійним. “

Поруч з використанням пере
обладнаних сівалок квадратно- 
гніздову сівбу кукурудзи необхід
но буде провадити і ручними ку
курудзосаджалками. При пра
вильному регулюванні вони ви
саджують в гнізда не більш як по 
З—5 зерен при заданій глибині 
загортання насіння. При висіван
ні в кожне гніздо такої кількості 
зерен цілком достатньою нормою 
є 16—18 кілограмів насіння ку
курудзи на гектар.

Кукурудзу не слід сіяти в ду
же ранні строки, тобто поки 
грунт ще не прогрівся до 10—12 
градусів на глибині загортання 
насіння. При низькій температу
рі зерно може загинути. Сіяти 
треба в стислі строки, за 4—5 
днів. Найкраща глибина загор
тання насіння кукурудзи — 8— 
10 сантиметрів.

Квадратно-гніздовий спосіб сів
би кукурудзи і застосування ме
ханізованого перехресного обро
бітку — вирішальні умови ви
рощення високих урожаїв цієї 
культури. Однак це ні в якій мі
рі не зменшує значення інших 
заходів передової агротехніки, 
спрямованих на підвищення ро
дючості грунту і врожаїв куку
рудзи. Одночасне застосування 
квадратно-гніздового способу сів
би, механізованого перехресного 
обробітку міжрядь та інших при
йомів передової агротехніки під
вищує значення кожного з них.

Взимку різко знижується схо
жість і енергія проростання на
сіння підвищеної вологості. На
віть невеликі морози в 12—15 
градусів при вологості 20 і біль
ше процентів дуже пошкоджу
ють насіння. При підвищеній тем
пературі вологе насіння також 
псується — від самозогрівання і 
грибкових захворювань. Тому ві
дібрані для насіння качани треба 
добре підсушувати і зберігати в 
сухому приміщенні з хорошою

. вентиляцією.
Перед висівом необхідно про- 

| труїти насіння гранозаном (з роз
рахунку 100 грамів грановану на 
кожний центнер).

Посів гібридним насінням в 
усіх областях, де районовані гіб
риди, є одним з ефективних і 
прогресивних засобів підвищення 
врожайності кукурудзи. Герой 
Соціалістичної Праці Марко Оста
пович Озерний після кількох ро
ків праці одержав новий сорт ку
курудзи «Партизанка». Вага ка
чана його досягає 450 грамів. Це 
допомогло Озерному одержувати 
великі врожаї кукурудзи — по 
120 і більше центнерів з кожно
го гектара.

Важливу роль в підвищенні 
врожаю кукурудзи відіграє хоро
ший обробіток грунту під цю 
культуру, застосування вес
ною дворазової пошарової куль
тивації зябу, своєчасного про
ріджування рослин в гніздах, 
пасинкування рослин, штучного 
запилення тощо.

Варто запізнитись з борону
ванням зябу, і він пересохне. 
Тому раннє весняне боронування 
слід провадити швидко, за один 
—два дні. Першу культивацію 
краще провадити разом з культи
вацією під ранні зернові, на гли
бину 10—12 сантиметрів, а дру
гу — перед сівбою кукурудзи, 
на 8—10 сантиметрів.

Кукурудза має розвинену ко
реневу систему і добре викорис
товує добрива. Під першу куль
тивацію зябу доцільно вносити 
10—12 тонн перепрілого гною, 
пташиний послід або мінеральні 
добрива. В період росту треба 
підживлювати посіви — це теж 
набагато підвищить врожай.

Щоб запобігти захворюванню 
рослин пухирчастою головнею, 
необхідно двічі-тричі протягом лі
та збирати нарости головні і зни
щувати їх, закопуючи в землю.

Вересневий і лютнево-березне
вий Пленуми ЦК КІІРС зобов’я
зали працівників сільського гос
подарства республіки значно під
вищити виробництво кукурудзи. 
Застосування на всій площі цієї 
к ультури квадратно-гніздового
способу сівби, механізованого пе
рехресного обробітку міжрядь та 
інших заходів передової агротех
ніки допоможе успішно виконати 
це завдання.

нападу, всіма доступними засоба
ми, включаючи застосування 
збройної сили, з метою відновлен
ня і підтримання міжнародного 
миру і безпеки в Європі.

Радянський проект знайшов 
активну підтримку з боку ряду 
держав, а також в широких між
народних колах.

Відомо, проте, що на Берлін
ській нараді при обговоренні ра
дянської пропозиції про укладен
ня Загальноєвропейського Догово
ру виявилися розходження, які не 
дозволили досягти тоді погодже
ного рішення. Нота Радянського 
уряду від 31 березня спрямована 
па те, щоб усунути труднощі на 
шляху до досягнення угоди в пи
танні про створення системи ко
лективної безпеки в Європі. Як 
відзначило 31 березня агентство 
Франс Пресе, нові радянські про
позиції являють собою «ще один 
крок вперед».

Як відомо, досі у зв’язку в об
говоренням радянської пропозиції 
представники західних держав 
висловлювали думки про побажа

ність того, щоб СПІА лишалися 
осторонь Договору про колектив
ну безпеку в Європі. У своїй по
ті Радянський уряд заявляє, іцо 
він не бачить перешкод до пози
тивного розв’язання питання про 
участь СІІІА в «Загальноєвропей
ському Договорі про колективну 
безпеку в Європі». Радянський 
уряд бере при цьому до уваги 
участь СПІА в загальній боротьбі 
проти гітлерівської агресії і ту 
відповідальність, яку СПІА поряд 
з Радянським Союзом, Францією 
і Англією несуть за післявоєнне 
врегулювання в Європі, а також 
зважає на точку зору, вислов
лену урядом СІНА на Берлінській 
нараді.

Таким чином, трудність досяг
нення угоди в питанні про ство
рення системи колективної безпе
ки в Європі, на яку досі вказу
валося, повинна була б відпасти.

При обговоренні радянської 
пропозиції про Загальноєвропей
ський Договір зачіпалося також 
питана відносно місця і ролі «Ор- 

і тонізації Північно-атлантичного 

договору» у зв'язку із створен
ням системи колективної безпеки 
в Європі.

Представники західних держав 
твердили і твердять, що Північ
но-атлантичний договір має обо
ронний характер і не спрямова
ний проти будь-якої держави або 
групи держав. Радянський уряд 
не поділяв і не може поділяти 
зараз цю точку зору, оскільки 
Північно-атлантичний договір, як 
це всім відомо, створює замкнуте 
угруповання держав і ігнорує 
завдання відвернення нової ні
мецької агресії, причому з вели
ких держав, які входили до анти
гітлерівської коаліції, в ньому не 
бере участі тільки СРСР. Північ
но-атлантичний договір, таким 
чином, не можна не розглядати 
як агресивний договір, спрямова
ний проти СРСР.

Чи є можливість для того, щоб 
ця організація змінила свій ха
рактер? І на це питання радян
ська нота дає позитивну відпо
відь.

«Організація Північно-атлан
тичного договору», говориться в 
ноті Радянського уряду, могла б 
при відповідних умовах втратити 
свій агресивний характер в тому 
разі, якби її учасниками стали 
всі великі держави, що входили 
в антигітлерівську коаліцію. У 
відповідності з цим, керуючись 
незмінними принципами своєї ми
ролюбної зовнішньої політики і 
прагнучи до зменшення напруже
ності в міжнародних відносинах, 
Радянський уряд висловив готов
ність розглянути разом з заінте
ресованими урядами питання про 
участь СРСР у Північно-атлан
тичному договорі.

Таким чином, ніщо не заважає 
вжити заходів до того, щоб Пів
нічно-атлантичний договір па ді
лі набрав оборонного характеру і 
створилися б умови, які виклю
чали б можливість втягнення тієї 
чи іншої частини Німеччини у 
воєнні угруповання. В цьому разі 
«Організація Північно-атлантич
ного договору» перестала б бути 
замкнутим воєнним угрупованням 

і була б відкрита для приєднання 
інших європейських країн. Поряд 
із створенням ефективної системи 
колективної безпеки в Європі це 
мало б найважливіше значення 
для зміцнення загального миру.

Нові радянські пропозиції ви
кликають доброзичливі відгуки у 
всіх, хто заінтересований у зміц
ненні миру. Радянська нота, як 
повідомляє агентство Франс 
Пресе, навіть на думку кіл, воро
жих ідеї колективної безпеки, 
«безперечно, глибоко сколихне 
громадську думку європейських 
країн».

Питання про організацію систе
ми колективної безпеки в Європі 
назріло, воно стоїть в порядку 
дня світової політики. Нота Ра
дянського уряду ‘від 31 березня 
показує шлях розв’язання цього 
найважливішого питання міжна
родного життя.

(Передова «Правди» 
за 2 квітня 1954 року).
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ПО НАШОМУ МІСТУ і РАЙОНУ В країнах народної демократії
У ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ ПІСЛЯ ЗНИЖЕННЯ ЦІН

[В МІСЬКОМУ БУДИНКУ КУЛЬТУРИ
Недавно в місті відкрито Бу

динок культури, В ньому ор
ганізовано гуртки: драматич
ний, хоровий, хореографічний 
та гурток кройки і шиття.

До керівництва гуртками за
лучені досвідчені фахівці міс
та, як, наприклад, заслужений 
артист Української РСР т. Са- 
гайдаров, викладач культос
вітнього технікуму т. Маков- 
ський, керівник танцювального 
гуртка Палацу піонерів 
т. Афанасьєв та інші.

РАДІОЗВ’ЯЗОК ТРАКТОРНИХ БРИГАД З МТС
У диспетчерській Олексан

дрійської МТС чути чіткий го
лос:

— Говорить тракторна брига
да № 16. Негайно висилайте 
коромисло клапанного меха
нізму до трактора «ХТЗ-НАТІ».

Диспетчер т. Карпенко прий
має заявку, передає замовлен
ня в майстерні і через кілька 
хвилин в бригаду № 16 виїжд

НА СТАДІОНІ «ШАХТАР»
В неділю, 4 квітня, на місь

кому стадіоні спортивного то
вариства «Шахтар» відбулися 
перші в цьому сезоні спортивні 
змагання. Юні фізкультурники 
дитячої спортивної школи і 
міських шкіл взяли участь у 
заочних республіканських зма

МАШИНИ ДЛЯ КОЛГОСПІВ І МТС
Все більше і більше нових 

машин поступає для продажу 
МТС і колгоспам. Лише в ми
нулому місяці на Олександрій
ську базу «Сільгосппостачу»

Бажання брати участь в ро- 
I боті гуртків виявило близько 
| 300 юнаків і дівчат.
і До дня міжнародного свята 
і трудящих 1 Травня і 300-річчя 

возз’єднання України з Росією 
гуртківці готують п’єсу Кор
нійчука «Богдан Хмельниць
кий», народні пісні і пісні ра
дянських композиторів, при
свячені цій визначній події в 
житті радянської країни.

Найближчими днями починає 
працювати при Будинку гурток 

і шахістів.

жає роз’їзний механік для 
усунення неполадок.

Замовлення на ремонт трак
тора, прийняте через радіо
станцію «Урожай», яку недав
но одержала МТС.

Незабаром у всіх тракторних 
бригадах буде встановлено ра
діозв’язок з МТС.

Радіостанцію «Урожай» одер
жала також Користівська ма
шинно-тракторна станція.

ганнях з легкої атлетики. В 
грі з футбола зустрілись 
юнацька команда міста з труд- 
резервівцями, команда «Шах
тар» з спортсменами шахти 
№ 2-3. Виграли перші дві 
команди.

надійшло багато автопоїлок, 
культиваторів та Ін.

Ще більше різних машин пе
редбачається одержати в цьо
му місяці.

КНИГОПЕРЕСУВКИ
В ПОЛІ

Сільські бібліотеки Бандурів- 
ки, Ясиноватки, Костянтинівни 
та інших сіл для кращого об
служування колгоспників і ме
ханізаторів в час весняно-по
льових робіт організували по 
дві-три книгопересувки, які 
працюють безпосередньо в 
рільничих і тракторних брига
дах.

У книжковому фонді книго- 
пересувок художня, політична 
та сільськогосподарська літе
ратура, постанови вересневого 
та лютнево - березневого Пле
нумів ЦК КПРС, доповідь тов. 
М. С. Хрущова «Про дальше 
збільшення виробництва зерна 
в країні і про освоєння цілин
них та перелогових земель».

О. КОЛІСНИК.

ЗУСТРІЧІ
БАСКЕТБОЛІСТІВ

На баскетбольних площадках 
середніх шкіл № 1 і № 2 в час 
весняних канікул відбулися 
міські змагання школярів з 
баскетболу. В змаганнях взяли 
участь 10 команд.

В результаті проведених зу
стрічей переможцями вийшли 
баскетбольні команди середніх 
шкіл № 2 і № 4, які поділили 
між собою перше і друге міс
ця. Трете місце завоювала 
команда школи № 1.

В. ТВЕРДОХЛЄБОВ.

ВИПЛАТА ВИГРАШІВ
Міська і селищні ощадні ка

си за перший квартал цього 
року виплатили населенню ви
грашів по державних позиках 
на суму 1 мільйон 86 тисяч 
карбованців. Серед них чотири 
виграші по 10.000 карбованців 
і шість—по 5.000 карбованців.

Постанова ЦК Комуністичної 
партії і уряду Чехословаччини 
про третє; зниження роздрібних 
цін трудящі країни прийняли з 
великим піднесенням. Па заводах, 
фабриках, шахтах, у селах відбу
лися збори і бесіди, на яких ро
бітники і селяни гаряче обгово

ПІДГОТОВКА МЕХАНІЗАТОРІВ 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В БОЛГАРІЇ

За останні роки в Болгарії ши
роко розгорнулась підготовка кад
рів механізаторів сільського гос
подарства. З цією метою народ
ний уряд створив сітку ІІІКІЛ і 
курсів механізаторів. До кінця 
першої п’ятирічки школи механі

ДОПОМОГА КИТАЙСЬКОГО НАРОДУ
Велику допомогу трудящим Ко

рейської Народно-Демократичної 
Республіки подає братній китай
ський наїрод. Поряд з різними 
будматеріалами з Китаю система
тично надходять у великій кіль
кості товари народного спожи
вання і продовольства.

АМЕРИКАНЦІ ПОРУШУЮТЬ УГОДУ ПРО ПЕРЕМИР'Я 
В КОРЕЇ

ПЕКІН. (ТАРС). За повідом
ленням кореспондента агентства 
Сіньхуа з Кесона, 3 квітня група 
військово-службовців американ
ської сторони пересікла воєнну 
демаркаційну лінію поблизу Ма- 
жанні, за 3 кілометри на схід від 
Паньминьчжоня, і просунулась 
вперед більш як на 500 метрів, 
напавши на корейсько-китайську 
цивільну поліцію.

Під час сутички один з тих, що 
перейшли демаркаційну лінію, був 
убитий цивільними поліцейськими, 
а другий — взятий в полон. Інші 
відступили в свій район.

ЗРОСТАННЯ ДОРОЖНЕЧІ В ЯПОНІЇ
Японське радіо, посилаючись на 

повідомлення газети «Асахі», пе
редає, що в квітні чекають під
вищення цін на пиво, спиртні на
пої, тютюнові вироби, на проїзд 
на залізницях і збільшення плати 
за користування радіо. Вартість 
проїзних квитків у вагонах пер

З метою поліпшення фотообслужування 
населення і виявлення кращих фотографій 

український державний трест „Укрфото“ 
разом з українським республіканським 

комітетом профспілки працівників культури
з 1 квітня 1954 року проводить

громадський огляд на кращу фотографію на честь вели
кого свята—300-річчя возз'єднання України з Росією.

Олександрійська держфотографія № 2,
включившись в цей огляд, приймає замовлення на всі 

види робіт як у павільйоні, так і на вихід-виїзд фотографа.
Розпочато прийом святкових замовлень від організа

цій, навчальних закладів, колгоспів і радгоспів на виготов
лення фотознімків для оформлення Дощок пошани, стендів, 
альбомів тощо.

Приймаються замовлення на виготовлення фотопортретів 
різних розмірів як з негативів фотографій, так і з фотографій 
замовників.

Гарантується висока якість фотозамовлень.
Оплату можна провадити через міське відділення Держ

банку і промбанку.
АДМІНІСТРАЦІЯ.

Олександрійській райспоживспілці ■
потрібні на постійну роботу: інструктори-ревізори 

з освітою бухгалтера, Інструктор-товарознавець 
з торговельною практикою.

За довідками звертатися на адресу: м. Олександрія, Пло
ща революції, № 35.

ПРАВЛІННЯ РАЙСПОЖИВСПІЛКИ.

рювали постанову. 1 квітня на - 
мітингу в Празі, присвяченом^ 
зниженню цін, були присутні 
190 тисяч чоловік.

Одночасно з зниженням цін 1 
квітня в Чехословаччині було від
крито 150 нових продовольчих і 
52 промтоварних магазини.

заторів випустили 18 тисяч ЧОЛО
ВІК. Зараз при кожній МТС від
криті двомісячні курси, на яких 
підвищують свою кваліфікацію 
більше 10 тисяч механізаторів. У 
цьому році будуть відкриті три 
школи трактористів.

КНДР
Із січня по 22 березня з Ки

таю було одержано понад 55 ти
сяч тонн продовольства, більше 
17.500 тисяч метрів мануфакту
ри, 250 тисяч тонн вугілля і ба
гато інших товарів.

(ТАРС).

Представники обох сторін у 
спільній групі по нагляду виріши
ли розслідувати на місці це 
серйозне порушення угоди про 
перемир’я.

Це друге порушення угоди про 
перемир'я американською сторо
ною за перші дні квітня.

Перше порушення мало місце 
1 квітня, коли американська арти
лерія, розташована в околицях 
Мундунні, обстріляла контрольо
вану корейсько-китайською сторо
ною частину демілітаризованої 
зони.

шого і другого класу збільшуєть
ся на 20 процентів. Тариф за ко
ристування радіо буде підвищений 
на ЗО процентів.

Редактор В. МАЛЕНКО.

ЗВЕДЕННЯ
райпланкомісії про хід весняно-польових робіт в колгоспах району 

станом на 5 квітня 1954 року (в процентах до плану)
в тому числі
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„Шлях до комунізму" 63.7 — — —
ім. Молотова 62 — — 17
ім. Калініна 58 — — —
ім. 18 з'їзду ВКП(б) 57 10 —
ім. К. Маркса 51 1.6 — —
ім. Жданова 51 — — —
ім. Леніна (місто) 50 — 3.0 11.0
ім. Сталіна (Бандурівка) 50 20 10 —
„Заповіт Леніна" 48 — 14 —
ім. Ворошилова 47 — 6.0 —
„Прапор комунізму" 46 — 13 11
ім. Енгельса 45 — 17.0
ім. Сталіна 45 5.0 —
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ім. Леніна (Протопопівка) 44 17 — _
ім. Будьонного 44 — 5 —
ім. Хрущова 43.7 — 10.0 5.0
ім. 12-річчя Жовтня 42 — 5.0 —
ім. Р. Люксембург 42 — — —
ім. 18 партконференції 39 «0 — —
ІМ. В. Ульянова 38.5 — — —
ім. 19 з'їзду КПРС 37 — 11 —
„Комунар" 37 — 13 —
По Користівській МТС 48 4 6 4
По Олександрійській МТС 46.3 5 5 3

По району 47.0 4.6 5.0 3.0
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Пролетарі всіх країн, єднайтеся!
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У Москві 1 серпня відкриється Всесо

юзна сільськогосподарська виставка. Вона 

буде постійно діючою школою передового 

досвіду.

Підхопимо почин москвичів

ви- 
дію 

за

3 чудовою патріотичною 
ініціативою виступили колек
тиви 28 підприємств Москви 
і Московської області. Вони 
звернулися до всіх працівни
ків промисловості, транспор
ту і будов з закликом розгор
нути соціалістичне змагання 
,а підвищення продуктивнос
ті праці.

В листі москвичів гово
риться:

«Ми добре розуміємо, що 
головною вирішальною умо
вою дальшого розвитку на
родного господарства і зрос
тання добробуту радянського 
народу є всемірне підвищен
ня продуктивності праці в 
у сіх галузях промисловості, 
транспорту, будівництва, 
сільського господарства».

Працівники підприємств 
дали слово наполегливо 
шукувати і пускати в 
нові резерви, боротися
виконання і перевиконання 
державних планів, за ритміч
ну роботу, високу культуру 
виробництва.

Взявши на себе нові під
вищені зобов'язання, москви
чі запропонували ще ширше 
розгорнути соціалістичне зма
гання за дострокове виконан
ня державного плану 1954 
року по всіх КІЛЬКІСНИХ і 
якісних показниках, за даль
ше зростання .продуктивності 
праці.

Першим у нашому місті 
наслідував почин москвичів 
колектив шахти № 2-3. Під
рахувавши свої можливості, 
гірники дали слово видобути 
понад річний план тисячі 
тонн вугілля, підвищити про
дуктивність праці проти пла
ну на 2,8 процента, довести 
середньомісячне просунення 
діючої очисної лінії забою 
до 29 метрів при плані 27 
метрів. Це дасть можливість 
додатково видавати па-гора 
до кінця року по 2.600 тонн 
палива на місяць.

Гірники зобов’язались до
могтись ритмічної роботи 
дільниць шляхом поліпшення 
використання механізмів, 
в ну трі ш ахтного транспорту, 
механізації трудомістких про 
цесів.

Підвищені зобов'язання 
взяли на себе також колек
тиви Семенівського вуглероз
різу, швейної фабрики і де
яких інших підприємств.

Нині, коли трудящі міста 
готуються достойно зустріти 
свято 1 Травня 1 300-річчя 
возз’єднання України з Ро
сією, піклування про значне 
підвищення продуктивності 
праці повинно стати центром 
всієї практичної роботи гос
подарників, партійних і проф
спілкових організацій, голов
ним змістом соціалістичного 
змагання.

Необхідно, щоб завдання 
по підвищенню продуктив
ності праці скрізь виконува
лось. Між тим, в Олек
сандрійському будівельно- 
монтажному управлінні, бу
дівельних управліннях Ди- 
митровського тресту через 
неорганізованість, погане ви
користання механізмів і пере
бої в постачанні матеріалами 
деяка частина робітників не 
справляється з нормами. Тут 
виробіток нижчий планового,

Низький рівень організації 
виробництва особливо даєть
ся взнаки в ремонтно-мон
тажному управлінні, яким ке
рує т. Сисоєв. В цехах прос
тої робітників стали звичай
ним явищем. Господарники 
звіюйсь з відсутністю наря
дів, занедбаністю справи 
нормування. незадовільним 
використанням верстатів.

Такі неподобства слід рі
шуче усувати. Треба повсяк
денно дбати про розвиток 
творчої ініціативи трудящих, 
спрямованої на забезпечення 
неухильного зростання і 
удосконалення соціалістич
ного виробництва, зниження 
собівартості і збільшення 
випуску продукції.

Соціалістичне змагання за 
підвищення продуктивності 
праці дасть добрі плоди то
ді, коли ним будуть по- 
справжньому керувати пар
тійні, профспілкові, господар
ські і 
зації, 
ся за 
бітку
спрямують зусилля трудящих 
на виявлення і приведення в 
дію прихованих виробничих 
резервів.

Патріотичний почин мос
квичів має велике державне 
значення. Наслідуємо їх при
клад, ширше розгорнемо зма
гання за дальше зростання 
продуктивності праці!

комсомольські оргапі- 
коли вони боратимуть- 
виконання норм виро- 

всіма робітниками,

УКАЗ ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР

Про нагородження газети „Ціня" орденом Трудового 
Прапора

тиського народу на будівництво 
комуністичного суспільства на
городити газету «Ціня» в зв’яз
ку з її п'ятдесятиріччям орденом 
Трудового Червоного Прапора.

Червоного
За довгорічну’ успішну роботу 

по комуністичному вихованню 
трудящих Латвійської Радян
ської Соціалістичної Республіки і 
заслуги в справі мобілізації ла-

Голова Президії Верховної Ради СРСР К. ВОРОНІИЛОВ. 
Секретар Президії Верховної Ради СРСР М. ПЄГОВ.

Москва, Кремль. 6 квітня 1954 р.

У Раді Міністрів СРСР і Центральному Комітеті КПРС

Про Всесоюзну сільськогосподарську виставку
Для широкої пропаганди досягнень со

ціалістичного сільського господарства, як
найшвидше впровадження в колгоспне і 
радгоспне виробництво передового досвіду 
колгоспів, радгоспів, машиїнно-трактоірних 
станцій, передовиків і організаторів сіль
ського господарства, а також досягнень 
науково-дослідних і дослідних закладів, 
Рада Міністрів СРСР і Центральний Ко
мітет КПРС постановили:

1. Відкрити постійно діючу Всесоюзну 
сільськогосподарську виставку в м. Мос
кві 1 серпня 1954 р.

2. Надати право участі на Всесоюзній 
сільськогосподарській виставці:

а) колгоспам, радгоспам, лісгоспам і 
сільським районам, які досягли показни
ків по рослинництву або тваринництву, 
встановлених для учасників Виставки, і 
виконали зобов'язання по здачі державі 
сільськогосподарської продукції і нату
ральної оплати за роботи МТС; ч

б) машинно-тракторним і спеціалізова
ним станціям, які досягли встановлених 
для них показників по врожайності сіль
ськогосподарських культур або продуктив
ності тваринництва в обслужуваних ними 
колгоспах, забезпечили виконання колгос
пами зобов’язань по здачі державі сіль
ськогосподарської продукції і натуральної 
оплати за роботи МТС, виконали план ос
новних тракторних робіт у строки, вста
новлені договорами з колгоспами, і не пе
ревищили планової собівартості робіт;

в) колгоспним і радгоспним тваринниць
ким фермам, відділкам радгоспів, ското- 
відгодівельним пунктам, державним пле
мінним розплідникам і кінним заводам, 
заводським конюшням, іподромам, інкуба
торно-птахівницьким станціям, птахофаб
рикам. ветеринарним дільницям, лікарням 
і лабораторіям, елітно-насінницьким госпо
дарствам, учбовим і дослідним господар
ствам, біофабрикам. організаціям водного 
господарства, сільськогосподарським ре
монтним майстерням і заводам, сільським 
електростанціям, підсобним господарствам 
підприємств і установ, лісовим, виноград
ним, плодовим і тутовим розсадникам, ри- 
боводним і мисливським господарствам і 
розплідникам, організаціям юних натура
лістів і юних техніків, при досягненні ни
ми встановлених для них показників;

г) сільськогосподарським і лісним учбо
вим закладам, які забезпечили підготовку 
кваліфікованих спеціалістів; науково-до
слідним закладам, селекційним і дослід
ним станціям, дослідним полям і пунктам, 
державним сортовипробувальним дільни
цям, які мають науковії досягнення широ
кого практичного значення для підвищен
ня культури землеробства і розвитку сіль
ського господарства, а також успіхи в про
паганді 1 впровадженні в колгоспне і рад
госпне виробництво досягнень науйи і пе
редового досвіду;

д) школам по підготовці керівних кад
рів і училищам механізації сільського 
господарства, які мають успіхи в підготов
ці кваліфікованих працівників на основі 
широкого використання досягнень науки : 
передового досвіду;

е) заводам і цехам, які виробляють для 
сільського господарства трактори, автомо
білі, сільськогосподарські машини, силові 
установки і запасні частини, мінеральні 
добрива, отрутохімікати і нафтопродукти, 
а також конструкторським бюро, науково- 
дослідним інститутам та їх лабораторіям,

які беруть участь у виробництві вказаної 
продукції і мають найкращі показники в 
роботі.

3. Падати право участі на Всесоюзній 
сільськогосподарській виставці:

а) колгоспникам, працівникам машинно- 
тракторних і спеціалізованих станцій, рад
госпів, лісгоспів, сільськогосподарських 
ремонтних майстерень і заводів, організа
цій водного господарства, птахофабрик, 
скотовідгодівельних пунктів та інших гос
подарств, які добилися встановлених для 
них показників по врожайності сільсько
господарських культур, продуктивності 
тваринництва і продуктивності машин;

б) головам колгоспів, директорам ма
шинно-тракторних і спеціалізованих стан
цій, директорам радгоспів, лісгоспів, пта
хофабрик, скотовідгодівельних пунктів і 
сільськогосподарських ремонтних і меха
нічних майстерень та їх заступникам, за
відуючим нафтогосподарствами МТС і рад
госпів, керуючим відділками і фермами 
радгоспів, завідуючим тваринницькими 
фермами і пасіками, спеціалістам кол
госпів, МТС, радгоспів та інших госпо
дарств — агрономам, зоотехнікам, ветери
нарним лікарям і ветеринарним фельдше
рам, спеціалістам лісового і водного гос
подарства, Інженерам-механізаторам 1 ме
ханікам, інженерам 1 технікам-будівель- 
пикам, які забезпечили своєю роботою 
участь господарств па Виставці;

в) агрономам; зоотехнікам, ветеринар
ним працівникам, інженерам-механіівато- 
рам, меліораторам, агролісомеліораторам 
іа іншим спеціалістам сільського і лісово
го .господарства, .іцо працюють у сільсько- 
юсподарських органах, відділах і управ
ліннях міністерств, науковим працівникам 
і практикам, які своєю роботою збагачу
ють сільськогосподарську науку, широко 
впроваджують передовий досвід і допома
гають колгоспам, машинно-тракторним 
станціям і радгоспам успішно викопувати 
завдання, які стоять перед ними по підви
щенню врожайності сільськогосподарських 
культур, розвитку громадського тварин
ництва і підвищенню його продуктивності 
і які сприяють дальшому піднесенню сіль 
ського господарства;

г) робітникам, майстрам, винахідникам, 
конструкторам, авторам конструкцій ма
шин, інженерно-технічним і керівним пра
цівникам цехів, заводів, конструкторських 
бюро і управлінь міністерств, які своєю 
роботою сприяють оснащенню сільського 
і осподарства передовою технікою, забезпе
ченню його добривами, отрутохімікатами 
та нафтопродуктами і мають високі показ
ники в роботі;

д) юним натуралістам і юним технікам 
за встановленими для них показниками.

4. Затвердити постанову Головного ко
мітету Всесоюзної сільськогосподарської 
виставки «Про показники і умови для до
бору учасників Всесоюзної сільськогоспо
дарської виставки 1954 року за результа
тами роботи в середньому за 1952 —1953 
роки і Виставки 1955 року за результа
тами роботи за 1954 рік».

Надати Головному комітетові Всесоюз
ної сільськогосподарської виставки право 
розглядати і затверджувати додатково по
казники 1 умови для добору учасників 
Виставки по культурах і окремих галузях, 
не передбачених в указаній постанові Го
ловного комітету Виставки, і затверіджува- 

(Закінчення на 2-й втор.).

І

І
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У Раді Міністрів СРСР і Центральному Комітеті КПРС

Про Всесоюзну сільськогосподарську виставку
Ювілейна сесія Загальних зболів 

Академії наук УРСР, присвячена 300-річчю 
возз'єднання України з Росією(Закінчення).

ти, у вигляді винятку, учасників Виставки 
1954 року за результатами роботи за
1952 рік або за 1953 рік за показниками, 
затвердженими цією постановою.

Встановити, що колгоспники, праців
ники машинно-тракторних і спеціалізова
них станцій, радгоспів, лісгоспів, науково- 
дослідних закладів та інших працівників 
сільського господарства, партійні і радян
ські працівники, які дістали в 1952 і
1953 роках звання Героя Соціалістичної' 
Праці і нагороджені орденами і медалями 
СРСР за досягнення високих показників 
у розвитку сільського господарства, за
тверджуються учасниками Всесоюзної 
сільськогосподарської виставки за досягну
тими ними показниками.

5. Для заохочення учасників Всесоюз
ної сільськогосподарської виставки, які 
добилися найкращих показників у справі 
підвищення врожайності сільськогосподар
ських культур, продуктивності тваринниц
тва, використання і виробництва сільсько
господарських машин, добрив, отрутохімі
катів і нафтопродуктів, установити такі на
городи і премії, щороку присуджувані Го
ловним комітетом Всесоюзної сільськогос- 
подарської виставки:

а) для колгоспів, радгоспів, машинно- 
тракторних станцій та інших господарств 
і організацій, які беруть участь на Всесо
юзній сільськогосподарській виставці, — 
1 000 дипломів першого ступеня і 3.000 
дипломів другого ступеня. Нагороджені 
дипломами першого ступеня одночасно 
одержують премію — вантажний і легко
вий автомобілі, нагороджені дипломами 
другого ступеня одночасно одержують 
премію — вантажний автомобіль.

Крім того, для заохочення колгоспів, 
радгоспів, машиніно-тракторних станцій та 
інших господарств, які особливо відзна
чилися і які беруть участь на Всесоюзній 
сільськогосподарській виставці, встанови
ти премії в такій кількості:

200 комплектів автопоїлок, 200 ком
плектів електродоїлшшх агрегатів, 500 
комплектів вітросилових установок, 500 
радіотрансляційних установок, 500 ком
плектів кіноустановок і 500 колгосп
них бібліотек:

б) для голів колгоспів, директорів ма
шинно-тракторних станцій, радгоспів, ке

рівників інших господарств і їх заступни
ків, а також передовиків, спеціалістів і 
організаторів сільського і лісового госпо
дарства і працівників промисловості, які 
беруть участь на Всесоюзній сільськогос
подарській виставці: 1.500 Великих золо
тих медалей, 3.500 Малих золотих меда
лей, 10.000 Великих срібних медалей, 
25.000 Малих срібних медалей.

Крім того, для заохочення передовиків 
сільського і лісового господарства і пра
цівників промисловості, які особливо від
значилися, встановити премії в такій кіль
кості: 300 легкових автомобілів «Победа», 
2.000 мотоциклів, 3.000 велосипедів, 
2.500 швейних машин, 5.000 радіоприй
мачів, 7.000 наручних і кишенькових го
динників.

6. Встановити, що всіі учасники Всесо
юзної сільськогосподарської виставки на 
городжуються медаллю учасника Всесоюз
ної сільськогосподарської виставки і 
одержують посвідки про участь на Вис
тавці.

7. Покласти керівництво роботою по 
підготовці до Всесоюзної СІЛЬСЬКОГОСП )- 
царської виставки в республіках, краях і 
областях на Ради Міністрів республік, 
виконавчі комітети крайових і обласних 
Рад депутатів трудящих, а в сільських ра
йонах — на виконавчі комітети районних 
Рад депутатів трудящих.

Встановити строк закінчення робіт по 
добору 1 представленню кандидатів на 
Всесоюзну сільськогосподарську виставку 
— 15 травня 1954 р.

8. Зобов’язати радянські, партійні і 
сільськогосподарські органи широко 
роз'яснити колгоспникам, працівникам ма
шини о-тракторних і спеціалізованих стан
цій, радгоспів і лісгоспів показники й умо
ви для участі на Всесоюзній сільськогос
подарській виставці і очолити масове со
ціалістичне змагання мііж колгоспами, рад
госпами, лісгоспами, машинно-тракторни
ми і спеціалізованими станціями, промис
ловими підприємствами і районами, а та
кож між колгоспниками, працівниками ма
шинно-тракторних і спеціалізованих стан
цій, радгоспів і лісгоспів, спеціалістами и 
організаторами сільського господарства 
за право участі на Всесоюзній сільськогос
подарській виставці, за виконання і пере
виконання державних планів розвитку

1 сільського господарства.

Перетворимо наші міста і села в квітучі сади!
Цо всіх колгоспників, працівників МТС і радгоспів, до всіх трудящих^ 

Кіровоградської області
Дорогі товариші!
Комуністична партія і Радян- { 

еький уряд безустанно дбають 
про те, щоб трудящі нашої краї
ни жили заможно й культурно. 
Про це свідчать історичні поста
нови вересневого і лютнево-берез
невого Пленумів ЦК КПРС, це і 
підтверджує постанова про сьоме 
зниження цін на продовольчі та 
промислові товари.

Трудящі СРСР, керовані Кому- і 
містичною партією, наполегливо ; 
борються за перетворення в жит
тя величних накреслень по бу
дівництву комунізму в нашій 
країні.

На колгоспних полях зараз 
розгорнулась битва за високий 
урожай усіх сільськогосподар
ських культур. Змагаючись за 
стислі строки і високу якість 
сівби, за дальший розвиток гро- І 
мадського тваринництва та під
несення його продуктивності, ми, 
трудящі села Хащеватого, вирі
шили одночасно з проведенням 
весняної посівної кампанії при- 1 
ділити значну увагу розвиткові 
садівництва, закладанню квітни
ків, озелененню та блогоустрою.

Обговоривши це питання на 
своїх зборах, ми вирішили про
вести тиждень саду. За цей час

V
ЛИСТ ТРУДЯЩИХ СЕЛА 

ХАЩЕВАТОГО, 
ГАИВОРОПСЬКОГО РАЙОНУ

беремось закласти новий сад пло
щею в 10 гектарів, озеленити 
господарські двори колгоспу, ма
шинно-тракторної станції, лікар
ні, школи, сільського споживчого 
товариства та інших підприємств 
і установ; на вулицях і навко
лишніх шляхах, а також на са
дибах колгоспників посадити де
рева й насіяти квіток. Біля кож
ного жилого будинку зобов’язує
мось посадити не менше 10 де
рев, з яких 3—4 фруктових. 
Всього ж. за тиждень буде по
саджено 20 тисяч дерев, у тому 
числі 4.450 фруктових.

Даємо слово протягом цього пе
ріоду впорядкувати існуючі сад
ки і лісонасадження: обрізати су
хі гілки, побілити вапном стов
бури, зібрати гнізда гусені, обко
пати окремі дерева, тощо.

Ми закликаємо всіх колгосп
ників і колгоспниць, працівників 
МТС іі радгоспів, робітників, 
службовців і працівників транс-

Обговорено і прийнято на 
Хащеватого, Гайворонського району.

порту наслідувати наш приклад. 
Організуємо в кожному селі і 
місті, в кожному громадському 
господарстві і дворі колгоспників 
і службовців посадку дерев, роз
ведення квітів, закладання клумб 
і газонів, приведемо в належний 
стан існуючі зелені насадження.

Осторонь благородної справи не 
повинні лишатися комсомольці, 
піонери, школярі, ради жінок- 
активісток. Посилити охорону і 
повністю зберегти всі деревона
садження — обов'язок усієї гро
мадськості.

Піклування про благо людини, 
про процвітання радянського на
роду, як підкреслюється в рішен
нях XIX з’їзду КПРС, є найви
щим законом нашої партії і уря
ду. Ми бачимо, як круто підно
ситься сільське господарство, лег
ка і харчова промисловість, знач
но ширше розгортається радян
ська та кооперативно-колгоспна 
торгівля. На батьківсько піклу
вання про трудящих відповімо 
самовідданою працею на всіх 
ділянках соціалісти’шогр будів
ництва.

Перетворимо наші міста і села 
у квітучі сади!
загальних зборах трудящих села

6—7 квітня в Київському 
Державному ордена Леніна акаде
мічному театрі опери та балету 
відбулась ювілейна сесія Загаль
них зборів Академії наук Україн
ської РСР, присвячена 300-річчю 
возз'єднання України з Росією.

В залі театру зібралися вчені 
Академії наук УРСР, Академії ар
хітектури УРСР. вищих учбових 
закладів, діячі літератури і мис
тецтв. Серед присутніх численні 
гості — делегації вчених Акаде
мії наук СРСР, Академії медич
них наук СРСР, Всесоюзної Ака
демії сільськогосподарських наук 
імені В. І. Леніна, Академій наук 
Білоруської, Грузинської, Вірмен
ської, Азербайджанської, Турк
менської, Таджицької, Казахської, 
Узбецької, Латвійської, Литов
ської та Естонської союзних рес
публік, а також представники 
молдавського, киргизького, крим
ського і башкирського філіалів 
Академії наук СРСР.

Сесію відкрив вступним сло
вом президент Академії наук 
УРСР академік 0. В. Палладій.

Потім з привітальним словом 
до українських учених від імені 
Академії наук СРСР виступив 
президент Академії наук Союзу

Підсумки республіканського огляду 
художньої самодіяльності

Міністерство культури Україн
ської РСР розглянуло матеріали 
жюрі республіканського огляду 
художньої самодіяльності, при
свяченого 300-річчю возз’єдікшвня 
України з Росією, що проходив у 
еічні-березні 1954 року.

За зразкову роботу в розвитку 
художньої самодіяльності Сталін
ській і Харківській областям та 
м. Києву присуджені перші міс
ця, Ворошиловградській, Дніпро
петровській, Львівській і Закар
патській областям—цруті, Київ
ській, Запорізькій, Одеській, Жи
томирській і Станіславській об
ластям — треті місця. Пере
можцям присуджені перехідні 
Червоні прапори, грамоти першо
го, другого і третього ступеня.

Міністерство культури УРСР 
відзначило успіхи в розвитку 
художньої самодіяльності Кірово
градської, Кримської, Чернігів
ської, Ровенської, Чернівецької, 
Тернопільської і Сумської об
ластей. «

За досягнення високої май
стерності у виконанні ідейно і 
художньо повноцінного репертуа
ру на республіканському огляді 
художньої самодіяльності 15 ко
лективам присуджені перші міс
ця, 49 — .другі і 29 — треті 
місця. 152 керівники колективів 
і 270 окремих виконавців заго
роджені грамотами Міністерства

Другий з'їзд Всесоюзного товариства для 
поширення політичних і наукових знань

7 квітня в Москві закінчився 
другий з’їзд Всесоюзного товарис
тва для поширення політичних 
і наукових знань.

Учасники з’їзду прийняли по
станову, спрямовану на поліпшен
ня роботи Товариства.

Відбулись вибори правління і 
ревізійної комісії.

Рі'Р академік І). М. Несмєяїнов. 
На о знаменування 300-річчя воз
з'єднання .України з Росією 0. М. 
Невмєяшів ції Академії наукСРСР 
передав в дар Академії наук Ук
раїнської РСР 70 тисяч томів 
видань Академії наук СРСР, ви
пущених з дня її заснування —з 
1725 року.

Вчених Радянської України 
тепло вітали також керівники де
легацій союзних республік.

Всі вони говорили про те ве
личезне піднесення серед робітни
ків, колгоспників, діячів науки і 
мистецтва, з яким народи СРСР 
ідуть назустріч всенародному 
торжеству — 300-річчю возз’єд
нання України з Росією. Промов
ці відзначили великі успіхи, 
яких добились українські вчені в 
розвитку передової вітчизняної 
науки, говорили про плодотворну, 
творчу співдружність учених на
шої Батьківщини, побажали їм 
нових успіхів у творчій праці на 
благо великої радянської Бать
ківщини.

На сесії заслуханий ряд допо
відей, присвячених 300-річчю 
возз’єднання України з Росією.

(РАТАУ).

культури Української РСР і цін
ними подарунками.

♦ «
№

За заслуги в розвитку само
діяльного мистецтва Президія 
Верховної Ради Української РСР 
своїми Указами від 7 квітня 1954 
року присвоїла почесне звання 
заслуженої капели Української 
РСР:

Капелі бандуристів Палацу 
культури Дніпродзержинського 
металургійного заводу імені Дзер- 
жинського.

Хоровій капелі Воіропіиловтргд- 
ського Палацу культури імені 
Леніна.

Хоровій капелі Палацу культу
ри Київського заводу «Більшо
вик».

Хоровій капелі Краматорського 
Палацу культури імені Леніна.

Хоровій капелі Харківського 
Палацу культури «Металіст».

Дев’яти керівникам хорових, 
танцювальних та інших колекти
вів художньої самодіяльності 
присвоєне почесне звання Заслу
женого артиста Української РСР.

Президія Верховної Ради Укра
їнської РСР нагородила 20 колек
тивів художньої самодіяльності 
Почесною Грамотою Президії Вер
ховної Ради Української РСР і 
65 чоловік — Почесними Грамо
тами і Грамотами Президії Вер
ховної Ради Української РСР.

(РАТАУ)

У часники з’їзду прийняли при
вітання ЦК КПРС.

♦
X- •»

Відбулося засідання пленуму 
правління Всесоюзного товариства 
для поширення політичних і на
укових знань. На ньому була об
рана президія правління Товарис
тва. Головою правління обраний 
академік 0. І. Опарін.



ЗП'ятниця, 9 квітня 1954 р. СТАЛІНСЬКИЙ ПРАПОР

СОЦІАЛІСТИЧНЕ ЗМАГАННЯ НА ЧЕСТЬ 300-РІЧЧЯ ВОЗЗ'ЄДНАННЯ УКРАЇНИ З РОСІЄЮ

День у день підвищувати 
продуктивність праці

Соціалістичні зобов'язання гірників 
Семенівського вуглерозрізу

ВІСТІ
З КОЛГОСПІВ

За право участі у Всесоюзній 
сільськогосподарській виставці

Прагнучи достроково виконати 
завдання п'ятого п'ятирічного 
плану, достойно відзначити між
народне свято трудящих 1 Трав
ня і 300-річчя возз’єднання Ук
раїни з Росією, колектив Семе- 
ніь^щіго вутлероарізу гаряче під
хопив почин москвичів і бере на 
себе такі соціалістичні зобов'я
зання:

1. Річний план видобутку ву
гілля виконати до 25 грудня і 
дати додатково 50 тисяч тонн 
палива.

2. Річний план вскриші вико
нати до 28 грудня.

3. Дати понад план квітня 10 
тисяч тонн вугілля і 25 тисяч 
кубометрів вскриші.

4. Знизити собівартість однієї 
тонни вугілля на 2,5 процента 
проти плану на 1954 рік.

5. Знизити зольність вугілля 
проти встановленого стандарту 
на 1 процент.

6. Підвищити продуктивність 
праці робітників проти плану 
1954 року на 2 проценти.

7. Довести продуктивність на 
кожний працюючий екскаватор

«УЗТМ» один мільйон куі імегрів 
вскриші на рік.

8. Підвищити продуктивність 
вскришних екскаваторів проти 
плану на 10 процентів і видобув
них — на 5 процентів.

9. Довести середньодобову про
дуктивність елоктровозосостава 
до 1.500 кубометрів породи при 
завданні 1.200 кубометрів.

10. Добитися виконання норм 
виробітку всіма гірниками розрі
зу. В квітні забезпечити виконан
ня норм виробітку робітниками в 
середньому на 115 процентів.

Колектив робітників, інженер
но-технічних працівників ще 
ширше розгорне соціалістичне 
змагання за неухильне підвищен
ня продуктивності праці, за кра
ще використання потужної техні
ки, виявлення і приведення в дію 
нових резервів виробництва.

Соціалістичні зобов'язання 
обговорені і прийняті на збо
рах робітників, інженерно-тех
нічних працівників і службов

ців Семенівського вуглероз
різу.

СІЮТЬ КОРМОВІ БУРЯКИ
Успішно завершивши сівбу цук

рових буряків, механізатори 
тракторної бригади А: 1 Олек
сандрійської МТС (бригадир Яків 
Козак) розгорнули сівбу кормових 
буряків.

За день цією культурою засія
но 10 гектарів.

ПІДНІМАЮТЬ ПАРИ
У колгоспах району розпочато 

оранку квітневих парів. Перші 
ЗО гектарів пару зорали механі
затори тракторної бригади Л? 17, 
які обслужують артіль ім. Воро- 
шилова. Близько 20 гектарів па
ру піднято в колгоспі ім. Володи
мира Ульянова.

З великим задоволенням і ра
дістю зустріли колгошнюки МІСЬ
КОЇ артілі ім. Леніна постанову 
Ради Міністрів Союзу РСР і 
Центрального Комітету КПРС про 
відкриття в серпні цього року 
Всесоюзної сільськогосподаренкої 
виставки в столиці нашої Бать
ківщини — Москві. Вони праг
нуть завоювати почесне право— 
бути учасниками цієї виставки.

Понад 20 років Гаврило Мазур 
працює бригадиром городньої 
бригади в колгоспі. З року в рік 
бригада, яку він очолює, одержує 
високі врожаї овочевих культур.

Цього року городники борють
ся за 250 центнерів капусти, 
220 центнерів помідорів та огір
ків з кожного гектара посіву, а 
також за високий уродкай всіх 
інших овочевих культур.

Щоб виконати взяті зобов'язан
ня, городники взимку вивезли

в поле дветатию кількість місце
вих добрив, заклали парники на 
220 рам, в яких висіяли помідо
ри, капусту, сипі баклажани, со
лодкий перець.

Зараз колгоспниці Марфа Тка- 
ченко, Ганна Любимова та інші 
пікірують розсаду в земле-пере- 
гнійні горщечки.

Вабить око соковита зелень 
городніх рослин в колгоспній теп
лиці. Тут достигають ранні ово
чі. Днями для трудящих міста 
було продано багато свіжої ци
булі. Незабаром на ринок надій
дуть червоні помідори.

Овочеводи колгоспу прагнуть 
зустріти всенародне свято 300- 
річчя возв’єднантія України з Ро
сією достойними подарунками і 
завоювати право участі у Всесо
юзній сільськогосподарській вис
тавці.

Б. ОЛЕКСАНДРОВ.

Відповідь вугільників
Гірники Бапдаківсміого вугле

розрізу, відповідаючи на заклик 
"* колективів московських лідпри- 

-♦ вмісти, зобов'язуються дати понад 
V річний план 26 тисяч тонн ву- 
4-_ гілля, а в Квітні — 3 тисячі 

тонн і 13 тис. кубометрів вскри- 
ші, підвищити продуктивність 
праці на 3 проценти, знизити 
собівартість тонни вугілля на 

—-» півтора процента, знизити золь
ність вугілля на один процент.

Ми поставили перед собою зав
дання шляхом поліпшення орга
нізації праці і ущільнення робо
чого часу добитися викомання 
норм виробітку всіма гірниками 
в середньому на 115 процентів, 
добитися середньодобового виве
зення вугілля на один еЛактро- 
возоеостав 1.550 тонн і вскриші 
— 1.400 кубометрів породи.

А. ЄРЕМЕНКО, 
помічник головного інженера 
Байдаківського вуглерозрізу.

САДЖАЮТЬ КАРТОПЛЮ
Механізатори тракторної брига

ди т. Яценка, які працюють в ар
тілі ім. 19 з'їзду 1ІПРС, успіш
но впоравшись з сівбою ранніх 
зернових культур, соняшника іі 
цукрових буряків, розпочали по
садку картоплі квадратно-гніздо
вим способом.

Одночасно з посадкою картоплі 
в гнізда вносяться добрива. За 
перший день роботи картопля 
висаджена на 4 гектарах.

Посадка цієї культури прова
диться і в колгоспах ім. 18 парт- 
конфереиції та деяких інших.

Як ми запобігаємо перевитрати мастила

Передовики змагання
5 квітня в Олександрійській 

автобазі були підведені підсумки 
роботи за перший квартал. Кра-
щих показників добився колектив 

•^ВКівтоколони № 1, якою керує 
Ж т. Воронцов.
у Колектив автотранспортний ко

лони план вантажоперевезень ви
конав на 148 процентів, зеконо
мив 6.000 літрів бензину.

| Змагаючись на честь 300-річчя 
возз'єднання України з Росією і 
міжнародного свята трудящих 

~г Першого травня, водії автомашин 
»■ тт. Лебединець, Білошсвський,
4 --------

Кошовий, Гончаренко та інші 
виконали квартальне завдання на 
140 — 1.80 процентів.

Трудівники контори підхоплю
ють заклик москвичів про роз
гортання соціалістичного змаган
ня за підвищення продуктивності 
праці. Ми боремось за краще ви
користання внутрішніх виробни
чих резервів, збільшення перебігу 
автомашин без капітального ре
монту.

С. БОЙКО, 
голова цехового комітету Олек

сандрійської автобази.

Лісонасадження 
в артілях

Колгоспники артілі ім. Хрущо
ва розпочали лісонасадження. За 
день вони посадили дерева на 
площі в один гектар.

До ремонту лісосмуг приступи
ли артілі ім. 12-фаччя Жовтня 
та ім. Жданова, які привели в 
належний порядок по 4 гектари 
лісових насаджень.

М. КУЛ1ШЕНКО,
агроном-лісомеліоратор Олек

сандрійської МТС.

З практики відомо, що чимало 
і тракторних двигуні® «С-80» 

значно перевитрачають мастило. 
Всі паші прагнення усунути цей 
недолік не давали бажаних на
слідків.

Аналізуючи роботу двигуна, 
ми прийшли до висновку, що за
зор між юбкою поршня і гільзою 
встановлено завищений (0,32— 
0,35 міліметра).

В час зимового ремонту, пора
дившись з бригадиром тракторної 
бригади т. Губським, ми виріши
ли поставити на трактор «С-80»

№ 76 поршні і гільзи з зазором 
0,18—0,21 міліметра. Після ре
монту обкатували мотор протягом 
10 годин з послідовним наванта
женням.

Тепер уже можна зробити пев
ні висновки. Трактор Я» 76 пра
цює з 17 березня в артілі «Пра
пор комунізму». За цей час на 
закритті вологи та культивації 
зябу він обробив 1.246 гектарів 
ріллі і не перевитратив жодного 
грама мастила.

С. ШАЛОВ, 
механік-контролер Користів- 

ської МТС.

Підвищуємо продуктивність тваринництва
Тваринники артілі ім. Ждано

ва, виконуючи історичні рішення 
партії і уряду, добиваються даль
ших успіхів у справі збільшення 
поголів'я громадської худоби і 
зростання її продуктивності.

Створивши міцну кормоіву баву 
на зимовий період, ми забезпечи
ли високі надої молока. За поло
вину господарського року серед
ній надій на фуражну корову в 
артілі становить 646 літрів.

Ще вищих показників доби
лись доярки Марія Сафроненко, 
Марія Юшта, Ольга Оінопа та ін
ші, які надоїли в середньому на 
кожну закріплену фуражну коро
ву понад 700 літрів молока.

Непоганих успіхів добилися 
також птахарки тт. Ковбасежо 
та Ложчеико. Вони вже одержали 
по 19 яєць на кожну несучку.

А. ЖЕНИЛЕНКО, 
секретар парторганізації.

У будівельників
Підвищенням 11 ро д унти ви ос ті

праці відзначають дні підготовки 
іо святкування 300-річчя возз'єд
нання України з Росією будівель- 
ники Димитровського тресту. Змі
на десятника Д. Іірасюка знач- 

.*но перевищує норми виробітку, 
випереджає графік. Так,за графі
ком передбачалось завершити зем
ляні роботи до 25 березня. Зав
дання було виконано раніше

« строку. Це дало змогу муляїрам 
-докласти близько 200 кубометрів 

Х ’ каменю.

Стахановською працею тут від- 
ЛІІ'.ііачається бригада мулярів, очо

лювана т. Матяшем. Вона виро
бляє до двох норм. Зразки високо

продуктивної праці показує ком
сомольсько-молодіжна бригада По
ліпи Олексюк. Молоді будівельни
ки набагато перевиконують денні 
завдання.

На спорудженні їдальні, де 
працюють ці бригади, передбачає
ться впровадити механізацію тру
домістких робіт. Тут працювати
муть баштові крани, підіймаль
ними. Подавання цегли здійсню
ватиметься в контейнерах. Це до
зволить скоротити час на тран
спортуванні матеріалів до робочих 
місць на ЗО—40 процентів.

На будівництві розгортаються 
роботи по зведенню стін.

О. СВИРИДОВ.

Колгоспники артілі ім. 18 партконференції в тісній взаємодії з механізаторами тракторної 
бригади Тіта Крючкова успішно ведуть весняно-польові роботи. Вони вже завершили сівбу 
ранніх зернових, соняшника, саджають картоплю.

На знімку: агрегат тракториста Івана Рубця на сівбі соняшника. На передньому плані 
голова правління т. Попов і колгоспниця Ніна Велика перевіряють якість квадратно-гніздової 
сівби соняшника.
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Буржуазна демократія без маски
лади 

демоюра- 
розпцсують 

спо- 
зра- 
ка- 
як

■на-

Москва. В їдальні Краснохолмського комбінату є „буфет 
самообслужування", в якому продаж продуктів провадиться без 
продавця. Відвідувачі, вибравши продукти і підрахувавши їх 
вартість, залишають гроші в ящику каси.

На знімку: в буфеті без продавця.
Фото Е. Євзерихіна. Прескліше ТАРС.

Як ми провели весняні канікули
Весняні канікули ми, вихо

ванці дитячого будинку К» З 
ім. Сталіна, провели дуже ціка
во. Вони запам’ятаються надовго.

Напередодні канікул було скли
кано засідання ради піонерської 
дружини, де намітили плач про
ведення канікул. Щоб вони були 
цікавими, вирішили влаштувати 
екскурсії по нашому місту і ра
йону. План свій ми здійснили.

В перший день канікул побу
вали в артілі «Червоний тесляр». 
Тут ми побачили вісі процеси ро
боти, з цікавістю оглядали ма
шини.

Другого дня відвідали гудзи
кову фабрику, де нам показ їли і 
розповіли, як з черепашок виго
товляють красиві гудзики.

27 березня всі вихованці на
шого будинку були присутніми 
на огляді художньої самодіяль
ності. З- великим захопленням ми 
слухали виступи* дитячих колек
тивів шкіл міста.

Наступний день був для нас 
особливо радісний. Ми прогляну
ли кінокартину «Команда з на
шої вулиці». Всі були задоволені 
і довго обговорювали цю карти
ну, особливо сподобалась нам міц
на дружба між юнаками команди. 
Надвечір цього ж дня в нашому 
будинку була проведена чи
тацька конференція по книзі Бі- 
рюкоіва «Чайка».

29 березня ми зробили екскур
сію на брикетну фабрику. Інже
нер т. Котлярова показала нам 
весь процес вироблення брикету. 
Вена старанно і детально пояс
нювала кожну операцію на виго-

товленмі брикету, особливо звер
тала увагу на механізацію під
приємства. Ми побачили, як 
складними машинами управляють 
люди. І не один з нас мріяв уп
равляти такою технікою.

Наступний день видався соняч
ний, теплий. В цей день виріши
ли пройтися колгоспними поля
ми, ознайомитись з господарством 
міського колгоспу ім. Леніна. На 
подвір'ї артілі нас привітно зу
стріла жінка — завідуюча сви
нофермою т. Голо-вченко. За 
теплу зустріч відразу її полю
били. Вона повела шГс в теплі, 
світлі і чисті свинарники. Ми не 
могли налюбуватися чистими по
росятками. 'Гов. Головченко роз
повіла про свою роботу на фермі.

Особливе враження справила 
на нас теплиця колгоспу. В той 
час, коли надворі ще холод
но, в теплиці вже цвітуть помі
дори. Городниця т. Любимова роз
повіла нам про те, як в теплиці 
вирощуються ОВОЧІ.’

Коли повертались додому, повз 
нас проходив трактор «Белаїрусь». 
Кожному хотілося проїхатись на 
ньому. Тракторист т. Груша відга
дав нашу думку і дозволив нам 
проїхатись з ним. Вихованець 
Володя Кошовий сказав, що він 
обов’язково буде трактористом.

Так весело і цікаво провели 
вихованці дитбудинку свої кані
кули.

Слава ПАВЛОВ, Женя ЗУБ- 
КОВА, Боря ПАВЛЕНКО — 

вихованці дитбудинку № З 
ім. Сталіна.

Реакційна преса і радіо капі
талістичних країн на всі 
вихваляють буржуазну 
тію. Вони старанно 
горезвісний американський
сіб життя», видають його за 
зок «досягнень» так званої 
піталістичної цивілізації. А 
же виглядав ця демократія 
справді?

В руках буржуазії є наймо- 
гутяіший засіб гноблення трудя
щих — приватна власність на 
засоби та знаряддя виробництва. 
Володіючи фабриками, заводами, 
банками, буржуазія необмежено 
панує в країні. Так, справжні
ми хазяями СІЛА є капіталістичні 
монополії Моргана, Форда, Дюпо- 
на, Рокфеллеіра та інші.

.V Франції жменька людей, що 
стоять на чолі кількох десятків 
трестів-мільярдерів, кількох фі
нансових груп, панує над всім 
економічним і політичним життям 
країни. Вони тримають в своїх 
руках основні джерела прибутків. 
В їх руках знаходиться держава 
з усіма її фінансовими ресурсами, 
засобами примусу, апаратом нав
чання і пропаганди.

Свобода в капіталістичних кра
їнах означає свободу буржуазії 
шляхом експлуатації, розорення 
і зубожіння більшості населення 
одержувати для себе максимальні 
прибутки.

Тепер в капіталістичних краї
нах все виразніше виступають 
обриси нової економічної кризи. 
Зростає безробіття, знижується 
життєвий рівень трудящих. У 
СІП А вже налічується но менше 
13 мільйонів повністю або част
ково безробітних, в Японії — 10 
мільйонів, у Західній Німеччині
— майже 3 мільйони повністю 
або частково 
денній Кореї 
йоли і т. д.

Величезні
піталістичиих країнах 
з краю в край, шукаючи робо
ти. Змучені і голодні, доведені 
до відчаю, багато з них кінчають 
життя самогубством або вмира
ють голодною смертю. Так, на 
вулицях Пусана, в Південній Ко
реї, протягом 1953 року вмерло 

.від голоду 1.600 чоловік.
У фінському місті Ювяскюля, 

як повідомляла недавно датська 
газета «Інформалпон», місцевий 
житель — автомобільний технік
— застрелив двох синів, дружи
ну, а потім покінчив з собою. Га
зета відмічає, що «причиною від
чайдушного вчинку батька було 
тяжке матеріальне становище».

Це наочні приклади того, чого 
варті балачки про буржуазну 
демократію, про свободи грома
дян в умовах капіталізму. Бур
жуазна демократія, говорив В. І. 
Ленін, — це «вбрання для хижа
ка, найбільш звірячого, цинічно
го, який готовий розорити сотні 
мільйонів людей» (Тв., т. 29, 
стор. 46).

Проповідники буржуазії нама
гаються довести, що в капіталіс
тичних країнах існує нібито сво
бода особи. Проте дійсність спрос
товує твердження буржуазних 
проповідників. У капіталістичній 
Америці передові, прогресивно 
настроєні люди зазнають пере
слідувань, арештовуються, уів’яз-

безробітних, у Пів- 
— понад два міль-

маси людей в ка-
блукають

День зустрічі пернатих друзів
Проведення піонерського свята 

—День птахів стало традицією 
в пгколах радянської країни.

В неділю, 4 квітня, піонери та 
учні шкіл міста вийшли па свя
то колонами, прикрашеними пра
порами, лозунгами. Багато піоне
рів та школярів зробили для сво
їх пернатих друзів шпаківні.

Під звуки духового оркестру 
вихованців дитячого
М 3 ім. Сталіна колони попряму
вали на міський стадіон.

' Свято—День птахів відкрив 
секретар міськкому ЛКСМУ т. Ва
рана. Про значення птахів і їх 
охорону розповів інспектор МІСЬК
ВНО т. Захаров. Від піонерів вис
тупила учениця середньої ІНКОЛИ

будинку

БК—00543

X» 1 Лаврова. Учень середньої 
школи К: 15 Яновський розказав 
вірш «Окворцьі прилетели».

Найбільш організованими і ак
тивними учасниками у проведен
ні свята показали себе піонерські 
дружини середніх шкіл К» 1, № 2 
і № 3.

Піонери закликали всіх шко
лярів зустріти наших пернатих 
друзів добре обладнаними шпаків
нями, охороняти їх.

Свято закінчилося масовими 
іграми.

Р. БЛАГАЯ, 
зав. відділом по роботі серед 

шкільної молоді та піонерів 
МК ЛКСМУ.

нюються в тюрми. Там арешто
вують людей навіть за те, що во
ни посилаються на права, перед
бачені американською конститу
цією. В СІНА посаджені в тюрму 
найкращі представники народу, 
муж) борці за мир і свободу — 
керівники-комуністичної партії.

Ідеологи буржуазії говорять 
про, так звану свободу друку. Але 
про яку свободу Друку може 
йти мова, якщо в усіх без винят
ку капіталістичних країнах ви
дання газет, журналів, книг, а 
також радіомовлення знаходяться 
в руках великих капіталістів. 
Преса і радіо капіталістичних 
країн цілком залежать від моно
полій і служать їх інтересам, ве
дуть розгнуздану пропаганду но
вої світової війни, підтримують 
реакційні заходи, -спрямовані про
ти трудящих, зводять наклеп па 
Радянський Союз і країни народ
ної демократії.

У капіталістичних країнах не 
існує свободи слова для трудя
щих. Цим правом широко і без
перешкодно користуються ІІ.ІЛ'Ї 
війни і мракобіси, які відкрито 
закликають до нової світовії 
війни. Ім нема чого боятись пе
реслідувань: вони виконують во
лю своїх хазяїв.

В країнах капіталу великого 
поширення набрала расова дис
кримінація. .V США і в Півден
но-Африканському Союзі неграм 
заборонено вчитися в школах, 
де вчаться білі, відвідувати те
атри, кіно, парки, їздйти в поїз
дах, трамваях, тролейбусах, яки
ми користуються білі, і т. д. За

порушення цих расистських за
конів неграм загрожує «суд Дія
ча , широко застосовув^Йй у 
СІП А, в ІІівдішіпо-АфрикЖькому 
Союзі та в ряді інших капіталіс
тичних країн. Недавно, наприк
лад, в американському місті Грін- 
віллі (штат Південна Кароліна) 
був убитий ударом ножа негр 
Джо Каняінгхем. За законами 
цього штату за вбивство людини 
винний карається на ЗО років 
тюремного ув'язнення. Вбивцю 
Роберта Ньюмена судили і'^Гсу- 
ЛІІ.1И... до двох років тюремного 
ув'язнення. Присутні були нема
ло здивовані такою м’якою мірою 
покарання. Здивування розвіяв 
суддя, який заявив, що підсудний 
засуджений не за вбивство негра, 
а за випивку в компанії з не
гром. Такі безкарні вбивства чи
няться в Сполучених Штатах
часто.

В буржуазних державах суд і 
поліція, війська й розвідка, церк
ва й тюрми стоять на варті ка
піталістичних порядків, захища
ють вдасть імущих, звернуті Про
ти трудящих.

Справжня свобода і рівність 
громадян можливі тільки в со- "п 
ціалістичному суспільстві, де лік
відовані експлуататорські класи, 
де всі багатства країни і вся по
літична влада належать труда- і 
1ЦИМ.

Паіідемояратичнішою державою, 
яка втілила в собі демократію 
найвищого типу, є наша вели*»— 
Батьківщина —Радянський Союз.

Д. РЯБОВ.

Протест колишніх англійських 
військовослужбовців

Під час мітингу, організованого 
в Лондоні з нагоди п'ятих роко
вин з дня створення 
атлантичного союзу, 
лишініх англійських 
с л у ж бо в ц і в заквдала 
головнокомандуючого
силами Північно-атлантичного со
юзу в Європі американського ге
нерала Грюнтера, який виступав 
на мітингу. В листівках викри
вані'я агресивний характер хмери-

ІІІВ’НІЧНО- 
група ко- 
нійеьково- 

лиетівками 
збройними

камських воєнних готувань у Єв
ропі і відповідальність Сполуче
них Штатів за озброєння нацист
ських воєнних злочинців, провід 
дення політики диктату і роз'- 
трату матеріальних цінностей і 
людських сил па підготовку до 
війни.

Редактор В. МАЛЕНКО.

Олександрійське педагогічне училище
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СЛУХАЧІВ 

НА IV КУРС ЗАОЧНОГО ВІДДІЛУ
На IV курс приймаються особи, які працюють на педа

гогічній роботі, але не мають закінченої педагогічної освіти 
(вчителі 1 —IV класів, вихователі дитсадків, дитбудинків, піонер- 
вожаті та вчителі фізичного виховання).

Вступники складають екзамени з таких предметів: 
російська мова І література (письмово—твір і усно), ук
раїнська мова і література (письмово—диктант і усно), 
Історія СРСР (усно).

Заяви про вступ приймаються до,31 травня.
До заяви додається: свідоцтво про освіту (в оригіналі), 

довідка з місця роботи, автобіографія, три фотокартки, довідка 
про стан здоров'я.

Вступні екзамени проводитимуться з 1 по 
20 червня.

Адреса педучилища: м. Олександрія, вул. Діброви, 21.
ДИРЕКЦІЯ.

—= Олександрійська інкубаторна станція - - - - - - -
з 1 квітня провадить обмін курчат на яйця з розрахунку 
15 яєць за 10 курчат.

Провадиться також продаж курчат для населення за 
готівку. ДИРЕКЦІЯ.

Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 60.
Олександрійська міська друкарня, Кіровоградського обласного управління культури, м. Олександрія, вул. Шевченка, 71. Зам. № 659 Т. 5.000
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- Вище прапор 
соціалістичного змагання!

За нові перемоги комуністичного 
будівництва!

Посилювати масово-політичну 
роботу на весняній сівбі

Ьр Широким фронтом ірозгор- 
■'^.-■иулись весняні польові робо

ти на полях колгоспів і рад
госпів нашого району. Пра
цівники сільського господар
ства вступили в найвідпові
дальніший період боротьби 
за високий урожай, за вико
нання рішень вересневого і 
лютнево-березневого плену
мів ЦК КПРС.

XVIII з’їзд КП України, 
який недавно відбувся, у сво
єму рішенні вказав шляхи 
дальшої боротьби за успішне 
проведення весняної сівби та 
інших польових робіт цього 
року. Трудове і політичне 
піднесення колгоспного се
лянства. зросла технічна ос
нащеність сільського госпо
дарства, наявність великого 
загону спеціалістів сільсько
го господарства дозволяють 
швидко і на високому агро
технічному рівні провадити 
всі польові роботи.

Могутнім засобом партій
них організацій у досягнен
ні цієї мети є масово-політич
на робота з людьми. Чим 
складніші завдання, які тре
ба розв'язувати, тим шир
шим повинен бути розмах 
політичної роботи, тим з біль
шою наполегливістю необ
хідно її проводити.

Нині вся агітаційно-масо
ва робота повинна бути спря
мована па роз’яснення рі
шень вересневого і лютнево- 
березневого Пленумів ЦК 
КПРС, на мобілізацію тру
дящих на боротьбу за дальше 
круте піднесення всіх галу
зей сільського господарства.

У нас є чимало партійних 
організацій, які показують 
приклад того, як треба вести 
агітаційно-масову роботу під 
час весняної сівби. Партійна 
організація колгоспу ім. 18 
з'їзду ВКП(б), наприклад, зо
середила масово-політичну 
роботу в рільничих і трактор
них бригадах. План агітко
лективу, схвалений партій
ною організацією, передба
чає проведення бесід, допові
дей, лекцій, читок газет і ху
дожньої літератури, випуск 
стінних газет і польовою вис
тупи агіткультбригади. Агіта
тори закріплені за бригада
ми і ланками. Кожен з них 
знає, коли, де і на яку тему 
він буде проводити бесіду. 
Повсякденна змістовна робо
та з людьми підвищує їх сві

------- -— ------------
В СТИСЛІ СТРОКИ

Хлібороби баївдурівської артілі 
ім. Сталіна, закінчивши сівбу 
ранніх, приступили до посадки 
овочів та картоплі.

На площі 15 гектарів вже по
сіяно столові буряки, моркву і ін
ші городні культури. 

домість, благотворно впливає 
на господарські справи ар
тілі.

Проте в ряді колгоспів 
розмах і рівень масово-полі
тичної роботи ще не відпові
дає вимогам сьогоднішнього 
дня. Це можна сказати і про 
партійну організацію Олек
сандрійської МТС. Секретар 
партійної організації т. Гор- 
беико недостатньо спрямовує 
роботу агітаторів. Тут протя
гом довгого часу не скликаю
ться семінари і наради агіт
колективу, виконання партій
них доручень комуністами не 
контролюється. Тому-то в 
тракторних бригадах №№ 1.
4. та 17 до цього часу неор
ганізовано вивчення рішень 
лютнево-березневого Плену
му ЦК КПРС та рішень 
XVIII з’їзду КП України. 
Внаслідок занедбаності ім^со- 
во-політичної роботи в цих 
тракторних бригадах по- 
справжньому не розгорнута 
боротьба за одержання висо
кого врожаю в цьому році.

Істотні недоліки в масово- 
політичнїй роботі серед кол
госпників і механізаторів по
яснюються тим, що відділ 
пропаганди 1 агітації райкому 
КП України та його завідую
чий т. Вдовиченко ще слабо 
керує роботою агітколекти
вів, не подає їм практичної 
допомоги.

До агітаційно-масової ро
боти ще мало залучаються 
спеціалісти сільського госпо
дарства, інтелігенція і пере
довики виробництва. Ось чо
му політична робота в бага
тьох селах поставлена неза
довільно.

Для дальшого піднесення 
рівня політичної роботи тре
ба, щоб партійні організації 
постійно дбали про кожний 
сільський агітколектив, знали 
і своєчасно задовольняли їх 
запити, забезпечували агіта
торів необхідними матеріала
ми для бесід.

Весняна сівба — серйоз
ний екзамен для партійних 
організацій колгоспів. МТС і 
радгоспів. Всемірне посилен
ня масово-політичної роботи, 
підвищення її ідейного рівня 
і дійовості—надійна запору
ка успішної мобілізації тру
дівників села на боротьбу за 
зразкове проведення всіх 
весняно-польових робіт.

До квадратно-гніздової посадки 
картоплі приступили тракторні 
бригади Павла Лановчука, Петра 
Фатовеїїка і Федора Братка, які 
обслужують колгоспи ім. Леніна 
ЦІротопопівіка), «Заповіт Леніна» 
та «Прапор комунізму».

В ЦК влксм

Про Всесоюзне соціалістичне змагання 
молодіжних тракторних бригад

Ції ВЛКСМ прийняв постанову 
про організацію разом в .Мі
ністерством сільського господар
ства СРСР Всесоюзного соціаліс
тичного змагання молодіжних 
тракторних бригад МТС за успіш
не розв’язання завдань, постав
лених Комуністичною партією і 
Радянським урядом перед сіль
ським гоподаретвом.

В основу змагання повинно бу
ти покладене виконання молодіж
ними тракторними (бригадами 
встановленої планової урожай
ності по всіх 'культурах, своєчас
не іі якісне проведення польових 
робіт, високопродуктивне вико
ристання техніки, активна участь 
в дальшому піднесенні громад
ського тваринництва.

По нашій Батьківщині
ВИПУСКНИКИ ВУЗУ 

ЇДУТЬ НА ЦІЛИННІ ЗЕМЛІ
Московська сільськогосподар

ська Академія імені К. А. Тіміря- 
зева випускає в нинішньому році 
650 спеціалістів, серед яких агро- 
номи-рільники, зоотехніки, плодо
овочівники, економісти, агрономи 
по захисту рослин.

Понад 200 молодих спеціалістів 
висловили бажання поїхати на 
роботу в райони освоєння цілин
них і перелогових земель. Вони 
направляються в Казахстан. Знач
на група випускників працювати
ме в Красноярському і Алтай
ському краях.

НОВІ ПІСНІ, ПРИСВЯЧЕНІ 
ЗНАМЕННІЙ ДАТІ

9 квітня в Центральному бу
динку композиторів був прослу
ханий цикл пісень композитора 
А. Новикова, присвячених 300-річ- 
чю возз'єднання України з Росією. 
Цей цикл складається з шести 
частин пісень «Гонець», «Кобзар», 
«Майовка», «Побратими», «Лірич
на дівоча пісня» і «Русь-Україна». 
В цих піснях оспівується братер
ська дружба двох великих народів 
— російського і українського.

Нові пісні композитора Новико- 
ва включені в репертуар україн
ських і московських музичних ко
лективів.

Сталінград. Комсомольська організація Сталінградського тракторного заводу сформувала 
кілька тракторних бригад з добровольців, які виявили бажання виїхати на освоєння цілинних і пе
релогових земель Заволжя. Вони поведуть на місце роботи групу тракторів „ДТ-54".

На знімку: на навантажувальній площадці. Секретар комітету ВЛКСМ заводу В. І. Александ- 
ров (зліва) проводить бесіду з від'їжджаючими на цілинні землі наладчиком В. П. Макаровим, то
карями 1. С. Ведмецьким, М. А. Шашловим та електриком 1. В. Елкснитом.

Фото А. Маклецова. Прескліше ТАРС,

Переможцями у всесоюзному 
соціалістичному змаганні вважа
тимуться молодіжні тракторні 
бригади, які доб'ються найкра
щих показників у загальному 
змаганні механізаторів МТС. 
Встановлені п’ять перших, де
сять других і 15 третіх місць.

Бригадирам, які займуть пер
ші місця, вручаються перехідні 
Червоні прапори ЦК ВЛКСМ і Мі
ністерства сільського господар
ства СРСР, цінні подарунки. 
Члени бригад—постійні праців
ники МТС—з ЗНОСЯТЬСЯ в Книгу 
пошани ЦК ВЛКСМ. нагороджую
ться значком «Відмінник соціа
лістичного сільського господар
ства» і преміюються грошовою 
премією.

ПОСАДКА КАРТОПЛІ НА УКРАЇНІ
Колгоспи південних і західних 

областей України приступили до 
садіння ранніх сортів картоплі. 
Садіння провадиться квадратно- 
гніздовим способом, яровизовани
ми бульбами по старанно удобре
ному глибокому зябу. Під насінні 
ділянки виведені найкращі низин
ні й поливні землі, торфовища, 
структурні чорноземні грунти.

КИТОБІЙНА ФЛОТИЛІЯ «АЛЕУТ» 
ВИЙШЛА НА ПРСМИСЕЛ

Трудящі Владивостока провод
жали в чергову промислову експе
дицію китобійну флотилію «Але
ут». Вона вийшла в морс на дві 
доби раніше, ніж у минулому ро
ці. Почали виходити на промисел

НОВІ ПІДПРИЄМСТВА ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
В Акмолінській, Павлодарській, 

Семипалатинській та інших об
ластях Казахстану споруджую
ться 14 механізованих маслороб
них і сироварних заводів.

За останній час стали до ладу 
і дають продукцію 77 <нових меха
нізованих макаронних фабрик у 
Новгороді, Серпухові, Калініні, 
Шатурі, Нальчику та інших міс
тах.

Бригадам, які займуть другі 
місця, вручаються перехідні 
Червоні вимпели ЦК ВЛКСМ і'Мі
ністерства сільського господар
ства СРСР та цінні подарунки. 
Кожний член бригади нагороджує
ться Почесною грамотою ЦК 
ВЛКСМ і преміюється грошовою 
премією.

Бригади, які займуть треті 
місця, одержать перехідні Черво
ні вимпели ЦК ВЛКСМ і Мініс
терства сільського господарства 
СРСР та подарунки. Члени брига
ди нагороджуються Почесною 
грамотою ЦК ВЛКСМ і одержують 
грошову премію.

(ТАРС).

Машинно-тракторні станції рес
публіки вже одержали близько 
800 картоплесаджалок «СКГ-4» і 
обладнали пристроями для квад
ратно-гніздового садіння близько 
200 спарених картоплесаджалок 
«СК-2». Для маркірування полів 
підготовлено 14 тисяч тракторних 
і 20 тисяч кінних маркерів.

також судна Курільської кито
бійної флотилії.

Далекосхідні китобої вирішили 
продовжувати змагання з колек
тивом антарктичної флотилії «Сла
ва», яке стало традиційним.

Починається будівництво вели
ких підприємств у Тулі, Тарасові, 
іжевську, Іванові, Молотові.

У Вільнюсі (Литва) почалося 
будівництво «ового м’ясокомбіна
ту. Всі процеси переробки і ви
готовлення м’ясних виробів будуть 
повністю механізовані.

(РАТАУ).
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Партійне ж иття 
Священний обов'язок комуніста

Неділя, 11 квітня 1954 р.

Комсомольська група 
в рільничій бригаді

Величні завдання комуністич
ного будівництва в нашій країні 
вимагають всемірного підвищення 
відповідальності комуністів за пе
ретворення в життя партійних і 
державних рішень, в яких вті
люється політика нашої партії. 
Обов'язки комуністів чітко виз
начені Статутом КПРС. Члени 
партії зобов’язані наполегливо 
боротись за виконання партійних 
рішень, оволодівати технікою сво
єї справи, підвищувати виробни
чу і ділову кваліфікацію, постій
но оволодівати основами марксиз- 
му-ленініз.му і т. д.

Ці вимоги Статуту нашої пар
тії стали законом для більшості 
комуністів первинної партійної 
організації тресту «Олексаидрія- 
вугі.іля ’. Члени КПРС повсяк
денно зміцнюють зв'язок з маса
ми, своєчасно' відгукуються на 
запити і потреби трудящих.

В^період підготовки і прове
дення виборів до Верховної Ради 
СРСР комуністи партортанізації 
брали активну участь в масово- 
політичній роботі серед населен
ня. Вони виступали з лекціями, 
доповідями, бесідами серед ви
борців, роз'яснювали безпартій
ним м,асам політику і рішення 
нашої партії.

Агітатори комуністи тг. Френ- 
кель, Болдирєва, Литвинеико та 
інші з честю виконали рішення 
партійних зборів. Виборці, в яки
ми вони працювали, організовано 
з’явились на виборчу дільницю, 
щоб віддати свої голоси за кан
дидатів народного блоку комуніс
тів і безпартійних. Ці товариші 
систематично працюють над під
вищенням свого ідейно-політично
го рівня, подають приклад кому
ністичного ставлення до праці.

Сумлінно виконує вимоги Ста

В період виборів до Верховної 
Ради СРСР я працювали агітато
ром на агітпункті 4. За мною 
було .завріплено кілька будників 
по Червоностудептській вулиці.

З жителями цих будинків про
вела чимало бесід, читала газети, 
журнали. Було радісно відчувати, 
що трудящі чекають мене, що 

туту КІІІ’С начальник планового 
відділу тресту комуніст т. Бори- 
сенко. Неустанно працюючи над 
підвищенням своєї виробничої і 
ділової кваліфікації, він торік ус
пішно закінчиї! заочний відділ 
Ленінградської!) планово-еконо
мічного інституту, а нині навчає
ться в Олександрійському філіалі 
вечірнього -університету імарксиз- 
му-ленінізму. Очолюваний г. Бо
рисе нком відділ успішно справ
ляється з завданнями.

Та, на жаль, є ще н такі кому
ністи, які не виконують вимог 
Статуту партії. Взяти для прик
ладу начальника відділу органі
зації праці і нормування т. Ма
льованого. Вникніть в роботу 
цього відділу, і стане зрозуміло, 
що його керівник не подає прик
ладу в роботі, не підвищує СВОЄЇ 
кваліфікації. З поля зору т. Ма
льованого випала така відпові
дальна ділянка роботи, як орга
нізація праці, хоч цей комуніст 
добре розуміє, що підвищення 
продуктивності праці нині Є ГО
ЛОВНОЮ, вирішальною умовою 
дальшого розвитку народного гос
подарства і вростання добробуту 
радянських людей.

Про занедбаність організації 
праці свідчать такі факти. В 
січні і лютому 35 процентів на
валовідбійників шахти Я: 2-3 і 
85 процентів машиністів екска
ваторів і електровозів вуглерозрі
зів не виконали норм виробітку. 
Виробничий план першого квар
талу трест в цілому не виконав, 
заборгував країні багато вугілля 
і брикету.

Серйозні промахи є в роботі 
начальника фінансового відділу, 
кандидата в члени КПРС т. Ясин- 
ського. Та він не бажає виправ
ляти недоліки, не підвищує сво

Не припиняю агітаційної роботи
вони уважно слухають мої роз
повіді.

Наша дружба з виборцями 
триває і зараз. Я заходжу до них, 
розповідаю про події в житті на
шої Батьківщини і за рубежем.

Недавно я знову побувала на 
своїй дільниці і провела з жите
лями бесіду про постанову лют

го ділового рівня, не шиїовнює 
політичних знань.

Це ж саме можна сказати і про 
начальника відділу кадрів т. Кос- 
тирю. Замість живої роботи з 
людьми, вивчення ЇХ ДІЛОВИХ і 
політичних якостей він поринув 
у ворохах паперів.

Про розмах писанини у відділі 
можна уявити з такого характер
ного факту. В березні, наприк
лад, на складання звіту про на
явність інженерно-технічних пра
цівників тут витрачено понад пуд 
паперу. Такий канцелярсько-бю
рократичний метод роботи відри
ває апарат відділу від живої, 
творчої роботи, відгороджує їх 
від людей.

Статут КПРС вимагає від ко
муністів сміливо розвивати кри
тику і самокритику знизу, вияв
ляти хиби в роботі, добиватись їх 
усунення. У цій справі велику 
допомогу партортанізації тресту 
могла б подати стінна газета «За 
уголь и брикет». Та редактор га
зети комуніст т. Пікітін забуває 
про свої обов'язки. На стовпцях 
стінгазети рідко зустрінеш кри
тичну замітку, дотепну карика
туру. Газета, як правило, запов
нюється двома-трьома загальними 
статтями, без глибокого аналізу 
справ і часто без місцевих фак
тів.

Бюро партортанізації тресту і 
його секретар т. Лосіна зобов’я
зані посилити контроль за тим, 
як комуністи виконують Статут 
КПРС, ширше розгорнути крити
ку недоліків в роботі окремих 
членів партії і на цій основі до
биватись дальшого поліпшення 
роботи апарату тресту, посилен
ня його зв'язків з трудящими 
масами.

Б. САВІН.

нево-березневого Пленуму ЦІЇ 
КІІРС. «Про дальше збільшення 
виробництва зерна в країні і про 
освоєння цілинних і перелогових 
земель».

Г. ЗЕБРАК, 
студентка культосвітнього 

технікуму.

ІЦе в 1952 році у двох ріль
ничих бригадах і на тваринниць
кій фермі артілі ім. Ворошилова 

; були створені комсомольські гру- 
! пи. Вони подали чималу допомо- 
I гу партійній організації, прав- 
| лінню у справі організації кол

госпників на боротьбу за високий 
урожай, за дальший розвиток 
громадського тваринництва.

Цього року створено комсо- 
I .польську групу і в першій ріль- 
: ничій бригаді. До її складу ввій

шли члени ВДКСМ Михайло Пів
ник, Василь Жежеря, Ліда Ки- 
щенко та Галина Куце.Ющенки, 
які. відгукнувшись на заклик 
партії, перейшли працювати без
посередньо на виробництво.

Свою роботу комсомольська 
група спрямовує па згуртування 
колективу бригади, підвищення 
соціалістичної свідомості колгосп
ників у ставленні до праці, на 
успішне виконання взятих вобо- 

[ в'язань.
— Виховання людей — склад

на і відповідальна справа, — го
ворить групорг Галина Куцело- 
щенко. — ІЦоб тебе поважали, 
треба, насамперед, самому добре 
працювати, наполегливо вчитися, 

| бути зразком для інших.
Саме такою і прагне бути Га

лина Куцелощенко. Вона повсяк
денно вникає в роботу і життя 
бригади, цікавиться, як окремі 
комсомольці виконують норми 
виробітку, чи добре засвоюють 
матеріал, який вивчають в по.ііт- 
гуртку, що читають тощо. Ці 
питання часто обговорюються па 
зборах комсомольської групи.

Якось взимку дехто з ланкових 
припинив вивозку місцевих доб
рив на поле, .посилаючись на 
морози. Комсомольська група ви- 

і рішила обговорити на своїх збо
рах питання про важливість 
своєчасного проведення зимових 
агротехнічних заходів. На збори 
були запрошені всі ланкові і ак
тивісти брига їй. Комсомольці під
дали гострій критиці окремих 
ланкових і довели їм, що вичі
кування доброї погоди ні до чо
го доброго но приведе.

На цих зборах ланкова Ніна 
Ііівняк взяла на себе зобов'язан
ня протягом ближчих днів вико
нати завдання но вивезенню доб

рив в поле і викликала на зма
гання ланку Ольги Литвин.

Наступного дня вони посилені  ̂
працювали на вивезенні добрстг 
їх приклад наслідували також 
ланки Софії та Ганни Козак.

Через кілька днів групорг зно
ву скликала нараду ланкових, па 
якій підвела підсумки виконання 
взятих зобов'язань. План заготі
вель та вивезення на поля місце
вих добрив був значно переви
конаний.

Хлібороби першої рільничої 
бригади на 1954 рік взяли на 
себе підвищені зобов’язання Во
ни борються за 18 центнерів усіх 
зернових культур і за 300 цент
нерів цукрових буряків з кожно
го гектара посіву.

Комсомольська група очолила 
боротьбу за безумовне виконання 
взятих зобов'язань. Протягом зи
ми комсомольці кілька раз обго
ворювали на своїх зборах питан
ня ігро хід ремонту сільськогос
подарського інвентаря, проведен
ня снігозатримання, підживлення 
озимих і завжди знаходили шля
хи для виправлення виявлених 
недоліків.

Зважаючи на запити хліборо
бів, комсомольська група пожва
вила культурно-масову роботу в 
сільському клубі. Багато кол
госпників завжди вечорами відві
дує клуб. Вони читають свіжі 
газети, журнали, цікаві книги. 
Тричі на тиждень в клубі демон
струються художні та агротехніч
ні кінофільми. Проводяться чи
тацькі конференції, молодіжні 
вечори.

Зараз на полях артілі в пов
ному розпалі весняна сівба. Це 
новий серйозний іспит на боє
здатність комсомольської групи. 
Спираючись на міцний згуртова
ний колектив бригади, на щоден
ну допомогу партійної організа
ції, комсомольська група висту
пає застрільником соціалістично
го змагання за гідну зустріч 
славного 300-річчя возз'єднання 
України з Росією, за дальше 
неухильне підвищення продуктив
ності праці, за одержання в цьо
му році високих урожаїв всіх 
сільськогосподарських культур.

В. СЕВЕРИН.

Розквіт культури Радянської України
Народи Радянського Союзу в 

гранні цього року будуть урочис
то відзначати 300-річчя возз’єд
нання України з Росією. Навіки 
зв'язавши свою долю з братнім 
російським народам, український 
народ врятував себе від іноземно
го поневолення і забезпечив умо
ви для економічного і культур
ного розвитку.

Культура українського народу 
розвивалась і розвивається під 
благотворним впливом прогресив
ної російської культури. Імеїна 
0. С. Пушкіна, М. 10. Лєрмонто
ва, М. В. Гоголя, 0. М. Горько- 
і іі, Т. Г. Шевченка, І. Я. Франка, 
II. І. Чайковського, 0. С. Дарто- 
мижського, М. 1. Глтнки, М. В. 
Лисенка, І. 10. Рєпіна і інших 
видатних російських і україн
ських письменників, поетів, ком
позиторів і художників однаково 
близькі українському і росій
ському народам.

Небувалого розквіту досягла 
українська культура за роки ра

дянської влади. її досягнення 
особливо наочні, коли порівняти з 
тим, що було в дореволюційний 
час. Відомо, що за царизму по
над 80 проц. всього населення 
України у віці від 9 років і ви
ще було неписьменним, а в сіль
ських місцевостях неписьменних 
було ще більше. Середня і вища 
освіта була привілеєм дворян, ка
піталістів, купці® і духовенства. 
Діти трудящих не мали доступу 
до вищих і середніх учбових за
кладів.

В результаті перемоги соціа
лізму в нашій країні сталася 
справжня культурна революція. 
11а Україні була ліквідована тяж
ка спадщина царизму — непись
менність населення. Здійснена за
гальна обов'язкова семирічна ос
віта. На кінець п’ятої п'ятиріч
ки буде завершений перехід до 
загальної середньої освіти в об
ласних і найбільших промисло
вих центрах з тим, щоб в на

ступній п’ятирічці здійснити за
гальну середню освіту по всій 
республіці. Тепер на Україні пра
цює близько 39 тисяч шкіл, в 
яких навчається 6,5 мли. дітей.

Вища освіта стала надбанням 
народу. Якщо в 1914 році на 
Україні було тільки 19 вищих 
учбових закладів, то тепер у 144 
вищих і 598 середніх спеціаль
них учбових закладах навчається 
понад 570 тисяч чоловік.

11а Україні створена широка 
сітка науково-дослідних закладів 
Академії наук УРСР. Вчені Ук
раїни збагачують радянську на
уку новими досягненнями і 
науковими відкриттями, вносять 
свій гідний вклад у справу бу
дівництва комунізму.

Величезних успіхів добилося 
українське радянське мистецтво. 
На Україні тепер працюють 74 
театри, 7830 кіноустановок, 109 
музеїв, 64 філармонії.

У містах і селах республіки 

створена широка сітка культурно- 
освітніх закладів. 6 понад 27 
тисяч клубі® і 75 тисяч бібліо
тек.

Широко розвинена в республі
ці художня самодіяльність. При 
Будинках культури і клубах пра
цюють десятки тисяч гуртків 
художньої самодіяльності, в яких 
беруть участь понад 1.150 ти
сяч чоловік. На сценах міських і 
сільських клубів тепер можна по
чути опери Чайковського, Лисен- 
ка, Даргомижського, Гулака-Ар- 
темовського та інших композито
рів. Огляд художньої самодіяль
ності, присвячений 300-річчю 
возз'єднання України з Росією, 
який відбувся в цьому році, по
казав величезне зростання (народ
них талантів, що вийшли з гущі 
народу, із сімей робітників, кол
госпним в, інтелігенції.

•Соціалістична змістом і на
ціональна фермові культура ук
раїнського народу, я’к і всіх на
родів нашої країни, розвивається 
на гранітній основі марксистсько- 
ленінської ідеології, в нерозрив

ному творчому зв'язку і органіч
ній взаємодії з культурою брлт- 

і ніх народів Радянського Союзу і 
в першу чергу з культурою ве
ликого російського народу.

Комуністична партія залучила 
до культури найшпрші маси на
роду, зробила досягнення куль
тури і науки загальнонародним 
надбанням. В країні рік у рік 
зростають асигнування на народ
ну освіту, на розвиток радян
ської науки. іВ цьому знаходить 
свій вияв постійне піклування 
Комуністичної партії іі Радян
ського уряду про розквіт соціа
лістичної культури, про умно
жання духовних багатств нашого 
народу, про дальший розвиток 
народної освіти, науки, літера
тури, мистецтва.

Радянська культура і наука, 
спрямовувані в своєму розвитку 
Комуністичною партією, успішно 
служать вашому народові в його 
благородній справі побудови ко
муністичного суспільства.

Л. ЧЕРКАШИН.
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СОЦІАЛІСТИЧНЕ ЗМАГАННЯ НА ЧЕСТЬ 300-РІЧЧЯ ВОЗЗ'ЄДНАННЯ УКРАЇНИ З РОСІЄЮ

Наслідуємо приклад москвичів
Патріотичний почин москвичів 

.«найшов гарячу підтримку трудя
щих цегельного заводу Л5 2. 

Летупаючи в соціалістичне. зма
гання за дальше підвищення про
дуктивності праці, наш колектив 
взяв на себе такі -підпищелі со
ціалістичні зобов’язання:

1. 'Виконати державний план 
1954 року 15 листопада і дати 
понад план 2 мільйони штук 
цегли.

2. Знизити собівартість про
дукції проти 1953 року на 2 
проценти і дати економії 150 ти
сяч карбованців.

3. Підвищити продуктивність 
праці проти 1953 року на 3 про
центи.

4. Добитися середнього виро
бітку на нресозмтну 33 тисячі 
штук цегли-сирцю.

5. Довести оборотність сушил 
до 20 за сезон.

6. Домогтися середнього зні
мання з одного кубічного метра 
каналу печі 1.450 штук цегли.

7. Поліпшити якість випускає
мо! продукції і дати не менше 
80 процентів цегли першого 
сорту.

Переможці
9 березня на шахті .№ 2-3 під

водились підсумки соціалістично
го змагання за березень. Шахта 
достроково виконала план пер
шого .кварталу. В березні видано 
кілька, тисяч тонн вугілля до
датково до місячного завдання.

За успіхи у змаганні управ
ління тресту «Оле.ксаіндріявугіл- 
ля» і райком профспілки вугіль
ників присудили шахті перехід-

Молодь на трудовій вахті
Молодь рудоремонтного заводу 

успішно несе трудову вахту на 
честь 300-річчя возз'єднання Ук
раїни з Росією і 1 Травня. Пе
ред у змаганні ведуть комсомоль
ці. Так, формувальник Леонід 
Решетньов, модельник Василь 
Верлан, виготовляючи деталі для 
брикетної фабрики, денні завдан
ня виконують на 170—200 про

8. Знизити витрати техноло
гічного палива проти плану па 
15 процентів.

9. Знизити витрати е.іектро- 
енфгії проти 1953 року на 20 
процентів.

Щоб забезпечити виконання 
взятих зобов'язань, ми приводимо 
в дію нові виробничі резерви. 
Вже переобладнано пресові’ госпо
дарство. Трансмісійнії установка 
змінена редукторною. Раніш си
ровина. доставлялась на навод 
автотранспортом, а .кіра.і—за до
помогою тракторів, обладнаних 
спеціальними причепами. Для 
прискорення сушіння сирцю 
зроблений паропрогрів, облад
нуються спеціальні сушильні 
площі за методом передових це
гельних підприємств.

Колектив заводу, борючись за 
достойну зустріч Першого травня 
і 300-річчя возз'єднання України 
з Росією, щодня перекриває гра
фік, видає багато надпланової 
продукції.

1. ОЛЕФІРЕНКО, 
директор цегельного заводу №2.

В. ТУРЧИН, 
секретар парторганізації.

змагання
ний Червоний прапор. Перехідні 
Червоні прапори вручено також 
передовій дільниці № 5, якою 
керує т. Ярмолюк, і комсомоль
сько-молодіжній зміні, очолюва
ній наваловідбійником т. Шпако
вим.

М. КОЛПАЧЕНКО, 
секретар комсомольської орга

нізації шахти № 2-3.

центів. Перевиконують свої со
ціалістичні зобов’язання також 
коваль Іван Тараеов. котельник 
Євген Пискун і інші молоді ви
робничники.

В. ВАСИЛЬЄВ, 
секретар комсомольської ор

ганізації рудоремонтного 
заводу.

ЗОРАНО 60 ГЕКТАРІВ 
ЧОРНИХ ПАРІВ

Механізатори тракторної брига
ди № 12 Олександрійської МТС, 
які обслужують колгосп 111 лях 
до комунізму», одночасно з про
веденням весняної сівби дбають 
про урожай наступного року. Во
ни вже підняли 60 гектарів чор
них парів.

На цій роботі відзначаються 
трактористи Леонід Вяткін і Ана
толій Гоношенко. Трактором 
«ХТЗ-НАТІ» нони зорали 18 гек
тарів парів.

Розпочалася посадка колгоспно
го саду. Цього року площа під са
дом тут збільшиться На 10 гекта
рів. Велику допомогу подають 
колгоспу учні вечірньої школи 
с. Мартоіванівки, які викопали 
ямки для дерев на 7 гектарах.

Добре працюють на посадці 
саду учениці Літа Тимошевська, 
Віра Дякова, Ніна Федоренко та 
інші.

ЗА ВИСОКИЙ УРОЖАЙ 
ОВОЧІВ

Городня бригада Митрофана 
Шульги з артілі ім. Калініна на
полегливо бореться за високий 
урожай овочів. Ще в лютому тут 
заклали 220 парникових рам, у 
яких висіяли капусту, помідори 
та інші овочі. Зараз розсада ово
чів пікірується з землеперегній- 
ні горшечки.

Незабаром городина буде ви
саджуватись у відкритий грунт.

Овочеводи артілі зобов'язались 
виростити цього року по 250 
центнерів капусти, 220 центне
рів огірків, помідор і цибулі з 
кожного гектара посіву.

♦ * ■»

Вінницька область. В кол
госпах і радгоспах області про
вадиться масове підживлення 
озимих посівів. На цій роботі 
широко використовується .аві
ація.

На знімку: підживлення ози
мої пшениці з літака в кол
госпі ім. Шевченка Вінниць
кого району.

Фото Є. Копита. 
Прескліше ТАРС.
«■ » ■»

Народна школа
сільськогосподарського досвіду

.У Москві Іссрпяя відкриється 
Не «союзна с і л ьс ь.к о господарі: ьк а
виставка. Вона буде постійно дію
чою школою передового досвіду. 
Тут демонструватимуться досяг
нення передових колгоспів, рад
госпів, МТС, тваринницьких ферм, 
учбових та наукових закладів, 
підприємств, що виконують за
мовлення для сільського господар
ства, найкращих людей колгосп- 

I ного села.
На виставці створено і оформ- 

| лемо в національному стилі 76 
і республіканських, зональних і га

лузевих павільйонів, споруджені) 
понад 400 будинків. У розділі: 
«Нове в селі» споруджені будин
ки сільського клубу, сільради, 
правління колгоспу, школи.

Розвивають всі галузі господарства
Напружено працюють (колгосп

ники в полі, в саду, на тварин
ницьких фермах артілі ім. 18 
партконфереінції.

Завершивши сівбу ранніх зер
нових, соняшника і картоплі, кол
госпники і механізатори готують
ся до сівби -пізніх культур.

Днями в артілі закінчено сів
бу кормових буряків на площі 20 
гектарів. Це вдвоє більше, ніж 
торік. Зараз провадиться посів 
цінної круп'яної культури — 
проса.

.Успішно розвивається колгосп
ний сад. Цього року площа під 
ним збільшується на 10 гектарів. 
Тракторист Іван Лошкар в агрега
ті з копальною машиною за один

Відвідувачі побачать на вис
тавці багату вітчизняну техніку, 
якою оснащує промисловість сіль
ське господарство, кращі тварин
ницькі ферми, скотні двори, по
знайомляться із прийомами праці 
передових тваринників. На кон
кретних прикладах відвідувачі 
побачать, які величезні резерви 
має наша країна для дальшого 
збільшення виробництва продук
тів харчування і сировини для 
промисловості.

Для учасників виставки, що 
добились високих показників у 
підвищенні врожайності сільсько
господарських культур і продук
тивності тваринництва, встанов
лена широка система заохочення. 

(РАТАУ).

день підготував ямки для посад
ки дерев на площі 4 гектари. З 
Олександрійського лісопитомника 
в артіль завезені саджанці яб
лунь кращих високоврожайних 
сортів.

Пасічник артілі Костянтин Ко
валенко виставив у саду вулики. 
Він зобов’язався цього року одер
жати від (Кожної бджолосім’ї ЗО 
кілограмів товарного меду і збіль
шити кількість бджолосімей з 40 
до 50.

У напруженій роботі всіх кол
госпників і механізаторів відчу
вається прагнення до нових успі
хів всіх галузей колгоспного ви
робництва.

О. СВИРИДОВ.

НА ЕКОНОМІЧНІ ТЕМИ

Знижувати собівартість будівельних робіт
Постійне піклування Комуніс

тичної партії і Радянського уря
ду про благо народу знаходить 
свій яскравий вияв не тальки в 
неухильному зниженні цін на 
продовольчі і (промислові товари, 
але і в широкому розмаху житло
вого і культурно-побутового бу
дівництва.

Для прикладу візьмемо наше 
місто. За післявоєнні роки в 
Олександрії виникли нові робіт
ничі селища Перемога, Октябр- 
ське, Димитрово, вдано в 
експлуатацію десятки тисяч 
квадратних метрів житлової пло
щі, нові школи, магазини, лікар
ні, їдальні. В значних розмірах 
ведеться будівництво і тепер.

Будувати дешево, швидко і 
високоякісно—таке бойове зав
дання. Слід, однак, сказати, що 
Димитровський трест хоча в ми
нулому році і виконав програму 
будівництва, але допустив великі 
збитки. Собівартість робіт тут ви
ще планової.

Пояснюється це насамперед 

неорганізованістю на будівельних 
дільницях, поганим використан
ням засобів механізації, відсут
ністю наполегливої боротьби за 
підвищення продуктивності пра
ці. Часто можна побачити простої 
не тільки окремих робітників, а 
й цілих бригад. Не дивно, що се
редньоденний виробіток одного 
робітника становить лише 58,6 
процента до плану. Невиконання 
норм виробітку призвело до того, 
що трест недодав обсягу робіт на 
п'ять мільйонів карбованців.

Бантажно-розвантажувальні ро
боти механізовані на 50—55 про
центів. І не тішу, що немає ма
шин і механізмів. (Воїни є. Біда 
в тому, що керівники будов тер
пимо ставляться до антимеханіза- 
торських настроїв і косноеті окре
мих командирів виробництва.

Чим, як не консервативним 
ставленням до техніки, можна по
яснити те, що в будівельному 
управлінні, очолюваному т. Бе- 
речіштамом. розчинонасоси майже 

не використовуються, штукатурні 
роботи виконуються вручну.

Ще гірше в будівельних управ
ліннях, що розташовані в Димит
рово. Тут ні на штукатурних, ні 
па земляних (роботах не застосо
вують механізмів.

Це призвело до великих пере
витрат фондів 'заробітної плати.

Міністерством вугільної про
мисловості було встановлено ди
рективне завдання по зниженню 
вартості будівництва на 5,2 про
цента. Між. тим, це завдання ви
конується погано. Два трести Ди- 
митровсьїкий і «Укрвуглемонтаж» 
перевищили нланоіву собівартість 
будівельно-монтажних робіт на 10 
і більше 'процентів, завдали 
державі збитків на кілька міль
йонів карбованців.

Одна із головних причин цьому 
—недбале, безгосподарське став
лення до обладнання, занедба
ність обліку, перевитрати мате
ріалів.

Відомо, що виписка будівель
них матеріалів повинна провади

тись за лімітними картками. Од
нак, хоч ці картки подекуди є, 
але ведуться тільки для форми. 
Вони даються не в цілому на 
об’єкт, відповідно ДО МІСЯЧНОГО 
плану і норм витрат матеріалів, 
а за вимогою того чи іншого на
чальника дільниці. А це дається 
взнаки: транжиритьея цегла, це
мент, вапно тощо.

Керівники будівельних управ
лінь не утруднюють себе турбо
тою про т?, у що обходиться дер
жаві той чи інший об'єкт, їм аби 
якоїсь-виконати план. До таких 
господарників слід віднести на
чальників будівельних управлінь 
тт. Святця і Кругдікова, які не 
бережуть народної коішйіки.

Велика питома вага в подорож
чанні вартості будівництва при
падає на різні непродуктивні ви- 
трати, порушення кошторисної і 
штатної дисципліни. 'Гак, по трес
ту «Укрвуглемонтаж» непродук
тивні витрати в минулому році 
становили 588 тисяч карбованців. 
Тільки за несвоєчасну сплату ра
хунків внесено штрафу 214 ти
сяч карбованців.

В цьому тресті дуже погано 
поставлена фівансово^розрахун- 
кова дисципліна. Прострочення 

платежів діє позичках іпоставщи- 
кам за матеріали стало системою.

Такий стан в значній мірі по
яснюється тим, що керівники 
тресту слабо вникають в економі
ку. Заступник керуючого т. Те- 
рентьєв поринув у папірці, не 
вивчає фінансово-господарської 
діяльності підприємств, причин 
збитків, не подає практичної до
помоги низовим праці віникам.

Не можна обійти мовчанкою і 
те. що будівельна дирекція (ке
руючий т. Лебедеінво) слабо спри
яє управлінням у виконанні пла
ців, незадовільно забезпечує їх 
Фінансуванням і технічною доку
ментацією, чим викликаються не
продуктивні ви трати.

Будівельні організації нашого 
міста повинні працювати рента
бельно, знижувати собівартість 
робіт, виконувати план з усіх 
показників. Всі 'можливості для 
цього є. Треба тільки, щоб за цю 
важливу державну справу по- 
справжньому взялись всі госпо
дарники, партійні і профспілкові 
організації будов.

1. КОВАЛЕНКО,
керуючий Олександрійським 

відділенням промбанку.
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Вимагатель
(Лист робітника Ю. С. Юмашева).

В отій самій міській майстерні 
X» 56, про ннюрядки в якій уже 
писалося в нашій газеті, є цех 
по ремонту взуття.

Недавно вирішив я вдати сюди 
на. ремонт чоботи. Але виявилося, 
зробити це не так легко. Брига
дира цеху Гаражі не було на ро
боті — базарював, кажуть. Дов
генько базарював, — щось біль
ше години. Довелося ждати. А 
поки вичікував, ознайомився з де
якими деталями в майстерні.

На брудних, запилених стінах 
висить кілька картин, закопчені 
зображення на них повилазили з 
рамок і ледве тримаються.

Тут же розміщена Дошка поша
ни, на якій, поряд з іншими фо
тографіями, красується портрет 
закройщика Гарасюти. Того само
го Гарасюти, що на його за бра- 
коробство і інші неприглядні

Коров'ячі сльози
В артілі „Прапор комунізму'1 (голова правління т. 

Теличко) вкрай поганий догляд за худобою. Про
дуктивність корів дуже низька. За шість місяців тут на 
фуражну корову в середньому надоєно по 200 літрів мо
лока. Від окремих з них надоюють за день лише по 500 
—600 грамів.

їсти дають дулю з маком, а доїти лізуть з баком. 
Або, який догляд, такі й наслідки.

Рис. В. Васильєва.

СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУПІВ

«ВІДКРИТИЙ лист»

іВ газеті «Сталінський прапор» 
від 13 грудня 1953 року було 
вміщено «Відкритий лист», в 
якому критикувався директор 
школи № 8 т. Борисенко на не
сплату квартплати протягом 14 
місяців, а також »а спробу за
тиску критичного виступу га
зети.

Фізкультурою в нашій країні 
займаються мільйони людей. 
Особливо захоплюються нею мо
лодь і дітвора. У вільний від ро
боти час юнаки й дівчата йдуть 
на стадіони, водні станції, зай
маються в секціях, беруть участь 
у змаганнях. Але не всі можуть 
відвідувати стадіони: іноді у лю
дини буває мало вільного часу. 
Добре було б 'Провести його на 
волейбольній площадці, пошіран- 
лятися на турніку аби ж пограти 
в городки.

Куточок гумору Росіяни і українці, які проживають у Канаді, 
відзначають 300-річчя возз'єднання 

Унраїни з Росією

справи керівники майстерні «на
клали суворе стягнення».

Але це не головне. Головне від
булося тоді, коли бригадир Гара
жа, після базарювання, повер
нувся в майстерню з віником.

Між нами відбулась приблизно 
така розмова:

— Ремонтувати чоботи при
несли, значить? — питав Гаража.

— Авжеж, — кажу.
— Почекати доведеться.
— А так, щоб скоріше?
— Щоб скоріше, сто грам го

рілки для мене купити треба. За 
два дні й відремонтуємо.

Після такого безсоромного ви
магательства мені дуже захотіло
ся отим новеньким віником, ЩО 
Гаража з базару приніс, вимести 
бруд з майстерні, а за одне й 

, бригадира Гаражу.

Ця стаття обговорювалась на 
бюро міськкому КП України.

Факти, наведені в статті, пе
ревіркою підтвердились. Бюро 
міськкому наклало на комуніста 
Борисенка партійне стягнення і 
затгртшонува.то йому повністю 
розрахуватись за користування 
квартирою.

Спортивний майданчик у дворі
Цікаву ініціативу проявили в 

минулому році київські комсо
мольці: вони почали своїми си
лами будувати спортивні майдан
чики у дворах будинків. Яка це 
велика втіха для дітвори! Цілі 
дні проводять вони в спортивних 
іграх, змаганнях, набираються 
бадьорості і здоров'я.

Спортивний майданчик у дворі 
спорудити не важко. Насамперед 
треба вибрати місце, . скласти 
план, де що збудувати, і присту
пити до діла: розрівняти і роз

(З виступу т. Гострого на 
міських зборах партактиву).

В міській поліклініці де
які лікарі неуважно став
ляться до хворих.

чхаю...
— Будьте здорові!

Слідуючий! 
Рис. Ведерниковч.

У селі Звенигородці міс
ток через річку Інгулець 
весною і в час дощів зав
жди поринає у воді, а також 
часто буває він несправний. 
Голова Звенигородської сіль
ради т. Вечірній вважає, що 
дбати про ремонт містка не 
його справа і вичікує особ
ливих вказівок.

----- і-------
Степан ОЛІЙНИК 

«Вказівок 
немає"

— Чом не справите місток? 
Це ж бо діло ваше!
— Та немає вказівок!— 
Готова нам каже.

Що робити, як і де — 
Він, звичайно, знає.
Та сидить ото і жде: 
Вказівок немає!..

«Ви ж хазяїн, голова! 
Де ж тут перешкоди?
Та візьміть майстрів зо два, 
Та зо три підводи.

Та засипте хворосняк, 
А з боків — шалівки...» 
— Та воно, конєшно, так! 
А нема ж вказівки!..

Повторяв він ці слова, 
Все чекав та м'явся.
І на цьому голова 
Сам-таки ж попався!

Як зійшов весною лід,
Як розлило річку, 
То не раз і він убрід 
Гнав бідарку-брнчку...

Став навстоячки... пригнувсь... 
й саме серед броду — 
Ненароком похитнувсь
І... шубовсть у воду!..

Підхопивсь він і тікаї 
Аж посинів, видно...
Чує — ззаду хтось гука, 
Сміючись єхидно:

— Чом тікаєш? Там сиди!
Це ж не подобає, 
Бо ж вилазити з води — 
Вказівок немає!

чистити землю, вкопати стовпи 
для волейбольної сітки і турніка, 
обладнати місце гри в городки, 
зробити ями для стрибків у висо
ту і довжину з розгону, а якщо 
дозволить місце — і бігові до
ріжки.

Все це МОЛОДЬ МОЖЙ зробити 
сама своїми власними силами. 
Спортивний майданчик у дворі 
при жилому будинку може стати 
місцем масової фізкультурної ро
боти.

ТОРОНТО, 8 квітня. (ТАРО. 
Тут відбулося спільне урочисте 
засііаніня крайового виконавчого 
комітету Товариства Об’єднаних 
українських канадців і голов
ного правління Федерації росій
ських канадців, присвячене 
300-річчю возз’єднання України 
з Росією.

На цьому засіданні були 
прийняте звернення до всіх росі
ян і українців Канади, в якому 
говориться:

—Триста років тому на Пере
яславській Раді було прийняте 
рішення про возз'єднання .Укра
їни з Росією навіки в одній дер
жаві. Цей крок—як уже тоді пе
редбачав великий державний 
луж і полководець Богдан Хмель
ницький — зберіг українську на
цію. Він зміцнив сили обох наро
дів і дав їм можливість відбити 
всі навали сюнншгніх Ворогів, роз
винути, незважаючи на царські 
утиски, своє господарство її куль

ПРОТИ «європейської армії»
В Італії проводиться широка 

кампанія мобілізації громадської 
думки проти створення «європей
ського оборонного співтовариства» 
(«європейської армії») і за забо
рону атомної зброї. На мітингу 
прихильників миру, який відбувся 
в Римі, виступив член Всесвітньої 
Ради Миру Еміліо Серені. Європа 
«європейського оборонного спів

ПРАВЛЯЧІ НОЛА ІНДОНЕЗІЇ ПРОТИ УЧАСТІ
В АМЕРИКАНСЬКОМУ

В політичних колах Джакарти 
із занепокоєнням стежать за спро
бами США втягнути Індонезію іі 
інші країни південно-східної Азії 
в Тихоокеанський воєнний блок. 
Так званий пакт АНЗЮС (Ав
стралія — Нова Зеландія—США).

В повідомленнях преси гово-

ЗРОСТАННЯ БЕЗРОБІТТЯ В США
Голова Об'єднаної профспілки 

робітників сталеплавильної проми
словості Макдональд повідомив 
представників преси, що приблиз
но 16 процентів членів цієї проф

РІШЕННЯ ЗКП ФРАНЦІЇ ПРО ЗАГАЛЬНИЙ СТРАЙК
Цими днями Національний ко

мітет загальної конфедерації пра
ці (ЗКП) Франції одностайно 
прийняв рішення про проведення 
28 квітня загального 24-х годин
ного страйку на підтримку вимог 
трудящих про встановлення гаран

З метою поліпшення фотообслужування 
населення і виявлення кращих фотографій 

український державний трест „Укрфото1* 
разом з українським республіканським 

комітетом профспілки працівників культури
з 1 квітня 1954 року проводить 

громадський огляд на кращу фотографію на честь вели
кого свята—300-річчя возз'єднання України з Росією.

Олександрійська держфотографія № 2, 
включившись в цей огляд, приймає замовлення на всі 

види робіт як у павільйоні, так і на вихід-виїзд фотографа.
Розпочато прийом святкових замовлень від організа

цій, навчальних закладів, колгоспів і радгоспів на виготов
лення фотознімків для оформлення Дощок пошани, стендів, 
альбомів тощо.

Приймаються замовлення па виготовлення фотопортретів 
різних розмірів як з негативів фотографій, так і з фотографій 
замовників.

Гарантується висока якість фотозамовлень.
Оплату можна провадити через міське відділення Держ

банку і промбанку.
АДМІНІСТРАЦІЯ.

туру і разом боротися за свободу 
іі за свій дальший розвиток.

Протягом трьох століть, підби-^ 
виючи спроби великодержавних 
шовіністів і українських націїляа- 
ліггів-запро шпіців посіяти ворож
нечу між двома народами, україн- 

1 ці і росіяни пройшли спільний 
світлий шлях. Разом вовн утво
рили Союз Радянських Соціаліс
тичних Республік на основі само
визначення і ріннонравніїгті всіх 
націй. Разом вони сьогодні від
стоюють справу миру і дружби 
між усіма народами і державами 
світу.

Ми. українські і рої'ійські ка
надці, говориться наприкінці 
звернення, відзначимо це велике 
свято ще більшим вкладом у 
справу об'єднанні! всіх 'канадців 
доброї волі н боротьбі за демо
кратичний розвиток Канади, за 
дружбу, торгівлю і культурний 
обмін з усіма країнами і в першу 
чергу з Радянським Союзом, за 
тривалий м)ір.

товариства», сказав промовець, 
була знаряддям американських 
агресивних планів і німецького 
мілітаристського реваншизму. У 
Європі є тільки один вибір: шлях, 
запропонований Молотовим на 
Берлінській нараді і роз’яснений 
в ноті Радянського уряду від 31 
березня.

ВОЄННОМУ БЛОЦІ
риться, що на думку урядових 
кіл Індонезії пакт АНЗЮС за
хищає інтереси колоніальних",дер
жав і передбачає збереження ко
лоніальної системи, в той час як 
Індонезія бореться проти колоніа
лізму і не бажає брати участі у 
воєнних блоках.

спілки, тобто близько 200 тисяч 
чоловік; не мають роботи. Біль
шість з них втратила роботу за 
останні два місяці.

тованого мінімуму заробітної пла
ти і загальне підвищення заробіт
ної плати, допомоги і пенсій.

(ТАРС).

Редактор В. МАЛЕНКО.
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Вище прапор соціалістичного змагання 

за нові успіхи сільського господарства, за 

право бути учасником Всесоюзної сільсько

господарської виставки!

Діяльно готуватись 
^до екзаменів в школах

Виставка досягнень соціалістичного 
сільськогосподарського виробництва

Комуністична партія і Ра
дянський уряд безустанно 
дбають про піднесення куль
турного ріння трудящих, про 
виховання підростаючого по
коління. В містах і селах де
далі зростає кількість шкіл, 
викладання основ наук тісні
ше пов’язується з практикою 
комуністичного будівництва.

В Історичних рішеннях 
XIX з’їзду КПРС підкрес
люється, що в період посту
пового переходу від соціаліз
му до комунізму виняткового 
значення набуває навчання і 
виховання молоді в комуніс
тичному дусі.

Протягом трьох чвертей 
навчального року вчителі на
шого міста і району наполег
ливо працювали над перетво
ренням в життя рішень XIX 
з’їзду партії, над здійснен
ням заходів по політехнізації 
навчання, підвищення знань 
учнів і ліквідації другоріч- 
ництва.

Відомо, що якість навчан
ня і виховання залежить від 
ідейно-теоретичної підготовки 
і педагогічної майстерності 
вчителя, від його вміння на
лагодити педагогічний про
цес.

В місті і районі є чимало 
справжніх майстрів своєї 
справи, які рік у рік доби
ваються міцних знань і висо
кої успішності учнів. Зростає 
також кількість шкіл, в яких 
цілі класи досягли повної ус
пішності. З хорошими показ
никами у своїй роботі закін
чили третю чверть середні 
школи №№ 2 та 4 (директо
ри тт. Клочко та Нестеров), 
Мартоіванівська та Лікарів- 
ська середні школи (директо
ри тт. Кочмар та Радченко). 
У цих школах створена діло
ва обстановка, проходження 
теоретичного матеріалу під
кріплюється лабораторними 
роботами в кабінетах, на при
шкільних ділянках. Завдяки 
правильно налагодженій ви
ховній роботі в учнівському 
колективі вихована міцна, 
свідома дисципліна.

Під керівництвом партій
них організацій комсомоль
ські та піонерські організації 
цих шкіл правильно будують 
свою роботу, допомагають пе
дагогічним колективам у ви
хованні в учнів благородних 
рис комуністичної моралі, 
любові до праці.

Зараз школи вступили в 
завершувальний етап нав-

ЗАВЕРШИЛИ СІВБУ
Колгоспи Вінницької області 

закінчили сівбу ранніх колосо
вих. Ярою пшеницею засіяна 
площа, яка майже в два рази 
перевищує торішню. На полях 
південних районів з’явилися схо- 

чального року.- Йде напруже
на підготовка до перевідних і 
вийіускних екзаменів.

В середній школі № 4, 
наприклад, детально розроб
лено план підготовки до ек
заменів, який неухильно 
здійснюється. На протязі 
всього навчального року тут 
проводиться повторення прой
деного матеріалу. Особливу 
увагу вчителі звертають на 
тих учнів, які з різних при
чин слабо засвоїли відповідні 
теми. Для них організовані 
індивідуальні консультації, 
проводяться лабораторні ро
боти з фізики, хімії.

Проте в окремих школах 
підготовка до екзаменів пу
щена на самоплив. Це сто
сується в першу чергу семи
річних шкіл №№ 3 та 8 
(директори тт. Мордвинов та 
Борисенко), Олександрів- 
ської НСШ (директор т. Же- 
лезняков) та деяких інших.

Взяти, наприклад, семи
річну школу № 8. Тут
низька успішність з росій
ської та української мов і з 
математики. Керівник цієї 
школи т. Борисенко недостат
ньо вникає в роботу вчите
лів, уроки відвідує рідко. За
ходів до поліпшення нав
чального процесу і підготов
ки до екзаменів не вживає.

Не кращий стан з підго
товкою до екзаменів і в се
мирічній школі № 3.
Успішність в третій чверті, 
порівняно з попередньою, тут 
понизилась. З 332 учнів цієї 
школи не встигають 27. 
Особливо низька успішність 
з математики і російської мо
ви. І це в той час, коли- ці 
предмети викладають дирек
тор школи т. Мордвинов 1 
завуч т. Лукавцева.

Ці недоліки треба негайно 
виправити.

В дні підготовки до екза
менів партійні організації по. 
винні подавати дійову допо
могу педагогічним колекти
вам, здійснювати повсякден
ний контроль за їх діяль
ністю, добиватись того, щоб 
у кожній школі була зразко
во організована навчально- 
виховна робота.

У відповідь на піклування 
Комуністичної партії і Ра
дянського уряду про радян
ську школу працівники на
родної освіти повинні доклас
ти всіх зусиль, щоб успішно 
завершити навчальний рік.

РАННІХ КОЛОСОВИХ
ди ячменю, пшениці, вівса. У 
колгоспах розгорнулось перед- 
траївневе соціалістичне змагання 
за успішне завершення еівби цу
крових буряків.

(РАТАУ).

Постанову вересневого Пленуму 
ЦК КПРС про відкриття в Мошві 
в 1954 році постійно діючої 
Всесоюзної сільськогосподарської 
виставки працівники сільського 
господарства сприйняли як за
клик до розгортання соціалістич
ного змагання за право участі в 
ній.

Ради міністрів союзних і авто
номних республік, обласні і кра
йові виконавчі комітети розгорну
ли велику роботу по добору пере
довиків сільського господарства 
для участі у виставці.

Для всебічного показу досвіду 
і досягнень передових господарств 
буде дібрано 800 колгоспів, 300 
радгоспів, 200 машинно-трактор
них і спеціалізованих станцій, 
понад 300 тваринницьких ферм, 
десятки науково-дослідних і до
слідних закладів та кілька тисяч 
передовиків, організаторів і спе
ціалістів сільського господарства.

Сільське господарство нашої 
країни стає все більш продуктив
ним, зросла технічна оснащеність 
МТС і колгоспів, тому й показни
ки зараз встановлені більш висо
кі, ніж для довоєнної виставки. 
Так, п>о пшениці для колгоспів 
Української РСР, Молдавської 
РСР і Північного Кавказу показ
ник урожайності підвищений з 
15—21 центнера до 22 центне
рів з гектара, для районів Уралу, 
Сибіру і Північно-Східного Ка
захстану з 10—11 до 16 цент

На честь 300-річчя возз’єднання України з Росією

Загальні збори Академії наук СРСР
12 квітня в Москві відбулись 

Загальні збори Академії наук 
СРСР, присвячені 300-річчю воз
з’єднання України з Росією.

У святково прибраному Акто
вому залі Московського держав
ного університету ім. М. В. Ло- 
моносова, де проходили збори, бу
ли присутні понад тисячу діячів 
науки. Серед них — делегація 
Академії наук Української РСР, 
яка прибула з Києва, представ
ники всіх академій наук братніх 
республік.

Повернення в СРСР з Берліна 
делегації Комуністичної партії 

Радянського Союзу
Делегація Комуністичної партії 

Радянського Союзу в складі чле
на Президії ЦК КПРС, заступни
ка Голови Ради Міністрів Союзу 
РСР тов. А. І. Мікояна, секрета
ря ЦК КПРС тов. М. А. Суслова, 
головного редактора газети 
«Правда» тов. Д. Т. ПІепілова, 
тов. А. А. Смирнова, яка ви
їжджала в Берлін на 4-й з'їзд 
Соціалістичної єдиної партії Ні
меччини, повернулася в Москву.

(РАТАУ). 

нерів. По картоплі для участі на 
довоєнній виставці треба було 
мати врожай у колгоспах нечор
ноземної смуги від 125 до. 150 
центнерів з гектара, а зараз — 
не менш як 190 центнерів з гек
тара, показники по врожаю ка
пусти підвищені з 200 — 350 
центнерів до 400 і т. д. Для 
тваринницьких радгоспів і кол
госпних ферм зони молочного 
тваринництва раніше треба було 
одержати від кожної корови від 
1.600 до 3.000 кілограмів моло
ка за рік. Тепер же на виставку 
будуть допущені з цієї ж воїни ті 
колгоспи, які доб'ються надою мо
лока від кожної корови не менш 
як 3.000 кілограмів, а радгоспи 
— не менш як 4.000 кілограмів.

Встановлені також нові показ
ники: по доходності з гектара і 
виходу тваринницької продукції 
на 100 гектарів орної землі, лук 
і пасовищ, по механізації і за
стосуванню прогресивних прийо
мів виробництва, по освоєнню 
цілинних і перелогових земель. 
На виставці вже закінчене в ос
новному будівництво 75 павіль
йонів. її територія розширена з 
147 до 200 з лишком гектарів. 
Крім павільйонів споруджені 
зразкові оранжереї, теплиці, 
створюються ділянки з посівами 
різних сільськогосподарських
культур, створений плодовий 
сад, який налічує понад 10 ти
сяч фруктових дерев. На всій 
території буде висаджено кілька

Вступне слово виголосив пре
зидент Академії наук СРСР ака
демік 0. Ф. Несмєянов.

Тепло була зустрінута поява 
на трибуні президента Академії 
наук Української РСР академіка 
0. В. Палладіна, який гаряче ві
тав славний штаб радянської 
науки — Академію наук СРСР і 
в її особі всіх російських уче
них.

Академік Палладій оголосив ад
ресу від імені Академії наук Ук
раїнської РСР і повідомив, що 

Владивосток. З кожним роком удосконалюється техніка 
лову і обробки крабів.

На знімку: плавучі крабові заводи біля причалу порту.
Фото Н. Назарова. Прескліше ТАРС.

мільйонів квітів. На відкритих 
ділянках, у теплицях і оранже
реях вирішено показати понад 
1.900 сортів сільськогосподар
ських культур.

У павільйоні «Механізацій і 
електрифікація сільського госпо
дарства» і на демонстраційних 
.площадках виставляється більше 
тисячі сільськогосподарських ма
шин. Відвідувачі побачать типові 
будівлі садиби МТС з ремонтними 
майстернями, гаражем і побуто
вими приміщеннями.

У павільйоні «Зерно» намічено 
представити колекцію насіння 
зернових культур, вирощуваних в 
СРСР. Значне місце в показі пе
редового досвіду займуть експона
ти, що демонструватимуть освоєн
ня цілинних та перелогових зе
мель колгоспами і радгоспами 
східної зони.

Виставка буде всенародним 
університетом, де узагальнювати
меться і пропагуватиметься пере
довий досвід соціалістичного сіль
ськогосподарського виробництва. 
Вона переконливо продемонструє 
всьому світові переваги соціа
лістичної системи сільського гос
подарства і плоди нашої мирної 
праці. Виставка допоможе розв’я
занню головного завдання, по
ставленого партією і урядом, — 
створити в найближчі 2—3 роки 
достаток продуктів харчування 
для населення і сировини для 
легкої та харчової промисловості.

(ТАРС).

Українська делегація привезла в 
дар Академії наук СРСР 2.500 
книг, виданих Академією наук 
України.

На Загальних зборах з допо
віддю «Історичне значення воз
з’єднання України з Росією» 
виступила академік Г. М. Пан- 
кратова.

З доповіддю «Економічне спів
робітництво українського і ро
сійського народів» виступив 
0. М. Румяяцев.

(РАТАУ).
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Жіноча рада радгоспу
Радянська Конституція надала 

жінкам рівні права в чоловіками, 
їм забезпечено право на працю і 
відпочинок, відкрито широкі 
шляхи до активної участі в полі
тичному і громадському житті.

Жіночі ради, які створено на 
всіх підприємствах, в -колгоспах 
і радгоспах, покликані активізу
вати жінок, спрямувати їх твор
чу енергію на вирішення важли
вих завдань комуністичного бу
дівництва.

Велику допомогу дирекції і 
партійній організації радгоспу 
«Комінтерн» у справі вирішення 
всіх господарських завдань регу
лярно подають жінки. Рада жі
нок, якою керує Ольга Шульга, 
вникає у всі виробничі питання, 
стежить за побутовими умовами 
життя працівників радгоспу, за 
роботою магазинів, їдальні і вжи
ває заходів до усунення виявле
них недоліків. Та цим робота ра
ди не вичерпується. Жінки-акти- 
вістки роз'яснюють трудящим рі
шення Комуністичної партії і 
уряду, організовують читання до
повідей для жінок з питань даль
шого піднесення сільського госпо
дарства.

Робота ради жінок тут будує
ться за конкретним планом.

Так, на березень було заплано
вано двоє засідань ради і одні 
збори.

На засідання ради і збори жі
нок наносяться питання про по
бутові умови робітників, які про

Ворошиловський сільський клуб 
(завідуючий т. Силен-ко), зва
жаючи на запити хліборобів, за 
останній час поліпшив свою ді
яльність. Масово-політична робо
та нині перенесена в бригадні і 
тракторні стани. Активісти клубу 
безпосередньо в полі проводять 
бесіди, влаштовують голосні чит
ки газет, випускають польовки і 
блискавки.

Велика увага тут приділяється 
наочній агітації, гласності соці
алістичного змагання. Численні 
лозунги і плакати популяризують

Міські
Відбулися міські збори партій

ного активу, на яких обговорено 
питання «Про підсумки роботи 
XVIII з’їзду КП України та зав
дання міської партійної організа
ції». З доповіддю виступив се
кретар міськкому КІІ України 
т. Луцеїнко. 

Москва. Делегати XII з-їзду Всесоюзної Ленінської Комуніс
тичної Спілки Молоді ознайомились з визначними місцями Кремля.

На знімку: делегати біля „Царь-пушки" в Кремлі, 
фото В. Кошового і В. Мастюкова. Прескліше ТАРС.

живають в гуртожитках, про са
нітарний стан і роботу дитячих 
ясел, магазинів і лотків, про 
участь у весняно-польових робо
тах та інше.

Чергові збори тут відбулися 10 
березня. З доповіддю про завдан
ня жінок у поліпшенні побуто
вих умов трудящих виступив ди
ректор радгоспу т. Нікітін.

Коли доповідач залишив три
буну, на неї одна за одною вихо
дили робітниці радгоспу і домо
господарки. В своїх виступах во
ни викривали недоліки, ставили 
питання про наведення належ
ного санітарного стану в рад
госпному селищі, про його благо
устрій.

Домогосподарки тт. Шушман і 
Блотницька вказували на те, що 
двори, де проживають працівни
ки радгоспу, засмічені. Вони за
кликали громадськість привести 
селище в зразковий вигляд.

На зборах домогосподарка т. Ти
щенко звернула увагу присутніх 
на те, що деякі батьки погано 
виховують своїх дітей, не слід
кують за ними, тому діти лама
ють дерева, псують квітники.— 
Жінки повинні більше приділяти 
уваги дітям, виховувати в них 
любов до свого селища,—сказала 
вона.

Жінки обговорили і ряд госпо
дарських питань. Вони вирішили 
взяти активну участь у взаємо
перевірці готовності відділень 
радгоспу до весняно-польових ро

Культосвітня робота в полі
рішення XIX з’їзду ®ПРС, верес
невого і лютнево-березневого 
Пленумів ЦК нашої партії, за
кликають колгоспників і механі
заторів до своєчасного проведен
ня весняно-польових робіт.

Особливо дбайливо обладнані 
наочною агітацією тракторні ва
гончики першої і сімнадцятої 
бригад. Крім того, тут є книгопе- 
ресувка художньої, політичної і 
сільськогосподарської літератури, 
встановлено радіостанції «Уро
жай».

У польові стани рільничих і

збори партійного
В обговоренні ДОПОВІДІ (ВЗЯЛИ 

участь секретар парторганізації 
рудоремонтного заводу т. Ключни- 
ков, робітник Байдаківського вуг
лерозрізу т. Савва, секретар парт- 
ортанізації деревообробних май
стерень т. Левченко, заступник 

біт, а також в проведенні весня
ної сівби.

У своєму рішенні жіночі збо
ри записали: вважати за необхід
не привести всі садиби в куль
турний стан, взяти шефство над 
гуртожитками і подати допомогу 
працівникам радгоспу в проведен
ні посадки висадків та інших по
льових робіт.

На черговому засіданні члени 
ради жінок тт. Повоєнно, Павлона 
та Ізюмова доповідали про ре
зультати перевірки роботи дитя
чих ясел, гуртожитків і магази
нів.

Про виявлені недоліки і прий
няте рішення рада жінок довела 
до відома дирекцію і профспілко
ву організацію. Загальними зу
силлями працівників радгоспу і 
жінок-активісток чимало недолі
ків уже усунено. Зараз роботи по 
благоустрою селища продовжую
ться. Біля гуртожитків на
саджуються дерева, розбиваються 
квітники, впорядковуються гур
тожитки.

Сворю плодотворною роботою 
жотки-активістки мобілізовують 
всіх жінок радгоспу на боротьбу 
за успішне проведення весняно- 
польових робіт, на дальше поліп
шення культурно-побутових умов 
трудящих.

М. ПОПОВ, 
завідуючий загальним відді
лом виконкому районної Ра
ди депутатів трудящих.

тракторних бригад регулярно 
з’являються члени сільського 
лекторію. В обідні перерви вони 
виступають перед колгоспниками 
і механізаторами з цікавими лек
ціями.

Актив сільського клубу та 
сільський лекторій докладають ба
гато зусиль, щоб задовольнити 
культурні запити хліборобів.

В. ЮХИМЕНКО,
студент - практикант Олексан

дрійського культосвітнього 
технікуму.

активу
голови міськради т. Срібний, се
кретар парторганізації будівель
ного управління т. Гострий та 
інші.

Партійний актив прийняв від
повідне рішення.

Лекція для трудящих
На підприємствах і в устано

вах міста і робітничих селищ, в 
навчальних закладах проводиться 
діяльна підтотовіка до визначної 
історичної дати ЗОО-річчя воз
з’єднання України з Росією.

Для трудящих читаються лек
ції і доповіді про віковічну друж
бу українського і російського на
родів, про розквіт Радянської 
України в братній сім'ї народів 
СРСР.

Цими днями трудящі шахти 
X» 2-3, вчителі міста і слухачі 
педучилища прослухали лекцію 
«Розвиток інауки на Україні під 
благотворним впливом передової 
російської науки», яку прочитав 
помічник віце-президента Акаде
мії наук УРСР т. Денщиков.

ІСТОРИЧНА РОЛЬ 
ЗАПОРОЗЬКОЇ СІЧ!

Славне 300-річчн возз'єднан
ня України з Росією трудящі на
шої соціалістичної Батьківщини 
відзначають як велике націо
нальне свято українського, росій
ського -і ‘Всіх народів багато
національного Радянського її.. 
юзу.

Український народ разом л 
своїм старшим братом —великим 
російським інародом пройшов тяж
кий, але героїчний шлях бороть
би з бататочис.тенними іноземни
ми загарбниками і внутрішніми 
воротами.

Протягом тривалого часу Ук
раїна була •розірвана на частини 
і терпіла страшне розорення і 
спустошення від гніту польської 
шляхти і нападів турецько-та
тарських кочовпх орд.

В XVI столітті більша частина 
України була загарбана пан
ською Польщею. Цьому сприяла 
зрадницька політика україн
ських Феодалів-кріпо-сіників, які 
намагалися в союзі з польськи
ми панами придушити антифео
дальну боротьбу народних мас, 
зміцнити свої привілеї, поси
лити експлуатацію селян. Поль
ські магнати та шляхта встано
вили на Україні найтяжчий, не
людський кріпосницький і націо
нальний гніт, весь тягар якого 
ліг на селянство, міську бідноту 
і козацькі низи.

іПольсько-шляхетський уряд з 
допомогою Ватікану намагався 
окатоличити український народ, 
розірвати його зв'язки з братнім 
російським народом.

Але український народ не ско
рявся гнобителям і вів проти по
неволювачів постійну боротьбу 
за своє соціальне іі національне 
визволення, за возз’єднання з ро
сійським народом.

В боротьбі українських народ
них -мас проти феодальио-кріпос- 
ницького, національного і релі
гійного гніту, а також турецько- 
татарських -нападів видатна роль 
належала козацтву (козак—'бук
вально вільна людина), яке ви
никло в XV столітті на півдні 
України, переважно з кріпаків- 
утакачів і міської бідноти. Ко
зацтво не 'було однорідним за сво
їм соціальним складом. Заможна 
козацько-старшинська верхівка 
іноді йшла на угоду з польською 
шлях-тою, в той час як рядові ко
зацькі маси разом з селянством і 
міською 'біднотою вели неприми
ренну боротьбу проти феодально- 
кріпосницького і національного 
гніту.

Центром козацтва і визвольної 
боротьби українського народу ста
ла Запорозька Січ. (Січ—похо
дить від слова засіка, укріплен
ня). Вона була утворена в ДРУ
ГІЙ половині XVI -століття на по
низзі Дніпра.

Запорозькі козаки були хороб
рими -воїнами, вони гаряче люби
ли свою, батьківщину. Захищаю
чи українські, а -також російські 
землі від агресивних нападів ту
рецько-татарських військ, запо
розькі козаки разом з своїми 
братами — донськими козаками 
провадили перем-ожні походи, гро
мили -турецько-татарські укріп
лення на -узбережжі Чорного мо
ря. Разом з покріпаченим селян
ством запорозькі козаки не раз 
повставали проти польських маг
натів і шляхти. Особливо великі 
козацвюо-іселянські повстання, якіі 
були передвісником визвольної 

сійни 1648—1654 іюків 
пули в 30-х роках

Початок цієї -війіни і дальше її 
і розгортання безпосередньо зв’яза- 
! ні з Запорозькою Січчю. Тут у 
: «Ічні 1648 року почалось пов

стання проти польських магнату» 
і шляхти. Козацтво Запорозької 
Січі обрало Богдана Хмельниць
кого гетьманом. Він звернувся до 
народу з закликом п'їдніматист^в®*’ 
визвольну війну. Звістка про пов
стання на Січі швидко облетіла 
всю Україну. Селяни почали гро
мити шляхетські маєтки, створю
вали загони -і йшли на Запорож
жя, поповнюючи ряди козацько
го війська. Знедолене селянство 
стало головною і вирішальною 
силою визвольної війни, разом -з 
яким боролись широкі маси ко
зацтва і міського населення.

Довідавшись про повстання-на 
Січі, польсько-шляхетський уряд 
вислав війська, щоб придушити 
його. В боях під Жовтими Водами 
і Корсунем -у травні 1648 року 
панське військо було розгромле
не наголову.

Велику допомогу повсталим 
народним масам України пода
вав братній російський народ. З 
Росії на Україну йшли -обози з 
продовольством і зброєю. Загони 
російських селян і донських ко
заків разом з військами, керова
ними Богданом Хмельницьким, 
бились проти шляхетських пол
чищ.

Перемоги над польською шлях
тою, безкорислива допомога ро
сійського народу ще більш поси
лили серед українського народу 
прагненн-я до об’єднання з ро
сійським народом, посилили -виз
вольну боротьбу, яка заверши
лась рішенням Переяславської 
Ради 8 (18) січня 1654 року про 
возз’єднання України з Росією. 
Цс рішення було могутнім воле
виявленням волелюбного україн
ського народу, здійсненням його 
вікових прагнень і сподівань. Ук
раїнський народ, навіки зв’язав
ши свою -долю в єдинокровним 
братнім російським народом, в 
якому він завжди -бачив свого 
вірного захисника і союзника, 
тим самим врятував і вберіг себе, 
як націю.

Запорозька Січ ще довгі роки 
після возз’єднання України з Ро
сією запишалася центром народ
них виступів і повстань, спрямо
ваних проти . феодально-кріпос
ницького гніту. Так, у трудні 
1768 року в Січі вибухнуло- на
родне повстання, спрямоване про
ти козацької старшини. Воно бу
ло жорстоко придушене за допо
могою царських військ. Але заво
рушення серед козацьких низів 
не припинялись. Загони запорозь
ких козаків 'брали активну участь 
у селянській війні 1773— 
1775 рр. під проводом Путова.

Царський уряд, побоюючись 
Запорозької -Січі як вогнища на
родних -рухів, у 1775 р. видав ма
ніфест про ліквідацію Запорозької 
Січі.

Створена в процесі боротьби 
українського народу проти фео
дально-кріпосницького і націо
нального гніту, Запорозька Січ 
відіграла прогресивну роль в іс
торії українського народу, в йо
го боротьбі -за возз’єднання Укра
їни з Росією.

О. ЛОЛА, 
кандидат історичних наук.
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За почином москвичів
Як працюють вугільники

Я? Чим ближче до всенародного свята 1 Травня і 300-річчя 
возз'єднання України з Росією, тим все ширше розгортається 
боротьба за дострокове виконання взятих зобов'язань.

У соціалістичному змаганні попереду йде колектив шахти 
№ 2-3 (начальник т. Панчиїценко). Понад план першої декади квіт
ня відвантажено два ешелони вугілля.

Наслідуючи приклад москвичів, шахтарі поліпшують ви
користання внутрішніх резервів, підвищують продуктивність 
праці.

Випереджають графік видобутку палива гірники Байдаків- 
ського вуглерозрізу (начальник т. Філоненко).

Високі темпи роботи взяв Семенівський вуглерозріз (на
чальник г. Артюхов).

Добре працює Семенівська брикетна фабрика (директор 
т. Самохотін). На рахунку цього підприємства сотні тонн бри
кету понад план.

Відстає Байдаківська брикетна фабрика (директор т. Філі- 
нов). З декадним завданням вона не справилась Пояснюється це, 
головним чином, порушенням технологічного процесу.

Поїзд веде машиніст Іван Лнтюк

Сходи цукрових буряків 
під загрозою пошкодження

Ще далеко до початку зміни, 
а бригада машиніста паровоза 
Івана Литюка вже зібралась. Во
дії уважно оглядають локомотив, 
прилади, перевіряють запас па
лива, води.

Тов. Литюк дає кілька розпо
ряджень. їх швидко виконує ко
чегар т. Дорошенко і помічник 
машиніста т. Косарен-ко. Все го
тове до виконання завдання.

...9 квітня у транспортників 
був особливо напружений день. 
Колективи Семенівського розрізу 
й інших підприємств, несучи тру
дову вахту на чесіть 1 Травня і 
300-річчя возз’єднання України 
з Росією, дали значно більше про
дукції, ніж передбачалось. Заліз
ничники теж не відстали.

...До кінця доби—півтори го
дини, а на станції Семенівка за
лишається 29 вагонів. Одному 
машиністу т. Бондаренку не 
справитись з завданням.

Як бути? Іван Литюк пропонує 
повести важковаговий состав. Він 
збирає бригаду, коротко обміню
ються думками. Рішення прийня
то. Через 10 хвилин т. Литюк 
виїжджає на допомогу машиністу 
т. Бондаренку.

Поїзд готовий. Гудок—і состав 
рухається вперед. Кочегар Доро
шенко енергійно підкидає в топ
ку паливо. Зустрівши допитли
вий погляд машиніста, він посмі
хається. Значить, все в порядку! 
І тов. Литюк впевнено веде сос
тав до станції. До строку здачі 
ешелона за графіком 2 хвилини. 
Треба встигнути!

Бригада т. Литюка дотримує 
свого слова. Країні відвантажено 
ще 700 тонн палива. Так нат
хненно працюють залізничники 
транспортної контори тресту 
« Олекса ндріявугілля ». *

3. ТОЛМАЧОВА, 
працівник залізничної контори.

Важливим завданням колгоспів 
у боротьбі за високий урожай 
цукрових буряків є збережен
ня молодих сходів від шкідників 
і, насамперед, від найнебезпечні- 
Ш’ого з них — бурякового довго
носика.

Однак не в усіх колгоспах зо
ни діяльності Олександрійської 
МТС це усвідомили і тому не вид
но ще тут справжньої турботи 
про долю врожаю цукрових буря
ків.

Наведемо деякі фанти. В кол
госпах, обслужуваних МТС, посія
но буряків 570 гектарів, але об
копано канавками тільки 470. Із 
565 гектарів старих бурякових 
плантацій поновлено канавки 
тільки на площі 370 гектарів, 
хоч керівники МТС і колгоспів 
добре знають, що саме на старих 
плантаціях довгоносик уже вихо
дить на поверхню.

Особливо загрозливий стан в

'Недавно в Олександрійському 
училищі механізації сільського 
господарства відбулася зустріч 
учнів з Героєм Соціалістичної 
праці—комбайнером Чигирин
ської МТС т. Бражником та ко
лишнім вихованцем училища ком
байнером ПІостаківської МТС 
т. Старовойтовим, який нагород
жений орденом Леніна.

Передовики сільського госпо
дарства провели бесіди в групах, 
де навчаються майбутні мехаїні- 

ЗВЕДЕННЯ
райпланкомісії про хід весняно-польових робіт в колгоспах району 

за станом на 10 квітня 1954 року (в процентах до плану)

колгоспі ім. Еарла Маркса (голо
ва правління т. Ткаченко). Тут 
до цього часу не обкопано 51 
гектар нових плантацій. Не кра
щий стан і в колгоспі ім. 19 
з'їзду КПРС (голова правління 
т. Дегтяр). Тут з 20 гектарів по
сіву буряків обкопано лише 8.

В колгоспи завезено близько 
2,5 тонни гексахлорану. Агроном- 
витомолог т. Ііаратаєв твердить, 
що їх далеко недостатньо, але 
скільки їх буде потрібно, ніхто 
не знає.

Для боротьби з шкідниками в 
колгоспах є достатня кількість 
кінних обприскувачів та обпилю
вачів. Але наскільки вони справ
ні для використання, в МТС не 
знають і не вживають заходів до 
їх ремонту.

До цього часу в жодному кол
госпі на боротьбу з довгоносиком 
не вивезено курей на бурякові

Зустріч механізаторів з передовиками
I ки-комбайнери, і поділилися дос

відом своєї роботи.
З року в рік тт. Бражник і 

Старовойтов перевиконують се
зонні завдання і добиваються від
мінної якості збирання врожаю.

Торік кожний з них зібрав 
хліб на площі июнад 500 гектарів 
і намолотив більше 7.000 цент
нерів зерна.

Бесіди в училищі пройшли 
жваво. Більшість учнів працюва
ла вже на комбайнах, і бесіди 

плантації, не організовують зби
рання вручну.

С/ган з підготовкою до бороть
би з шкідником — цукровим дов
гоносиком—у колгоспах загрозли
вий. Небезпечність посилюється 
тим, що, в силу своєрідних погод- 
них умов, шкідник з’являється 
раніше сходів, і коли не знищити 
його, то він може завдати вели
кої шкоди молодим сходам буря
ків.

Правління колгоспів, керівни
ки МТС і всі спеціалісти сіль
ського господарства повинні, не 
гаючись, мобілізувати всі сили й 
засоби для того, щоб не допус
тити пошкодження жодної росли
ни. Треба на всіх плантаціях, зо
крема на старих бурячищах, ви
ставити постійні пости для спос
тереження за появою шкідника, 
щоб зразу ж вживати заходів для 
знищення його.

І. КАНДОВ.

знатних комбайнерів допомогли 
їм краще оволодіти передовими 
методами праці.

Присутні поділилися думками 
про те, як краще організувати 
збирання врожаю, як відрегулю
вати агрегат за різних умов зби
рання та переобладнати його для 
обирання соняшника та інших 
.культур.

В. КОНВІСАРОВ, 
викладач училища механізації 

сільського господарства.

Трудове піднесення
Кожний день з Байдаківського 

вуглерозрізу йде надпланове ву
гілля. В ці дні всі гірники тру
дяться з особливим піднесенням. 
Підхопивши ПОЧИН МОСКВИЧІВ, во
ни добиваються підвищення про
дуктивності праці. 11 квітня ма
шиніст екскаватора т. Горовець- 
кип при нормі 850 тонн вугілля 
відвантажив 1.200. Екскаватор
ник т. Іваник дав 150 процентів 
норми.

Успішно виконують взяті зо

бов'язання також машиністи елек
тровозів тт. Дуденко і (Ірлов.

Колектив розрізу готується до
стойно зустріти всенародне свято 
трудящих 1 Травня і 300-річчя 
возз’єднання України з Росією. 
Понад план першої декади квіт
ня ним відвантажено 2 ешелони 
вугілля.

А. ЯКИМЕНКО, 
гірничий диспетчер Байдаків- 

ського вуглерозрізу.
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ім. Ждаиова 58 12 — 80
ім. Молотова 57 31 17 33
ім. Сталіна (Бандурівка) 55 70 25 33
ім. Калініна 55 12 12 50
ім. Енгельса 55 11 11 50
ім. Леніна (Протопопівка) 54 63 37 50
ім. Будьонного 54 16 15 40
ім. Сталіна 52 25 15 100
„Прапор комунізму" 51 ЗО 9 26
ім. Ворошилова 50 32 10 100
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ім. 12-річчя Жовтня 50 _ 10 100
ім. К. Маркса 50 — 16 33
ім. 18 партконференції 49 88 29 42
ім. Р. Люксембург 49 — 12 36
ім. Хрущова 47.3 -- 12 95
„Комунар" 46 11 18 49
ім. В. Ульянова 46 — 7 102
„Шлях до комунізму" 
ім. 19 з'їзду КПРС

45.7 — 13
45 24 22 46

По Користівській МТС 55 25 18 38
По Олександрійській МТС 51 9 20 15 80
По району 54 22 18 49

Досвід передових МТС — всім механізаторам!

За високу продуктивність сільськогосподарських машин
Машинно-тракторні станції є 

вирішальною силою в розвитку 
колгоспного виробництва. Осна
щені великою кількістю нової 
сучасної техніки, МТС механізу
ють багато трудомістких робіт, 
що полегшує працю колгоспників 
і значно підвищує її продуктив
ність.

Наша МТС тільки за останні 
роки одержала чудові найновіші 
машини — дизельні тракт-ори 
«ДТ-54», сівалки «СШ-6», само
хідні зернові, кукурудзяні і си
лосні комбайни, бульдозери, 
скрепери, стогоклади, канавоко
пачі та багато інших.

Потужна техніка в умілих ру
ках механізаторів, суворе додер
жання всіх правил агротехніки 
забезпечили дальше зростання 
продуктивності праці, підвищен
ня врожайності зернових та ін
ших сільськогосподарських куль
тур. У минулому році колектив 

МТС повністю механізував оран
ку, культивацію, сівбу, збирання 
зернових і соняшника, майже пов
ністю — сінокосіння і силосу
вання кормів. Річний виробіток 
на 15-сильнип трактор становив 
912 гектарів—на 132 гектари 
вище норми; середньодобовий ви
робіток досяг 4,6 гектара при 
завданні 4 гектари. Колгоспи, об
служувані МТС, в минулому ро
ці зібрали в гектара по 17,9 цнт. 
озимої пшениці, по 16 цнт. со
няшника і по 15,4 цнт. ячменю.

Ці успіхи—результат самовід
даної праці механізаторів, пра
вильної експлуатації техніки і 
старанного догляду іза машинами. 
Таж, тракторна бригада Якова По- 
дольного в трудовій співдруж
ності з колгоспниками сільгосп
артілі ім. Леніна, Васильківсько
го району, систематично вирощує 
високі врожаї. Всі члени бригади 
постійно дбають про справність 

машин, своєчасно проводять тех
нічні огляди, швидко усувають 
иаійдрібніші дефекти. Все це доз
волило значно збільшити міжре
монтні строки експлуатації ма
шин. Трактористи тт. Тригуб і 
Сторчеус виробили на тракторі 
«ДТ-54» за міжремонтний пері
од 4.297 гектарів при завданні 
2.575. Добившись'зразкового ут
римання машин, вони лише на 
технічному догляді зекономили 
понад 3.400 карбованців.

Продуктивно використовує 
свою машину тракторист тов. 
Сергейчик. В минулому році його 
ісере-дньозмінний виробіток до
сягав 12 гектарів, замість 7,7 
за- нормою. Тов. Сергейчик старає
ться під час роботи не переван
тажувати мотор, акуратно прово
дить заміну масла в картері, за
правляє двигун тільки відстояним 
паливом, добре профільтрованим 
маслом.

Серед ікомба-пне-рів найбільш 
високої продуктивності праці до
бився тов. Шаповалов. Він зіб
рав у минулому році 461 гектар 
хлібів і намолотив 7.628 цнт. зер
на. Його комбайн працював два 
сезони без -капітального ремонту. 
Два роки без капітального ремон
ту працює також і машина ком
байнера т. Прижигалінського.

Цих успіхів комбайнери доби
лися завдяки глибокого знання 
мишин і їх конструктивних особ
ливостей. Механізатори постійно 
підвищують (свою кваліфікацію, 
вивчають технічні карти по роз
биранню, складанню і контролю 
деталей комбайна, самі провадять 
профілактичні ремонти.

Високопродуктивному викорис
танню машин багато -в чому до
помагає систематичне навчання 
кадрів, організоване і дирекцією 
і -пафторганізацією. В результаті 
багато робітників МТС оволоділи 
суміжними спеціальностями.

Зрозуміло, досягнення наших 
механізаторів у використанні 
техніки—не межа можливого. У 

нас є- ще багато резервів для під
вищення продуктивності всіх 
сільськогосподарських машин.

Виконуючи постанову Пленуму 
ЦК КПРС «Про дальше збіль
шення виробництва зерна в кра
їні і про освоєння цілинних та 
перелогових земель», колектив 
МТС вживає практичних заходів 
для кращого використання ма
шинного парку, що дозволить ще 
ширше застосувати техніку в 
колгоспному виробництві і під
вищити врожайність усіх сіль
ськогосподарських культур.

Натхненнії рішеннями партії і 
уряду про дальше -круте підне
сення сільського господарства, 
колектив Улянівської МТС буде 
і далі наполегливо -працювати 
над максимальним і високопро
дуктивним використанням довіре
ної йому державою техніки.

К. БОЛЬБОТ, 
головний інженер Улянівської 
МТС, Васильківського району, 

Дніпропетровської області.
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Впорядкуємо наші села, 
доглянемо деревонасадження

Комсомольці, піонери та учні 
Баядурівсьвої середньої школи, 
обговоривши лист трудящих се
ла Хащеватото, Гайворонського 
району, вирішили взяти активну 
участь у впорядкуванні свого се
ла і зобов’язалися:

1. Закласти парк біля колгосп
ного Будинку культури на пло
щі 0,6 гектара.

2. Встановити ретельний дог
ляд за лісосмугами загальною 
площею 12 гектар.

3. Забезпечити старанний дог
ляд і зберегти всі деревонасад
ження в селі.

4. Відремонтувати і догляну

За чистоту в місті
Деякі керівники підприємств, 

установ і учбових закладів не 
виконують рішень сесії міської 
Ради депутатів трудящих, не 
дбають про наведення порядку в 
службових дворах і біля них.

Двори будинків по вулиці Ді
брови, що перебувають у відан
ні агролісомеліоративного техні
куму, очищаються від сміття і 
бруду дуже рідко і то сяк- 
так. Подвір’я технікуму і саме 
приміщення йото теж. мають не
привабливий вигляд.

Не дбають про чистоту своїх 
дворів і керівники райфінвідділу 
та яйцебази. Ці установи містять
ся в центрі міста. А подивіться, 
який бруд у цих подвір’ях і біля 
них. Недавно був такий випадок. 
Працівники яйцебази вивозили 
потерту солому, непридатну для 
упаковки. І скільки йшла маши-

Озеленимо селище
Селище Перемога—‘молоде. Але 

перспективи в нього великі. Тут 
розгортається культурне будів
ництво. Та щоб наше селище бу
ло ще красивішим, невистачає 
зелені: дерев і квітів.

Взяти, наприклад, централь
ну вулицю селища «Проспект 
строителей». Вона вся порита ка
навами, забруднена, нема тут де
рев.

З редакційної пошти
Про зарозумілість начальника 

служби руху Семенівського вуг
лерозрізу Олексенцева розповідає 
машиніст електровоза т. Гацу- 
наєв. — Прийшов я на роботу, а 
Олексенцев наказав вийти у дру
гу зміну. Я-став пояснювати, що 
це не .порядок, порушення гра
фіку. І хоча я виконав його роз
порядження, але через деякий

СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУПІВ

«Ой, ЧОБОТИ, ЧОБОТИ...»
В газеті «Сталінський прапор» 

від 21 березня ц. р. в куточку 
гумору було вміщено замітку 
«Ой, чоботи, чоботи...», їв якій пи
салося про те, що голова 
Бандурівського споживчого това
риства Зінченко кращі товари 
реалізує при закритих дверях 
своїм родичам і знайомим. 

ти лісосмугу по шляху Бавдурів- 
ка—Диківка довжиною 1,5 кіло
метра.

5. Посадити пришкільний сад 
площею 0,6 гектара.

6. Закласти квітники на пло
щі 0,05 гектара.

Ми звертаємось до всіх комсо
мольців, піонерів і учнів шкіл 
району наслідувати наш приклад.

За дорученням загально-шкіль
них зборів лист підписали:

Є. ЗІНЧЕНКО — секретар 
комітету ЯКОМУ, Г. ДУБО
ВИК—голова учкому, В. ГУ
БА — голова ради піонер
ської дружини.

іна, стільки й сипалось сміття по 
міських вулицях.

Не можна далі миритися 
і з антисанітарним станом база
ру.

Слід звернути також увагу на 
стан дворів і вулиць власників 
будинків, особливо на околицях 
міста. Там нечистоти виливають
ся і висипаються прямо- на ву
лиці.

Треба, щоб в кожному дворі 
власника будинку була яма для 
нечистот, коли ж для ями немає 
місця, треба придбати ящик для 
сміття.

Міськкомунгоспу, санстанції і 
вуличним комітетам слід повести 
боротьбу за зразкову чистоту дво
рів, вулиць і всього міста.

К. БИЧОК.
м. Олександрія.

Біля Будинку культури, що 
споруджується, є велика площа, 
яка використовується під городи. 
А треба б на ній посадити пло
дові і декоративні дерева, розбити 
клумби і посіяти квіти. Привести 
в порядок слід і центральну ву
лицю—озеленити її.

Трудящі прагнуть зробити своє 
селище благоустроєним, красивим.

Н. ПИЩЕНКО. 
селище Перемога.

час Олексенцев оголосив мені до
гану з попередженням. Це ва те, 
що я насмілився зауважити йому.

* **
—Понад 2 місяці в хлібних ма

газинах міста продавався смачний 
круглої форми хліб. Чому його 
тепер припинили випікати? — 
питає в листі т. Ніканоров..

Як повідомив редакцію голова 
правління Олександрійської рай- 
споживспілки т. Терехов, факти, 
наведені в листі, при перевірці 
ствердились.

Па голову Бандурівського спо
живчого товариства Зінченка на
кладено стягнення і попереджено.

Футбольний 
сезон почався
Піднято прапор відкриття Все

союзного футбольного чемпіонату. 
Тисячі футболістів вийшли на зе
лені поля, щоб помірятися сила
ми в боротьбі на першість країни 
з футболу. Розиграш першості 
проводиться в цьому році серед 
команд класу «А» і «Б».

В класі «А» — 13 кращих фут
больних колективів країни: мос
ковські команди «Спартак», «Тор
педо», ЦБРА, «Динамо», «Локо
мотив»; ленінградські команди 
«Зеніт» і «Трудові резерви», 
команди «Динамо» Києва і Тбілі
сі, «Локомотив» — Харків, «Спар
так» — Мінськ, «Торпедо»—Горь- 
кий, «Зеніт» — Куйбишев. Ігри 
проходитимуть в два круги.

В класі «Б» — 34 команди, роз
ділених на 3 підгрупи. Команда- 
переможець перейде в клас «А».

На знімку: момент гри між 
командами «Динамо» Москви і 
Києва на київському стадіоні іме
ні М. С. Хрущова. Біля воріт мос
ковського «Динамо».

Фото Сичова.
(Прескліше РАТАУ).

На першість світу з шахів
16 березня в Москві в концерт

ному залі ім. П. І. Чайковського 
розпочався матч на першість сві
ту з шахів між чемпіоном світу 
Михайлом Ботвинником і гросмей- 
стром Василем Смисловим.

Такі матчі проводяться за рі
шенням Міжнародної шахової фе
дерації раз в три роки. З чемпіо
ном світу зустрічається претен
дент на це звання. Він визначає
ться в зустрічі найсильніших ша
хістів усіх країн світу. Перший 
раз право на матч завоював ра
дянський гросмейстр Давид Брон- 
штейн, другий раз—Василь Смис- 
лов.

Переможцем в матчі на пер
шість світу вважається той, хто з 
24 партій набере більше полови
ни можливої кількості очок. Якщо 
Смислов набере 12,5 очка, він ста
не чемпіоном світу. Ботвиннику 
ж, щоб зберегти звання чемпіона 
світу, досить звести матч внічию, 
тобто набрати 12 очок.

Уже проведено 12 турів. Раху
нок матчу 6:6.

ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА 
ЕСТАФЕТА

Минулої неділі в місті відбуло
ся відкриття літнього спортивного 
сезону. В традиційній естафеті на 
4.500 метрів взяло участь 11 
юнацьких команд середніх шкіл і 
технікумів міста.

Перше місце завоювали спорт
смени середньої школи № 2, на 
друге місце вийшла команда пед
училища, на третє — команда се
редньої школи № 4.

Переможцям вручені грамоти.
В. ТВЕРДОХЛЄБОВ.

НОВИЙ КІНОФІЛЬМ 
«КОМАНДИР КОРАБЛЯ»

В Олександрійському міському 
кінотеатрі ім. Першого травня де
монструється новин кольоровий 
художній кінофільм «Командир 
корабля» за мотивами роману «В 
далекой Гавани».

МІЖНАРОДНИЙ ОГЛЯД
Народи вітають радянський план 

гарантування колективної безпеки
На Берлінській нараді чоти

рьох міністрів закордонних справ 
Радянський Союз висуїнув проект 
«Загальноєвропейського договору 
про колективну безпеку в Єв
ропі». Запропонована в радян
ському проекті система гаранту- і 
ваиня колективної безпеки зу- | 
стрічає зростаючу підтримку з | 
боку світової громадськості. Це 
пояснюється тим, що народи сві
ту, кровно заінтересовані в га
рантуванні своєї безпеки, бачать 
у радянських пропозиціях дійові 
гарантії зміцнення миру і від
вернення агресії.

Зовсім іншим цілям служать 
так звані «оборонні» плани Спо
лучених Штатів та інших захід
них держав, насамперед, план • 
створення «європейського оборон
ного співтовариства».

«Європейське оборонне співто
вариство» за задумами його орга
нізаторів повинно являти собою 
замкнуте воєнне угруповання 
шести європейських країн (Захід
ної Німеччини, Франції, Італії, 
Бельгії, Голландії і Люксембур
гу), яке матиме так звану «євро
пейську армію». Головну роль у 
цій армії намічено відвести від
роджуваним у Західній Німеччині 
збройним силам під командуван
ням колишніх гітлерівських гене
ралів. Це значить, що плани 
«європейського оборонного спів
товариства», покликаного служи
ти цілям відродження на заході 
Німеччини воєнної машини гітле
рівського типу, суперечать інте
ресам зміцнення міжнародного ми
ру і служать цілям підготовки 
нової війни.

Таким же замкнутим воєнним 
угрупованням є й «організація 
Північно-атлантичного договору» 
в її нинішньому вигляді. Той 
факт, що ця організація не є 
«оборонною», визнає й буржуаз
на преса. Так, англійська буржу
азна газета «Дейліі міррор» від
верто пише, що «організація Пів
нічно-атлантичного договору» на
справді «спрямована виключно 
проти Росії».

Народи поставились до «обо
ронних» планів США та інших 
західних держав з недовір'ям, а 
демократична преса викриває їх 
як вияв намагання американ
ських монополій створити в За
хідній Європі воєнні угрупован
ня, ворожі Радянському Союзові 
і країнам народної демократії, і І 
посилити міжнародну напруже
ність.

Прямо протилежні відгуки ВИ- І 
кликає у народів радянська про
позиція про створення системи 
колективної безпеки в Європі.

Радянський Союз запропону
вав, як заявив у своєму виступі 
на Берлінській нараді В. М. Йо- 
лотов, «утворити єдиний табір 
всіх європейських держав, які 
прагнуть до гарантування своєї 
безпеки і зміцнення миру в Єв
ропі». Учасниками Загальноєвро

ПОДЯКА УКРАЇНСЬКИХ КАНАДЦІВ НАРОДОВІ 
РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ

Шостий з’їзд Товариства Об’єд
наних українських канадців, що не
давно відбувся, прийняв листа на
родові Радянської України, в яко
му від імені всіх прогресивних і 
миролюбних українців Канади ви
словлюється сердечна подяка тру

пейського договору про колектив
ну безпеку, запропонованого Ра- 
дянсвким Союзом, могли б бути 
всі європейські держави, в тому 
числі й Німеччина. Безпека Євро
пи гарантується, за радянським 
проектом, тим, що в разі нападу 
па кого-небуль з учасників дого
вору інші його учасники з метою 
відновлення і підтримання миру 
подають державі, що зазнала на
паду, допомогу всіма доступними 
засобами, включаючи застосуван
ня збройної сили. Цілком очевид
но, _що в нинішніх умовах така 
система гарантувала б безпеку 
всіх народів Європи.

На Берлінській нараді мініст
рів закордонних справ Радян
ського Союзу, Англії, США і 
Франції представники трьох за
хідних держав відхилили радян
ську пропозицію про систему ко
лективної безпеки в Європі, ви
сунувши проти неї ряд запере
чень.

Радянський уряд у своїй ноті 
західним державам від 31 берез
ня знову вказав на важливість 
створення колективної безпеки в 
Європі. Беручи до уваги запере
чення, висунуті, західними дер
жавами, Радянський Союз пого
дився з тим, щоб Сполучені Шта
ти також взяли участь у «За
гальноєвропейському договорі про 
колективну безпеку В ЄвррПІ '. 
Крім того, Радянський уряд ви
словив «готовність розглянути 
разом з заінтересованими уряда
ми питання про участь СРСР у 
Північно-атлантичному договорі». 
В разі вступу Радянського Союзу 
в «організацію Північно-атлан
тичного договору», вона, без
сумнівно, втратила б свою агре
сивну суть, що мало б велике 
значення для зміцнення миру між 
народами.

Незважаючи на незаперечну 
переконливість положень радян
ської ноти від 31 березня, прав
лячі кола США і Англії постави
лись до пропозицій Радянського 
Союзу негативно. Проте європей
ські народи кровно заінтересова
ні у створенні такої системи. 
Навіть буржуазна преса нехотя 
погоджується з тим, що радян
ські пропозиції мають «велику 
дієвість» і «привабливу силу» 
Що ж до громадськості демокра
тичних країн, то вона в радістю 
вітає пропозиції СРСР. Ці про
позиції, пише китайська газета 
«Гуанмінжібао», зустріли широ
кий відгук і підтримку світової 
громадської думки, бо вони озна
чають найважливіший вклад у 
справу захисту миру в Європі і 
відвернення нової війни.

Зарубіжні відгуки на ноту Ра
дянського уряду від 31 березня 
свідчать про винятково важливе 
значення і своєчасне створення 
дійової системи колективної без
пеки.

С. ІВАНОВ.

дящим Радянської України за по
дарунки—цінні експонати, карти
ни, фото і література, що були 
надіслані з Києва в Палермо для 
музею Т. Г. Шевченка.

Редактор В. МАЛЕНКО.
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Пролетарі всіх країн, єднайтеся!
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Комуністична партія і Радянський 
уряд завжди приділяють виняткову увагу 
поширенню кращих зразків роботи, пе
редових прийомів праці, винахідництва, 
вдосконалень—всього того, що полег
шує працю трудівника ’і робить її висо
копродуктивною.

Завоюємо ораво участі у Всесоюзній 
сільськогосподарській виставці По радянській Батьківщині

гЖлпого серпня відкриває
ться постійно діюча Всесоюз
на сільськогосподарська вис
тавка. Вона відобразить ве
ликі історичні перетворення, 
що відбулися в нашій країні, 
наочно продемонструє досяг
нення радянського народу, 
який під мудрим керівниц
твом Комуністичної партії і 
Радянського уряду па базі 
могутньої вітчизняної індуст
рії створив найпередовіше в 
світі механізоване соціаліс
тичне сільське господарство.

Всесоюзна сільськогоспо
дарська виставка з’явиться 
величною школою народного 
досвіду, наочним свідченням 
наполегливої боротьби радян
ських людей за виконання 
історичних рішень партії й 
уряду про дальше круте під
несення всіх галузей сіль
ського господарства.

Постановою головного ко
мітету Всесоюзної сільсько
господарської виставки «Про 
показники і умови для відбо
ру учасників Всесоюзної 
сільськогосподарської вистав
ки 1954 року по результатах 
роботи в середньому за 1952 
-1953 роки і Виставки 
1955 року по результатах 
роботи за 1954 рік» встанов
лено показники і умови для 
'відбору учасників з усіх га
лузей сільськогосподарського 
виробництва і техніки.

Постанова Гади Міністрів 
СРСР і ЦК КПРС про Все
союзну сільськогосподарську 
виставку викликала нову хви
лю трудового піднесення на 
селі. Хлібороби і механізато
ри, прагнучи достойно озна
менувати славне 300-річчя 
возз’єднання України з Ро
сією і міжнародне свято тру
дящих— Перше травня, роз
гортають змагання за право 
участі у Виставці досягнень 
соціалістичного сільського 
господарства.

Партійні організації по
винні вміло спрямувати це 
нове піднесення, глибоко 
роз’яснити хліборобам умови 
відбору на виставку.

Так і роблять первинні ор
ганізації колгоспів ім. Леніна 
(місто), ім. Жданова, ім. 18 
з’їзду ІЗКП(б) та інші. Вони 
послали агітаторів у рільничі 
і тракторні бригади, які про

♦

Присудження передовикам перехідних 
= Червоних прапорів - - - - -

Своїм рішенням від 15 квітня виконком Олександрій
ської районної Ради депутатів трудящих та бюро райкому 
КП України за успішне проведення весняно-польових ро
біт присудило Червоний перехідний прапор райвиконкому та 
райкому КП України переможцеві в змаганні колгоспів 
району артілі імені Леніна (місто).

Цим же рішенням присуджено перехідний Червоний 
прапор колгоспу ім. Жданова за успішне проведення зи
мівлі худоби та досягнення високої продуктивності тва
ринництва. Тут за 6 місяців надоєно на кожну фуражну 
корову 656 літрів молока.

водять бесіди, читки газет 
про Виставку, мобілізують 
трудівників села на успішне 
проведення сівби, на даль
ший розвиток громадського 
тваринництва.

Однак пропаганда показ
ників і умов для відбору кан
дидатів на Всесоюзну вистав
ку в ряді колгоспів ще-про
ходить незадовільно. Кол
госпники і механізатори сла
бо ознайомлені з тим, який 
урожай необхідно виростити, 
якої продуктивності треба до
битися. щоб завоювати це 
почесне право.

Зараз вся агітаційно-масо
ва робота повинна проводи
тись під знаком мобілізації 
хліборобів за право участі у 
Всесоюзному огляді досяг
нень. Плакати, лозунги, 
транспаранти, стінні газети і 
польовки повинні повсякден
но нагадувати хліборобам про 
їх зобов’язання, про показ
ники, які дають право участі 
у Виставці.

Повідомлення з колгоспів 
і тракторних бригад, однак, 
показують, що в цій справі 
ще мало зроблено. В польо
вих станах рідко де побачиш 
хорошу наочну агітацію, а в 
ряді випадків навіть відсут
ні дошки показників.

Особливу увагу в змаганні 
партійні організації повинні 
приділити поширенню і впро
вадженню у виробництво до
сягнень науки, передового до
свіду. Це найважливіше, най
головніше в нашій роботі, 
невід’ємне в керівництві 
сільським господарством.

Товариші колгоспники і 
механізатори! Вересневий і 
лютнево-березневий Пленуми 
ЦК КПРС накреслили гран
діозну програму дальшого 
розвитку всіх галузей сіль
ського господарства. Для ви
конання поставлених завдань 
необхідно наполегливо пра
цювати, завершити сівбу в 
стислі строки і високоякісно. 
Ширше розгортаймо соціаліс
тичне змагання за право 
участі у Всесоюзній сіль
ськогосподарській виставці, 
за створення достатку про
дуктів харчування і сирови
ни для легкої промисловості 
в нашій країні.

ХУДОЖНІ ВИСТАВКИ, 
ПРИСВЯЧЕНІ ВЕЛИКОМУ 

СВЯТУ

У Києві, Ворошиловграді, Ми
колаєві та в багатьох інших міс
тах і районних центрах України 
відкрилися художні виставки са
модіяльного образотворчого мис
тецтва, присвячені 300-річчю воз
з’єднання України з Росією. На 
них представлені сотні експонатів 
— живопис, графіка, скульптура, 
різблення по дереву, художня ви
шивка.

Значний інтерес являють тема
тичні полотна, присвячені виз- 

і вольній війні українського народу 
' 1648—1654 рр., містам України та 

її знатним людям.

Виставки демонструють роз
квіт української народної творчос
ті, відображають героїчну працю 
радянського народу.

ВУГІЛЛЯ ПОНАД ПЛАН

Колектив шахти №2 тресту 
«Єгоршинвугілля» (Свердловська 
область) завершив чотиримісяч
ний план видобутку палива. Гір
ники підвищили продуктивність 
праці порівняно з завданням на 
24 проценти і одержали 80 тисяч 
карбованців економії.

Достроково завершили план чо
тирьох місяців гірники шахти №3 
тресту «Щокінвугілля» (Тульська 
область). З початку року колектив 
відправив споживачам понад зав
дання 18 ешелонів палива.

ПОСІВИ КУКУРУДЗИ 
НА СИЛОС

Нинішньої весни колгоспи кра
їни вирощуватимуть кукурудзу на 
силос і зелений корм худобі на 
площі 1.300 тисяч гектарів. Дос
від передових колгоспів і радгос
пів показав можливість одержан- 

| ня по 700—800 центнерів зеленої 
маси кукурудзи, в умовах Під
москов’я та інших центральних 
областей.

Крім старих районів вирощуван
ня кукурудзи, сівба її на силос 
вперше широко провадитиметься 
в колгоспах нечорноземної смуги 
РРФСР, Казахстану, Білорусії, 
прибалтійських республік. Це 
дасть країні сотні мільйонів цент
нерів високопоживного корму для 
худоби.

Передтравневе змагання будівників електростанцій
На будівельних площадках 

Куйбишевської ГЕС широко роз
горнулось передтравневе соціа
лістичне змагання. Зараз у котло
вані залізобетонної водозливної 
греблі споруджується бетоновоз- 
на естакада. Будівники і монтаж
ники успішно виконують своє 
зобов’язання — закінчити будів
ництво цієї магістралі у травні. 
Високих виробничих показників 
добилися бетонники старшого ви
конроба Є. Кузьмичова. У стислі 
строки його колектив забетону
вав 30 опор естакади.

Напружено працюють у ці дні 
будівники Горьковської ГЕС. 
Гідромеханізатори лівого берега

Весна в Москві. На Кремлівській набережній.
Фото Н. Граиовського. Прескліше ТАРС.

ДЛЯ ПЕРЕДСВЯТКОВОЇ ТОРГІВЛІ
Івановська база Головтекстиль- 

торгу (Івановська область) виділи
ла більш як на 1.200 мільйонів 
карбованців товарів для перед
святкової торгівлі. В різні пунк
ти країни вона відвантажила по
над 30 вагонів високоякісних 
тканин. Відправляються товари в 
райони освоєння цілинних і пе
релогових земель—на Урал, в Си
бір, Казахстан.

ВИДАТНЕ ДОСЯГНЕННЯ
Серед льотчиків Цивільного по

вітряного флоту великою популяр
ністю користується ім’я командира 
транспортного корабля Таджиць
кого територіального управління 
Цивільного повітряного флоту Ма
рії Василівни Садової. У повітря
ному флоті вона працює 16 років.

СПОРУДЖЕННЯ ВЕЛИКОГО ГОТЕЛЮ В КИЄВІ
Затверджено проект і цього ро

ку в Києві на Хрещатику по
чнеться спорудження великого го
телю. Він матиме 18 поверхів. Го
тель розраховано на 338 номерів. 
Всі вони обладнуються ваннами, 
душами, телефонами, радіоприй
мачами. в готелі будуть і телеві

НОВИЙ БУДИНОК В ДАРНИЦІ
Один з великих промислових 

районів Києва—Дарниця збагати
лася новим вогнищем культури. 
Тут відкрився Будинок культури 
вагоноремонтного заводу, його 
зал для глядачів на 700 місць 
красиво архітектурно оформлеии й,

споруджують обвідний судноплав
ний канал довжиною більш як 7 
кілометрів. Тут треба вийняти 
понад три мільйони кубометрів 
грунту. У правобережному котло- . 
вані будівники прагнуть своєчас
но провести всі роботи, які пе
редують монтажу першого агрега
ту електростанції. Колектив уп
равління основних споруд право
го берете зобов’язався достроково 
виконати план всіх бетонних і 
арматурних робіт, монтаж і пуск 
в експлуатацію першої черги 
електростанції.

'Судноплавний шлюз — першо
черговий об’ек будівництва Кам
ського гідровузла. До його пуску

Колектив комбінату «Трехгорная 
мануфактура» ім. Дзержинського 
в Москві успішно виконує зобов’я
зання, взяті на честь міжнародно
го свята трудящих — 1 Травня. 
Обробні підприємства з почат
ку місяця виробили додатково до 
плану донад 300 тисяч метрів 
тканини.

РАДЯНСЬКОЇ ЛЬОТЧИЦІ
Першою з жінок-льотчиць вона 
завершила наліт двох мільйонів 
кілометрів.

За безаварійну роботу і відмін
не несення служби М. В. Салова 
нагороджена золотим годинником 
і другим нагрудним значком «За 
наліт 1.000.000 кілометрів».

зори. На першому поверсі будуть 
розташовані великий читальний 
зал, поштова філія, різні службо
ві приміщення. Працюватимуть 4 
швидкісних ліфти на 14 чоловік 
кожний. Основний облицюваль
ний матеріал споруди—світла ке
раміка.

обставлений добротними і зруч
ними меблями. Будинок культури 
має лекційний зал, бібліотеку з 
читальним залом, піонерську кім
нату, танцювальний зал, а також 
п'ятнадцять кімнат для гурткової 
роботи. _____ _____ (РАТАУ).

лишився 21 день. Будівники до
кладають всіх зусиль до того, щоб 
у найкоротший строк змонтувати 
і провести випробування всіх 
тринадцяти відкатних воріт, очис
тити і забрукувати днища камер, 
збудувати через канали шлюзу 
перехідний міст. Через шість 
днів гідромеханізатори розмиють 
низову земляну перемичку, і 
камська вода увійде в шосту і 
п'яту камери шлюзу.

Передтравневе соціалістичне 
змагання розгорнулось на будів
ництві Ангорської, Сталінград- 
ської, Новосибірської, Каховської 
та інших ГЕС.

(РАТАУ).
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Партійне життя

Партійна організація і питання 
поліпшення якості продукції

Постанова Ради Міністрів СРСР 
і ЦІІ КПРС «Про розширення ви
робництва промислових товарів 
широкого вжитку ' І ПОЛІПШЕННЯ 
їх якості» сприйнята колективом 
нашої фабрики як відповідальне 
завдання. Вирішення його усклад- 

.иповялось тим, що ' підприємство 
на той час з місяця в міс/ць пе 
виконувало виробничих планів. 
Далеко не все гаразд було і з 
якістю випускає мої продукції.

Питання про На лагодження ро
боти підприємства, та підвищення 
якості продукції стало предметом 
обговорення па відкритих партій
них зборах. На них комуністи і 
інженерно-технічні працівники 
викрили недоліки в роботі, вка
зали шляхи до їх ліквідації.

З рішенням зборів і завданнями 
колективу партійна організація 
через агітаторів ознайомила всіх 
працівників фабрики. Через де
який час намітились окремі зру
шення до кращого, але корінного 
перелому ще не сталося.

Партійна організація розуміла, 
що періодичними заходами не. 
можна серйозно виправити стану. 
Тому всі форми масово-політичної 
роботи — збори, усну і майну 
агітацію, стінну газету ми спря
мували на дальший розвиток 
творчої ініціативи працівниці я 
фабрики, на підвищення продук
тивності праці.

Уже на початку нового раку 
фабрика стала виконувати вироб
ничі завдання, однак з якістю 
продукції справи залишалися 
майже без амін. Це вимагало по
силення контролю з боку інже- 
нерно-технічних працівників за 
пошивом виробів на різних ета
пах виробничого процесу. Пар
тійна організація підтримала ціа
ну ініціативу про введення на 
більш складних роботах міжоп-- 
раційних контролерів по щкоеті 
продукції. Це дозволило пан вияв
ляти брак в ході попіиву, а не„ 
тоді, коли вироби повністю гото
ві, як це було раніше.

Партійна організація тепер 
частіше ставить на обговорення 
партійних зборів звіти окремих 
керівників фабрики про їх ро
боту.

Так, лише за останній час ми 
заслухали звіт головного інжене
ра фабрики т. Письменної про 
якість продукції, директора, фа- 
'брики т. Кашуричева про роботу 
фабрики за 1953 рік і завдання 
на 1954 рік, начальника зміни 
т. Пономаренка про виконання 
виробничого плану і т. д.

Довгий час зміна, якою керу
вав т. Пономарепко, не виконува
ла виробничих завдань. Обгово

Нарада районного
13 квітня відбулася нарада, 

районного партійного активу. З 
доповіддю «Про підсумки роботи 
XVIII з’їзду Комуністичної партії 
України і завдання районної 
парторганізації» виступив секре
тар райкому партії т. Івашкевич.

В обговоренні доповіді взяли 
участь директор Олександрій
ського кінзаводу т. Солістий, го
лова колгоспу «Заповіт Леніна» 
т. Ковбасенко, секретарі партор- 

ривши його .звіт, партортан'зац’Я 
прийшла до висновку, що г. По- 
номаренку но під силу справи
тись з підвйцелими вимогами. 
Було поставлено питання перед 
дирекцією Фабрики про зміцнення 
ікерівпицтва зміною. 'Гелер ко
лись відстала зміна вийшла в 
ряди передових.

Велику увагу приділяємо під
вищенню ідейно-йолітичдгото рів
ня працівнику® фабрики. В гурт
ку по вивченню короткого курсу 
історії партії та двох иолітіпко- 
лах навчаються 50 майстрів, на
чальників змін, інженерно-тех
нічних та рядових лрнцівйиїда. 
Крім того, організована школа 
техмінімуму, до робітники підви
щують свою кваліфікацію.

Всі ці заходи допомогли нам 
подолати відставання. План пер
шого кварталу цього року фабри
ка виконала, на 112,1 прпіщпта. 
Державі відправлено понад зав
дання на 413 тисяч карбованців 
швейної продукції. Підвищилась 
і її якість. За цей час набагато 
зменшилось рекламацій від спо
живачів.

Внаслідок широко розгорнуто
го соціалістичного змагання на 
честь ЗООтфіччя возз’єднання 
України я Росією і міжнародного 
свята І Травня в нас різко зрос
ло число передовиків виїробіпиц- 
тва. Такі робітниці, як тт. Обрі
зай, Соломка, Чмига, Дорошенко, 
Кукса, Жежеря та багато інших, 
в ці дні виконують норми виро
бітку на 150—250 процентів.

Проте перші успіхи не задо
вольняють нас. Адже можливості 
нашого підприємства далеко біль
ші. Ось чому парторгапізація мо
білізує працівників фабрики на 
дальше повне використання наяв
них виробничих резервів.

Недавно па робітничих зборах 
обговорювалось звернення колек
тивів 28 підприємств міста Моск
ви і Московської області про даль
ше підвищення п]1одуктивпості 
праці. У відповідь на заклик 
москвичів працівники фабрики 
взяли на себе підвищені зобов я- 
зання: до 5 грудня цього року 
виконати річний план і дати до
датково на мільйон карбованців 
швейної продукції; значно збіль
шити випуск виробів першого 
сорту і підвищити ПрОДУЇКТИВ- 
йість праці йа 2 проценти.

Виконанню взятих зобов’язань 
і'підпорядковує нині ВСЮ свою 
роботу наша партійна організа
ція.

Ф. СИПЛИВИЙ,
секретар парторганізації швей- • 

мої фабрики.

партійного активу
тонізацій сільгоспартілі ім. Жда- 
нова т. Жсниленко і Косівської 
територіальної — т. Слінчсико, 

. голови колгоспів «Прапор кому
нізму» — т. Теличко та ім. 18 
цаіртмнфвренції—т. Попов, упов
новажений .Міністерства заготі
вель т. Копдратеико та інші.

Ті, що виступали, викрили ряд 
недоліків', що мають місце в ро
боті районної парторганізації.

Нарада прийняла рішенім.

Підвищимо продуктивність праці, 
збільшимо випуск продукції!

За почином москвичів молоді робітники, як і всі трудящі Олександрії, ши
роко розгортають соціалістичне змагання за підвищення продуктивності праці, 
збільшення випуску продукції.

На нараді молодик передовиків виробництва тресту „Олександріявугілля", 
що днями відбулася, гірники поділилися досвідом роботи/ розповіли, як вони вико
нують взяті зобов'язання на честь 1 Травня і 300 річчя возз'єднання України з 
Росією.

Нижче ми подаємо виступи учасників наради.

Злагодженість 
І взаємодопомога

Е. ШМАКОВ — наваловід
бійник шахти № 2-3

На початку року бригада, якою 
я керую, поповнилась новими ро
бітниками. Мені та іншим нава
ловідбійникам Довелось багато 
ноііірИцювати над тим, щоб пере
дати їм свій досвід. Згодом їВСІ 
стали значно перевиконувати 
план. На нашому рахунку — 
сотні тонн вугілля, видобутих 
додатково ДО верни.

Злагодженість, взаємодопомога, 
дійове змагання сприяють не
ухильному підвйі.ценню продук
тивності праці. Ми досягли най
більшого виробітку на шахті. За 
10 днів квітня бригада видобула 
потіад завдання 300 тонн пали
ва. 12 квітня ми-дали дві норми.

За почином москвичів бригада 
переглянула свої можливості і 
вирішила в квітні видобути один 
на.гплаїновий едпет-л вугілля.

Працювати чітко, ритмічно, за графіком
О. РОБКОВ — слюсар Байдаківської брикетної фабрики

Цех вантаження, де я працюю, 
успішно виконує' зобов’язання, 
взяті у змаганні на честь Пер
шого травня і 300-річчя воаз’Чі- 
вавня України з.Росією.

Успіхів досягаємо завдяки чіт
кій роботі і раціоналізації праці. 
Раніше. часто виходили з ладу 
троси стріл. Ми поставили амор
тизатори. Тепер троси служать 
нам не 7 днів, а місяць.

Впроваджені й інші раціона
лізаторські пропозиції, спрямова
ні на поліпшеная використання 
техніки та економію державних 
коштів.

-Відомо, що для ремонту тих чи 
бинтах машин і агрегатів слюса
рям необхідний інструмент. Па

За широкий обмін передовим досвідом
Л. КРОПП — інженер теплової електростанції

Молоді виробничники нашого 
підприємства вносять достойний 
вклад у справу дострокового ви
конання п’ятої п’ятирічки. їх 
творча праця сприяє успіхам 
всього колективу.

Наведу кілька прикладів. Дов
гий час вузьким місцем в ко
тельному цеху було часте псу
вання ремінної передачі шнеко
вих підживлювачів пилу. Моло
дий слюса'р-ремонтник Іван Ов- 
чаренко запропонував встанови
ти регульовочні шпильки. Це 
дозволило забезпечити надійну 
дію приводи
_ Новатор виявив ще одну ініціа
тиву. В час рецепту пиловловлю
вачів, як правило, міняли поло
ження спіралі, піднімаючи ви
хлопні труби. Для цього доводи
лось провадити велику роботу по 
переварюванню флянців. Тов. Ов- 
чаренко вніс нову технологію за
міни і ремонту пиловловлювачів 
без переварки флянців вихлопних 
труб. Внаслідок цього значно

Виробничі резерви — в дію
А. БЕРЕГОВИН — токар заводу «Червоний ливарнцц
Здійснення завдань, поетавле- 

! них партією і урядом по дальппі- 
I му підносе,ігнга добробуту радяїі- 
I • і.єч > народу, залежить від кож

ного з нас. Розуміючи це, я день 
у день підвищую продуктивність 
праці, вишукую нові резерви для 
збільшення випуску і поліпшен
ня ЯКОСТІ продукції.

Виготовляючи втулки, я прий
шов до висновку, що .можна за- 
стш’увлти більш досконалий ме
тод. Зробив пристосування. Це 
дай» можливість полегшити пра
цю і ла,місті. '70 деталей оброб
ляти вдвічі більше.

' Для нарізання внутрішньої' 
різьби іиісадпих труб застосував 
другий патрон. Продуктивність 
зросла в кілька разів.

З інтересом вивчив і впро
ваджую метод силового різання, 
:тр«понова.ний Василем Колесо
ві!, м. Па обробці чавунних шкивін 
довів свій виробіток до 250 про
центів.

жаль, в нашій інструмснталміїій 
немає хорошого зубила, викрут
ки, мірника. Витрачаєш багато 
часу, поки знайдеш потрібний ін- 
струмент.

Ніхто, однак, її керівників фа
брики не звертає уваги на такі 
■іістерііимі неподобства.

Адміністрація нашого підпри
ємства зобов’язана створити нам 
такі умови для роботи, щоб ми 
не тільки виконували і перевико
нували зобрв’яза.ния, але й ви- 
сіткоякісно ремонтували обладнан
ня, продовжу вали строк його дії.

Фабрика працює неритмічно. 
Сьогодні, скажемо, перевищить 
план, а завтра недовиконає його.

скоротилась трудомісткість ро- 
роаіт, зросла продуктивність 
праці.

Цінну пропозицію вніс і здій
снив комсомолець, майстер Гри
горій Хороледао,- Він розробив ін
струкцію стенда для перевірки 
витратомірів. В результаті наба
гато підвищилась точність вип£о- 
.бунань і експлуатації приладів.

Чудовий почин виявила комсо
мольська вахта на чолі з черго
вим інженером т. Маляренком. 
Вена впровадила, такий режим 
роботи кмлоагрвГіИ'Іїв при малому 
павантаженніі, який не передба
чався центральним котлотур
бінним інститутом.

Завдяки творчому вирішенню 
важливого питання у другій по
ловині 1953 року було зеконом
лено понад 300 тисяч кіловат-го
дин електроенергії, тобто скільки, 
стільки потрібно для роботи бри- 
к/гної фабрики протягом трьох 
тижнів.

Немале зіначения в підвищенні

(і

труднощами, звертаюсь до техно
лога т. Бондаренка. Він завжди 
допомагає, радить, як краще ви- 
і шати то чи інше завдання.

Творчо працює у нас багато 
молодих виробничників. Кожний 
.; них віддає всі сили для достро- 
ІЄІ’ЮГО виконання п’ятирічки, ус
пішного здіівдненпя соціалістич
них зобов’язань.

Перешкоджає в роботі те, що 
па заводі погано ремонтують вер
стати. Через цс обладнання за
вантажується далеко не на пов
ну потужність, внутрішні вироб
ничі резерви залишаються під 
г пудом.

Треба ліквідувати неполадки, 
ширше розгорнути змагання за 
дальше підвищення продуктив
ності праці, за достойну зустріч 
1 Травня і 300-річчя возз'єднан
ії!! України з Росією.

Причина цьому—погане викорис
тання обладнання, порушення 
технологічного процесу.

В кожному цеху є великі ВВ'УТ- 
рішні резерви підвищення про
дуктивності праці, а значить і 
збільшення випуску продукції 
Ми не повніші миритися з непо
ладками в роботі, необхідно до
биватись усунення їх, покінчити 
з аварійністю механізмів, а го
ловне — зміцнити трудову і ви
робничу дисципліну.

Слід ко-еиравжнрому розгорну
ти соціалістичне змагання за 
підвищення продуктивності праці • 
між цехами, змінами, ^брига.шш/' 

надійності і економності роботи 
станції має впровадження сучас
ної автоматики процесів го)чнініі 
та підживлювання котлів.

Комсомольці та неспілкова мо
лодь і в цій справі взяли актив 
ну участь*. Слюсар т. Бовар до
клав багато зусиль, щоб налаго
дити автоматичне регулювання 
11 і дж ввл юванн я нот лоагі>егатів.

Хочу сказати кілька слів про 
те, що заважає масовій участі 
молоді у втіленні передових ме
тодів і раціоналізації вироб
ництва.

Перш за все треба відзначити 
те, що міський комітет комсомолу 
по займається такими питаннями, 
ното керівники мало бувають па 
підприємствах, глибоко не вника
ють у виробництво.

ІЬгано збстоять справи з обмі
ном досвідом. Треба практикува
ти надсилку кращих виробнични
ків на передові електростанції, 
повсякденно поширювати нрогре- 
сивпі прийоми праці.
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Соціалістичне змагання на честь 300-річчя возз'єднання України з Росією

У виконанні зобов’язань рівнятись на передовиків
★ ★ ★ 

Змагання районів
Надоєно молока на одну фуражну корову з 1 жовтня 1953 року по 1 квітня

1954 року (в літрах).

Олександрійський Онуфріївський
268 165

ЗВЕДЕННЯ ПРО ХІД НАДОЮ МОЛОНА НА ФУРАЖНУ НОРОВУ ПО КОЛГОСПАХ

Створити нормальні умови 
для шкіл робітничої молоді

Назва колгоспу
Надоєно на фу
ражну корову 
з 1-Х 1953 р. 
но 1-1У 1954 р. 
(н літрах)

Прізвище 
голови 

колгоспу

Приворот ім. Жданова. 656
Дубовий ім. 18 з'їзду ВК1І(б) 572
Попов ім. 18 партконференції 394
Рябошаика ім. В. Ульянова 325
Буйнов ім. Сталіна (Баидурівка) 322
Сідельник ім. 12-річчя Жовтня 309
Андреєв ім. Леніна 300
ГОрдецьклй Шлях до комунізму» 291
Стрілецький ім. Кал і ні на 263
Печинорук ім. Сталіна. 258
Бузаньов ім. Леніна (місто) 246
Мазур ім. Молотова 233
Тараненім ім. Хрущова 216
Дігтяр ім. 19 з'їзду КПРС 214

Назва колгоспу
Надоєно на фу
ражну корову

з 1-Х 1953 р. 
по 1-ІУ 1954 р.

(в літрах)

Прізвище 
голови 

колгоспу

Ковбас енко 'Заповіт Леніна 209
Ткаченко іім. Карла Маркса 208
Теличко Прапор комунізму 206
Жежеря ім. Вороши.това. 196
Ващук Комунар 175
Дмитріев їм. Будьонного 167
ІІІейко ім. Енгельса 162
Вакало ім. Рози Люксембург 137
По Олександрійській МТС

(директор і. Байда)—•271
По Користівській МГС

(директор т. Жук)— 265
По району -268

В соціалістичному змаганні з 
колгоспниками Онуфріївського ра
йону по надою молока на кожну 
фуражну корову, як видно з на
веденої таблиці, наш район до
бився дещо кращих показників. 
Однак для самозаспокоєння і по- ! 
слаблення боротьби за першість у 
змаганні ми не маємо ніяких під
став. Наявні можливості ще дале- ' 
ко не використовуються.

В той час, як середній надій 
по району становить 268 літрів, 
окремі передовики, як, наприклад, 
доярки артілі ім. 18 з’їзду ВКП(б) 
тт. Метка і Кузьміна за цей час 
надоїли на фуражну корову по 
1.100 літрів, колгосп ім. Жданова 
добився середнього надою 656 
літрів молока на корову. Коли б

Хлібороби бавдурівської арті
лі ім. Сталіна, змагаючись ва дв
отомну зустріч всенародного свя
та. 300-річчя возз’єднання Украї
ни з Росією, взяли на себе зобо
в'язання в стислі строки і на ви
сокому агротехнічному рівні про
вести всі івесвяно-польові роботи.

Закінчивши за кілька днів 
сівбу ранніх ярих культур, кол- 
тосінники розпочали посадку ку
курудзи і картоплі квадратно- 
гніедовим способом.

В Олександрійському училищі механізації сільського господарства готуються висококваліфі
ковані кадри механізаторів.

На знімку: майстер виробничого навчання Костянтин Костянтинович Шураковський прово
дить заняття з курсантами по вивченню мотора комбайна.

Фото А. Кускова.

НАШОГО РАЙОНУ
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поширювався досвід передовиків, 
колгоспи району вже на сьогодні 
мали б значно вищі показники.

Але окремі керівники колгоспів 
ще не пройнялися відповідаль
ністю за доручену справу, вони 
господарюють по-старинці, не зва
жають на досвід новаторів, не під
тримують їх, занедбали догляд і 
годівлю худоби. Ось чому 14 кол
госпів з 22 одержали набагато 
нижчий надій від середніх показ
ників по району.

Особливо мізерні надої в кол
госпах ім. Енгельса (голова 
т. Шейко), ім. Рози Люксембург 
(голова т. Вакало), ім. Будьоино- 
го (голова т. Дмитріев) та ще де
яких. Тут не припадає навіть по 
літру молока в день на фуражну 
корову.

Почали посадку кукурудзи
Першою до посадки кукурудзи 

приступила третя рільнича 
бригада, яку очолює бригадир 
т, Портас. Тут вже посаджено 10 
гектарів кукурудзи.

В короткий строк заверше
но і посадку картоплі на площі 45 
гектарів. На цій роботі старанно 
працювали тракторист Іван На- 
умов, саджальниці Люба Годаєва, 
Наталія Денисежо та Морфа Бі
лан. їх денний виробіток стано
вить 120—160 процентів.

Правління колгоспів, партійні 
організації повинні докорінно пе
ребудувати свою роботу і по- 
справжньому взятись за дальший 
розвиток громадського тваринниц
тва, за різке підвищення його про
дуктивності.

За досвідом далеко ходити не 
треба. Необхідно досконало вив
чити і впровадити в кожному кол
госпі методи роботи наших пере
дових артілей ім. Жданова та 
ім. 18 з’їзду ВКП(б). Тоді, безпе
речно, ми матимемо набагато кра
щі показники по надою, дамо кра
їні додатково десятки тисяч літ
рів молока, з честю виконаємо 
завдання по дальшому розвитку 
громадського тваринництва і під
вищенню його продуктивності.

Одночасно з сівбою механізато
ри тракторної 'бригади 1 Ко- 
ристівської МТС (бригадир 
т. Бульба В.) підводять фунда
мент під урожай наступного ро
ку. Ними ,вже піднято 150 гекта
рів ранніх парів.

На оіраяці парів тракторист 
Іван Ревеико трактором «ДТ-54» 
щодня набагато перевищує дове
дені .завдання.

А. БЄЛОВА.

Враховуючи зрослі притінення 
дорослого населення до підвищен
ня своєї освіти,—говориться в 
директивах XIX з'їзду партії,— 
забезпечити дальший розвитої; 
заочних та вечірніх вищих і се
редніх спеціальних учбових за
кладів, а також загальноосвітніх 
шкіл для навчання трудящих 
бея відриву від виробництва.

•V нашому місті в післявоєнний 
період створено чотири школи ро
бітничої молоді, в яких навчаю
ться сотні робітників промисло
вих підприємств і службовців 
установ міста. Вони одержують 
освіту без відриву від вироб
ництва.

Але для вечірніх шкіл робітни
чої молоді ще не створені всі не
обхідні умови для нормального 
навчального процесу. Так, на
приклад, вечірня школа робітни
чої молоді .Хі4 перебуває в пога
них умовах. 10 класів цієї школи 
розміщена в трьох приміщеннях. 
Заняття розпочинаються дуже 
пізно, о 8 годині вечора, що 
з'являється порушенням вказівок 
міністерства освіти і в свою чер
гу знижує якість уроків.

Міський відділ народної освіти 
не дбає іцмі забезпечення школи 
підготовленими кадрами вчите
лів, не створює необхідних умов 
для занять.

Ненормальний стан створився і 
внаслідок того, що більшість учи
телів у вечірніх школах працю
ють по сумісництву. Переванта
женість заважає їм систематично 
готуватись до уроків, і тому за
няття часто проходять на низь
кому рівні.

Слід також відзначити, іцо де
які керівники підариєм'етв без
душно ставляться до робітників, 

Поліпшуємо роботу з піонерами
XII з’їзд ВЛКСМ в своїй пос

тавові записав, що діяльність пі
онерської організації з'являється 
невід'ємною частиною виховного 
процесу, здійснюваного в школі.

Робота піонерської дружини 
■нашої школи допомагає педколек- 
тиву в боротьбі за міцні знання 
і хорошу дисципліну учнів.

Педагоги разом з комсомоль
ською організацією постійно дба
ють про зростання числа піоне
рів. Учителі молодших класів Ви
лощує М. Г. та Жура II. ('.бага
то попрацювали над підготовкою 
своїх учнів до вступу в піонери.

Недавно 50 учнів других кла
сів були прийняті в піонери.

Піонери беруть активну участь 
в гуртках художньої самодіяль
ності. Успіхом у юних глядачів 
користується шкільний хор в 
складі 100 піонерів. Самодіяльні 
гуртки успішно виступали на 
міському огляді.

Протягом навчального року 
піонери провели екскурсію на 
Байдаківськин вугільний розріз, в 
гірничопромислове училище .МІ 
та на тваринницькі ферми кол
госпу ім. Леніна.

Цікаву іі змістовну стінгазету 
«За знання» випускає дружина. 
В ній даються поради вчителів, 
як краще готуватися до екзаме
нів. ГаЗ'ета критикує тих учнів, 
які відстають у навчанні, пору
шують дисципліну.

Піонерською дружиною керує 
випускниця Олександрійського 
педучилища Іванова Т. М. Вчи

які навчаються у вечірніх шко
лах. Через це частина учнів за
лишає школу. Це, насамперед 
стосується начальника Семенів- 
і-ького вуглерозрізу т. Артюхова 
та начальника транспортно-від
вального поста цього ж розрізу 
т. Патюкова. Вони переводять 
учнів вечірніх шкіл в зміни, в 
яких вони не мають змоги від
відувати школу. Так було, на
приклад, з робітниками цього 
розрізу тт. ІІлющевісьжим і Го
ловком. На вимоги школи про 
створення для робітників нор
мальних умов для навчання ці 
керівники не реагують.

Не подає ніякої допомоги і 
міськком ЛКОМУ. Його працівни
ки не цікавляться роботою ве
чірніх шкіл.

Наближається кінець навчаль
ного року в школах. Керівники 
підприємств, комсомольські і 
профспілкові організації повинні 
подбати про те, щоб для робітни
ків, які навчаються у вечірніх 
школах, були створені всі необ
хідні умови для успішного закін
чення навчання.

Вже зараз треба вести підго
товку до нового навчального ро
ку. Охопити навчанням всіх ба
жаючих молодих робітників—та
ке завдання не тільки школи, а 
й керівників підприємств і уста
нов.

Міський відділ народної освіти 
повинен подбати про створення 
нормальних умов для вечірніх 
шкіл робітничої молоді, укомплек
тувати їх постійними кадрами 
вчителів і забезпечити необхідним 
учбовим обладнайням.

А. ГУРЖІЙ, 
директор вечірньої школи 

робітничої молоді № 4.

телі подають їй повсякденну до
помогу в роботі.

XII з'їзд комсомолу викрив не
доліки в роботі піонерської ор
ганізації і намітив шляхи для 
усунення їх.

Мають місце недоліки і в ро
боті піонерської організації нашої 
школи. У деяких затонах піонери 
вели облік успішності, проводи
лись предметні збори, які по су
ті були продовженням уроків.

Піонерським активістам доводи
лось витрачати багато часу на 
різні непотрібні записи, на скла
дання списків тощо.

За час існування школи не 
проведено жодного піонерського 
костра.

Інтерес до збору піонерів знач
но б підвищився, якби лінійк.т 
проходила з горном і барабаном, 
яких, на жаль, в школі немає.

Щоб усунути недоліки в робо
ті піонерської організації, на
креслено ряд заходів. А саме: за
плановано ознайомлювати піоне
рів з різними професіями, а для 
цього організувати зустрічі з пе
редовиками і спеціалістами сіль
ського господарства і буровугіль- 
ної промисловості.

Зараз піонери працюють на 
пришкільних ділянках. Вже по
саджено на подвір'ї школи ЗО 
фруктових і 40 декоративних 
дерев.

Так з допомогою вчительського 
колективу піонерська організація 
нашої школи домагається поліп
шення своєї роботи.

П. ГАРБУЗЕНКО, 
учитель семирічної школи № 7.
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Листи до редакції
Зробимо місто і селища 

красивими, благоустроєними
І __ Обговоривши лист трудящих 
І села Хащеватого, Гайворонеького 
І району, до всіх трудящих Кірово
градської області, колектив пра
цівників комунального господар
ства Олександрійської міської Ра
ди депутатів трудящих вирішив 
провести тиждень саду.

За цей час ми впорядкуймо 
(сквери і парки: обріжемо сухі 
І гілкп, побілимо стовбури дерев 
із зробимо підсадку.

Протягом цього періоду прове
демо посадку дерев понад річкою 
Інгулець площею в 10 гектарів. 
Розіб’ємо та закладемо квітники 
. клумби у сквері ім. Першого 
травня, біля Дошки пошани, на 
площі Кошового та по вулиці 
Жовтневій.

Концерти для
В період весняно-польових ре

нт гуртки художньої самодіяль-і 
мості Звенигородського клубу під
готували різноманітну програму, 
виступають з нею перед колгосп
никами і механізаторами в полі.

Днями учасники гуртків влаш
тували концерт для механізаторів 
тракторної бригади X» 10, яка 
■клужує колгосп «Шлях до ко

мунізму».

Змагання на першість шкіл 
міста з волейболу

На честь знаменної дати — 
300-річчя возз’єднання України з 
Росією надавио було проведено 
катання на першість шкіл міста 

з волейболу.
У змаганнях брало участь 13 

команд, з них—4 команди дівчат.
Зустрічі проводилися в метою 

виявлення кращих команд і ок
ремих гравців для комплектуван
ня збірних команд, іцо братимуть 
участь в обласних змаганнях.

Після п’ятиденних ігор перше 
місце серед хлопців зайняла 
команда середньої школи № 2, 
друге місце — команда середньої 
школи № 13 і третє місце —(се
мирічної школи № 5.

Не цікавляться
Довгий час в Косівському клу

бі не проводиться культур
но-масова робота. Це сталося 
тому, що партійна і комсомоль
ська організації колгоспу ім. Мо
лотова не вникають в зміст ді
яльності клубу, по спрямовують 
його роботу, не знають, що там 
робиться.

В приміщенні клубу брудно, 
на стільцях і стінах товстий шар

СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУПІВ

„Усунути недоліки в
Під таким заголовком в газеті 

«Сталінський прапор» від 21 
березня ц. р. була надрукована 
стаття, в якій писалося про не
доліки в лекційній роботі і зо
крема відмічалися недоліки лек
тора т. Рубана.

Як повідомили редакцію се
кретар парторганізації суду 
т. Бондаренко і керівник юридич-

Закликаємо всіх трудящих міс
та Олександрії та робітничих се
лищ, працівників житлово-кому
нальної контори, організацій та 
установ взяти активну участь по 
озелененню і благоустрою.

В цій благородній справі ініці
аторами повинні виступити ком
сомольці, піонери, школярі та 
квартальні комітети.

Посилити охорону і повністю 
зберегти всі деревонасадження— 
обов'язок усієї громадськості 
міста і робітничих селищ.

Зробимо наше місто і селища 
красивими, благоустроєними!

Схвалено на зборах 
працівників міськкомунгоспу.

хліборобів
Великим успіхом користували

ся колгоспні частівки у виконан
ні співачок Алли Глинченжо. та 
Галини Перехрест.

Тепло зустріли механізатори 
виступи учасників концерту тт. 
Дякової, Колісник та студентів 
культосвітнього технікуму, як<і 
проходять практику в клубі.

М. ЖУРБЕНКО, 
завідуюча бібліотекою 

с. Звенигородки.

Серед дівчат на перше місце 
, вийшла команда середньої школи 
( № 2, на друге — команда семи

річної школи № 5.
В результаті змагань була ор

ганізована збірна команда, в яку 
І ввійшли кращі гравці шкіл міста 

учні Шаірко, ІЬдольський, Ус
пенський, Валуйський, Демчен- 
ко, Свердлов, Рудеико, Заболот- 
ников, Хоцький, Лещенко, Оста- 
пов та інші. .

К ой андам -іпнремож п ицям були 
вручені грамоти міського сектору 
фізкультури і спорту.

в. КИРИЧЕНКО, 
суддя з волейболу.

роботою клубу
пилу, наочна агітація застаріла.

Голова сільради т. Авраменко 
зарахував прибиральницею клубу 
свою дружину. Та за три роки 
вона жодного разу не була в 
клубі. Авраменко навіть сам роз
писується за неї у відомості на 
одержання зарплати.

Ф. СТАЦЕНКО, 
інспектор районного відділу 

культури.

лекційній пропаганді"
ної секції Товариства для поши
рення політичних і наукових 
знань т. Пушкар, це питання 
обговорювалось на зборах парт- 
організації і на юридичній секції. 
Критика визнана правильною.

Парторгаиізація і юридична 
секція намітили заходи для по
ліпшення лекційної роботи.

Франція. По всій країні прохо
дять народні мітинги і демонстра
ції протесту проти паризького і 
боннського воєнних договорів. 
Французи висловлюються проти 
створення „європейської армії", 
вони не бажають бути гарматним 
м'ясом у війні, яку підготовляють 
американські імперіалісти.

На знімку: мітинг французьких 
трудящих в місті Марселі.

Прескліше ТАРС.

Відповідь на запитання читачів

Що таке „європейське оборонне співтовариство"
Ставши на авантюристичний 

шлях підготовки НОВОЇ СВІТОВОЇ 
війни, правлячі кола СІНА на
магаються всюди створювати во
єнні блоки та угруповання, які 
вони могли б використати в сво
їх агресивних цілях. Одним з та
ких блоків є так зване «європей
ське оборонне співтовариство . 
Під цією вивіскою в Західній 
Європі відроджуються найбільш 
реакційні агресивні сили. Амери
канські імперіалісти роблять 
ставку насамперед на відроджен
ня мілітаризму в Західній Німеч
чині, на відновлення колишньої 
гітлерівської армії, яка повинна 
стати головною частиною «євро
пейської армії».

Але відроджувати відкрито ні
мецький мілітаризм правлячі ко
ла СІНА не зважуються: проти 
цього різко протестують народи 
Європи і всього світу. Тому вони 
вдаються до обхідного маневру, 
ДО створення «ЄВрОіПСЙСЬКОГО обо
ронного співтовариства або «єв
ропейської армії». Щоб замаску
вати американське походження 
цього плану, висунути його було 
доручено урядові Франції.

Ініціатори «європейського спів
товариства» намагались і все на
магаються обманути народи тим, 
що, мовляв, входячи в «європей
ське співтовариство», Західна 
Німеччина з її збройними силами 
виявиться під контролем інших 
європейських країн і не зможе 
розпочати яких-небудь агресив
них дій проти своїх сусідів.

У травні 1952 р. після три
валих дискусій, що проходили в 
обстановці гострих суперечмостей, 
представники урядів Франції, Іта
лії, Бельгії, Голландії, Люксем
бургу і Західної Німеччини під
писали в Парижі договір про ство
рення «європейського оборонно
го співтовариства» і його «євро
пейської армії». Характерно, що 
Англія відмовилась взяти участь 
в цьому «співтоваристві».

Суть паризького договору по
лягає в тому, що він, узаконю
ючи відродження німецького мі
літаризму, фактично позбавляє 
держави, які входять у «співто
вариство», їх національних ар
мій і суверенітету.

Основним керівним органом 
«співтовариства» або «європей

НАСТУПНІ ВІЙСЬКОВІ МАНЕВРИ АМЕРИКАНСЬКИХ ВІЙСЬК У ПІВДЕННІЙ КОРЕЇ

ПЕКІН. (ТАРС). За повідом
ленням агентства Сіньхуа, амери
канська сторона вирішила провес
ти великі військові маневри в Ко
реї з 20 квітня по 25 червня.

ської армії» є згідно з договором, 
> постійно діючий комісаріат, що 
скла гається з представників дер
жав, які входять у «співтова
риство». Члени комісаріату, як 
вказується в договорі' «не повин
ні виконувати або керуватись вка
зівками якого-небудь уряду». Ко
місаріат наділений дуже широки
ми повноваженнями: він вирішує 
питання комплектування, бойової 
підготовки і розміщення з'єднань 

європейської армії», складає мо
білізаційні плани. Він же. займає
ться бюджетом «співтовариства», 
озброєнням, розподілом ресурсів, 
розміщенням замовлень і т. д.

За договором, заправили «спів
товариства» можуть використати 

європейську армію» для втру
чання у внутрішні справи дер
жав—члеиів «співтовариства»
«в разі існуючих або загрожую
чих безпорядків на їх терито
рії. Це означає, що «європей
ська армія», крім всього іншого, 
виконуватиме ще іі жандармські 
Функції.

Характерною рисою «європей
ського оборонного співтовариства» 
є те, що Західна Німеччина, ос
кільки вона чає найбільші воєн
ні промислові і людські ресурси, 
відіграватиме в ньому головну 
роль. Разом з тим створення 
«європейського оборонного С'ПІВТО-

В рамках „європейського 
товариства"

Боннські реваншисти відкри
то заявляють, іцо через два— 
три роки рамки „європейського 
товариства" стануть для них 
„занадто вузькими з військової 
точки зору".

(З газет).

Картину цю малюють в Бонні 
на тему, дану в Пентагоні.

Проведення маневрів напередод
ні Женевської наради, вказує 
агентство Сіньхуа, безперечно, 
спрямоване на те, щоб створити 
напружену обстановку, зберегти і 

вариетва означало б увічнення 
розколу Німеччини, підірвало б 
можливість укладання мирного 
договору з Німеччиною, що супе
речить елементарним вимогам 
безпеки Європі.

.V своїй заяві про підсумки 
Берлінської наради міністрів за
кордонних справ В. М. Молотою 
вказав, що курс СІП А, Англії і 
Франції на створення «європей
ської армії» і відновлення міліта
ризму в Західній Німеччині «веде 
до створення воєнного угрупован
ня одних європейських держав 
проти інших європейських дер
жав. Йти по цьомутпляху,—зна
чить відмовитись від завдань 
зміцнення миру і безпеки В Єврп- 
ігі. Йти по цьому шляху,—зна
чить стати на шлях підготовки 
нової війни в Європі, що веде до 
третьої світової війни».

Не дивно тому, що політика 
західних держав, спрямована на 
створення «європейської армії» і 
відродження німецького міліта
ризму, викликає законну тривогу 
в усіх країнах Європи. Опір цій 
політиці наростає з кожним даєм. 
У Фіранці!' проти створення «єв
ропейського оборонного співтова
риства» виступають не тільки 
широкі верстви трудящих, але й 
багато буржуазних кіл. Французь
кий парламент, незважаючи на 
дедалі сильніший натиск амери
канської дипломатії і вояччини, 
досі не ратифікував договору про 
«європейське оборонне співтова
риство». А цей договір може на
брати чинності тільки тоді, коли 
йото ратифікують всі країни, що 
його підписали.

'Відкидаючи план створення 
«європейського оборонного спів
товариства», народи Європи разом 
з тим виявляють гарячу підтрим
ку пропозиції радянської делега
ції на Берлінський нараді про 
створення системи загальноєвро
пейської колективної безпеки, яка 
дістала свій вия>в у радянському 
проекті «Загальноєвропейського 
договору про колективну безпеку 
в Європі». В цьому проекті наро
ди бачать шлях до усунення за
грози відродження німецького мі
літаризму, до гарантування безпе
ки в Європі.

Ю. ГРИЩЕНКО.

посилити несталий характер пере
мир'я в Кореї і, в кінцевому під
сумку, зірвати мирне врегулюваи- 
ня корейського питання.

Редактор В. МАЛЕНКО.
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Згуртовані навколо Комуністичної 
партії, радянські люди доб'ються дальшо
го значного підвищення продуктивності 
праці і цим самим внесуть новий вклад в 
будівництво комунізму.

Поширювати досвід
передовиків

В дні, коли вся наша кра
їна готується достойно зу
стріти міжнародне свято тру
дящих 1 Травня і 300-річчя 
возз’єднання України з Росі
єю, пролунав патріотичний 
заклик колективів підпри
ємств Москви і Московської 
області розгорнути соціаліс
тичне змагання за високу 
продуктивність праці, збіль
шення випуску, поліпшення 
якості і зниження собівартос
ті продукції.

Цей почин активно підтри
мали трудівники промисло
вості Олександрії, Взявши 
па себе конкретні зобов’язан
ня, вони вишукують і приво
дять в дію нові резерви ви
робництва, ставлять їх- на 
службу дострокового вико
нання п'ятирічки.

Днями кочегар теплової 
електростанції тресту «Олек- 
сандріявугілля» Михайло 
Хлистун виявив цінну ініціа
тиву. Раніше за кожним кот- 
іоагрегатом доглядав один 

кочегар. Новатор вирішив об
служувати два котлоагрегати. 

•15 квітня т. Хлистун успіш
но провів зміну, добившись 
високих показників.

Почин Михайла Хлистуна 
заслуговує уваги, всебічної 
підтримки і поширення. Він 
відкриває нові можливості 
більш ефективного викорис
тання техніки, підвищення 
надійності і економічності 
роботи електростанцій.

Творчо працює колектив 
енергетиків, очолюваний т. 
Ромашко.

За останній час тут внесе
но 20 раціоналізаторських 
пропозицій, впровадження 

..цщцх дасть десятки тисяч 
карбованців економії.

На шахті № 2-3 самовід
дано трудиться комсомоль
сько-молодіжна бригада на
валовідбійників, очолювана 
Єгором Шмаковим. За 15 
днів квітня нею видобуто до
датково до плану понад 500 
тонн палива. Виробіток на 
кожного робітника тут дове
дено до 50 тонн, що на 6 
толи більше, ніж досягнуто в 

"інших бригадах.
Шахта систематично пере

виконує план. Однак темпи 
зростання вуглевидобутку ще 
незначні. На підприємстві 
повільно впроваджують про
гресивну організацію праці 

— графік циклічності. І це 
тоді, як переведення всіх лав 
на роботу' зз передовим мето
дом дасть на добу додатково 
240 тонн вугілля.

Наші розрізи оснащені 
досконалою технікою. Вико
ристати її до дна — значить 
добитись# збільшення видо
бутку палива. Проте тут не 
приділяють уваги застосуван
ню кращих прийомів. Ні на 
Байдаківському, ні на Семе- 
нівському вуглерозрізах не 
втілюють щодобовий техно
логічний графік, який себе 
виправдав.

Більше того. В минулому 
році машиніст екскаватора 
Олександр Могильний досяг 
видатного успіху, давши на 
50 тисяч кубометрів породи 
більше норми. Тоді і в трес
ті, і в райкомі профспілки 
вугільників чимало шуміли 
навколо досягнення новатора. 
Але згодом про все забули. 
Нині досвід т. Могильного не 
поширюється.

Хіба це не.приклад бюро
кратичного, зневажливого 
ставлення до творчої ініціа
тиви, що йде знизу?

Райком профспілки вугіль
ників, очолюваний т. Кли- 
менком, недооцінює важли
вості популяризації та уза
гальнення передових методів. 
Він не розуміє, що саме по
ширення передового досвіду 
є головне у соціалістич
ному змаганні. Стиль райко
му наслідують і низові проф
спілкові організації.

Що, наприклад, зробили 
комітети профспілки заводу 
«Червоний ливарник», буді
вельних управлінь Димитров- 
ського тресту і тресту «Укр- 
вуглемонтаж», щоб почин 
москвичів став надбанням 
всіх робітників? Нічого.

Піклування про піднесем, 
ня продуктивності праці, по
ширення досвіду передовиків 
є справа великої ваги. Вона 
повинна на ділі стати цент
ром усієї практичної роботи 
господарських, партійних і 
профспілкових організацій,

Необхідно рішуче посили
ти керівництво соціалістич
ним змаганням, систематично 
поширювати досвід новаторів 
виробництва і на цій основі 
добитись успішного вико
нання взятих зобов'язань 
кожним підприємством.

Микита Сергійович ХРУЩОВ

Товаришеві ХРУЩОВУ Микиті Сергійовичу
Центральний Комітет Комуністичної 

партії Радянського Союзу і Рада Мініст
рів Союзу РСР гаряче вітають Вас, вірно
го учня Леніна і соратника Сталіна, ви
датного діяча Комуністичної партії і Ра
дянської держави, славного сина робітни
чого класу — в день Вашого шістдесяти
річчя.

Комуністична партія і радянський народ 
високо цінять Ваші заслуги в боротьбі за 
справу комунізму якій Ви присвятили все 
своє життя.

У суворий час громадянської війни, в 
умовах мирного соціалістичного будівниц
тва, у тяжку годину Великої Вітчизняної

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ.

війни і нині в мирний період боротьби за 
побудову комуністичного суспільства в 
нашій країні — на всіх постах партійно 
і державної діяльності Ви з властивою 
Вам невтомною енергією, стійкістю 1 прин- 
ципіальністю віддаєте всі сили завоюван
ню великих перемог радянського народу, 
піднесенню його добробуту, будівництву 
комунізму.

Від усього серця бажаємо Вам, паш 
друг і товариш, наш дорогий Микита 
Сергійович, доброго здоров’я і довгих ро
ків дальшої плодотворної діяльності на 
благо радянського народу і нашої Бать
ківщини, на благо комунізму.

РАДА МІНІСТРІВ СОЮЗУ РСР.

Вечір української літератури і мистецтва в Москві
В яскраву демонстрацію неру

шимої дружби народів Радян
ського Союзу виливається свят
кування ЗОО-дюччя возз'єднання 
України з Росією. Знаменній да
ті був присвячений вечір укра
їнської літератури і мистецтва, 
що відбувся 15 квітня в Москві, 
у Великому залі державної кон
серваторії імені П. 1. Чаіїков- 
ського.

Вечір відкрив секретар прав
ління Спілки радянських пись

менників СРСР поет 0. Суркоїв.
— Українська література, — 

говорить Сурков, — одна з най
більш могутніх і багатих літера
тур нашої Батьківщини. Її істо
рія увінчана славними іменами 
видатних письменників і поетів.

З доповіддю про українську 
радянську літературу виступив 
голова президії Спілки радян
ських письменників УРСР М. Ба
жай.

На вечорі виступили —А. Ма

УКАЗ
Президії Верховної 

Ради СРСР

Про присвоєння товаришеві 
ХРУЩОВУ М. С. звання 

Героя Соціалістичної Праці
У зв’язку з шістдесяти

річчям з дня народження пер
шого секретаря Центрального 
Комітету Комуністичної пар
тії Радянського Союзу това
риша Хрущова М. С. і від
значаючи його видатні заслу
ги перед Комуністичною пар
тією і радянським народом, 
присвоїти товаришеві Хрущо
ву Микиті Сергійовичу зван
ня Героя Соціалістичної Пра
ці, з врученням йому ордена 
Леніна 1 золотої медалі 
«Серп і молот».

Голова Президії
Верховної Ради СРСР

К. ВОРОШИЛОВ.
Секретар Президії Верховної 

Ради СРСР М. ПЄГОВ.
| Москва, Кремль.

16 квітня .1454 р.

лишко, М. Ісаковський, II. Коз- 
ланюк, 0. Безименський, Л. Дми- 
теро, Н. Рибак, М. Напнибіда, 
II. Воронько, І). Корнійчук, 
Л. Ошанін. Російською і україн
ською мовами звучали близькі 
серцю кожної радянської людини 
слова про дружбу, про Москву, 
про Батьківщину, про партію.

З величезним успіхом пройшов 
койцерг майстрів мистецтв Ук
раїни.

(РАТАУ).

Зобов’язання кузнецьних металургів Заключний показ комедії-балету Ж. Б. Мольєра „Міщанин у дворянстві" 
театром „Комеді франсез"

Колектив Кузнецькрго металур
гійного комбінату імені Сталіна, 
наслідуючи приклад москвичів, 
взяв нові, підвищені зобов’язан
ня. Вирішено піднести продук
тивність праці порівняно з мину
лим роком на 3,8 процента, дати 
не менше трьох мільйонів карбо
ванців надпланової економії. Від 

впровадження раціоналізатор
ських пропозицій і винаходів на
мічено зекономити не менш як 
13 мільйонів карбованців. В ре
зультаті вдійснення намічених 
заходів країна одержить додатко
во тисячі тонн чавуну, сталі і 
прокату.

(РАТАУ).

15 квітня в театрі імені Євг. 
Вахтангова відбувся заключний 
показ комедії-балету Ж. Б. Моль
єра «Міщанин у дворянстві» у 
виконанні театру «Комеді Фран
сез».

Видатний твір .великого фран
цузького драматурга був тепло 
прийнятий глядачами, які друж

но аплодували темпераментній 
грі майстрів сцени найстарішого 
національного театру Франції. 
Після закінчення спектаклю при
сутні влаштували тривалу ова
цію видатним представникам 
Французького театрального мис
тецтва.

На спектаклі були прпеутяіто
вариші Г. М. Маленков, В. М. 
Молотов, М. С. Хрущов, К. Є. Во- 
рошилов, М. 0. Булганін, Л. М. 
Каганович, А. І. Мікоян, М. Г. 
Перівух'ін, II. М. Поепєлов. У те
атрі був присутній Надзвичайний 
і повноважний посол Франції в 
СРСР Л. Жокс.
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Пожвавити роботу жіночих рад Брикетники працюють ритмічно
Великий вклад в справу зміц

нення могутності радянської кра
їни. в справу побудови комуніз
му вносять радянські жінки» Во
ни Перуть активну участь в уп
равлінні державою, в розвитку 
промисловості, сільського госпо
дарства, науки і культури.

Завдання комуністичного бу
дівництва в нашій країні вимага
ють від партійних, профспілко
вих і радянських організацій 
дальшого залучення жінок до пра
ці в промисловості, на транспор
ті, будівництві і сільському гос
подарстві, посилення масово-полі
тичної і культурно-освітньої ро
боти серед жінок, невпинного пі
клування про підвищення їх ква
ліфікації і культурно-технічного 
рівня. Для успішного вирішення 
цих завдань серед жінок-робіт- 
ниць створені і працюють жіночі 
ради.

На підприємствах вугільної і 
місцевої промисловості, в устано
вах нашого міста і робітничих се
лищ працює близько 7 тисяч жі
нок. Серед них багато передови
ків соціалістичного змагання. На
багато перевиконують норми ро
бітниці колії Байдаківського вуг
лерозрізу тт. Челнокова і Люк- 
піенкова, електрозварювальниця 
електростанції т. Гриценко, су
шильниця Байдаківської брикет
ної фабрики т. Замша, помічник 
машиніста турбіни електростанції 
т. Коваленко, токар рудоремонт- 
ного заводу т. Яропі і багато 
інших.

Високо цінить держава само
віддану творчу працю жінок. 
Тільки в місті Олександрії орде
нами і медалями СРСР нагородже
но 21 вчителька та 17 медичних 
працівниць.

Стволова шахти № 2-3 т. Чик- 
чирна удостоєна звання Почесно
го шахтаря. Відкатниця цієї шах
ти т. Бобошко і шипіельниця за
воду «Червоний ливарник» т. По- 
повська нагороджені значком 
«Відмінник соціалістичного зма
гання» .

Довголітній досвід агітаційної роботи
Учитель фізики Косівської се

редньої школи Ф. 0. Мірошничен
ко шість років працює агітато
ром. Цього року партійна органі
зація доручила йому вести агіта
ційну роботу в тракторній брига-

Нритина і бібліографія

„Переяславська Рада" Н. Рибака
До 300-річчя возз'єднання 

України, з Росією Держлітвидав 
УРСР випустив у світ нове, дво
томне видання романа україн
ського письменника И. Рибака. 
«Переяславська Рада».

Читачеві вже відомий перший 
том цього романа, виданий ще в 
і 948 році і удостоєний Сталін
ської премії. На основі старанно
го і глибокого вивчення числен
них історичних документів пись
менник правдиво іі яскраво, з ве
ликою художньою майстерністю 
зобразив в ньому одну з славних 
сторінок в (історії українського 
народу — визвольну війну 1648 
—1654 рр. Закінчується перший 
том скликанням Переяславської 
Ради 8 (18) січня 1654 року, 
яка завершила багатовікову бо
ротьбу українського народу про
ти польської шляхти та інших 
іноземних поневолювачів, за воз
з’єднання України з Росією. Істо
ричне рішення Ради знаменувало 
собою поворотний етап в житті 
українського народу.

Жінки нашого міста прийма
ють активну участь в громад
ському ^політичному житті. 12 в 
них обрані 'секретарями первин
них партійних організацій, 48 
— з'являються членами Това
риства для поширення політич
них і наукових зц.тнь.

В період підготовки і- прове
дення виборів до Верховної Ради 
СРСР 643 жінки-актиівісти пра
цювали агітаторами на виборчих 
дільницях.

Велику роботу серед жінок про
водять жіночі ради на підприєм
ствах і в установах міста. Так, 
жіноча рада Олександрійської 
теплоелектростанції (голова т. 
Бахтіна) подала велику допомогу 
профспілковій організації в оздо
ровленні дітей в піонерських та
борах. З ініціативи жіночої ради 
дитині одинокої матері т. Ботна- 
ренко видано безкоштовно путів
ку. Жіночий актив займається 
обстеженням побутових умов ро
бітниць, допомагає дитячому сад
ку у виготовленні іграшок, З 
настанням весни ,на території 
електростанції розбили клумби, 
висадили квіти та дерева.

Жіноча рада Байдаківського 
вуглерозрізу - (голова т. Олійник) 
подає допомогу партійній і проф
спілковій організації в розгортан
ні соціалістичного змагання серед 
трудящих, в організації дитячих 
ранків, вечорів молоді, залученні 
жінок до участі в гуртках ху
дожньої самодіяльності.

Разом з профспілковою органі
зацією активістки перевірили ро
боту їдальні, стан житлових бу
динків 'і гуртожитків. Вони втру
чаються у виробничу діяльність 
жінок, цікавляться їх побутом. 
І не випадково до членів жіночої 
ради робітниці звертаються не 
тільки з скаргами, а й за пора
дою чи просто, щоб поділитися 
своїми думками.

Партійні організації електро
станції (секретар т. Срібний) та 
Байдаківського вуглерозрізу (се

ді №10, яка обслужує артіль ім. 
Молотова, 3 перших днів весня
но-польових робіт т. Мірошничен
ко 'переніс роботу в поле. Він 
допоміг оформити наочною агіта

Другий толі присвячений за- і 
кріпленню історичних рішень, 
прийнятих Переяславською Ра
дою, героїзмові і мужності укра- ) 
їяського народу, який самовідда
но захищав і зміцнював союз і 
дружбу з російським народом. ' 
Охоплює другий том період (від ; 
Переяславсько! Ради до смерті 
Богдана Хмельницького (1654 — 
1657 рр.).

Народ, пригноблене селянство 
виступало головною і вирішаль
ною СИЛОЮ ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ | 

1648 — 1654 рр. Ця думка <п$о- * 1 * * * * * 
ходить червоною ниткою через 
усю книгу. В образах Мартина 
Тернового та його матері, Нечи- 
пора Баланди і Півторакожуха, 
Омелька Трапезондського, діда 
Литки та 'багатьох інших автор ■ 
втілив найкращі риси трудово- І 
го народу — чесність і мужність, 
полум’яний патріотизм і палку і 
любов до своєї Батьківщини, не
примиренну ненависть до експлу
ататорів та іноземних поневолю
вачів, прагнення до дружби і со

України. «Москви тримайтесь 
міцно... такий мій заповіт», — 
говорить, вмираючи, Хмельниць
кий. Цим заповітом він підбив 
підсумок усій своїй діяльності.

Визвольна війна 1648—1654 
рр. об’єднала сили всіх верств 
українського суспільства. Проте 
вона не знищила, та й не могла 
знищити, класових . суперечнос
тей мцк селянсько-козацькими 
масами і феодальною верхівкою 
(козацька старшина, дрібні помі
щики).

Н. Рибак у своєму творі пока
зав’ серед ворогів українського 
народу підлесливого і боягузливо
го зрадника Виговського, навко
ло якого плетуться нитки інтриг
і зради, виродка Тетерю, купців-
шпигуїніїв І’унцеля, Вініуса, пред
ставників розбитої польської 
шляхти, агентів турецького сул
тана. Очолює всі ворожі сили Ва
тікан — це зміїне кубло вбивць
і зрадників. Діючи мечем і хрес
том, підкупом і погрозою, Ваті
кан намагався насадити в сло
в'янських землях католицизм, за- 
кабалити український народ і 
знищити його культуру, мову, 
звичаї, посіяти ворожнечу між

кретар т. Губейко) спрямовують 
діяльність жіночих рад, допома
гають їм в практичній роботі, у 
вирішенні тих чи інших завдань, 
виносять на обговорення партій
них вборів питання роботи серед 
жінок, Це допомог.їо жіночим ра
дам стати активними помічника-, 
ми парторганізацій у вирішенні 
ряду важливих справ.

Але так обстоять справи дале
ко не скрізь. Партійні організації 
шахти Л'і 2-3 (секретар т. Іва
нов), деревообробних майстерень 
(секретар т. Левченко), будівель
ного управління Димитро'вськото 
тресту (секретар т. Євсютін), Се- 
мснівського вуглерозрізу (секре
тар т. Колузанов) та ще деякі 
стоять осторонь керівництва ро
ботою серед жінок. Протягом ми
нулого року тут ні разу на пар
тійних зборах не обговорювалось 
питання про діяльність жіночих 
рад.

Керівники іеяких підприємств 
і установ не 'тільки не подають 
допомоги, а й зовсім ігнорують 
жіночі ради. До таких слід в пер
шу чергу віднести заступника 
начальника Байдак'івськото вугле
розрізу т. Хейфіца, який без
душно, по-бюрократичному ста
виться до потреб сімей воїнів, 
що загинули у Великій Вітчиз
няній війні, багатодітних і оди
ноких матерів.

Цими днями міськком партії 
провів нараду жіночого активу 
міста, яка обговорила питання 
про підсумки звітно-виборних 
зборів жіночих рад і завдання по 
поліпшенню культурно-побутових 
умов трудящих. Тт. Бекетова, Ко
валенко, Гапдай, Плужник, 
Стрільцова, Олійник та інші, що 
виступали на нараді, викрили 
ряд серйозних недоліків в роботі 
жіночих рад та керівництві їх 
діяльністю партійними організа
ціями підприємств та установ. 
Нарада намітила заходи щодо по
жвавлення роботи жіночих рад.

Л. ЖДАНОВА.

цією тракторний вагончик, систе 
матично випускає польові лист
ки, проводить бесіди.

М. ДМИТРІЄВ, 
завідуючий Косівським клубом.

юзу з великим російським наро
дом. Особливо яскраво показаний 
образ козака Гуляй-Дня, який 
уособлює совість народу, його 
прагнення ідо вільного життя без 
експлуататорів.

Автор правдиво і докладно роз
повідає, як у спільній боротьбі 
проти зовнішніх і внутрішніх во
рогів загартовувалась і міцніла 
дружба двох братніх народів — 
російського і українського, які 
вийшли з єдиного кореня дреївньо- 
руської народності і зв'язані між 
собою єдністю походження, 
близькістю і спільністю всього 
історичного розвитку.

Великою творчою удачею 
письменника є 'створення образа 
Богдана Хмельницького. Перед 
нами — видатний . державний 
Діяч і полководець, який, вира
жаючи заповітні сподівання ук
раїнського народу, все життя на
полегливо добивався здійснення 
всенародної волі про возз’єднання 
України з Росією. Разом з тим 
И. Рибак показав наполегливу 
боротьбу гетьмана за закріплення 
рішень Переяславської Ради про 
возз’єднання України з Росією, 
його піклування про майбутнє

З випередженням графіка пра
цює Соме,пінська брикетна фабри
ка. З початку квітня колектив 
відвантажив сотні тонн надпла
нового брикету.

Готуючи достойну зустріч 
ЗОО-річчю возз’єднання України 
з Росією і міжнародному* святу 1 
Травня, сушильно-пресовий цех 
(начальник т. Чудніков), цех ван
таження (начальник т. Ільченко) 
і дробильно-сортувальний (на
чальник т. Бирко) значно пере
вищують завдання. -

Трудівники фабрики підхопили 
почин москвичів і наполегливо бо
рються за підвищення продуктив
ності праці, пускають в хід нові 
виробничі резерви.

Дуже часто виникали перебої в 
роботі вертикальних елеваторів. 
Нині реконструйовано прив-од. За
вантаження вугілля стали прова
дити не на холосту, а робочу віт- 
ку. Це дозволило ліквідувати за- 
штибовку елеватора.

Замінені штамповані сига на

НАШЕ
Перша бригада Олександрій

ської швейної майстерні міськ- 
промкомбінату, обговоривши лист 
колективів 28 підприємств Мос
кви і Московської області, зобо

Промисловість—сільському господарству

Московські підприємства відправляють в райони освоєння 
цілинних та перелогових земель вантажні автомашини, автобуси і 
велику кількість устаткування для заново організованих машинно- 
тракторних станцій.

На знімку: ешелон з автобусами і автомашинами, який 
відправляється з Москви, в райони освоєння нових земель.

Фото В. Кунова. Прескліше ТАРС.

дротяні. В резулщаті продуктив
ність грохотів збільшилась на 25 
процентів.

доекона.іеннн техн і.іогіч'ного 
процесі сприяє підвищенню про
дуктивності праці. Нині егрету 
продуктивність на одного труЯ^ 
щого на 8 тони вугілля більша, 
НІЖ В березні. Поліпшились і 
якісні показники. За 15 днів 
квітня економія пару на кожну 
тонну брикету становить 0,09 м^ 
гакалорій, вологість брикету зни
жена на 2,5 процента проти 
встановлених норм.

Перед у змаганні ведуть прееШ 
вальїник т. Бородато, сушильн* 
ця т. Перевалова, дробильниця 
т. Мятниікова. Змінний виробіток 
цих передовиків становить 150 
—160 процентів.

Колектив фабрики зобов'язав
ся понад квітневий план вироби
ти 9 ешелонів брикету.

М. КАБРИЗОН, 
головний інженер Семенівської 

брикетної фабрики.

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
в'язалась виконати річний план 
по випуску валової продукції до 
5 грудня, а квітневе завдання— 
до 20 числа.

І. СЕЛЕЦЬКИЙ, 
робітник швейної майстерні.

російським і українським націю* 
дами. Зображаючи цю антинарод
ну коаліцію, Н. Рибак з винятко
вою переконливістю пожадав іс
торичну приреченість, немину
чість краху всіх ворожих планів.

Фінал книги, коли козаки од
ностайно клянуться бути вірни
ми російському народові і заяв
ляють: «Навіки з Москвою!..
Слава народу руському!..», — 
символізує вічну і нерушиму 
дружбу українського народу з ро
сійським народом, в особі якого 
трудящі маси України знайшли 
великого союзника, вірного друга 
і захисника в боротьбі за своє 
соціальне і національне визво
лення.

Історичний роман Н. Рибака 
«Переяславська Рада» — значне 
досягнення української радян
ської літератури. Цей роман ви
ховує у радянського читача по
чуття законної гордості за нашу 
велику Батьківщину, за наш ге
роїчний народ, який нині друж
ною сім’єю під керівництвом Ко
муністичної партії впевнено іде 
по шляху до комунізму.

А. УІАТВЄЄВ.



Неділя, 18 квітня 1954 р. СТАЛІНСЬКИЙ прапор з

Соціалістичне змагання на честь 300-річчя возз'єднання України з Росією

У виконанні зобов’язань рівнятись на передовиків
3 маг а н н я р а іі о н і в

ОНУФРІЇВСЬКИЙ
1 1

лід весняно-польових робіт 
(в процентах до плану 

станом на 15-1\' 1954 р.)
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ

70,3 всього посіяно ярих 59,7

46 кукурудза 11,2

66 картопля 56,5
с 7 * * * * * * * * 16 овочі 22,2

7 квітня цього року в групах 
"ііехашків-комбайнерів і тракто
ристів Олександрійського учили
ща механізації сільського госпо
дарства розпочались державні ек
замени.

За кілька днів перед екзамена
ми з кожного предмету прохо
дили підсумкові іспити. Учні пер
шої, другої і дев'ятої груш меха- 
ніків-комбайне,рпв виявили на іс
питах високу успішність.

Більшість учнів цих груп уже 
працювала на комбайнах і трак
торах. Навчання в училищі зміц
нило і поширило їх знання. Вони 
ознайомились і вивчили досвід 
-передових комбайнерів — Героя 
Соціалістичної праці механіка- 
комбайнера Чигиринської МТС 
т. Бражника і комбайнера ІПоста- 
ківськ-ої МТС т. Старовойтова.

Екзамени проходять в полі, де 
намічено будівництво нового при
міщення училища.

Тут на великій площадці роз
ставлені ріпними рядами рівні 
сільськогосподарські машини: са
мохідні і причіпні комбайни, 
трактори «ДТ-54», «КДП-35», 
«ХТЗ-7», «Беларусь» та інша 
техніка.

0 10 годині ранку починаю
ться екзамени. Учні впевнено ви-

За право участі у Всесоюзній 
сільськогосподарській виставці

Трудівники сільського господар
ства вступили в найвідповідальні
ший період боротьби за високий 
урожай.

У змаганні з онуфріївцями на 
проведенні весняно-польових ро
біт хлібороби цашого району 
значно відстали з сівбою ярих 
культур. Особливо незадовільно в 
нашому районі провадиться посів 
кукурудзи і картоплі.

Візьмемо для прикладу колгосп 
ім. Хрущова. Тут до цього часу 
ще не приступили до посіву куку
рудзи і посадки картоплі. Голова 
правління т. Тараненко та агро
ном Олександрійської МТС т. Ма- 
менко пояснюють зрив посіву цих 
культур відсутністю складних ма
шин.

раВплацкомісії про хід верняно-польових робіт в колгоспах району 
станом на 15 квітня 1954 року (в процентах до плану)

К О Л Г О С П41

ім. Леніна (місто)
ім. Жданова
ім. 18 з'їзду ВКП(б)
ім. Сталіна (Бандурівка) 
„Заповіт Леніна"
ім. Володимира Ульянова 
ім. 12-річчя Жовтня 
ім. Молотова
ім. 18 партконференцїі 
.Прапор комунізму" 
ім. Калініна
ім. Ворошилова
ім. Карла Маркса 
------------------------------------- д

Новий загін механізаторських кадрів

Цілком ясно, що ці горе-керів- 
ники зайняли невірну позицію. 
Вони порушують рішення вересне
вого та лютнево-березневого Пле
нумів ЦК КПРС, де вказується 
про необхідність використання всіх 
засобГб для своєчасного проведен
ня посіву просапних культур і ли
ше квадратно-гніздовим способом.

В колгоспі є всі можливості 
провадити сівбу кукурудзи ручни
ми саджалками, а картоплю під 
плуг з застосуванням кінних і 
тракторних маркерів. Але гт. Та
раненко і Маменко йдуть по лінії 
найменшого опору.

Такий же стан з посадкою карг 
топлі і в колгоспі «Шлях до кому
нізму». Голова правління цього 
колгоспу т. Г'ордецький багато 
розмовляє про необхідність своє

ЗВЕДЕННЯ

2 § >,
м я и

о .5 к О- 8 ?
5 о о. а. О

>. 5 м о

73.4 1.5 70 22.5
71 22 92.5 25
65.1 33 15
65 22 100 33
64.1 — 27 49
61.6 21 80 20 -
61.2 29.2 35 10
61.2 — 100 17
58.6 80 ЗО
58 16 53 20
579 — 60 16
57.4 12.8 60 13.7
57.2 11 31.6 24

КОЛГОСПІ!

ім. Сталіна 55.9 12.5 50
ім. Леніна (Протопопівка) 56.6 — 100
ім. Будьонного 56.6 — 84
ім. Енгельса 55 5 74
ім. Хрущова 54.1 — —
ім. Рози Люксембург 51.6 — 9
ім. 19 з'їзду КГ1РС 51.4 60 60.6
„Шлях до комунізму" 51.2 16.8 —
„Комунар 49 — 49
По Користівській МТС 594 6 62
По Олександрійській М ГС 80.2 16.5 51.1
Пц району 59.7 11.1 56.5

\ кочують всі практичні операції, 
вказані їм в екзаменаційних біле
тах.

Над площадкою чути гул мо
торів. Ось самостійно завели 
двигуни тракторів тт. Кошмїгв- 
Зоя і Пушкар Марія, які раніше 
працювали причіплювачами. По
тім Зоя сідав на трактор «ДТ-54» 
і точно під'їжджав до причіпної 
машини. Марія Пушкар вміло 
управляв трактової»- «Беларусь». 
Вона виявила бажання і через 
кілька днів поїде, на освоєння 
цілинних і перелогових земель до 
Казахстану.

А ось до трактора «Беларусь» 
підходить курсант 9 групи трак
тористів Василь Куроп'ятник. 
Він невеликий на зріст юнак, але 
працює на тракторі сміливо., впев
нено. Завівши двигун, Василь 
сідає на трактор і заходить в бо
розну з навісним плугом. Трактор 
з могутнім ревінням тягне три
корпусного плуга, перевертаючи 
глиби чорної землі. ЇОіВ. Ку- 
роп’ятни-к теж. виявив бажання 
поїхати на нов-і землі до Казах
стану.

Майстерно управляв самохід
ним комбайном молода дівчина 
Таня Шелестовська. Швидко і 
точно виконують екзаменаційні 

часної сівби, а на ділі в цій спра
ві нічого не робить.

Зволікають посів кукурудзи і в 
колгоспах ім. 18 з’їзду ВКП(б) 
(голова т. Дубовий), ім. Молото
ва (голова т. Мазур) та інших.

Роль сторонніх спостерігачів 
зайняли по відношенні до цих 
колгоспів і керівники Олексан
дрійської та Користівської МТС.

Партійні організації та сіль
ськогосподарські органи повинні 
вжити рішучих заходів для лікві
дації відставання в проведенні 
весняно-польових робіт.

Ми маємо всі можливості своє
часно і на високому агротехнічно
му рівні провести весняно-польо
ві роботи і вийти переможцями в 
змаганні з хліборобами Онуфріїв- 
ського району.

и
•5о и О

15
43
15
14
21
16
28
12.5
18
24
20 в
222

завдання й інші механіки-комбай- 
нери.

Після екзаменів вчорашнім 
курсантам присвоюється спеці
альність механіка-жомбайнера з 
правом працювати на причіпних 
і самохідних комбайнах, а також, 
кваліфікацію механіка по монта
жу і ремонту механізмів, що по
легшують працю тваринників.

Курсантам- випускникам груп 
трактористів присвоєна спеціаль
ність тракториста і кваліфікацію 
слюсаря.

Серед трактористів—12 відмін
ників. На «відмінно» склав екза
мени колишній помічник маши
ніста .паровоза т. Кірнос, який на 
заклик партії і уряду виявив ба
жання працювати в сільському 
господарстві, а зараз з іншими 
45 трактористами їде на освоєн
ня цілинних і перелогових 
земель.

Екзаменаційна сесія в учили
щі триватиме до 20 квітня. 
Близько 700 нових спеціалістів 
поповнять кадри механізаторів 
МТС нашої області.

В. КОНВ1САРОВ,
викладач Олександрійського 

училища механізації 
сільського господарства.

Трудівники колгоспного села 
1’аданської України змагаються 
за право брати участь у Всесо
юзній сільськогосподарськім вис
тавці.

Ир аво участі у Всесоюзній 
сільськогосподарській виставці 
завоював найстаріший на Укра
їні колгосп ім. Будьоінного, Берс- 
зівського району, Одеської об
ласті, очолюваний депутатом 
Верховної Ради СРСР, Героєм 
Соціалістичної Праці N. 0. По
смішим. За останні два роки хлі
бороби цієї прославленої артілі 
зібрали озимої пшениці в серед
ньому по 23,5 центнера з гек
тара. На кожні 100 гектарів 
орної землі, лук і пасовищ у ми
нулому році тут було великої ро
гатої худоби на 6,7 голів, а м'я
са в забійній вазі — на 13 
центнерів більше норм, вказаних 
у рішеннях вересневого Пленуму 
ЦК КПРС. Надій молока на кож
ну фуражну корову перевищив 
3.200 літрів, на кожні 100 гек
тарів орної землі було одержано 
30 центнерів свинини. Колгосп 
на- високому агротехнічному рів
ні провів сівбу ранніх колосо
вих, соняшника, проса, картоплі.

Весна у
Систематично і старанно пра

цює гурток юннатів Звенигород
ської .семирічної школи, яким ке
рує учень Дігтяр М.

В зимовий період гуртківці 
прочитали ряд доповідей та виго
товили 19 ексілонатів-чучел пта
хів, тварин, що служать хоро
шим унаочненням по зоології.

З настанням .весни робота в 
гуіргіку пожвавилась. Юннати за
здалегідь підготували яму та за
везли гній для організації пар
никового господарства в школі. В 
добре підготовлені парники по
сіяли ' насіння капусти сорту 
«Димерська-7» та насіння помі
дор сорту «Маяк». Після посіву 
юннати ретельно доглядали сходи 
і всі спостереження за розвитком 
рослин записували в щоденники.

Так, на третій день після по
сіву з’явилися сходи капусти, па 
шостий день — помідор. Та ра
зом зі сходами з'явились і шкід
ники. Юннати негайно повели 
боротьбу — зробили обпилення 
порошком «ДДТ».

Тепер, коли появилися хороші, 
зелені справні 'листочки, юннати 
провели пікіровку розсади в зем- 
леперегнійні горщечки.

Цього року в колгоспі ім. 18 партконференцїі збудовано 
нову теплицю.

На знімку: пікіровка розсади ранніх помідор.

В числі перших кандидатів на 
виставку висунутий Словечан- 
ський район. Житомирської об
ласті. В 1953 році льонарі райо
ну зібрали в середньому по 5,2 
центнера- волокна і п<> І центне
ри насіння льону (і кожного гек
тара-. Доход колгоспів від реаліза
ції продукції льонарства переви
щив 27 мільйонів карбованців. 
Крім того, колгоспи одержали 
понад 20 тисяч центнерів пше
ниці, ЮО центнерів олії, багато 
жому для худоби. Кандидатами 
на виставку висунута більшість 
колгоспів району і понад 200 пе
редовиків.

Для участі у Всесоюзній сіль
ськогосподарській виставці вису
нутий Заставнівський район, 
Чернівецької області. Буряководи 
району завдяки застосуванню 
комплексної передової агротехні
ки, зібрали в 1953 році по 318 
центнерів цукрових буряків з 
гектара, а передові сільгоспартілі 
— по 402 центнери. За три дні 
колгоспи району закінчили сівбу 
ранніх колосових і зараз органі
зовано ведуть сівбу цукрових 
буряків.

(РАТАУ).

юннатів
Активну участь беруть юнна

ти і в організації робіт на при
шкільній дослідній ділянці. Доб
ре угноїли її, зробили піджив
лення озимої пшениці, підготува
ли ділянку під сад. Дослідна ді
лянка нашої школи стане 
справжньою лабораторією по 
вивченню мічурінської біології. 
Тут всі дослідні роботи прово
дяться так, щоб учні практично 
закріпили знання.

Значну допомогу подають учні 
й колгоспу. За весняний період 
вони .завезли на поля колгоспу 
50 тонн гною, зробили 10 тисяч 
землеперегнійних горщечків, об
мазали 43 парникові рами, зни
щили гусінь в саду на площі 1 
гектар, викопали 150 ямок для 
плодових дерев та вирішили на 
одному гектарі пшениці провести 
досліди Штучного запилення.

Успішно готуються наші учні 
іі до екзаменів. Вони систематич
но .виконують домашні завдання 
та повторюють пройдений ма
теріал.

Г. ГОЛІНЬКОВА,
учителька біології Звенигород

ської семирічної школи.
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Листи із столиці Радянської України

Нове обличчя околиць
Перетворились околиці Києва, 

який безперервно вростає, при
крашає свої вулиці, бульвари і 
площі новими будинками, садами 
і скверами.

Не впізнати тепер Солом’янку 
і Багринову гору, Слобідку і Ку- 
ринівку, які беруть свою назву 
о дореволюційних часів, де в жа
люгідних халупах тулилась бід
нота. На місці старих халуп тут 
виросли нові красиві будинки, 
виникли впорядковані й озелене
ні вулиці.

Багринова гора — найвіддале- 
піша околиця міста. Жителі її 
заслужено пишаються спорудже
ним за післявоєнні роки селищем 
їм. М. С. Хрущова, де для робіт
ників і спеціалістів Київського 
заводу мінеральної шерсті ство
рені всі умови культурного жит
тя. Вздовж заасфальтованих ву
лиць рівними рядами стоять дво
поверхові кам’яні будинки. В 
кожному в них — по дві квар
тири з усіма вигодами. В бага
тьох добре обставлених, просто
рих і світлих квартирах — теле
візори. В селищі є медпункт, біб
ліотека, магазини.

Не гірший вигляд має і Соло- 
м'янка. І на цій околиці з’яви
лось багато нових вулиць. Поки 
що вони так і' називаються — 
«Новими». Ось, наприклад, шоста 
Нова вулиця, де живуть робітни- 
ки-будівельники. Це прекрасне 
робітниче містечко, яке складає
ться з двоповерхових будинків,

Листи до редакції

Конкретна допомога шефів
дожньої самодіяльності влаштоЗа останній час набагато по

ліпшилось культурне обслужу
вання хліборобів артілі ім. XIX 
в'їзду КІІРС. У цій справі актив
ну участь беруть шефи — сту
денти і викладачі Олександрій
ського культосвітнього технікуму.

Вони виготовили чимало тран
спарантів, лозунгів, плакатів, 
лектори технікуму часто читають 
колгоспникам лекції на політичні 
іі наукові теми, а колектив ху-

Непорядки
8 квітня я зайшов на пошту 

селища Димитрово, щоб купити 
марку до листа. Та,постоявши бі
ля віконця годину, я не міг прид
бати марку, бо на пошті не було 
здачіі. Помічник начальника кон
тори зв'язку т. Корякіна і на
чальник ощадкаси т. Павличло 
говорять, щоб я брав конверти, 
марки й інші товари, які мені не 

Харків. На стадіоні „Авангард" відбулось перше змагання 
на першість СРСР з футбола 1954 р. між командами „Торпедо" 
(Москва) і „Локомотив" (Харків). Гра закінчилась з рахунком 4:1 
на користь москвичів. На знімку: момент гри біля воріт харківчан.

кл у б у, к ін отеатру, ач бу, і ат ор і ї, 
продуктового і промтоварного ма
газинів. До революції на Соло- 
м’янці не було ні одного підпри
ємства, а. тепер височать великі 
корпуси ргібкомбінату, трикотаж
ної і шерстепрядильної фабрик. 
За минулий рік тут споруджено 
більше ста нових будинків, за
бруковано і заасфальтовано 20 
тисяч квадратних метрів тротуа
рів і проїжджої частини вулиць.

На всіх околицях можна бачи- 
I ти риштовання будов. Тільки в 

Дарниці за післявоєнні роки спо
руджено 300 великих будинків і 
близько 5.000 індивідуальних 
житлових будинків. Всюди про
вадяться великі роботи по благо
устрою і озелененню.

З центром міста, всі околиці 
вв'язані трамвайними і тролей
бусними лініями, регулярним ру
хом комфортабельних автобусів. 
Коли спускається присмерк, на 
околицях, як і в центрі міста, 
спалахує яоюраве електричне 
світло. До послуг жителів — во
допровід і найдешевше і найзруч
ніше паливо — природний да- 
шавський газ.

Ново обличчя впорядкованих 
околиць столиці Радянської Ук
раїни — яскраве свідчення без
устанного піклування Комуніс
тичної партії і Радянського уряду 
про задоволення зростаючих по
треб і запитів трудящих.

К. ЄВГЕНОВ. 
(кор. РАТАУ).

вує цікаві концерти.
Значно поліпшилось і кінооб- 

служування. Зараз регулярно — 
4—5 разів на місяць в селі де
монструються кінофільми. Кіно
механік Петро Виноградов дома
гається високоякісної роботи, за 
що йому дуже вдячні трудівники 
села.

3. ЯЦЕНКО, 
секретар колгоспної комсомоль

ської організації.

на пошті
потрібні. Вони посилали мене до 
автобуса або в магазин за дріб
ними грішми.

На мою вимогу подати книгу 
скарт, вони заявили, що книга у 
начальника, який поїхав до міс
та. І порадили прийти завтра.

Д. НЕМИКІН, 
депутат міської Ради.

Перебування в Москві фран
цузьких артистів театру „Ко
мелі франсез".

На знімку: група артистів 
біли будинку Московського 

державного університету імені 
Ломоносова на Ленінських го
рах.

Фото В. Мастикова. 
Прескліше ТАРС.

НА МІЖНАРОДНІ ТЕМИ

IV з‘їзд Соціалістичної єдиної 
партії Німеччини

Під лозунгом дальшої боротьби 
всього німецького народу за єд
ність і мир, під знаком зміцнення 
і процвітання Німецької Демокра
тичної Республіки проходив у 
Берліні з ЗО березня по 6 квітня 
четвертий з'їзд Соціалістичної 
єдиної партії Німеччини (СЕНИ). 
Роботи з'їзду мають величезне 
значення для розв'язання істо
ричних завдань, які стоять зараз 
перед німецьким народом.

Завдання ці визначаються тим 
становищем, ,в якому опинилась 
Німеччина. І? результаті політики 
«з позиції сили», провадженої 
правлячими колами СІНА, країна 
досі не має мирного договору і 
лишається поділеною на ідві Час- 

' тини, причому в Західній Иімеч- 
I чині «нову підняли голову мілі

таристи і реваншисти, що корис
туються підтримкою західних 
держав. Але німецький народ 
прагне до єдності своєї батьків- 

' щини і хоче забезпечити її мир
ний розвиток.

Четвертий з'їзд СЕНИ зібрався 
в обстановці, коли передові сили 
німецького народу об'єднуються 
для того, щоб добитися відновлен
ня єдності своєї країни, створен
ня миролюбної, демократичної і 
незалежної Німеччини. В перших 
рядах демократичних і патріо- 

і тичних сцл німецького народу 
знаходиться Соціалістична єди
на партія, яка успадкувала най
кращі революційні традиції руху 
німецького пролетаріату. (Віддаю
чи всі свої сили боротьбі за щас
тя народу, вона згуртувала пере
дових людей Німецької Демокра
тичної Республіки і повела їх на 
боротьбу за новий, демократич
ний і мирний шлях розвитку .Ні
меччини. НДР тепер є оплотом 
миролюбних сил усієї Німеччини, 
важелем для перетворення краї
ни в єдину демократичну, миро
любну державу. Проводячи послі
довно іі твердо політику миру і 
дружби між народами, Німецька. 
Демократична Республіка завою
вала міцні симпатії миролюбних 
народів і зайняла гідне місце в 
таборі миру і демократії.

У звітній доповіді ЦК СЕПІЇ, з 
якою на четвертому в’їзді вартії 
виступив перший секретар Цен

ПЕРЕДТРАВНЕВЕ СОЦІАЛІСТИЧНЕ ЗМАГАННЯ В БОЛГАРІЇ

Трудящі Болгарії все ширше 
розгортають мередтраївневе соціа
лістичне змагання. На честь свя
та колективи підприємств і ново
будов добиваються нових трудо

трального Комітету Ва.іьтер У.іь- 
бріхт, наводиться багато даних, 
що ілюструють видатні успіхи 
будівництва НДР. В країна на
завжди ліквідована влада помі
щиків та капіталістів і успішно 
розв’язуються найважливіші на
родно-господарські завдання. Об
сяг виробництва народних під
приємств у 1953 році був на 
74,н процента вище рівня 1950 
року. Значних успіхів досягнуто 
і в галузі сільського господарст
ва. Багато чого зроблено для під
вищення добробуту трудящих 
НДР. Зросла заробітна плата ро
бітників і службовців, доходи 
трудящих селян. За період з 
1951 по 1953 рік не раз знижу
вались ціни на товари широкого 
споживання, що дало трудящим 
економію помад 7 мільярдів ма
рок. З метою дальшого зміцнення 
і розвитку народного господарст
ва з'їзд СЕНИ доручив Централь- 
ному'Ко.мітетові партії підготува
ти намітки другого п'ятирічного 
плану республіки.

Зовсім інше становище спосте
рігається в Західній Німеччині, 
яка стала вотчиною німецьких 
мілітаристів та капіталістів. До
лею цієї частини Німеччини є 
промисловий застій. Заробітна 
плата більше шістдесяти про
центів західнонімецьких робітни
ків не забезпечує прожиткового 
мінімуму, тоді як підприємці 
одержують колосальні прибутки. 
Західна Німеччина несе великий 
тягар гонки бвброєнь, витрат на 
утримання окупаційних військ, а 
також боргів західним державам 
(у зв'язку з цим доречно нагада
ти, що Німецька Демократична 
Республіка звільнена від такого 
тягаря і користується допомогою 
Радянського Союзу та країн на
родної демократії).

Центральне місце в роботі чет
вертого з'їзду СЕНИ зайняло пи
тання про боротьбу проти відрод
ження німецького мілітаризму, за 
гарантування оагал ьно-європей- 
ської іколективної безпеки. Цю 
боротьбу з'їзд розцінив як голов
не завдання партії.

Намічаючи 'чергові завдання 
СЕПІЇ, Вальтер Ульбріхт вказав, 
що зовнішня політика німецької 

вих успіхів. Колектив ткацької 
фабрики «Роза» Казанли добився 
підвищення продуктивності праці 
иа 9 процентів порівняно з пер
шим кварталом 1953 року. За

(ержави. яка виходить з інтере
сів нації, може бути тільки полі
тикою миру. Цей принцип ліг в 
основу прийнятого з'їздом про
грамного документу «шлях до роз
в'язання життєвих питань ні
мецької нації». Закликаючи нім
ців віддати всі сили для створен
ня* єдиної, миролюбної, демокра
тичної і незалежної .Німеччини. 
Соціалістична єдина партія стано
вить собі яа .мету постійно і нев
томно зміцнювати 'дружбу и Ра
дянським Союзом і розвивати 
дружні відносини з усіма держа
вами, я миролюбними силами ін
ших країн, вести боротьбу проти 
спільного іворога європейських 
народів — західнонімецьких мілі
таристів. Величезного значення в 
цьому документі надається бо
ротьба проти планів створення 
■таїк званого «європейського <міо» 
ронного співтовариства». З’їзд 
одностайно підтримав ініціативу 
уряду СРСР, спрямовану на ство
рення системи загальноєвропей
ської колективної безпеки.

Рішення четвертого з'їзду 
СЕНИ повністю відповідають ін
тересам німецького народу. Яс
кравим доказом тому є (обстанов
ка всенародного політичного під
несення, в якій проходила вся 
його робота. Підготовка до з'їзду 
супроводилась широким трудових! 
змаганням иа підприємствах НДР. 
Тисячі трудящих республіки всту 
пили в ці дні в партію. Закінчен
ня з'їзду було відзначено масо
вим мітингом берліїнців і демон
страцією, в якій взяли участь 
250 тисяч чоловік. Четвертий 
з'їзд СЕНИ вилився в яскраву де
монстрацію 'братерської солідар
ності робітничого класу різних 
країн. На ньому були присутні 
делегації робітничих і комуніс
тичних партій багатьох країн 
світу. Комуністичну партію Ра
дянського Союзу представляла на 
з'їзді делегація, очолювана тов. 
А. І. Мікояном.

Четвертий з'їзд Соціалістичної 
єдиної партії Німеччини є дока
зом зростання партії, зміцнення 
її згуртованості, широкої під
тримки її політики народними 
масами країни.

А. БОБРОВ.

лізничники депо Софія на честь 
наступного свята перевезли 230 
тисяч тонн вантажів понад план.

Редактор В. МАЛЕНКО.
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Хай живе Перше травня!
Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

СТАЛІНСЬКИЙ
ПРАПОР

ОРГАН ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО МІСЬККОМУ ТА РАЙКОМУ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ, МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД 

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ>----
№ 53 (4038) Субота, 1 травня 1954 р.

Свято братерства
і дружби

Сьогодні — 1 Травня, день 
міжнародної солідарності тру
дящих, «день братерства і 
дружби робітників усіх країн.

У розквіті своїх творчих 
сил і немеркнучої слави, в 
гордовитій свідомості своєї 
богатирської могутності від
значає радянський народ вес-' 
няне свято Першотравень! 
Під керівництвом Комуніс
тичної партії трудящі нашої' 
країни добилися нових’ успі
хів у будівництві комунізму. 
В своєму нестримному русі 
вперед вони залишили дале
ко позаду ті економічні ру
бежі, на яких війна перерва
ла їх мирну працю. В мину/ 
лому 1953 році обсяг про
мислового виробництва в' 
СРСР в два з половиною ра- 
за перевищив рівень довоєн
ного 1940.року.

Першотравнева святкова 
демонстрація буде яскравим 
свідченням непорушної єднос
ті Комуністичної партії, Ра
дянського уря^ і народу, єд
ності, яка становить основу 
могутності і сили нашої ве
ликої соціалістичної Батьків
щини — оплоту і надії всіх 
трудящих, прапороносця ми
ру в усьому світі.

Комуністична партія і Ра
дянський уряд, добиваючись 
безперервного зростання сус
пільного виробництва, вва
жають своїм головним зав
данням неухильне підвищен
ня добробуту радянського на
роду. В сьомому за післяво
єнні роки зниженні цін тру
дящі нашої країни бачать яс
краве свідчення того, що 
партія і уряд неухильно здій
снюють політику, спрямовану 
па підвищення матеріального 
і культурного рівня життя 
радянських людей.

В нашій країні будуються 
нові фабрики і заводи, елек
тростанції і залізниці, сіль
ське господарство оснащує
ться сучасною технікою, ос
воюються цілинні та перело
гові землі. Все це робиться 
для того, щоб робітникам, 
колгоспникам, інтелігенції — 
всім радянським людям кра- 

. ще жилося.

Лист у редакцію
Сердечно дякую всім організа

ціям, установам і особам, які 

прислали свої поздоровлення і

Рік видання ХХУ-й

Ціна 15 коп.

трудящих
Запалюваний піклуванням 

партії та уряду, наш народ 
самовіддано бореться за пе
ретворення в життя історич- 

.лих рішень XIX з’їзду пар
тії, вересневого і лютнево- 
березневого Пленумів ЦК 
КПРС, в яких розроблена 
бойова програма крутого під
несення всіх галузей сіль
ського господарства, збіль
шення виробництва предме
тів народного споживання. 
Радянські люди спрямовують 
свої зусилля на те, щоб за
безпечити значне підвищення 
продуктивності праці в усіх 
галузях господарського будів
ництва, добре знаючи, що від 
цього залежить дальше під
несення життєвого рівня всіх 
трудящих.

Разом з вашою Радян
ською країною, яка вказує 
всім народам світу шлях до 
нового життя, радісно й віль
но святкують Першотравень 
великий китайський народ, 
тр/дящі країн народної де
мократії. Радянські люди, 
виховані в дусі ідеології рів
ноправності і дружби наро
дів, в дусі пролетарського ін
тернаціоналізму, шлють сво
їм зарубіжним друзям слова 
палкого братерського приві
ту і разом з ними радіють з 
їх успіхів у труді, в будів
ництві соціалізму, зміцнюють 
єдність усього прогресивного 
людства в боротьбі проти аг
ресивних сил, за мирне роз
в’язання всіх міжнародних 
проблем.

Радянський нароїд у свято 
весни людства вітає трудя
щих капіталістичних країн, 
які проводять день 1 Травня 
під лозунгами боротьби про
ти наступу експлуататорських 
класів на їх життєві права, 
за демократичні свободи і 
національну незалежність, за 
збереження і зміцнення ми
ру в усьому світі.

Мільйони радянських лю
дей пройдуть сьогодні в свят
кових колонах по містах і се
лах нашої Батьківщини, не
сучи в своїх серцях палку 
любов і відданість рідній Ко
муністичній партії, яка веде 
нашу країну вперед, до тор
жества комунізму.

добрі побажання у зв'язку з 

моїм шістдесятиріч тям.
М. ХРУЩОВ.

Фотомонтаж К. Лишко.

У Президії Верховної Ради СРСР
29 квітня в Кремлі Голова 

Президії Верховної1 Ради СРі'Р 
товариш її. (•!. Вороши.іоїв вручив 
орден Леніна, золоту медаль 
«Серп і Молот і грамоту Героя 
Соціалістичної Праці першому

Трудовими успіхами зустрів ра
дянський народ міжнародне свя
то трудящих — 1 Травня.

На Ленінградському металічно
му заводі імені Сталіна заверше
не складання парової турбіни по
тужністю в 100 тисяч кіловат для 
енергетиків України.

Промисловість Дрогобицької об
ласті достроково завершила вико
нання чотиримісячного плану ви
пуску валової продукції. Значно 
зріс порівняно з відповідним пе
ріодом минулого року видобуток 
нафти і природного газу, вироб

Достроково
Змагаючись на честь 300-річчя 

возз’єднання України з Росією і 
Першого травня, колектив праців
ників Олександрійської автобази 
успішно виконав взяті зобо
в'язання.

План квітня автобаза виконала 
достроково на 119 процентів у 
тоннах і на 117 процентів у тон
но-кілометрах. Середня норма ви
робітку кожного робітника авто
бази становить 133 проценти.

Кращі виробничники — шофери 
тт. Кошовий, Лебединепь, Пелі- 
хов, токарі тт. Василснко, Бонда
ренко та інші виконують свої зав
дання на 170—200 процентів.

Г. ОЛЕЙНІК, 
економіст, 

секретареві Центрального Коміте
ту Комуністичної партії Радян
ського Союзу товаришеві М. С. 
Хрущову, нагородженому за ви
датні заслуги перед Комуністич
ною партією, радянським наро

На честь Першого травня
ництво нафтопродуктів, цементу, 
мінеральних добрив, картону, меб
лів, паркету і посуду.

Найбільший в Киргизії завод 
сільськогосподарського машинобу
дування імені Фрунзе, достроково 
виконавши план, дав сільському 
господарству понад завдання 
близько трьох тисяч стогокладів, 
сінокосарок і кінних грабель, на 
150 тисяч карбованців запасних 
частин.

Беручи активну участь уперед- 
травневому змаганні, шахтарі За

Перемога деревообробників
—Повернути борг країні, переви

конати виробничий план — під 
таким лозунгом проходило перед- 
травиеве змагання серед праців
ників деревообробних майстерень 
Димитровського тресту.

Самовіддана праця колективу 
увінчалась успіхом. Виробничий 
план квітня виконано на 112 про
центів. Понад план видано про
дукції на 50 тисяч карбованців.

Особливо добре попрацювала

Продукція
Колектив Олександрійської

швейної фабрики успішно реалізу
вав квітневий і чотиримісячний 
виробничий план.

Трудящим міста та області по- 

дом і в зв’язку з пшстдесятиіріч- 
чям з дня народження та орден 
Червоної Зірки Міністрові оборо
ни СРСР Маршалові Радянського 
Союзу М. 0. Вулгаяіну за вислу
гу років у Радянській Армії.

карпаття. Середньої Азії і Байда- 
ківського вуглерозрізу (Олександ- 

і рія, Кіровоградської області) ви
конали чотиримісячну програму 
вуглевидобутку. Першим у Сталін- 

і ській області успішно виконав 
І план чотирьох місяців вуглевидо

бутку трест «ПІахтарськантрацит». 
і Тут добовий видобуток палива по

рівняно з минулим роком зріс на 
13,2 процента і перевищив рівень, 
передбачений планом на останній 

| квартал п’ятої п’ятирічки.

(РАТАУ).

бригада рамщиків, якою керують 
тт. Петричснко і Гаврилова, та 
вантажники бригади тт. Васіна і 
Горбенка. Своє завдання вони ви
конали на 150—200 процентів.

В передтравневі дні всі робіт
ники деревообробних майстерень 
виконували виробничі завдання не 
менш як на 125 процентів.

М. СУПРУН, 
начальник деревообробних 

майстерень.

понад план
над завдання відправлено кілька 
тисяч костюмів і білизни на за
гальну суму півмільйона карбо
ванців.

А. ГОЛОВАНЬ,
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—•—• Дошка пошани Заможне життя
За постановою виконкому районної 

Ради депутатів трудящих та райкому 
ІШ України за досягнуті успіхи в со
ціалістичному змаганні, за успішне 
проведення весняно-польових робіт 1 
дальший розвиток громадського тва
ринництва, за дострокове виконання 
виробничих завдань на районну Дош
ку пошани заносяться:

Колгосп їм. 18 з'їзду ВКП(б) —голова 
колгоспу т. Дубовий Лука Зінов'євич, се
кретар партійної організації т. Чередни
ченко Степан Мусійович. секретар комсо
мольської організації т. Чередниченко Ми
кола Степанович.

Колгосп їм. 18 партконференції—голо
ва колгоспу т. Попов Іван Олексійович, се
кретар партійної організації т. Попов Нес- 
тір Потапович, секретар комсомольської 
організації т. Замша Микола Іванович.

Колгосп ім. Сталіна, Бандурівської сіль
ради, — голова колгоспу т. Буйнов Гри
горій Климович, секретар партійної орга
нізації т. Плахотній Олексій Радіонович, 
секретар комсомольської організації т. Ба
ка ло Олексій Степанович.

Колгосп ім. Леніна (місто) — голова 
колгоспу т. Бузаньов Віктор Федосійович, 
секретар партійної організації т. Карапиш 
Петро Никифорович, секретар комсомоль
ської організації т. Матяш Надежда Кор- 
ніївіна.

Тракторна бригада № 10 Користівської 
МТС — бригадир т. Лелека Микита Ва
сильович.

Тракторна бригада № 17 Користівської 
МТС — бригадир т. Харченко Іван Про- 
копович.

Тракторна бригада № 1 Олександрій
ської МТС — бригадир т. Козак Яків 
ГІимонович.

Тракторна бригада № 6 Олександрій
ської МТС — бригадир т. Омельченко Єв- 
сей Якович,

Бригадир тракторної бригади № 13 Ко
ристівської МТС — т. Губський Антон 
Микитович.

Тракторист тракторної бригади № 17 
Олександрійської МТС т. Ткаченко Іван 
Степанович.

Тракторист тракторної бригади № 5 
Олександрійської МТС т. Ткаченко Пор- 
фирій Семенович.

Тракторист тракторної бригади № 9 
Олександрійської МТС т. Хоцький Андрій 
Сергійович.

Тракторист тракторної бригади № і 
Олександрійської МТС т. Козак Іван Де- 
м’янович.

Тракторист тракторної бригади № 5 
Олександрійської МТС т. Лещенко Григо
рій Григорович,

Тракторист тракторної бригади № і 5 
Олександрійської МТС т. Гавриленко Ва
силь Захарович.

Тракторист тракторної бригади № 15 
Олександрійської МТС т. Халявко Павло 
Васильович.

Бригадир тракторної бригади № 3 Ко
ристівської МТС т. Рябошапка Григорій 
Омелянович.

Тракторист тракторної бригади № 4 Ко
ристівської МТС т. Кашпуровськнй Андрій 
Іванович.

Бригадир тракторної бригади № 16 Ко
ристівської МТС т. Рак Іван Кузьмович.

Тракторист тракторної бригади № 9 
Користівської МТС т. Коробка Микола 
Іванович.

Тракторист тракторної бригади № 13 
Користівської МТС т. Карпець Федір Фе
дорович.

Зоотехнік Користівської МТС по кол
госпу ім. Жданова т. Малютіна Ніна Явдо- 
кнмівиа.

Агроном Користівської МТС по колгос
пу ім. Молотова т. Кушнірова Таїса Фе- 
досіївна.

Агроном-овочевод Користівської МТС 
т. Патюк Ольга Федорівна.

Завідуючий майстернями Олександрій
ської МТС т. Нечипоренко Пилип Володи
мирович.

Слюсар майстерень Олександрійської 
МТС т. Олійник Олександр Васильович.

Слюсар майстерень Користівської МТС 
т Кругленко Григорій Тимофійович.

Токар Користівської МТС т. Абрамов 
Олександр Кіндратович.

Електрозварювальний Користівської 
МТС т. Логвин Василь Карпович.

Коваль Користівської МТС т. Дмитрісв 
Іван Григорович.

Молочно-товарна ферма колгоспу імені 
Жданова — зав. фермою т. Тихоненко 
Опанас Никифорович.

Молочно-товарна ферма колгоспу імені
18 з’їзду ВКП(б) — зав. фермою т. Губа 
Михайло Петрович.

Рільнича бригада № 2 колгоспу імейі 
18 з'їзду ВКП(б) — бригадир т. Грабенко 
Костя Мефодійович.

Рільнича бригада № 1 колгоспу імені 
Калініна — бригадир т. Буденно Василь 
Федосійович.

Рільнича бригада № 4 колгоспу імені
Сталіна, Бандурівської сільради, —брига
дир т. Давніченко Василь Опанасович.

Рільнича бригада № 2 колгоспу імені 
XIX з’їзду КПРС — бригадир т. Хоцький 
Олекса Максимович.

Ланкова колгоспу ім. 18 з'їзду ВКП(б) 
т. Артеменко Ніна Хоміївіна.

Ланкова колгоспу ім. 18 з’їзду ВКП(б) 
т. Кириченко Наталка Василівна.

Доярка колгоспу ім. 18 з'їзду ВКП(б) 
т. Білецька Віра Карпівна.

Доярка колгоспу їм. 18 з'їзду ВКП(б) 
т. Ройзіна Поліна Семеніївна.

Доярка колгоспу їм. 18 з'їзду ВКП(б) 
т. Кузьмина Ганна Степанівна.

Доярка колгоспу ім. Сталіна, Бандурів
ської сільради, т. Пастух Пріська Гурівна.

Дояр колгоспу ім. Леніна, Протопопів- 
ської сільради, т. Семерій Іван Хаірито- 
нович.

Ланкова колгоспу ім. Калініна т. Поно- 
маренко Ганна Іванівна.

Бригадир першої городньої бригади кол
госпу імені Калініна т. Шульга Митрофан 
Михайлович.

Городник колгоспу ім. Енгельса т. Лог-^ 
вин Никін Олексійович.

Бригадир городньої бригади колгоспу 
ім.' Рози Люксембург т. Грузим Семен 
Степанович.

Ланкова колгоспу ім. Сталіна, Бандурів
ської сільради, т. Гориславець Тамара 
Григорівна.

Ланкова колгоспу ім. Сталіна, Бандурів. 
ської сільради, т. Гладищук Антоніна 
Миколаївна.

Ланкова колгоспу ім. Будьонного т. До- 
ненко Ганна Петрівна.

Колгоспниця колгоспу ім. Леніна, Про- 
топопівської сільради, т. Ткач Олександра 
Іванівна.

Чабан колгоспу їм. Енгельса т. Корні- 
єнко Петро Петрович.

Чабан колгоспу ім. XIX з’їзду КПРС 
т. Іванов Іван Гнатович.

Доярка колгоспу ім. Жданова т. Ковба- 
сенко Олександра Пилипівна.

Доярка колгоспу ім. Жданова т. Онопа 
Ольга Аврамівна.

Доярка колгоспу ім. Жданова т. Сафро- 
ненко Марія Свиридіївна.

Доярка колгоспу ім. Жданова т. Юшта 
Марія Іванівна.

Ланкова колгоспу ім. Сталіна, Бандурів
ської сільради, т. Бульба Надія Яківна.

Ланкова колгоспу ім. Сталіна, Бандурів
ської сільради, т. Алексеева Поліна Оме
лянівна.

Ланкова колгоспу ім. Сталіна, Бандурів
ської сільради, т. Малега Віра Іванівна.

Доярка колгоспу ім. Сталіна, Бандурів
ської сільради, Алексеєва Мелашка Тро- 
химівна.

Доярка колгоспу ім. Сталіна, Бандурів
ської сільради, т. Біляєва Настя Петрівна.

Свинарка колгоспу ім. Сталіна, Бан
дурівської сільради, т. Ладиченко Параска 
Іванівна.

На фотовітрині кращих людей 
колгоспу ім. Жданова чимало 
портретів доярок іі свинарок. Це 
вже ознака, що'тваринництву тут 
приділяють багато уваги. І, 
справді, колгосп в першому квар
талі цього року по надою моло
ка від кожної корови зайняв пер
ше місце в районі. Йому присуд
жений перехідний Червоний 
прапор районної Ради депутатів 
трудящих і райкому КП України.

Хороша робота — хороші іі 
наслідки. В минулому році від 
тваринництва колгосп одержав 
415.674 карбованці доходу.

Зразкова в колгоспі ферма. 
Поблизу села, на галявині, вбу
довано для худоби за типовим 
проектом добротні приміщення.

На просторому подвір’ї ферми 
зустрічаємо доярку Шуру Коївба- 
синко. Це молода, працьовита, 
скромна людина, В роботі вона 
має значні успіхи, але ніколи не 
вдається в розмови про свою ро
боту.

Так сталося і на цей раз. Ми 
запитали про її роботу, про ус
піхи, про життя... А ПІура, як 
звичайно, відповіла:

— Що я... Ось Оля Онопа. Во
на працює дояркою вже 5 років. 
Оля почала робити на фермі, ко
ли там було лише 32 корови. А 
тепер їх 105.

Так, з великим бажанням, з, 
гордістю за подругу, розповідала 
Шура про одну з кращих доярок 
колгоспу Олю, про її роботу і ус
піхи.

Немалі досягнення має і Шура. 
В минулому році вона надоїла 
від -кожної закріпленої за нею 
норови по 1.949 літрів молока, За 
свою наполегливу працю одер
жала в рахунок додаткової опла
ти 448 літрів молока. За 4 міся
ці цього року т. Ковбасенко надо
їла вже по 890 літрів молока від 
кожної корови.

Самовіддана, високопродуктив

на праця в нашій країні завжди 
забезпечує заможне і культурне 
життя. В цьому легко перекона
тись в кожній колгоспній хаті, в 
кожній сім'ї чесних трудівників 
цього колгоспу.

Візьмемо для прикладу сім’ю 
ІІІури Ковбасенко. Працює вола 
вдвох з матір’ю. Мага ПІури — 
Марія Іванівна, хоч і має похи
лий вік, але працює продуктив
но, самовіддано. В минулому ро
ці Шура з матір’ю за свою іграцю 
одержали 2 тонни хліба та 5.20^ 
карбованців грішми. Це забезпе
чує заможне життя.

Вечорами Шура з подругою 
Олею читають художню, політич
ну і спеціальну літературу, газе
ти, а Марія Іванівна дивиться на 
них і радується їх щасливою мо^ 
лодістю.

Днями Шура з Марією Іванів
ною принесли з сільмагу багато 
різних святкових подарунків. 
Шурі купили коштовний костюм, 
модельні туфлі, два відрізи на 
плаття, матері — костюм. Прид
бали патефон.

Якось до двору зайшов кол
госпний листоноша, приніс листа.

Вибігла назустріч Шура, взяла 
листа, глянула на адресу і радіс
но вигукнула:

— Від Олександра!
Олександр Дибін — товариш 

Шури. Вія зараз перебуває 
у Радянській Армії. В листі роз
повідає він про свою службу, ці
кавиться колгоспними справами, 
новими досягненнями односель
чан, поздоровляє їх з святом — 
1 Травня.

Лист Олександра закінчується 
словами: «Ще краще працюйте, 
дорогі мої, на благо нашої Бать
ківщини і будьте спокійні: кор
дони наші зірко оберігаються і 
ніхто не посміє порушити вашу 
мирну, самовіддану працю».

В. СИВЕРИН.

Здобуто в змаганні
Самовіддано трудяться над ви

рішенням завдань по дальшому 
розвитку всіх галузей сільського 
господарства колгоспники артілі 
ім. XIX з'їзду КПРС.

Змагаючись на честь славного 
300-іріччя возз’єднання України 
з Росією і Першого травня, вони 
успішно завершили весняну сів
бу, домоглись дальшого розвитку 
громадського тваринництва і під
вищення його продуктивності.

Особливо злагоджено попрацю
вали хлібороби рільничої бригади 
Олексія Хоцького. План сівби 
ярих культур тут виконано на 
104 проценти при відмінній якос

ті робіт. Всі площі просапних 
культур посіяні виключно квад
ратно-гніздовим способом.

Добре трудяться і тварин
ники. Свинарки Марія Верескун 
і Єфросинія Якименко за півріч
чя одержали по 9,8 ділових поро
сят від кожної закріпленої свино
матки. 109 ягнят від 100 вівце
маток одержав за цей час чабан 
Іван Гнатоівич Іванов.

В успішному проведенні вес
няно-польових робіт велика за
слуга механізаторів тракторної 
бригади 9 з Олександрійської 
МТС.

В. ЛЕОНТЬЄВ.

Москва. Депутата Верховної Ради СРСР направляються у 
Великий Кремлівський палац на засідання першої сесії Верховної 
Ради СРСР четвертого скликання.

Фото Д. Червова. Прескліше ТАРС.
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С в
І знову країна у стягах шумить
І сонцем осяяні лиця.
Як добре нам в дружбі з народами жить
І сміло в майбутнє дивиться!

Просторо нам, друзі, іти по землі
Від того величного ранку,
Як залпи «Аврори» в балтійській імлі 
Розвіяли ніч до останку.

Ми любимо землю, будуємо світ,
Осяяний Жовтнем і Маєм,
На тисячі весен, на тисячі літ
Ми Партії стяг піднімаєм!

Я Т О
Проходить наш Травень удалеч і вшир 
Так вільно, як завжди проходив, 
На прапорі нашім написано — мир 
1 дружба і щастя народів!

Весна од Пекіна до Праги іде, 
Осяявши Маєм півсвіту, 
І нашу планету до щастя веде, 
Всю Леніна серцем зігріту.

Немає в нас більшого щастя в житті, 
Немає світліш нагороди — 
Як славити Партію в чеснім труді, 
В братерстві єднати народи!

Терень МАСЕНКО,

Н е м е р к н у ч е світло
Плакат художника Н. Ватоліної (Державне видавництво 

^образотаорчого мистецтва).

Чотири імені безмежно дорогих 
На нашім прапорі вогнем палає. 
Відомі нам вони, бо вчення їх 
Шлях до комунізму осяває.

Все для людей! Все для людей! 
Партії закон, відстояний в боях. 
Немеркнуче світло великих Ідей 
У комунізм осяває нам шлях.

Ми сильні єднанням. В нас дружба 
міцна.

Велике вчення марксизм-леиНіізм
1 Партія—рідна і мудроясна — 
Нам шлях ос ява в комунізм.

Владислав ЖУРАВСЬКИИ, 
учень 10 класу середньої школи № 10.

Першотравень
Здрастуй свято, Перше травня!
Свято юності й пісень.
Ще тісніше ряди дружби 
Ми згуртуємо в цей день.

По оновленому місту
Ми в котах ідемо, 
Па палаючих знаменах 
Своє щастя несемо.

Ось, всміхаючись, веселі 
Йдуть, мов квіти молода, 
Як, дубочки — всі дебелі 
Піонери-школярі.

А ось поруч—ще опоіргсмели, 
Юні, дужі, як орди.
Чи в змаганнях, чи в роботі— 
Спробуй їх — перебори!

І колгоспники з артілі— 
їм дорогу всі дають,
Бо вони ж у всім районі
В праці перинний ідуть.

Все навкруг блищить алмазом,
Грають сурми золоті:
Ми з Моаквбю навік разом, 
В щастя нам шляхи одні.

Веюди лозунги і квіти.
Сонцем сяють прапори.
Он дивись, маленькі діти
З рук пускають голубів.

Наше місто все буяє, 
Як весна воно цвіте. 
Кожен свято зустрічає— 
Перше травня дороге.

Батьківщина, наша мати — 
Щастям повна сторона,
Серце рветься заспівати:
Слава партії й хвата.

Олексій ОНОПА, 
учень 10 класу середньої школи № 6.

Лист із
З далекого Казахстану 
Прислав тракторист 
Землякам на Україну 
Задушевний лист: 
«Добрий день, я вас вігаю, 
Друзі ви мої,
Руку тисну, обіймаю,
Хлопці бойові!
(«першу хочу сповістити, 
Як нас прийняли, 
Комсомольців з України, 
Казахи-брати.
ІІо-батьківськи зустрічали, 
Квіти піднесли—
В Кустанаї, на вокзалі, 
Тільки-но зійшли.
... Зараз ми в новім радгоспі 
Орем цілину,

Казахстану
Трактори ведем потужні 
Вперед—їв далину!

Золото-пшеницю сієм
На нових ланах, 
Молоді сади посадим 
В казахських степах.

Розцвіте ж земля садами, 
Молода земля!
Всіх нас партія на подвиг 
Творчо окрило.

Приїжджайте, любі друзі, 
В наш казахський край.
Тут життя в труді, їв напрузі, 
Як квітучий май!».

Мих. ВДОВЕНКО.

с. Петрово.

П р а п
На щонайвищу висоту,
Наче крил орлиних літ,
Звився вдалеч голубу
Червоний прапор на весь світ. 
Його не зломлять злі вітри,

о р МОЄЇ В і т ч
і не здолає царство мли.
Він світоч миру на землі— 
Маяк народної мети.
Він світло ллє борцям за мир, 
Веде нарад в нове життя.

и З н и
Червоний прапор-богатир 
Веде в щасливе майбуття.

Клавдія БАШЛИКОВА. 
м. Олександрія.

У к р а
Полюбил я тебя, украинку, 
Еще в грознме годьі войньї, 
Когда тм раврьівала косинку 
Под сожженньїм кустом 

бузиньї.
Я стонал в обагренной шинели 
На земле приднепровских

висот,
Вспоминая сибирокие ели
II березку у милих ворог.
Тм мне имя тогда не сказала. 
ІІеревязку дожила с слезой.

и н к е
Ота встреча наве® нас 

связала —
Где б я н и бьіл—всегда тм 

со мной.
Ми не встретимся можи с 

тобою
Под сожженньїм кустом 

бузини,
Но березка обильной листівок)
Наївек с вишней твоей

сплетепьі. 
Семен БОБЬІЛЕВ.

г. Александрия.

Свято весни і
Знову на землю прийшла вес

на. І, як завжди весною, онови
лась природа: навколо зелено, 
тепло, світ наповнився дзвінки
ми пташиними голосами. Весною 
особлива радість на серці... Так 
уже повелося з давніх часів.

У дореволюційній Росії тру
дящі в день Першого травня зби
рались на таємні майовки. Ма- 
йовки будили революційну дум
ку, тісніше об’єднували пролета
ріат. Нові надії спалахували в 
душі пригнобленої людини. Но
ві мрії оволодівали умами кращих 
людей. День Першого травня став 
традиційним святом міжнародно
го робітничого руху.

Після перемоги Великого Жовч
нії свято весни і праці набрало 
особливого значення. Прості лю
ди всього світу є свідками пере- 
гворвйня в життя заповітної 
мрії людства — мрії про визво
лення від ярма капіталізму, про 
свободу і щастя. Запалюючий 
приклад Радянського Союву,

Георгій Гуліа

який побудував соціалііті, свід
чив про те, що не за горами той 
час, коли й інші країни зможуть 
піти по тому ж шляху свободи. 
Історія блискуче підтвердила це. 
Разом з могутнім Радянським Со
юзом стоять тепер поруч вели
кий народний Китай і європей
ські країни народної демоюратії. 
Щасливо і весело разом з тру
дящими нашої краяни зустріча
ють Перше травня наради Ки
таю, Польщі, Албанії, Угорщини, 
Румунії, Чехословаччиня, Болга
рії, Монгольської Народної Рес
публіки, Німецької Демократичної 
Республіки, Корейської Народно- 
Демократичної Республіки. Трети
на людства, визволена від капіта
лістичного рабства, є тепер пов
новладним господарем на своїй 
землі, приходить до Першотравня 
з великими досягненнями в бу
дівництві мирного життя.

праці
Трудящі могутнього табору кра

їн демократії і соціалізму ясно 
бачать перед собою світлі далі. 
Це приносить нові радощі. Це 
значить, що весна в природі зли
вається з весною в людському 
серед, це значить, що свято^ вес
ни в той же самий час є свято 
перемігшої праці.

Радянські люди сьогодні від
значають нові успіхи, ставлять 
перед собою ще більш величні 
завдання, намічають нові плани 
на майбутнє.

Партія і уряд впевнено ведуть 
країну до великої, благородної 
мети — побудови комуністичного 
суспільства. На цьому шляху ра
дянський народ досяг великих 
успіхів. Наша країна тепер є 
першокласною індустріально-кол
госпною соціалістичною дер
жавою.

«Піклування про благо народу 
є найвищим законом діяльності 
Комуністичної партії і Радян
ського уряду. Наша партія вису

нула як невідкладне всенародне 
завдання: на базі могутнього врос
тання соціалістичної індустірії в 
найближчі 2—3 роки в достатку 
задовольнити зростаючі потреби 
населення нашої країни в това
рах народного споживання і за
безпечити сировиною легку і хар
чову промисловість, яка швидко 
розгортається. У виконанні цього 
завдання вирішальну роль віді
грає сільське господарство.

Паша соціалістична промис
ловість озброює сільське господар
ство прекрасною новою технікою. 
В перші роки Радянської влади 
В. І. Ленін мріяв про сто тисяч 
тракторів. А тепер наша країна 
за один рік дає тракторів сіль
ським у господарству набагато 
більше того, про що мріяв Воло
димир Ілліч. Тільки за останні 
чотири раки сільське гоподарство 
одержало 587 тисяч тракторів, 
181 тисячу комбайнів, 267 ти
сяч вантажних автомобілів.

Рішення двох останніх плену
мів Центрального Комітету нашої 
партії вказують шляхи крутого 
цідаесеиня сільськогосподарсько

го виробництва. Весь радянський 
народ з піднесенням бореться за 
освоєння мільйонів гектарів ці- 

/ линних і перелогових земель. 
Сотні тисяч спеціалістів їдуть на 
село, сповнені волі самовіддано 
боротись за дальший розквіт кол
госпного ладу.

Трудівники колгоспного села 
покладають па цю весну великі 
надії. Вони з весни починають 
закладати міцну основу для одер
жання багатого врожаю.

•Вже зараз кожна радянська 
сім'я, кожна радянська людина 
бачать і відчувають реальні ре
зультати заходів партії і уряду в 
справі піднесення добробуту на
шого народу. Для характеристики 
стрімкого руху нашої країни 
вперед досить навести таку циф
ру: національний доход Радян
ського Союзу перевищив довоєн
ний більш як у два рази. Багато 
про що говорить така цифра: 
тільки в минулому році до ладу 
стало близько 300 нових підпри
ємств по виробництву товарів на- 
радного споживання.

(Закінчення на 4-й стор).
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ПО НАШОМУ МІСТУ і РАЙОНУ Перед першотравневим святом за рубежем

НА МІСЬКОМУ СТАДІОНІ
В святкові дні на міському ста

діоні «Шахтар» відбудуться зма
гання кращих спортивних колек
тивів міста.

Зустрінуться футбольні команди 
олександрійського «Шахтаря» з 
кіровоградською другою коман
дою «Торпедо».

2 травня відбудуться товариські 
зустрічі з волейболу, баскетболу

4.000 ТЕЛЕГРАМ
З великим напруженням працю

вав в передсвяткові дні міський 
телеграф. ,

Більш як 2.000 поздоровних те
леграм одержали трудящі міста в 
ці дні. З Олександрії в усі кінці

ДОХОДИ ВІД ПРОДАЖУ РАННІХ ОВОЧІВ
Колгосп ім. 18 партконференції 

від реалізації ранніх овочів — 
цибулі і редиски, вже одержав 
близько 2.000 карбованців.

Збільшується випуск тканин, взуття і одягу для населення
Колективи підприємств Міністер

ства промислових товарів широ
кого споживання УРСР, змагаю
чись на честь 300-річчя возз’єднан
ня України з Росією, збільшують 
випуск добротних тканин, взуття 
і одягу для населення.

Текстильники впроваджують у 
виробництво нові види тканин, 
які відзначаються міцністю забар
влення і різноманітністю розцвіток. 
Дарницький шовковий комбінат 
випускає шовкові вишивані купо
ни і блузки з російським і україн
ським орнаментом. Чернівецький 
текстильний комбінат — пікейні

Свято весни і праці
(Закінчення).

Радянські люди відзначають 
нові успіхи і в галузі науки, лі
тератури, мистецтва, народної ос
віти. Більш як чверть населення 
країни охоплена різними видами 
навчання. Успіхи радянської на
уки в галузі одержання атомної 
енергії наочно показують, іцо на
ші вчені займають передові пози
ції в розвитку світової науки. Но
ві твори літератури і мистецтва 
вірно служать «траві будівниц
тва комунізму.

Радянський народ, законно пи
шаючись своїми великими досяг
неннями, сповнений рішимості до
битись нових успіяів на всіх ді
лянках комуністичного будів
ництва. Він безперервно розши
ряє і вдосконалює соціалістичне 
виробництво, проявляє особливе 
піклування про всемірне збіль
шення продуктивності праці в 
промисловості, на транспорті і в 
сільському господарстві.

Зростає і міцніє велике єднан
ня Комуністичної партії, Радян

спортивних товариств «Шахтар», 
«Трудові резерви» та шкіл міста. 
Акробати і гімнасти «Шахтаря» 

і покажуть свою майстерність.

В цей же день пройдуть зустрі
чі юних фізкультурників спортив
них шкіл Олександрії і Кіровогра
да з волейболу, баскетболу та 
легкої атлетики.

Радянського Союзу також надіс
лано 2.000 поздоровних телеграм

В переважній більшості теле
грам вказано строк доставки: 
«Доставити І Травня».

Всього в цьому році від овочів
ництва передбачається одержати 
більше 300 тисяч карбованців 
доходу.

жаккардові ковдри і килими з 
шовковою та штапельною ниткою. 
Вперше організоване вироблення 
пряжі для виробництва меланжо- 
вих тканин.

Розширяється асортимент трико
тажних виробів. Київська трико
тажна фабрика імені Рози Люк
сембург, Чернівецька і Львівська 
фабрика № 1 налагодили вироб
ництво жіночих блуз «Українка» з 
вибивного вертелочного полотна з 
рисунками за українськими народ
ними мотивами, жіночих віскозних 
костюмів, чоловічих сорочок та ін
ших виробів з вибивним рисун

ського уряду і героїчного радян
ського народу! Цс наочно показу
ють вибори до Верховної Ради 
СРСР. День виборів, 14 березня 
1954 року, був ознаменований 
повним торжеством народного 
блоку комуністі® і безпартійних.

Радянські люди з гордістю мо
жуть відзначити, що їх Батьків
щина —великий Радянський Со
юз — є вирішальною силою, яка 
сприяє збереженню миру в усьо
му світі. Міжнародний авторитет 
СРСР незмірно зріс. Миролюбна 
■зовнішня політика Радянської 
держави зустрічає підтримку іі 
співчуття серед мільйонів прос
тих людей в усьому світі.

Іншу картину ми бачимо в та
борі капіталізму. Відчування бі
ди, яка насувається, — економіч
ної кризи — не залишає свідо
мості людей ні на хвилину. Воно, 
цс відчування, ще більше поси
лює почуття невіпевненоістіі за 
завтрашній день.

Сьогодні трудящі капіталіс
тичних країн виходять на площі

З кожним роком зростають 
асигнування на народну освіту 
в нашій країні. Лише в нашо
му місті за останні три роки 
споруджено п'ять нових шкіл.

На знімку: приміщення се
редньої школи № 15.

НОВІ ЕКСКАВАТОРИ
Підприємства буровугільної про

мисловості міста оснащуються по
тужною вітчизняною технікою.

Недавно працівники уральського 
машинобудівного заводу прислали 
в адрес тресту «Олександріявугіл- 
ля» два нових екскаватори «УЗТМ»

НОВА ЇДАЛЬНЯ
З кожним роком все ширшого 

розмаху набуває житлове і куль
турно-побутове будівництво в міс
ті і робітничих селищах.

Селище Перемога збагатилося 
новою будовою — двоповерховою 
їдальнею на 150 місць. Більшість 
процесів приготування страв тут 
механізовані.

ДЛЯ КОЛГОСПНИХ ФЕРМ
Олександрійська інкубаторна 

станція цього року продала понад 
32.000 голів молодняку птиці, з 
них 22.000 курчат, каченят і гу
сят відпущено для поповнення 
колгоспних птахоферм.

ком. Велика увага приділяється 
розширенню асортименту товарів 
для дітей.

У цьому році швейники респуб
ліки впроваджують у виробництво 
понад 700 нових фасонів і моде
лей різного одягу. Налагоджується 
виготовлення майже 200 нових 
моделей чоловічого, жіночого і 
дитячого взуття.

Збільшенню випуску продукції і 
поліпшенню роботи промисловості 
у великій мірі сприяє використан
ня передового досвіду союзних 
підприємств.

(РАТАУ).

і вулиці, щоб продемонструвати 
свою рішимість боротися за сво
боду, за хліб і мир в усьому сві
ті, щоб заявити про свою любов 
до великої соціалістичної держа
ви — Радянського Союзу, до 
всього табору миру і демократії.

— Іде-гуде Зелений Шум, — 
писав поет Некрасов про весну.

Вірно, гуде весняний шум. Йо
го чути на неосяжних колгосп
них полях, у просторих цехах 
фабрик і заводів, на численних 
будовах. Прислухайтесь до нього, 
і ви ясно розпізнаєте в цьому 
весняному шумі биття мільйонів 
сердець, зігрітих трудовими под
вигами. Це биття і містить в собі 
молодість землі — весну люд
ства.!

По всій неосяжній радянській 
землі крокує чудовий Першотра
вень: він і таїм, де вже тепло і 
розцвіли дерева, і там, де ще сні
ги і крига вкривають моря та 
океани. Але скрізь, в кожному 
кутку нашої країни, в кожному 
серці яскраво сяє свято весни і 
праці!

'Великий табір демократії і со
ціалізму, очолюваний Радянським 
Союзом, зустрічає першотравне- 
не свято видатними успіхами в 
мирній творчій праці. Від Китаю 
і Кореї до Чехословаччпни і Ні
мецької Демократичної Республі
ки .народи, які стали господаря
ми своєї долі, перетворюють рід
ну землю.

В багатьох країнах народної 
демократії опубліковані повідом
лення статистичних органів про 
виконання народногосподарських 
планів першого кварталу. В ску
пих цифрах і фактах цих пові
домлень видно велич нових пере
мог, здобутих братніми нам на
родами в соціалістичному будів
ництві.

Всі блага житті!, всі досягнен
ня науки і техніки поставлені, 
■в народно-демократичних держа
вах на службу людина. Нинішній 
Першотравень ці країни зустрі
чають в обстановці всенародної 
боротьби за дальший розвиток 
народного господарства, за підне
сення матеріального добробуту 
трудящих. У Болгарії, Чехосло- 
ваччині, Угорщині, Корейській 
Народно-Демократичній Республі
ці та інших країнах за останні 
місяці проведено чергове, зни
ження цін. У Чехословаччині зав
дяки зниженню цін реальні до
ходи трудящих збільшились па 
.■>,(> мільярда крон на рік.

По шляху великих перетворень 
успішно іде китайський народ. 
Здійснюючи перший п’ятирічний 
план, трудящі Китайської Народ
ної Республіки створюють умови 
для індустріалізації країни, для 
поступового перетворення її у 
велику соціалістичну дери,-ану. 
Перший квартал нинішнього року 
китайський народ закінчив з но
вими виробничими досягненнями.

Невичерпним джерелом трудо
вих перемог трудящих у країнах 
табору миру, демократії і соціа
лізму є їх творча енергія, яку 
народна влада розкріпачила і 
спрямувала на будівництво ново
го життя.

Трудове змагання, що розгор
нулося в цих країнах на честь 1 
Травня, принесло нові чудові ре
зультати. В ході передсвяткового 
змагання були виявлені дальші 
внутрішні резерви для збільшення 
виробництва, підвищена продук
тивність праці, досягнута значна 
економія кошті® та матеріалів.

Трудове селянство народно-де- 
мекіратичних країн зустрічає пер- 
шотравневе свято під знаком бо

Женевська нарада міністрів закордонних справ
•V Женеві продовжує свою ро

боту нарада міністрів закордон
них оправ.

Обговорюється перший пункт 
порядку денного — 'корейське 
питання.

На нараді в корейському пи
танні виступили із заявами пів- 
деиноікорейський міністр закор
донних справ Бьон Йон То, який 
не вніс ніяких пропозицій, що мог
ли б сприяти мирному .розв’язан
ню корейського питання, міністр 
закордонних справ Корейської 
Народно -Демакіратичної Респуб
ліки Нам 1р, державний секретар 
США Даллес і голова делегації 
Китайської Народної Республіки, 
міністр закордонних справ Чжоу 
Ень-лаіі.

Чжоу Ень-лай заявив, що де

ротьби за могутнє піднесення 
сільського господарства; у цьому 
році всюди трудівники полів по
чали весняні роботи раніш, ніж у 
минулі роки, і проводять сівбу 
на більш високому агротехнічно
му рівні. ,

* £

В зовсім інших умовах зустрі
чають Перше травня трудящі ка
піталістичних країн.

Голка озброєнь, яка триває в 
цих країнах, принесла людям 
праці нові нестатки. Податки ч 
США, наприклад, тепер у 12 ра* 
більші, ніж до війни. Дорожнеча 
збільшується день у день. Так, у 
Франції,. прожитковий мінімум 
зріс за останнє п’ятиріччя майже, 
на 50 проценті®. В Японії ре
альна заробітна плата в більшос
ті робітників становить не більїЛ 
однієї третини довоєнної. Безпе
рервно зростає армія безробітних, 
чисельність якої .вже перевищує 
ЗО МІЛЬЙОНІВ ЧОЛОВІК.

Капіталізм не може забезпечи
ти піднесення матеріального ста
новища трудящих. Його основним 
економічним законом є, як відо
мо, погоня за максимальними при
бутками. Але чим більше експлу
атують капіталісти трудящих, 
тим сильніше загострюються кла
сові суперечності між ними.

Страйковий рух у капіталіс
тичних країнах відзначався ве
ликим розмахом. Тільки за ос
танній місяць у СІП А страйкува
ли докери і шкільні вчителі; в 
Англії — гірники, машинобудів
ники і робітники кіностудій; у 
Франції — водії таксі, працівни
ки освіти. В Японії оголошували 
страйки службовці вокзалі®, 
електрики. Численні страйки ма
ли місце в Італії, Швеції, краї
нах Латинської Америки.

В ході страйків люди праці 
висувають не тільки економічні 
вимоги, але й виступають з по
літичними лозунгами. В центрі 
боротьби трудящих усіх країн 
стоїть тепер завдання — не до
пустити нової війни, забезпечити 
міцний мир на землі.

У цьому році трудящі капіта
лістичних країн на заклик Все
світньої федерації профспілок 
вийдуть на Першотравневі демон
страції під лозунгами боротьби за 
хліб, демократичні права, за мир. 
Вони продемонструють свою єд
ність і тверду рішимість перепи
нити шлях війні, відстояти на
ціональну незалежність своїх 

і країн.
В. ХАРЬКОВ.

легація Китайської Народної Рес«. 
публіки повністю підтримує про
позиції міністра закордонних 
справ Корейської Народно-Демо
кратичної Республіки ЩОДО' від
новлення національної єдності 
Кореї і проведення вільних ви
борів по всій Кореї.

29 квітня на Женевській на
раді міністрів закордонних справ 
із заявою в корейському питанні 
виступив глава радянської деле
гації В. М. Молото® (заява В. М. 
Молотова надрукована в цен
тральних, республіканських і об
ласних газетах).

Женевська нарада міністрів 
закордонних справ продовжує 
роботу. (ТАРС).

Редактор В. МАЛЕНКО.
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СЬОГОДНІ—

ДЕНЬ РАДЯНСЬКОЇ

ПРЕСИ

Могутня зброя 
в боротьбі за комунізм •

Парад і демонстрація на Красній 
площі в Москві

Сьогодні радянський на
род, численна армія праців
ників преси, робітничих і 
сільських кореспондентів від
значають традиційне свято — 
День преси, встановлене на 
честь виходу 5 травня 1912 
року першого номера газети 
«Правда».

Радянська преса, створена 
і випестувана Комуністичною 
партією, вірно служить інте
ресам народу, користується 
палкою любов’ю всіх трудя
щих. Вона є найсильнішою 
зброєю Комуністичної партії 
в справі мобілізації мас на 
розв'язання завдань будів
ництва комунізму, в справі 
комуністичного виховання 
трудящих. Оточена постій
ним піклуванням і ува
гою партії, уряду й народу, 
радянська преса зростає з 
року в рік. Тепер у нашій 
країні мовами всіх народів 
СРСР виходять тисячі газет 
і журналів, мільйони екзем
плярів книг, що несуть у ма
си всеиеремагаючі ідеї марк- 
сизму-лені.нізму, виховують 
трудящих в дусі безмежної 
любові й відданості Комуніс
тичній партії, Радянській 
Батьківщині.

Одним з великих загонів 
радянської преси є преса Ук
раїнської РСР. В Радянській 
Україні видається понад ти
сячу республіканських, об
ласних, міських, районних, 
заводських 1 шахтних газет і 
журналів. Їх загальний разо
вий тираж перевищує 6 міль, 
йонів екземплярів. Республі
канські й обласні книжкові 
видавництва щороку видають 
десятки МІЛЬЙОНІВ КНИГ З РІЗ
НИХ галузей знань.

Керуючись політикою Ко
муністичної партії, радян
ська преса наполегливо бо
реться за дальше піднесення 
народного господарства і 
зростання добробуту народу, 
за всебічне зміцнення союзу 
робітничого класу і колгосп
ного селянства, за зміцнення 
нерушимої братерської друж
би народів багатонаціональ
ного Радянського Союзу. На
ша преса бореться за розши
рення і зміцнення інтерна
ціональних зв’язків радян
ського народу з великим ки
тайським народом, з трудя

--------------;----------------------

У наших грузинських друзів
Виробничими успіхами зустріли Перше травня шахтарі 

Ткібулі. Понад чотиримісячний план гірники тресту „Ткібулву- 
гілля“ відвантажили 22 ешелони палива. Кращих успіхів добився 
колектив шахти ім. Молотова, який змагається з вугільниками 
Олександрійської шахти № 2—3. Додатково до взятого зобов‘я- 
зання ним видобуто 8 тисяч тонн вугілля.

Делегація олександрійських гірників, яка перебуває зараз 
в Ткібулі, підвела підсумки змагання двох шахт.

ГАЗЕТА „ТКІБУЛІС МАГАРОЕЛИ.

щими всіх країн народної де
мократії і капіталістичних’ 
країн, активно виступає на 
захист миру між народами, 
рішуче викриває паліїв війни.

Винятково велика роль ра
дянської преси як колектив
ного пропагандиста, агітато
ра й організатора мас у ви
конанні історичних рішень 
вересневого і лютнево-берез
невого Пленумів Централь
ного Комітету КПРС.

Обов’язок працівників пре
си, сільських кореспондентів, 
редколегій стінних колгосп
них і радгоспних газет по
стійно подавати дійову допо
могу партійним організаціям 
у розгортанні масового соціа
лістичного змагання серед 
колгоспників, працівників 
МТС і радгоспів за підвищен
ня врожайностґівсіх сільсько, 
господарських культур, за 
дальше збільшення вироб
ництва зерна, картоплі, ово
чів, продуктів тваринництва.

За (рішенням партії і уря
ду 1 серпня 1954 р. у Моск
ві відкривається Всесоюзна 
сільськогосподарська вистав
ка. Широко роз’яснюючи це 
рішення, пропагуючи передо
вий досвід і борючись за йо
го впровадження в колгоспне 
і радгоспне виробництво, пра
цівники преси повинні доби
ватися того, щоб якнайбільше 
передовиків сільського госпо
дарства завоювали право бра
ти участь на Всесоюзній сіль, 
ськогосподарській виставці.

Сила радянської преси — 
в її глибокій ідейності 1 прин
циповості, в тісному зв’язку з 
широкими масами трудящих, 
її опору становить численна 
армія робітничих 1 сільських 
кореспондентів, які несуть у 
маси передовий досвід нова
торів промисловості й сіль
ського господарства, допома
гають партійним організаціям 
розгортати критику й само
критику, сміливо і рішуче ви
являти й усувати недоліки в 
роботі.

Керована і спрямовувана 
Комуністичною партією, на
ша радянська преса і далі 
буде вірно служити інтересам 
народу в його благородній бо
ротьбі за велику справу по
будови комуністичного сус
пільства.

Розцвіла прапорами, прикраси
лася пеіипотравнева Москва. Ве
лична у святковому вбранні 
Красна плозца. В центрі її на бу
днику ГУМ’у портрети Леніна і 
Сталіна. їх оточують прапори. 
Полум’яніють Першотравневі За
клики ЦК КПРС'. Герби шістнад
цяти союзних республік символі
зують нерозривну братерську 
дружбу народів Радянського Со
юзу.

На підходах до Красної площі і 
на самій площі вишикувались 
війська до параду.

На трибунах — депутати Вер
ховної Ради СРСР і РРФСР, мі
ністри, громадські діячі, праців
ники науки, літератури і мистец- 

' тва, новатори виробництва. При- 
, сутіні зарубіжні гості з десятків 
І країн світу. Присутні члени ди

пломатичного корпусу, ВІЙСЬКОВІ 
аташе.

На трибуну (Мавзолею підні
маються товариші Г. М. Мален- 
ков, М. С. Хрущов, К. Є. Воро
тилом, Л. М. Каганович, А. І. 
Мівоян, М. 3. Сабуров, М. М. 
Шіверник, .4. А. Суслов, 11. М. 
ІІоспєлов, М. М. Шаталін, марша
ли, генерали і адмірали Зброй
них Сил Радянського Союзу. Хви
ля овацій прокочується по площі.

Десять годин ранку. З воріт 
Спасшої башти виїжджає Міністр 
Оборони СРСР Маршал Радян
ського Союзу М. 0. Булганін. 
Прийнявши рапорт командуючого 
парадом генерала армії К. С. Мос
каленка, Міністр Оборони СРСР 
разом з ним об’їжджає війська, 
вітається з ними, поздоровляє із 
святом. У відповідь лунає «Ура!».

Об’їзд військ закінчено. М. 0. 
Булганін „піднімається на трибу
ну Мавзолею. Оркестр виконує 

. «Слався» Тлінки. Заклично за- 
звучали фанфари:

«Слухайте всі».
Міністр Оборони СРСР Маршал 

Радянського Союзу М. 0. Булга- 
ніїн від (імені Радянського уряду 
і Центрального Комітету Кому
ністичної партії Радянського Со

★

На знімку: 

колона шко

лярів на пер- 
шогравневій 

демонстрації 
в Олексан

дрії.

Фото

1'. Танського

★ 

юзу звертається з промовою до 
військ і до всіх трудящих Радян
ського Союзу.

На заключні слова Міністра 
війська відповідають могутнім 
«Ура!». Величаво розноситься ме
лодія Державного тімна Радян
ського Союзу. З Кремля гримить 
артилерійський гал ют.

'Військовий парад відкривають 
юні барабанщики. Перед трибуна
ми проходять слухачі військових 
академій. Нові й нові частини 
вступають іна Красну площу — 
моряки, прикордонники, дееант- 
ники-парашутисти... Тепло віта
ють глядачі наймолодших учас
ників військового параду — су- 
воровців з Тули і Новочеркаська, 
нахімовців — з Ленінграда.

У повітрі — важкі реактивні 
бомбардувальники. Захоплення 
викликає величезний флагман
ський реактивний корабель —мо
гутня, небачена досі машина! 
Проносяться реактивні бомбарду
вальники різних конструкцій, ре
активні винищувачі. В той же 
час по площі ідуть бронетран
спортери, артилерія різних каліб
рів, потужні зенітні установки, 
нові гвардійські міномети.

Першотравіневий парад військ 
був яскравим свідченням могут
ності Збройних Сил Радянського 
Союзу, які стоять на варті мир
ної праці, безпеки нашої Бать
ківщини.

$ %*
Вітальними вигуками, оплеска

ми зустрічають на трибунах 
святкові колони районів столи
ці. Попереду — гордо майорить 
прапор Москви, увінчаний орде
ном Леніна. Він нагадує про ба
гатовікову історію великого міс
та, глашатая миру в усьому сві
ті. Як символ братерства народів 
радянської країни, високо під
нятий сяючий герб СРСР в обра
муванні прапорів з гербами шіст
надцяти союзних республік.

Іде зведений загін московських 
піонерів, високо піднімаючи чер
воні стяги з портретами В. І. 

Леніна і Й. В. Сталіна. Кілька 
дівчаток і хлопчиків відділяються 
від крокуючого загону і пряму
ють до Мавзолею. Вони збігають 
по його гранітних східцях і під 
дружні оплески підносять квіти 
керівникам партії і уряду.

Шість тисяч фізкультурників 
виходять на площу. З їх середо
вища вийшли заслужені майстри 
спорту, чемпіони країни, світові 
рекордсмени.

Наростає хвиля кумачевих 
прапорів. Сповнений творчих сил, 
впевнений у нових перемогах, 
іде народ-будівник, творець ново
го життя. Демонстранти несуть 
портрети Маркса, Енгельса, 
Леніна, Сталіна, керівників Ко
муністичної партії і Радянського 
уряду. Плакати, діаграми, транс
паранти розповідають про успіш
не виконання московською про
мисловістю програми першого 
кварталу 1954 року.

Оформлення багатьох колон ві
дображає тему дружби і співро
бітництва російського і україн
ського народів, 300-річчя возз’єд
нання яких відзначають всі на
роди Радянського Союзу.

Над людським потоком пли
вуть транспаранти, що розпові
дають про непохитне прагнення 
Радянського Союзу до збереження 
і зміцнення миру, до дальшого 
ослаблення міжнародного напру
ження. В дні 1 Травня радянські 
люди шлють братерський привіт 
трудящим 'країн народної демо
кратії, які будують нове соціаліс
тичне життя.

Кілька годин триває демонстра
ція трудящих Москви. її завер
шує багатотисячний загін фіз
культурників.

Періпотравневий похід трудя
щих столиці по Красній площі 
вилився в яскраву демонстрацію 
нерушимого єднання партії, уря
ду і народу, які спрямовують всі 
свої сили і творчу енергію на 
велику справу побудови комуніс
тичного суспільства в нашій 
країні.

(РАТАУ).
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Першотравневі торжества в столиці України Стінна газета МТС
Радісно зустріла столиця Ра

дянської України Перше травня. 
Всюди гримлять оркестри, дзве
нять пісні, що славлять любиму 
Батьківщину, мудру Комуністич
ну партію, нерушиму'дружбу ра
дянських народів.

Нинішній Першотравень збіг
ся з великим національним свя
том усіх народів Радянського Со
юзу — ЗОО-річчям возз'єднання 
України о Росією. 'Гема нерушимої 
дружби українського і російсько
го народів відображена в оформ
ленні багатьох площ, вулиць, ко
лон.

В урочистому вбранні цент
ральна магістраль міста—Хреща
тик. Тут і на прилеглих до ньо
го вулицях вишикувались війська 
Київського гарнізону, готові до 
традиційного параду.

На трибунах — члени ЦК 
К1І України, депутати Верховної 
Ради СРСР'їі Верховної Ради Ук
раїнської РСР, міністри, Герої 
Радянського Союзу і Герої Соціа
лістичної Праці, новатори про
мисловості і сільського госпо
дарства, діячі науки, літератури 
і мистецтва, партійно-радянський 
актив.

Десята година 'ранку. На уря
дову трибуну піднімаються това
риші: 0. і. Киричеінюо, її. Т. 
Кальченко, Д. С. Коротченко, 
М. В. Подгорний, І. С. Сеніїн, 
І. Д. Назаренко, М. С. Гречуха, 
0. 6. Корнійчук, М. Д. Бубінов- 
ський, Г. Є. Гришко та інші.

Командуючий військами Ки
ївського військового округу ге
нерал армії В. І. Чуйно® об’їжд
жає війська, що вишикувалися 
,длй параду, поздоровляй їх із

Святкування Першого травня в Олександрії
Урочисто і радісно відзначили 

свято Перше травня трудящі 
Олександрії.

Перший ранок травня видався 
теплим, сонячним. Місто набрало 
святкового вигляду. На фасадах 
будинків—портрети організаторів 
Комуністичної партії і засновни
ків Радянської держави В. І. 
Леніна і Й. В. Сталіна, керівни
ків партії і уряду. Приваблюють 
зір великі, красиво оформлені 
транспаранти і плакати з Закли
ками Центрального Комітету 
КПРС.

Тисячі трудівників міста ву
гільників вийшли в цей день на 
вулиці, щоб разом з усім радян
ським народом продемонструвати 
свою безмежну любов і відда
ність Комуністичній партії, Ра
дянському урядові. 

святом Перше травня, а потім 
піднімається на трибуну і звер
тається з промовою ДО В-ІЙСЬК ІІ 
до всіх трудящих Української 
РСР.

Починається військовий шарад. 
Демонструючи незламну могут
ність армії, її готовність і далі 
стійко стояти на варті миру і 
безпеки нашої Батьківщини, повз 
трибуну в бездоганному строю 
проходять введені офіцерські ко
лони, ікурсаінти Київських'війсь
кових училищ, представники 
всіх родів військ.

Тисячі людей оплесками віта
ють доблесних воїнів, які надійно 
охороняють натхненну працю ра
дянського народу.

Останні військові підрозділи 
минули трибуну, а іна Хрещатик, 
як весняний потік, вливаються 
колони школярів, потім ідуть 
спортсмени.

На широку магістраль всту
пають колони трудящих Ленін
ського, Сталінського, Молотов- 
ського, Катановичського, Жовт
невого та інших районів столиці. 
На транспарантах, діаграмах і 
макетах — рапорти про досягнуті 
успіхи в передтравневом'у зма
ганні, зобов'язання по підвищен
ню продуктивності праці і до
строковому виконанню річного 
плану, взяті на заклик москви
чів.

Працівники міністерств сіль
ського господарства і радгоспів, 
колективи науково-дослідних ін
ститутів, студенти івузів несуть 
численні діаграми і плакати, які 
розповідають про те, як трудящі 
республіки перетворюють ІВ жит
тя намічену вересневим і лютне

11 годин ранку. Під звуки 
маршу першотравнеіву демонстра
цію відкривають колони трудо
вих резервів. Чітко відбиваючи 
крок, повз трибуну проходять 
учні шкіл трудових резервів— 
надійне поповнення робітничого 
клаїсу.

За ними йдуть колони учнів 
шкіл—майбутні будівники кому
нізму. Радістю і щастям сві
тяться обличчя дітей.

Слідом за юними демонстранта
ми проходять повз трибуну слу
хачі педагогічного училища, 
культосвітнього технікуму.

В колонах проходять колекти
ви вугільних підприємств міста. 
Вони несуть діаграми, панно, на 
яких відображено ріст продуктив
ності праці, виробничі успіхи. 
В змаганні на честь Першого 

во-березневим Пленумами ЦК 
КПРС грандіозну програму даль
шого крутого піднесення соціаліс
тичного сільського господарства.

Перед трибуною проходять 
учені Академії наук Української 
РСР, письменники, композитори, 

< художники, артисти, 'викладачі 
та студенти вузів і технікумів.

Демонстранти проносять пла
кати з словами братерської солі
дарності радянських людей з тру
дящими 'Країн народної демокра
тії, які будують соціалізм, з усі
ма волелюбними народами, що 
борються за мир і щастя на 
землі.

Першотравневиіі похід у Києві 
вилився у хвилюючу демонстра
цію єднання партії, уряду і всьо
го радянського народу, згуртова
ності українського народу навко
ло Комуністичної партії і радян- 

- ськото уряду та його непохитної 
рішимості віддати всі сили бо
ротьбі за мир, за перемогу кому
нізму в нашій країні.

* *

★
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Фото І'. 

Танського.

*

*
Мільйони трудівників МІСТ і 

сіл нашої неосяжної Батьківщини 
■взяли участь у святкових демон
страціях. В ряді міст відбулись 
військові паради. Всюди шіроходи- 
ли масові народні гуляння.

На ознаменування свята в сто
лиці нашої Батьківщини Москві, 
в столицях союзних республік і в 
містах-героях: Ленінграді, Сталіїн- 
граді, Севастополі та Одесі уве
чері 1 травня, за наказом Мініст
ра Оборони Союзу РСР Маршала 
Радянського Союзу ЛІ. 0. Булга- 
ніна, був проведений салют.

(РАТАУ).

травня колективи підприємств 
тресту «Олексавдріявугілля» до
билися визначних успіхів—всі 
воїни значно перевиконали квіт
неве завдання і дали державі до
датково продукції на кілька міль
йонів карбованців.

Вдень і ввечері 1 та 2 травня 
на вулицях, в міському парку, в 
робітничих клубах відбулись ма
сові народні гуляння.

На міському стадіоні «Шахтар» 
в ці дні проходили спортивні 
змагання.

Як і всі трудящі радянської 
країни, трудящі нашого міста 
продемонстрували свою згуртова
ність навколо Комуністичної пар
тії і Радянського уряду, непохит
ну рішимість зміцнювати могут
ність своєї любимої Батьківщини.

МТС —вирішальна сила в роз
витку колгоспного виробництва. 
Від злагодженої, чіткої роботи 
машинно-тракторного парку в 
першу чергу залежать успіхи 
дальшого розвитку сільського 
господарства. Ось чому вересне
вий і лютнево-березневий Плену
ми ЦК КПРС особливу увагу при
ділили поліпшенню роботи М'ГС, 
посиленню їх ролі в справі меха
нізації всіх галузей колгоспного 
виробіницігва.

Пленуми ЦК КПРС звернули 
увагу всіх партійних, радянських 
і сільськогосподарських органів 
на ліквідацію серйозних недолі
ків, яві ще мають місце в роботі 
.МТС. В цій благородній справ) 
велику допомогу дирекції і пар
ті йні н організації ї І )л е кс аіндріій - 
ської МТС подає станма газета 
«Робітник МТС».

В газеті широко розгорнута 
-критика і самокритика, що є ви
пробуваною зброєю нашої партії 
в боротьбі з помилками і хвороб
ливими явищами. Виносячи па 
осуд громадськості негативні сто
рони в роботі окремих працівників 
МТС, популяризуючи досвід кра
щих виробничників, стінна газета 
мобілізує трудящих на успішне 
вирішення завдань по дальшому 
розвитку сільського господарства.

За чотири місяці нинішнього 
рочку редколегія (редактор т. Ру
бав) випустила віспу номерів 
стіннівки. На її стовпцях вмі
щуються матеріали, які націлю
ють працівників МТС на розв’я
зання чергових завдань, розпові
дають про трудові діла механіза
торів, викривають хиби в роботі.

Ось номер «Робітника МТС» від 
ЗО січня нинішнього року. В пе
редовий «Бойові завдання МТС» 
стінгазета -націїлює механізаторів 
і спеціалістів сільського господар
ства на успішне завершення під
готовки до сівби, засуджує кан
целярсько-бюрократичні методи 
керівництва колгоспами.

«За вашою діяльністю слідкує 
вся країна, вашим успіхам радіє 
весь радянський народ. Про це 
повинні пам'ятати кожен тракто
рист, комбайнер, причіплювач, 
кожен спеціаліст сільського гос
подарства. За бойову, самовіддану 
працю, товариші механізатори!» 

*—закликає передовиця.
В замітці «Підготовка до вес

няно-польових робіт» газета спо
віщає, що тракторні бригади 
.\»№ 1, 2, 3, 5, 6, 11 і 15 за
кінчили ремонт причіпного сіль
ськогосподарського інвентаря і 
приступили до. виготовлення на
вісних маркерів і онучників для 
посадки соняшника, кукурудзи і 
картоплі квадратно-гніздовим спо
собом. В замітці названо прізви
ща кращих ремонтників, на них 
газета закликає рівнятись всіх 
механізаторів.

Тут же вміщено матеріал під 
заголовком «Більше уваги кол
госпному тваринництву». В ній 
гостро критикується зоотехнік

-------------------- ------------------------

Утворення союзно-республіканського Міністерства 
вугільної промисловості Української РСР

Президія Верховної Ради Ук
раїнської РСР своїми Указами від 
З травня 1954 року постанови
ла утворити союзно-республікан
ське Міністерство вугільної про
мисловості Української РСР. 

МТС т. Чередник, який працює 
в артілі ім. Карла Маркса, за не
задовільний догляд і годівлю тва
рин. Замітка звертає увагу го
ловного зоотехніка МТС т. Тітен- 
евкого на необхідність подати 

! драютичну допомогу артілі в спра
ві налагодження зимівлі худоби. 

І Інша замітка присвячена побуту 
механізаторів. Вона критикує ме
ханізаторів тракторної бригади 
.\і 7. які перетворіЬи свою кім
нату на ремонтну майстерню. Га
зета виступає проти бруду, за 
чистоту і порядок в гуртожитку 
і нагадує про свої обов’язки го
лові робітничого комітету т. Че- 
ревіку, який примирився з недолі
ками в роботі.

Виступи газети, своєчасно під
тримані парторганізацією, мобілі
зують трудящих на рішучу бо
ротьбу з хибами, змушують дея
ких нерадивих механізаторів кра
ще ставитися до праці, дотриму
ватись культури на виробництві 
і в побуті.

Особливо заслуговує уваги в 
газеті куточок сатири і гумору. 
Вістря його спрямоване на ви
криття і ліквідацію хиб і недолі
ків в роботі.

Дотепні, невеликі замітки до
повнюються уміло використани
ми з інших газет і журналів ка
рикатурами.

Так, в газеті № 6 від 22 бе
резня у відділі сатири і гумору 
критикується агроном т. Цебрі- 
єнко (колгосп ім. Жданова), з гн- 
ни якого в артілі з запізненням 
розпочато закриття вологи. Свою 
бездіяльність Цебрбано поясню
вав тим, мовляв, що грунт ще 
не прогрівся.

Поряд з цією заміткою вміще
но карикатуру, на якій зображе
ний трактор. Біля нього на ріллі 
відпочивають механізатори. Ниж
че коротка підтекстовка.

— Чого, хлопці, лежите?
— Ріллю гріємо, агроном Це- 

брієяко сказав, що боронувати 
ще, рано, грунт холодний.

Круг питань, які висвітлює на 
своїх сторінках газета, великий. 
Всі замітки її б'ють в одну ціль— 
різко піднести врожайність всіх 
сільськогоспо'да'рських культур, 
добитись дальшого розвитку гро
мадського тваринництва і підви
щення його продуктивності.

І коли в цьому році Олексан
дрійська МТС помітно поліпшила 
свою роботу, у кращі строки' і на 
більш високому рівні, ніж торік, 
провела сівбу, домоглась збіль
шення виробітку на кожен трак
тор, то в цьому значна заслуга 
стінної газети МТС. Немає сумні
ву, що й надалі «стінгазета ще 
наполегливіше, ще активніше бо
ротиметься за успішне розв’язан
ня завдань у справі дальшого , 
розвитку сільського господарства.

В. ЛЕОНТЬЄВ.

Міністром вугільної промисло
вості Української РСР призна
чений тов. Поченков Кіндрат 
Іванович.

(РАТАУ).
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—1— Дошка
•

За постановою виконкому районної 
Ради депутатів трудящих та райкому 
КП України за досягнуті успіхи в со
ціалістичному змаганні, за успішне 
проведення весняно-польових робіт і 
дальший розвиток громадського тва
ринництва, за дострокове виконання 
виробничих завдань на районну Дош. 
ку пошани заносяться:

пошани
Ланкова колгоспу ім. Калініна т. Поно- 

маренко Ганна Іванівна.

т. 

т. 

т. 

г.

Колгоспниця колгоспу ім. Калініна
Цесько Любов Олексіївна.
"Колгоспниця колгоспу ім. Калініна
Цесько Пріська Романівна.
Колгоспниця колгоспу ім. Калініна
Гарас-юта Ганна Яківна.
Ланкова колгоспу ім. Ворошилова
Козак Софія Іванівна.
Ланкова колгоспу ім. ВорошиловаБригадир будівельної бригади колгоспу 

ім. Сталіна, Бандурівської сільради, т. Та- 
раненко Петро Олександрович.

Ланкова колгоспу ім. Леніна, Прото-
ПОПІВСЬКОЇ сільради, т . Устенко •Марія
Іванівна.

Ланкова колгоспу ім. Леніна, Прото
попівської сільради, т. Ошека ці в дох а
ІІестерівна.

Ланкова колгоспу ім. Леніна, Прото-

т. Карпенко Палажка Тимофіївка.
Ланкова колгоспу ім. Ворошилова

т. Божко Ганна Андріївна.
Ланкова колгоспу їм. Ворошилова

т. Білозор Одарка Василівна.
Доярка колгоспу ім. Ворошилова т. Ве

лика Ганна Пилипівна.

попівської сільради, т. Афанас'єва Ганна 
Тарасівна.

Телятниця колгоспу ім. Леніна, Прото- 
попівської сільради, т. Святець Липестина 
Кирилівна.

Скотар колгоспу ім. Леніна, Протопо- 
півської сільради, т. Балицький Явтух Ки- 
рилович.

Свинарка колгоспу ім. Леніна, Прото- 
попівської сільради, т. Бугайченко Олена 
Андріївна.

Тесляр колгоспу ім. Леніна. Протопо- 
півської сільради, т. Бугайченко Карно 
Якович.

Колгоспниця колгоспу ім. Леніна, Про- 
топопівської сільради, т. Минжик Ялиса- 
вета Тихонівна.

Ланкова колгоспу іім. 18 партнонферен- 
ції т. Іванченко Василина Василівна.

Ланкова колгоспу ім. 18 партконферен- 
ції т. Птицина Оксана Хомівна.

Доярка колгоспу ім. 18 партконферен- 
ції т. Тиква Тетяна Власівна.

Свинарка колгоспу ім. 18 партконфе- 
ренції т. Федоренко Явдоха Назарівна.

Телятниця колгоспу ім: 18 партконфе- 
репції т. Стратієнко Килима Зінов’ївна.

Кошох колгоспу ім. 18 партконференції 
г. Олещенко Іван Михайлович.

Колгоспник колгоспу ім. 18 партконфе- 
ренціії т. ІІІиян Сидір Венедиктович.

Бригадир рільничої бригади № 2 кол
госпу ім. Леніна (місто) т. Лісний Іван 
Максимович.

Ланковий колгоспу ім. Леніна (місто) 
т. Максимов Костянтин Федорович.

Телятниця колгоспу ім. Леніна (місто) 
т. Розум Ганна Іванівна.

Колгоспниця колгоспу ім. Леніна (міс
то) т. Жуган Килина Мусіївна.

Колгоспник колгоспу ім. Леніна (місто) 
т. Марков Іван Іванович.

Доярка колгоспу ім. Ворошилова 
т. Кульбій Марія Якиміівна.

Свинарка колгоспу ім. Ворошилова 
т. Клименко Одарка Костянтинівна.

Свинарка колгоспу ім. Ворошилова 
т. Безуля Катерина Павлівна.

Чабан колгоспу ім. Ворошилова т. Же- 
гура Іван Омелянович.

Чабан колгоспу їм. Ворошилова т. Бон
даренко Йосип Микитович.

Свинарка колгоспу ім. Будьонного 
т. Дуденко Горпина ХомИвна,-

Доярка колгоспу ім. Будьонного т. Гур
това Наталка Федорівна.

Колгоспниця колгоспу ім. Будьонного 
т. Рак Наталка Іванівна.

Городник колгоспу ім. Будьонного 
т. Лук’яиенко Павло Григорович.

Тесляр колгоспу ім. Будьонного т. Ка- 
питула Василь Михайлович.

Ланкова колгоспу ім. Рози Люксембург 
т Дубова Наталка Олексіївна.

Ланкова колгоспу ім. Рози Люксембург 
т. Олефіренко Катерина Василівна.

Всі засоби на боротьбу 
з буряковим довгоносиком

З настанням теплих днів ве
ликими масами виповзає на по
верхню грунту буряковий довго
носик. Тепер небезпечність його 
для цукрових буряків найбільша. 
Довгоносик починає знищувати 
молоді сходи. В колгоспі ім. Во- 
рошилоіва уже пошкоджено 10 
гектарів цукрових буряків, а в 
артілі ім. Сталіна (Вороіпиловка) 
— 4 гектари.

Варто запитати у голів цих 
колгоспів тт. Жежері і Нечипору- 
ка, в агрономів тт. Рубль і Бі
летна, чому вони своєчасно не 
вжили заходів по боротьбі з дов
гоносиком.

Безвідповідально ставиться до 
долі врожаю цукрових буряків і 
голова колгоспу іім. Карла Маркса 
т. Ткаченко. Про ного безвідпові
дальність свідчить такий факт. З 
травня о 8 годині ранку до кол
госпу для боротьби з шкідниками 
прибув літак, але він простояв 
до 2 годин дня без діла через те, 
що т. Ткачепко не забезпечив

його необхідною кількістю отру- 
тохімікатів.

Велика загроза цукровим буря
кам і в колгоспі «Заповіт Леніна». 
Шкідник вийшов тут з старих 
плантацій і щже пошкодив 3 гек
тари молодих сходів. Правління 
колгоспу (голова т. Ковбаеежо) 
■не вжило необхідних заходів по 
знищенню довгоносика при його 
виході з грунту, не підготува
лось як слід дб боротьби з ним. 
В найвідповідальїніїший момент 
тут вийшов із ладу обприскувач. 
Замість того, щоб негайно відре
монтувати і пустити його в хід, 
т. Ковбасенко киває на МТС.

Наведені Факти свідчать про 
те, що деякі керівники колгоспів 
і спеціалісти сільського господар
ства по-справжньому но ведуть 
боротьби за високий урожай цу
крових бурякі/в.

Ф. ЧЕРКАСОВ, 
директор Олександрійської 

бурякобази.

Відстоюють високий урожай

Завідуюча птахофермою колгоспу імені 
Леніна (місто) т. Забєліна Уляна Фе
дорівна.

Свинарка колгоспу ім. Леніна (місто) 
т. ІІазина Мелашка Пилипівна.

Причіплювач тракторної бригади кол
госпу ім. Леніна (місто) т. Яковенко Ідля 
Маркович.

Тесляр колгоспу ім. Леніна (місто) 
т. Пазинич Іван Андрійович.

Бригадир рільничої бригади № 1 кол
госпу «Шлях до комунізму» т. Федоренко 
Денис Кононович.

Бригадир садово-городньої бригади кол
госпу «Шлях до комунізму» т. Бордюг 
Степан Гнатович.

Ланкова колгоспу «Шлях до комуніз
му» т. Федоренко Векла Олексіївна.

Ланкова колгоспу «Шлях до комуніз
му» т. Костенко Тамара Федорівна.

Доярка колгоспу «Шлях до комунізму» ' 
т. Федоренко Марія Марківна.

Свинарка колгоспу «Шлях до комуніз
му» т. Майбенко Поліна Михайлівна.

Колгоспниця колгоспу «Шлях до кому
нізму» т. Самохвалова Антоніиа Яківна.

Зав. тваринництвом колгоспу ім. Калі- 
ніна т. Руденко Гнат Степанович.

Ланкова колгоспу ім. Калініна т. Лук’я- 
ненко Настя Пилипівна.

Доярка колгоспу ім. Рози Люксембург 
т. Корнєва Слава Михайлівна.

Ланкова колгоспу «Заповіт Леніна» 
т. Порплиця Марфа Дмитрівна.

Скотар колгоспу «Заповіт Леніна» 
т. Немазана Катерина Петрівна.

Колгоспник колгоспу «Заповіт Леніна» 
т. Безсмольний Микола Миколайович.'

Колгоспниця колгоспу «Заповіт Леніна» 
т. Хижко Марія Дмитрівна.

Колгоспниця колгоспу «Заповіт Леніна» 
т. Некрасова Ярина Василівна.

Зав. молочно-товарною фермою кол
госпу ім. Хрущова т. Карабут Степан Пи- 
монович.

Ланкова колгоспу ім. Хрущова т. Мирна 
Устя Самсонівна.

Ланкова колгоспу-ім. Хрущова т. Хоцька 
Олександра Опанасівна.

Доярка колгоспу їм. Хрущова т. Козлова 
Зоя Данилівна.

Телятниця колгоспу ім. Хрущова т. 
Мусулега Марфа Йосипівна.

Птахарка колгоспу ім. Хрущова т. 
Бордюг Ганна Григорівна.

Конюх колгоспу ім. Хрущова т. Іленко 
Варвара Іллінічна.

Ланкова колгоспу ім. 12-річчя Жовтня 
т Шатравка Ольга Василівна.

Доярка колгоспу ім. 12-річчя Жовтня 
т. Резніченко Уляна Лазарівна.

Свинарка колгоспу ім. 12-річчя Жовтня 
т. Саламашенко Ярина Федосіївна.

Свинарка колгоспу ім. 12-річчя Жовтня 
г. Головко Настя Прокопівна.

Колгоспниця колгоспу ім. 12-річчя 
Жовтня т. Баранівська Антоніна Пав
лівна.

Колгоспниця колгоспу ім. 12-річчя
Жовтня т. Стрижак Лукія Григорівна.

Колгоспниця колгоспу ім. 12-річчя
Жовтня т. Удовицька Одарка Гордіївна.

Ланкова колгоспу ім. Карла Маркса 
т. Ткаченко Ганна Григорівна.

Ланкова колгоспу ім. Карла Маркса 
т. Павук Ялисавета Якимівна.

Ланкова колгоспу ім. Карла Маркса 
т Власова Параска Петрівна.

.V боротьбі за високий урожай 
цукрових буряків .настав найвід
повідальніший період. Дружні 
сходи—їх треба будь-що відстоя
ти від навали шкідників і іиїзом 
провадити шаровку.

В колгоспі ім. 18 з'їзду ВКП(іб) 
нішогаїно організовано боротьбу з 
шкідниками.

.V другій рільничій бригаді, 
наприклад, 17 чоловік постійно 
працюють на знищенні довгоно
сика. На плантаціях виставлені 
сигнальні пости. Вивезено в поле 
1.140 штук курей. В першій 
бригаді на знищенні шкідника 
зайняті 53 чоловіка.

Бурякові плантації обприскано 
хлористим баріам. Крайові ловчі 
канавки і сітки мілких канавок 
оброблені гексахлораном. З ко
лодязів канавок систематично ви
бирається довгоносик і знищуєть
ся. Тільки за два дні на планта
ції другої бригади зібрано і зни
щено його 160 кілограмів.

Проте шаровку цукрових бу
ряків у колгоспі ведуть повільни
ми темпами. В цю важливу ро
боту не включились механіза
тори.

В. МЕТКИЙ, 
рахівник колгоспу.

Розпочали шаровку плантацій
Колгоспники артілі «Прапор 

комунізму» і механізатори Ко- 
ристівської МТС багато доклада
ють зусиль для вирощення цього 
року високого врожаю цукрових 
буряків.

Цукрові буряки ПОСІЯНІ тут у 
добре підготовлений і угноєний 
грунт. Зараз на 'плантаціях з'яви
лись дружні сходи. І коли тіль

ки позначились рядки, бригади 
приступили до шапавки- буряків.

Ийр'Шою розпочала і за два дні 
закінчила цю роботу па площі 20 
гектарів друга бригада Степана 
Цеська.

Одночасно провадиться поіси- 
лена боротьба по знищенню дов
гоносика.

І. ШУЛЬГА.

Росте громадське багатство колгоспів

Кіровоградська область. В колгоспі ім. Пстровського, Кі
ровоградського району, за останні три роки збудовані стайня, 
2 корівники, 3 свинарники, пташник, вівчарня, силосна і водонапірна 
башти, підвісна і наземна дороги для підвезення кормів і вивозки гною. 
В цьому році почато будівництво типового телятника і ще одної 
силосної башти. В 1952 році артіль мала па кожні 100 гектарів 
орної землі 24 центнери свинини в живій вазі, в 1953 році—27 
центнерів. Від кожної свиноматки одержано по 4750 карбованців 
доходу. В цьому році працівники свиноферми запланували одер
жати не менше ЗО центнерів свинини в живій вазі на кожні 100 
гектарів орної землі. Свиноферму висунуто кандидатом на Всесо
юзну сільськогосподарську виставку.

На знімку: молодняк свиноферми колгоспуім. Пстровського. 
В кружку—завідуюча свинофермою Ольга Антонівна ЄРЬОМЕНКО.

Фото Г. Вєрушкіна. Прескліше (РАТАУ).
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Веснян
Лютнево-березневий Пленум 

ЦК КПРС поставив ж одне з 
найважливіших завдань — все
мірне підвищення плодоношення 
садів, розширення площ під -садо
вими насадженнями, збільшення 
валового вбору і товарної продук
ції в таким розрахунком, щоб у 
найближчі роки різко підвищити 
виробництво і споживання плодів.

В колгоспних садах нашого ра
йону і в садах власників є всі 
можливості для щорічного ви
рощування сталих і високих уро
жаїв плодів. Для цього треба 
тільки, виходячи з місцевих умов, 
з ас т і) су ,в ат и пер е д оів у а гротехніку. 
Особливу увагу слбід приділити 
утриманню в чистоті грунту, вне
сенню місцевих і мінеральних до
бріш, -своєчасному проведенню за
ходів по боротьбі із шкідниками і 
хворобами плодових дерев.

Грунт в' садах ранньою весною 
необхідно заборонувати .і протягом 
літа не менше 4—5 іразі-в закуль
тивувати.

Осінню -оранку або перекошу 
грунту в садах провадити в між
ряддях -на -глибину 18—22 сан
тиметри, а на пристовбурних 
смугах — 12—15 сантиметрів.

Добрива, як правило, вносять
ся осінню, а весною і влітку — 
у -вигляді підживлень. Під зябле
ву оранку треба внести гною, 
компосту чи перегною по 20—ЗО 
тонн на гектар. Органічні добри
ва вносяться один раз у 2—-3 ро
ки. Мінеральні добрива (азотні, 
фосфорні, калійні) треба вносити 
щороку разом з гноєм по 40—60 
кілограмів на гектар. 'Коли вно
сяться тільки мінеральні добри
ва, то норми їх треба збільшити 
до 60—90 кілограмів на гектар.

Весняно-літні підживлення 
провадяться, зважаючи на стан 
плодових дерев. Ранньою весною 
перше підживлення азотом (20 
—ЗО кілограмів азоту на гектар), 
а друге, у фазу червневого оси
пання зав’язі, азотом і калієм— 
-по ЗО—40 кілограмів діючої ре
човини на гектар-. Такі піджнв-

— Ввесь час ми користували
ся електроенергією від лінії уп
равління комплектування облад
нання, — пише група робітників 
посилка шахти № 2-3. — Не
давно нас відключили від цієї лі
нії, мотивуючи тим, ніби неза
конно -вибрана точка підключен
ня. Ми не раз зверталися в уп
равління комплектування облад
нання, але там нічого не роблять 
для забезпечення нашого по- 
сьолка елек-тр-оосвітленням.

— 12 лютого 1954 року я по
дав заявку в магазин X; 10 (за
відуюча т. Хміль) на придбання 
швейної машини, — пише в 
своєму лисгі громадянин Дудар.— 
За цей час в магазин кілька ра
зів надходили швейні машини, 

ПоРАДА АГРОНОМА 

ИЙ ДОГЛЯД Зс 
лення забезпечують працездат
ність листя і посилюють ріст рос
лин. Для підживлення можна за
стосовувати швидко діючі орга
нічні добрива — гноївку, пта
шиний послід.

Добрі наслідки дає -осередкове 
внесення основного добрива на 
дно борозни з загортанням плу
гом з передплужником, а також 
в лунки, щілини або канавки.

Правильне утримання грунту 
в садах, своєчасне внесення місце
вих і органічних добрив, прове
дення снігозатримання, викорис
тання талих вод і зрошення— 
такий комплекс заходів, спрямо
ваних на одержання високих і 
сталих урожаїв наших садів.

Слід пам'ятати і те, що в 
садівництві велике значення має 
формування крони дерева іі об
різка йото. Крона дерева повинна 
бути -так сформована, щоб дере
во могло найбільш повно вико
ристати повітряно-світлові прос
тори.

Найважливішим завданням об
різки в період формування є рів
номірне розміщення плодових гі
лок по скелетних -сучках.

В період повного розвитку кро
ну дерева проріджують насампе
ред за рахунок сухих, хворих, по
ламаних, тих, що труться, -і на
правлених в середину крони гі
лок, Ні в якому разі не можна 
допускати створення розвилок.

Боротьба з шкідниками і хво
робами саду має вирішальне зна
чення для одержання високого 
врожаю. До набухання бруїньок 
треба закінчити всі роботи по 
знищенню зимуючих 1НКІДНИК1ІВ і 
збудників захворювання. Насам
перед знищують зимові гнізда бо- 
яришіниці і золотогузки, а також 
яйцекладки кільчатого і непарно
го шовкопрядів, очищають штам
би і скелетні сучки від відмер
лої кори, спалюють її, а очище
ні штамби обмазують свіжога- 
шеним вапном.

Необхідно також застосовувати 
-і хімічні засоби боротьби з шкід
никами садів.

дакційної по
але т. Хміль чомусь мого замов
лення не виконує.

# ♦

— Ще в листопаді минулого 
року по вулиці Нагорнім в бу
динку № 6, квартира X 4, сели
ща Перемога буря знесла покрів
лю, а після обвалилася й стеля, 
— пише в листі до редакції гро
мадянка Іванова. — Не раз звер
талася в домоуправління, щоб 
відремонтували або замінили 
квартиру, але відповідь одержую 
одну і ту ж: «Відремонтувати по
крівлю немає чим, квартири ін
шої теж немає».

Таку ж відповідь я одержала і 
від начальника житлово-кому
нальної контори т. Моїскальова.

♦ ♦

— В селищі Перемога є хоро
ший банно-пральний комбінат,

і садом
До розпускання бруньок тре

ба провести в саду обприскуван
ня восьмипроцентною емульсією 
солярового масла для з-ниіцеиня 
зимуючих яєць яблуневої медя
ниці, плодових попелиць, кигіщів 
і щитівок.

В період набухання бруїньок і 
початку цвітіння провадять об
пилення дерев препаратом ДДТ 
(20—25 кілограмів на гектар) 
проти яблуневого -цвітоїду (довго
носика). Проти гусениці, кіль
чатого і непарного шовкопрядів 
сади .обприскуються паризькою 
зеленню (на відро води 15 -гра
мів зелені і ЗО грамів св-іжогаше- 
ного вапна) або ДДТ. В цей же 
період провадять обприскування 
проти яблуневих медяниць, зе
леної попелиці розчином, в який 
на відро води додається 20 грамів 
анабазинсульфату, 125 грамів 
вапна та бордоської рідини (іна 
вїд-ро води 100 грамів мідного 
купоросу і 100 граміів вапна).

В час -цвітіння обприскування 
і обпилення садів не допус
кається. Після цвітіння дерева 
обприскують однопроцентною бор
доською рідини НІ . з домішкою 
0,15 - процентної паризької зе
лені проти яблуневої молі і ін
ших листогризучих шкідників, а 
також проти парші.

їВсі наступні обприскування 
повинні бути спрямовані проти 
яблуневої плодоніжки і парші. 
Крім того, на ^гаміби дерев на
кладають ловчі пояски з паперу і 
через кожні 10 днів знімають і 
спалюють їх.

Період розпускання цвіточних 
бутонів і початку цвітіння — 
найвідповідальніший період обе
рігання саду від весняних замо
розків. Тому зараз же треба за
кінчити підготовку димових куп, 
виготовлення факелів для запа
лювання їх. Установити нічне 
чергування в саду. При настан
ні ранкових заморозків прова
дити обкурювання садів.

П. ЗИМ'ЯХІН, 
агроном.

ш т и
але своєю роботою він не задо
вольняє потреб трудящих, — пи
ше в листі т. Паїнов. — Робітни
ки повертаються з роботи о 5—6 
годині, а баня працює з 12 го
дин дня до 7 годин вечора. Тому 
послугами комбінату користува
тись по суті не можна.

* **
Продавець магазину Ворош-п- 

ловського споживчого товариства 
Бондаренко завищує ціни на то
вари. Так, наприклад, крем для 
в-зуття коштує 1 крб. 36 коп., а 
Бондаренко бере но 1 крб. 50 
коп. , •

— Випадки завищення цін на 
товари тут непоодинокі, — пише 
в своєму листі до редакції кол
госпник т. Дудник.

Женевська нарада міністрів 
закордонних справ

ЖЕНЕВА, 29. (Спец. кор. 
ТАРС). На сьогоднішньому засі
данні Женевської наради мініст
рів закордонних справ, що прохо
дило під головуванням Ван Вайт- 
хаякояа (Таїланд), тривало обго
ворення корейського питання.

В ході дискусії, яка розгорну
лася на нараді, чітко проявився 
зв'язок корейського питання із 
загальними проблемами Азії, що 
мають велике значення для га
рантування загального миру і 
безпеки. Участь у Женевсь'кій 
нараді поряд з Францією, Вели
кобританією, СІП А і Радянськ им 
Союзом Китайської Народної Рес
публіки, на думку широких кіл, 
значно збільшує можливості мир
ного і справедливого розв’язання 
питань, які стоять на порядку 
денному шаради.

Вчорашні виступи на нараді 
державного секретаря США Дал- 
леса і міністра закордонних справ 
Китайської Народної Республіки 
Чжоу Ень-лая ще раз виявили 
наявність двох різко протилеж
них підходів до розв’язання не 
тільки корейської, але й інших 
гострих проблем Азії. Для амери
канського підходу до цих проблем 
характерне ігнорування законних 
інтересів народів Азії, вперте не
бажання рахуватися в вирішаль
ними, корінними змінами, які 
сталися в Азії після створення 
Китайської Народної Республіки. 
Це визнає навіть багато буржу
азних газет. Так, паризька газета 
«Мигд» підкреслює, що існує су
перечність «між запалюваною 
США політикою Заходу і дійсни
ми інтересами народів Азії». Га
зета констатує, що ця «політика 
Заходу» відзначається тим, що 
вона не бере до уваги факти еко
номічного, соціального і психоло
гічного характеру, які характе
ризують нині обстановку в цьому 
районі світу.

Вчорашня промова Даллеса це 
повністю підтвердила. У зв’язку 
з виступом представника США 
ряд політичних спостерігачів у 
Женеві відмічає, що державний 
секретар США в своїй заяві не 
зробив навіть маленького кроку 
по шляху До розв’язання тих 
важливих завдань, які поставлені 
перед Женевською нарадою.

Серед цих спостерігачів виступ 
міністра закордонних справ Ки
тайської Народної Республіки 
розцінюється, в протилежність 
промові Даллеса, як важливий 
вклад у роботу наради, поклика
ної знайти шляхи до мирного і 
справедливого врегулювання най- 
гостріших проблем Азії.

Заява Чжоу Ень-лая прозвуча
ла як пристрасне і переконливе 
підтвердження того, що ні корей
ська, ні будь-які інші проблеми 

Громадянка Терещенко Олена Олександрівна, яка проживає в 
селі Новопилипівці по вулиці Кірова, 21, порушує справу про роз
лучення з громадянином Терещенком Петром Яковлевичем, іцо про
живає в м. Феодосії по вул. Гоголя, 3.

Справа розглядатиметься в народному суді м. Феодосії.

Азії, які тісно зв’язані з питан
ням про зміцнення миру в усьому 
світі, не можуть бути розв’язані, 
поки не буде ПОКІНЧЄ.НО з ниніш
ньою політикою США щодо Ки
тайської Народної Республіки й 
інших народів Азії, політикою, 
яка суперечить сподіванням цих 
народів. Чжоу Ень-лай показав, 
що позиція, викладена Даллесом, 
зовсім не відповідає інтересам на- • 
родів Азії і що мир і безпека в< 
усьому світі можуть бути гаран
товані тільки при умові визнан
ня цих інтересі®.

В центрі уваги на сьогодніш
ньому засіданні стояла заява гла
ви радянської делегації, міністра 
закордонних справ СРСР В. М?4- 
Молотова. Її чекали з величезним 
інтересом. Цей виступ послужив 
ще одним яскравим свідченням 
того, що у радянської зонийпньої 
політики нема ніяких інших ці
лей, крім зміцнення загального 
миру, і що ця політика продовжує 
відігравати головну роль в справі 
ліквідації напруженості на Дале
кому Сході і в усьому світі і в 
справі захисту законних прав 
усіх народів.

Молитов дав глибокий аналіз 
корейського питання і заявив, що 
на думку радянської делегації, 
пропозиції, внесені міністром за
кордонних справ КНДР Нам Іром, 
можуть послужити основою для 
прийняття відповідного рішення 
в корейському питанні. Молитов 
висловив також повну згоду ра
дянської делегації з думкою Чжоу 
Ень-лая про бажаність об'єднан
ня зусиль азіатських країн в 
справі забезпечення миру в Азії.

У дискусії в корейському пи
танні на сьогоднішньому засідан
ні виступив також міністр закор
донних справ Австралії Кезі. По
дібно до Даллеса, він намагався 
зобразити резолюцію Генеральної 
Асамблеї О (НІ, прийняту в свій 
час американською більшістю в 
00Н з метою закріплення амери
канського панування в Кореї, як 
засіб розв’язання корейського пи
тання. Однак, явно почуваючи 
хиткість такої позиції, Кезі зая
вив, що він вважає, що пропози
ції, внесені делегацією Корей
ської Народно-Демократичної Рес
публіки, «хоч і недостатні по ря
ду важливих пункті®», але, про
те, «заслужують старанного роз
гляду». Кезі поставив ряд запи
тань, які стосуються окремих 
пунктів корейських пропозицій, 
намагаючись попутно затемнити 
їх ясний смисл. Кезі виказав 
справжній намір, яким він керує
ться, висловившись проти виве
дення американських військ з 
Південної Кореї.

Редактор В. МАЛЕНКО.

СЛІДАМИ НЕРПУБЛІ КОВАНИХ ЛИСТІВ
В редакцію газети «Сталін

ський прапор» надійшов лист від 
громадянина Солюїненка С. І., в 
якому він скаржиться, що вода, 
яка йде з шахти X: 2-3, може 
призвести до руйнування будин

ку X 49-а на посьолку шахти 
X 2-3.

Лист було надіслано заступни
кові керуючого трестом «Олексан- 
дріяівуїгілля» т. Петрушежу.

Як повідомив редакцію заступ
ник начальника шахти Хг 2-3 

т. Храмцов, факти, наведені в 
листі, мають місце.

Керівництво шахти Хг 2-3 
вживає заходів по відводу по
верхневих вод, що загрожують 
будинкам.

В нарсуд 1 дільниці м. Олександрії надійшла заява про визнання 
безвісті відсутнім громадянина Колесника Семена Андрійовича, народ
ження 1901 року, уродженця с. Косівки, Олександрійського району. 
Кіровоградської області.

Громадянам, яким відомо місце перебування або про смерть 
Колесника С. А., належить повідомити народний суд І дільниці 
м. Олександрії.

БК—-00554

Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 62.
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Збережемо посіви цукрових 
буряків від пошкодження

Комуністична партія і Ра
дянський уряд в своїх поста
новах про дальший розвиток 
сільського господарства по
ставили перед буряководами 
відповідальне завдання — 
збільшити виробництво цук
рових буряків шляхом підви
щення агротехніки їх виро
щування, вжити необхідних 
заходів по боротьбі з хворо
бами і шкідниками цієї куль
тури.

Буряководи нашого райо
ну, прагнучи одержати висо
кий урожай цукрових буря
ків, набагато більше, ніж в 
минулому році, внесли під їх 
посіви місцевих і мінераль
них добрив, в стислі строки і 
високоякісно провели сівбу.

Та проведена робота—лише 
початок боротьби за врожай. 
Зараз потрібна величезна ор
ганізаторська робота, подвоє
не зусилля колгоспників і ме
ханізаторів, щоб .зберегти по. 
сіви від шкідників, забезпе
чити своєчасний обробіток 
плантацій.

Особливо загрозливий стан 
створився на плантаціях бу
ряків в ці дні. Велика щіль
ність залягання довгоносика, 
затяжна весна і раптове різ
ке потепління сприяли масо
вій появі цього небезпечного 
шкідника.

Про це заздалегідь .знали 
керівники МТС, голови кол
госпів, агрономи і партійні 
організації. І там, де своєчас
но вжили необхідних заходів, 
зараз успішно ведеться бо
ротьба з шкідниками.

В артілі ім. Молотова, на
приклад, мобілізовано всі за
соби для відвернення небез
пеки. Поля тут вчасно обко
пані крайовими ловчими ка
навками, завезені отрути. 
Щодня на полі працюють два 
обприскувачі, а близько 90 
чолові^ збирає довгоносика 
вручну. Не дивлячись на ви
ключно велику навалу шкід
ника, агроном т. Кушнірова 
вміло організовує людей, ви
користовує наявні засоби для 
збереження рослин від по
шкоджень.

Протилежне в артілі імені 
Ворошилова (голова т. Же- 

Указ Президії Верховної Ради Української РСР
Про скликання Верховної Ради 

Української РСР
На відзнаку знаменної історичної дати 300-річчя 

возз’єднання України з Росією Президія Верховної Ради 
Української РСР постановляє:

Скликати п'яту ювілейну сесію Верховної Ради Ук
раїнської Радянської Соціалістичної Республіки 22 трав 
ня 1954 року в м. Києві.

Голова Президії Верховної Ради Української РСР 
Д. КОРОТЧЕНКО. 

Секретар Президії Верховної Ради Української РСР 
В. НИЖНИК.

м. Київ. 4 травня 1954 року.

жеря, агроном т. Губль). 
Прогаявши дорогий час, в 
цьому колгоспі з запізненням 
почали боротьбу з шкідника
ми, внаслідок чого допущено 
знищення 15 гектарів посіву 
і часткове пошкодження ос
танньої площі. Не зберегли 
плантацій і в колгоспах Імені 
Сталіна (Ворошиловка), іме
ні Карла Маркса та ще дея
ких.

Допущене пошкодження 
посів їв цукрових буряків є 
серйозним звинуваченням ке
рівників МТС, колгоспів і 
агрономів. Від них вимагає
ться — негайно виправити 
стан і зразково організувати 
роботи по обробітку планта
цій та збереженню їх від 
шкідників, а площі, які за
гинули, пересіяти.

Доля цукрових буряків за
раз залежить від того, як 
керівники МТС 1 колгоспів, 
агрономи і партійні організа
ції керуватимуть роботою 
буряководів і механізаторів, 
як будуть використані от
рути, обприскувачі, літаки, 
кури для боротьби з шкідни
ками. Треба також залучити 
на боротьбу з довгоносиком 
все працездатне населення, 
що проживає на території 
колгоспів.

Поряд з рішучою бороть
бою з шкідниками необхідно 
широким фронтом розгорну
ти шаровку буряків. В цій 
справі важливе завдання по
кладається на механізаторів 
тракторних бригад. Вони по
винні на обробітку плантацій 
працювати з такою ж напо
легливістю, як 1 на сівбі, 
широко впроваджувати про
гресивні методи праці, доби
ватись високої продуктивнос
ті агрегатів.

Обов’язок партійних орга
нізацій — ширше розгорну
ти соціалістичне змагання за 
вирощення високого врожаю, 
всемірно зміцнювати трудову 
дисципліну, підвищувати від
повідальність кожного кол
госпника, кожного механіза
тора за доручену справу і 
спрямувати їх зусилля на бо
ротьбу з шкідниками сіль
ськогосподарських культур 
і зразковий обробіток посівів.

Відкриття пам'ятника М. 0. Щорсу в Києві
За дорученням Ради Міністрів

Української РСР і ЦІЇ К1І У краї-
В переддень Першого траївня в 

столиці Радянської України— 
Києві відбулося дачисте від
крита пам'ятника вірному си
нові українського народу, тала
новитому полководцеві Миколі 
Олександровичу Щорсу. Пам’ят
ник споруджений на розі вулиці 
Комінтерну і бульвару Шевченка.

На мітинг, присвячений від
криттю пам'ятника героєві грома
дянської війни М. 0, Щорсу, зі
брались робітники і службовці 
київських підприємств, учні 
шкіл, студенти вищих учбових 
закладів, воїни Радянської Армії. 
Присутні представники партій
них, радянських, профспілкових 
організацій, родичі М. 0. Щорса, 
його колишні бойові друзі.

На трибуні — товариші 0. І. 
Кириченко, II. Т. Кальчепко, 
Д. С. Коротчвнко, М. В. Повтор
ний, І. С. Сенів, І. Д. Назаренко, 
М. С. Гречуха, М. Д. Бубновський, 
Г. Є. Гриіпко, В. І. Чуйно® та 
інші.

Декада російської літератури 
і мистецтва в Києві

6 травня в Києві починається 
декада російської літератури і 
мистецтва, присвячена 300-річ- 
чю возз’єднання України з Ро
сією. В ній візьмуть участь ро
сійські радянські письменники, 
творчі колективи країни—Дер
жавний ордена Леніна академіч
ний Великий театр Союзу РСР у 
складі 765 чоловік, Державний 
російський народний хор імені 
П’ятницького в складі 180 чоло
вік, Червонопразюрний імені 
Алоксандрова ансамбль пісні і 
танцю Радянської Армії в складі 
300 чоловік, велика група моло
дих виконавців Московської і 
Ленінградської державних кон
серваторій і Московського хоре
ографічного училища, група май
стрів театрів.

Декада російської літератури і 
мистецтва в Києві є видатною по
дією в ідейному і культурному 
житті українського, російського і 
всіх народів нашої країни.

Під час декади російські пись
менники і артисти проведуть 
твоірчі зустрічі з трудящими.

Спектаклі і концерти творчих 
колективі® Російської Федерації, 
а також виступи письменників і 
майстрів російського мистецтва 
транслюватимуться по радіо, пе
редаватимуться Київською теле
візійною станцією.

Для участі в декада 4 грання 
з Москви в столицю України при
їхав колектив Великого театру 
Союзу РСР. Кияни радісно зустрі
ли дорогих гостей.

* £
*

Четвертого травня в Москву 
приїхав колектив Державного 
Академічного театру опери та ба

пи мітинг відкриває Голова Ради 
Міністрів УРСР тов. II. Т. Каль- 
ченко.

Під звуки Державного гімну 
Радянського Союзу тов. Н. Т. 
Кальченко перерізає стрічку. З 
пам’ятника спадає покривало. 
Перед присутніми відкриваєтеья 
велична бронзова скульптура, 
яка зображає момент в’їзду М. 0. 
Щорса у визволений Київ. Авто
ри проекту пам’ятника — дійс
ний член Академії архітектури 
Української РСР, заслужений ді
яч мистецтв республіки, профе
сор М. Г. Лисенко і скульптори 
М. М. Суходоле® і В. 3. Бородай. 
На пам’ятнику вирізблені слова: 

«М. 0. Щ0РС 
1895—1919».

Скульптура Щорса, зображено
го на коні, — 6,5 метра висоти. 
Така ж висота і п’єдесталу, спо
рудженого з червоного полірова
ного граніту. По окружності пос

лету імені Т. Г. Шевченка.
На Київському вокзалі гостей 

зустрічали артисти московських 
театрів, представники театраль
ної і музичної громадськості.

♦ ♦
♦

Головний режисер Державного 
Академічного театру опери та ба
лету імені Т. Г. Шевченка, на
родний артист УРСР М. Стефано- 
вич у розмові з кореспондентом 
ТАРС розповів:

— З великим радісним почут
тям приїхали ми до москвичів, з 
якими нас зв’язує давня сердеч
на дружба. Високі і тонкі ціни
телі, вони і цього разу вислов
лять нам корисні поради і по
бажання.

Перший спектакль — оперу 
«Богдан Хмельницький», музика 
композитора К. Данькевича, ліб- 

Святкування 1 Травня в Москві

На знімку: демонстрація представників трудящих на Красній 
площі.

Фото М. Озерського. Прескліше ТАРС.

таменту на красивому фризі — 
епізоди з історії створення регу
лярних частин Червоної Армії, її 
славних бойових походів.

Ім’я М. 0. Щорса дороге укра
їнському народові. Воно присвоє
не багатьом населеним пунктам, 
вулицям, підприємствам. Світлу 
пам’ять народного героя свято 
ціанують трудящі України. Про 
це говорили промовці на мітингу 
— секретар Київського міськко
му КП України то®. М. С. Сини
ця, видатний український поет 
П. Г. Тичина, колишній командир 
3-го Тараіцамського полку щор- 
сівської бригади тов. і. І. Петров 
та інші.

Після закінчення мітингу вій
ськовий оркестр виконує Держав
ний гімн Української РСР. Мимо 
пам’ятника урочистим марпвм 
проходять колони військ Київ
ського гарнізону.

(РАТАУ).

ретто В. Василевської і 0. Кор
нійчука ми покажемо 7 травня 
на сцені Великого театру Союзу 
РСР.

Українська оперна класика бу
де представлена спектаклем «На
талка Полтавка» композитора 
М. Лисенка. Із спектаклі® росій
ської' оперної класики москвичі 
побачать безсмертну оперу гені
ального російського композитора 
Бородіна «Князь Ігор». Балетна 
трупа театру покаже балет укра
їнського радянського композитора 
А. Овєчнікова «Маруся Богу- 
славка».

Ми сповнені бажання донести 
до москвичів музичне багатство 
українського народу, культура 
якого досягла в братній сім’ї на
родів СРСР нового небаченого 
розквіту.
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пошани НА КОМСОМОЛЬСЬКІ ТЕМИ

Посилюємо лекційну пропаганду 
серед молоді

Дошка
За постановою виконкому районної 

Ради депутатів трудящих та райкому 
КП України за досягнуті успіхи в со
ціалістичному змаганні, за успішне 
проведення весняно-польових робіт і 
дальший розвиток громадського тва
ринництва, за дострокове виконання 
виробничих завдань на районну Дош
ку пошани заносяться:

Бригадир рільничої бригади № 5 кол
госпу ім. Карла Маркса т.
Михайлович.

Доярка колгоспу ім.
т. Сичова Ганна Минівіна.

Доярка колгоспу ім. 
т. Скляр Катерина Мусіївиа.

Доярка колгоспу ім. Карла
т. Ткаченко Тетяна Степанівна.. 

Колгоспник колгоспу ім. Карла
т. Сідаш Олекса Васильович. 

Колгоспниця колгоспу ім. Карла Маркса 
т. Ткаченко Ганна Якимівна.

Колгоспник колгоспу ім. Карла Маркса 
т. Смоляр Іван Дмитрович.

Колгоспник колгоспу ім. Карла Маркса 
т. Попов Григорій Захарович.

Старший 
Маркса т. 
льович.

Тесляр 
т. Луценко Федосій Якович.

Коваль колгоспу їм. Карла Маркса 
т. Ткаченко Опанас Кирилович.

Бригадир рільничої бригади №2 колгос
пу «Прапор комунізму» т. Цесько Степан 
Арсентійович.

Ланкова колгоспу «Прапор комунізму» 
т. Губська Ганна Степанівна.

Ланкова колгоспу ім. Молотова т. Ко- 
невська Марія Іллічна.

Ланкова колгоспу ім. Молотова т. Мед- 
ведєва Варвара Вікторівна.

Доярка колгоспу ім. Молотова т. Бай
рак Оксана Дмитрівна.

Колгоспник колгоспу ім. 
т. Бузинник Іван Федотович.

Свинарка колгоспу ім. 
т. Благоренко Оксана Костянтинівна.

Конюх колгоспу ім. Молотова т. Федо- 
ренко Гарасько Леоінтійович.

Бригадир радгоспу «Комінтерн» т. Ізю- 
мов Іван Демидович.

Кулик

Карла

Карла

Василь

Маркса

Маркса

Маркса

Маркса

коїпюх колгоспу їм. Карла
Куцолощенко Данило Васи-

колгоспу ім. Карла Маркса

Молотова

Молотова

Бригадир радгоспу «Комінтерн» т. Ви- 
гура Іван Сергійович.

Телятниця радгоспу «Комінтерн» т. Бе- 
реговенко Ліда Михайлівна.

Телятниця радгоспу «Комінтерн» тов. 
Плахотня Марія Ісаківіна.

Ланкова радгоспу «Комінтерн» т. Пол
тавець Гайна Миколаївна.

Доярка радгоспу «Комінтерн» т. Гли- 
жинська Ольга Никифорівпа.

Доярка радгоспу «Комінтерн» т. Тягла 
Віра Андріївна.

Доярка радгоспу «Комінтерн» т. Ле- 
іценко Ганна Петрівна.

Скотарка радгоспу «Комінтерн» т. Ря- 
бошапка Ліда Петрівна.

Завідуючий ремонтними майстернями 
Олександрійської бурянобави т. Павлюк - 
Василь Федорович.

Тракторист Олександрійської бурякоба- 
зи т. Баранець Федір Тихонович.

Зливщиця Олександрійського маслоза
воду т. Зеленська Катерина Василівна.

Зливщиця Олександрійського маслоза
воду т. Дивляпі Ганна Антонівна.

Черговий по станції Користівка т. Боє- 
вець Іван Іванович.

Складач поїздів станції Користівка 
Пустовойко Андрій Григорович.
Старший стрілочник станції Користівка 
Замковий Павло Петрович.
Старший стрілочник станції Користівка 
Шевченко Кузьма Гаврилович.
Вагар ст. Користівка т. Головатеико

ІІрокіп Опанасович.
Вантажник ст. Користівка т. Голосенко 

Опанас Трохймович.
Путєобхідник 1 околодку ст. Користів

ка т. Кашпуровський Макар Варфоломі- 
йович.

Пічник житлово-ремонтної контори ст. 
Користівка т. Устенко Оннсько Костянти
нович.

Ремонтний робітник служби колії ст. 
Користівка т. Каєнко Василь Омелянович.

Черговий по вокзалу станції Користівка 
Чорний Петро Фадєйович.
Машиніст Олександрійського елеватора 
Петренко Олександр Олександрович. 
Бригадир Олександрійського елеватора 
Макарова Ганна Василівна.
Бригадир Олександрійського елеватора

т. Лозовський Михайло Максимович.

т.

т.

т.

т.

т.

т.

ДЕНЬ РАДІО
День радіо — щорічне тради

ційне свято радянського народу.
Наша країна по праву вважає

ться батьківщино®) радіо. П’ят
десят дев’ять років тому, 7 трав
ня 1895 року, геніальний росій
ський вчений Олежсавдр Степано
вич Попов продемонстрував ви
найдений ним перший в світі ра- 
діоапарат, поклавши тим самим 
початок нової епохи в науці і 
техніці.

Проте правителі царської Ро
сії, раболіпспвуючи перед іно
земщиною, не тільки не оцінили 
величезного наукового відкриття, 
але й всіляко гальмували його 
розвиток. Лише після перемоги 
Великої Жовтневої соціалістич
ної революції геніальний вина
хід знайшов достойне визнання і 
дістав велике поширення в усіх 
галузях громадського і господар
ського життя. Радянське радіо 
стало могутнім засобом комуніс
тичного виховання трудящих.

За роки радянської влади під 
керівництвом Комуністичної пар
тії в нашій країні була створена 
в іт чизн я на .радіон ромис ловість, 
споруджені досконалі радіоуста
новки, які провадять передачі мо
вами усіх народів , що населя
ють нашу велику Батьківщину. 
За потужністю і кількістю радіо
мовних станцій СРСР займає 
перше місце в світі.

Всебічно розвиваються в кра
їні нові види радіотехніки — 
радіолокація, радіонавігація, теле
бачення, радіоакустика. Немає 
тепер такої галузі народного гос
подарства, науки, культури, де б 
не використовувалася могутня си
ла радіо.

Міцно ввійшло радіо в побут 
радянських людей. Кількість ра
діоточок і радіоприймачів в бу
динках культури, клубах і в 
квартирах міських і сільських 
жителів обчислюється мільйона
ми. На Україні порівняно з до
воєнним рівнем кількість їх зрос
ла більш як у три рази. Спеці
альними радіотелефонними стан
ціями типу «Урожай» оснащено 
багато МТС. Десятки тисяч місце
вих радіовузлів ведуть передачі 
в колгоспах і радгоспах. Такий 
розмах радіосправи можливий 
тільки в нашій соціалістичній 
країні, до всі досягнення науки 
поставлені на благо радянської 
людини.

Величезне піклування прояв
ляють партія та уряд про даль
ший розвиток радір. Відповідно 
до постанови Ради Міністрів СРСР 
і ЦК КПРС «Про розширення ви
робництва промислових товарів і 
поліпшення їх якості» випуск ра
діоприймачів і телевізорів у 1956 
році порівняно з 1950 роком 
збільшиться в 5 раз. В цьому ро
ці їх буде випущено 3.186 тис. 

штук, а в 1955 році — більше 
4,5 мільйона.

День радіо трудящі Радян
ської країни зустрічають в об
становці нового розквіту еконо
міки і культури любимої соціа
лістичної Батьйіївщици. Натхнен
но працюють мільйони будівни
ків комунізму, перетворюючи в 
життя історичні постанови верес
невого і лютнево-березневого Пле
нумів ЦІЇ КПРС, спрямованих На 
круте піднесення всіх галузей 
сільського господарства, на різ
ке підвищення добробуту нашого 
народу, на дальше зміцнення ле
нінського союзу робітничого кла
су і селянства — гранітної ос
нови сили і могутності СРСР.

В успішному розв’язанні цих 
величних завдань важлива роль 
належить радіомовленню. Пря
мий обов’язок партійних, комсо
мольських, профспілкових органі
зацій всебічно використовувати 
місцеві радіовузли для пропаганди 
і роз’яснення трудящим політики 
нашої партії, для показу ходу 
соціалістичного змагання і пов
сюдного поширення досвіду пере- 
довиків-новаторів виробництва, 
досягнень науки і культури.

Радянське радіомовлення, даль
ший розвиток радіотехніки по
кликані активно служити нашому 
народові в його боротьбі за ве
лику справу комуністичного бу
дівництва.

Делегати VI міської іком'сомо.іь- 
ської конференції викрили ряд 
серйозних недоліків в роботі 
міськкому комсомолу, зокрема во
ни вказували на (незадовільну по
становку лекційної пропаганди, 
як важливого засобу виховання 
молоді.

Тому бюро міськкому комсомо
лу вирішило їв іиершу чергу по
жвавити роботу лекторської гру
пи. Для цього ми переглянули її 
склад і значно поновили його. 
Зараз у нас налічується 15 лек
торів з числа кращих теоретично 
підготовлених комсомольців і мо
лодих 'комуністів. Це позитивно 
позначилось на роботі. Якість 
лекцій і доповідей значно підви
щилась. В первинних комсомоль
ських організаціях стали часті
ше читатись лекції і доповіді про 
Комуністичну партію, її спрямо
вуючу і провідну роль в радян
ському суспільстві, про радян
ський патріотизм і дружбу наро
дів, про ленінсько-сталінський 
комсомол і Статут ВЛЖСМ, про 
визначну історичну подію 300- 
річчя возз’єднання України о Ро
сією та інші.

Цього року комсомольці Іі мо
лодь прослухали близько 100 до
повідей іі лекцій на теми: «Мо
лодь світу в боротьбі за мир», 
про революційну пильність ра
дянських людей, промова • В. І. 
Леніна на III з’їзді комсомолу, 
про дружбу українського і ро
сійського народів і т. д.

Кращими лекторами групи є 
тт. Шахунянц, Жваико, Дунаєв- 
ська і інші.

В місті і робітничих селищах 
Октябрсь'ке і Димитрово працю
ють комсомольсько-молодіжні лек
торії.

Члени лекторської групи вис
тупають з доповідями і перед мо
лоддю підшефних колгоспів. Не
давно, наприклад, лектор міськ
кому (комсомолу т. Колпаченко 
для молодих хліборобів артілі ім. 
Рови Люксембург прочитав допо
відь на тему «Комсомол в період 
Великої Вітчизняної війни».

Не дивлячись на деяке поліп
шення в роботі лекторської тру
пи, все ще мають місце серйозні

Урочисті збори трудящих, присвячені 
300-річчю возз'єднання України з Росією

На підприємствах міста, в кол
госпах, радгоспах і МТС району 
проходять урочисті збори трудя
щих, присвячені історичній даті 
— 300-річчю возз'єднання Укра
їни з Росією.

4 травня з доповіддю перед 
хліборобами артілі ім. 18 парт- 

Москва, Кремль. Перша сесія Верховної Ради СРСР чет
вертого скликання.

На знімку: депутати оглядають Грановиту палату.
Фото Н. Ситникова і В. Соболева. Прескліше ТАРС.

недоліки. Окремі лектори, як тт. 
Чугун, Лях, Вершинін і інші, 
протягом кількох місяців не роз
робили жодної теми і не виступа
ли з лекціями перед молодцю.

Частина лекторів виявляє не
обізнаність з ряду практичних 
питань і тому (більш охоче бе
реться за читку лекцій і допові
дей по вже підготовлених тек
стах.

Іноді наші лектори читають 
лекції і доповіді у відриві від на
сущних завдань комуністичного 
будівництва, не пов’язують їх з 
практичними завданнями, які 
стоять перед підприємством чи 
установою, не популяризують пе
редовиків виробництва.

Керівник лекторської групи 
МК ЛКСМ.У т. Ракуленко ще сла
бо керує її 'роботою.

В більшості випадків підготов
лені і розроблені доповіді читаю
ться без попереднього обговорен
ня, через це в них нерідко по
верхово висвітлюються питання 
тем.

Одним із серйозних недоліків 
є те, що ми майже зовсім не чи
таємо лекцій і доповідей на анти
релігійні та науково-природничі 
теми. В зв’язку з незадовільною 
постановкою атеїстичної пропа
ганди частина молоді міста справ
ляє релігійні обрядр.

Мало практичної допомоги по
дають нам відділ пропаганди і 
агітації міськкому КП України 
та міське відділення Товариства 
для поширення політичних і на
укових знань.

Бюро міськкому комсомолу і 
його відділ пропаганди і агітації! 
зважаючи на недоліки, вживає 
заходів щодо пожвавлення лек
ційної пропаганди. Для цього ми 
поповнюємо лекторську групу 
педагогами, інженерами, лікаря
ми, партійними і комсомольськи
ми працівниками. Вживаємо за
ходів до того, щоб члени лектор
ської групи підвищували ідейний 
зміст лекцій і частіше виступа
ли перед молоддю підприємств, 
установ та навчальних закладів 
міста зі змістовними лекціями.

О. МАЛЬОВАНИЙ, 
секретар міськкому ЛКСМУ.

конфереінції про знаменну дату 
виступив завідуючий відділом 
пропаганди і агітації райкому КП 
України т. Вдовиченко. Цього ж 
дня штатпроп райкому КІІ Украї
ни т. Семехов доповідь на цю 
тему зробив для працівників 
Олександрійської бурякобази.
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Передовики кримської промисловості

Керч, Кримської області. Камиш-Бурунський залізноруд- 
ний комбінат—гелике підприємство, яке постачає сировину мета
лургійній промисловості Приазов'я. Комбінат оснащений першо
класною високопродуктивною технікою, видобуток руди і вантаж
но-розвантажувальні роботи механізовані.

На знімку, передовики комбінату комсомольці — машиніст 
портального крана М. ВАСИЛЬЧЕНКО га його помічник О. ТЕ- 
РЕНТЬЄВА. Вони виконують змінні завдання .на 200—250 про
центів.

Фото В. Чернишової. Прескліше ГАРС.

На честь 300-річчя возз’єднання України з Росією

Закріплюють досягнуті успіхи

Захистити бурякові плантації від шкідників

Колектив залізнично-транспорт
ної контори тресту «Олександрія- 
(вугілля», змагаючись на честь 
славного 300-річчя возз’єднання 
України з Росією і міжнародного 
свята трудящих Першого травня, 
план квітня виконав достроково 
зі значним перевищенням.

Залізничники, раціонально ви
користовуючи наявний паровоз
ний і вагонний парк, зразково 
організувавши свою працю, збіль
шили вагу поїздів і їх перегінну 
швидкість. Це сприяло приско
ренню обороту рухомого состава 
па 0,1 години проти норми.

Особливо високих показників 
домоглися зміни диспетчерів тт. 
Кузюгіна. і Лелеки, які щодня ви
конували завдання по вантажопе
ревезенню на 120—130 процен
тів.

У змаганні перед ведуть маши
ністи паровозів тт. Зубалей, Ка-

Електрифікують колгосп
Готуючись достойно зустріти 

визначну історичну дату —300- 
річчя возз’єднання України з Ро
сією, енергетики Олександрійської 
електростанції набагато переви
конують взяті зобов’язання по 
ремонту ліній електропередач та 
електрифікації колгоспу ім. Ка- 

лінін, Матакоп, складачі поїздів 
тт. Федоренко, Литвинов та Че
редниченко. їх щоденний виробі
ток становить 125—130 про
центів.

Колектив залізничників не 
тільки добре працює над вико
нанням свого виробничого плану, 
він бере активну участь по впо
рядкуванню всіх дільниць і стан
цій. Лише на території паровоз
ного депо посаджено понад 150 
фруктових дерев. Багато декора
тивних дерев і чагарників висад
жено на інших дільницях.

Зараз залізничники закріплю
ють здобуті досягнення. Вони ще 
з більшою наполегливістю бо
рються за достроік»е виконання 
травневого виробничого плану.

В. БІЛЕНЬКИЙ, 
нормувальник залізнично- 

транспортної контори.

лініна, Повопразького району.
Робітники електростанції спов

нені прагнення з честю дотри
мати свого слова: ознаменувати 
свято возз'єднання України з Ро
сією—закінчити прокладку елек
тролінії до колгоспу.

І. НІКОЛАЄНКО.

Організовано 
ведуть боротьбу 
з довгоносиком

Дружно відатмоють від навали 
шкідників молоді сходи цукрових 
буїряків колгоспники артілі імені , 
Молотова.

На плантації колгоспу працює і 
90 чоловік, два кінних обприс
кувачі, виставлені сигнальні пос- | 
ти. Крайоїві ловчі канавки і сітки 
мілких канавок оброблені гекса
хлораном, в поле вивезено курей.

Значну увагу приділяють тут 
збиранню довгоносика вручну, 
якого вже зібрано і знищено 
1.109 кілограмів.

Практичну допомогу колгоспу 
подає агроном т. Кушнірова.

Знищуючи шкідника, в кол
госпі провадять шаровку між
рядь. Трактором в агрегаті з 
культиватором і вручну за два 
дні прошаровано 28 гектарів.

Н. ПЕТРОВА.

Знищують шкідника 
до появи сходів

Новопилипівський колгосп іме
ні 18 партконференції додатково 
посіяв 10 гектарів цукрових бу
ряків. Сходів ще немає, але дов
гоносик уже з’явився на план
тації.

Зараз всі сили кинуті на зни
щення довгоносика шляхом отру
єння його і збирання вручну.

райпланкомісії про хід весняно-польових робіт в колгоспах району 
станом на 5 травня 1954 року (в процентах до плану)

В тому числі

КОЛГОСПИ 2 =
о .5 к 

о Я £ о о. Й с к

аГ
я _ 
я т

ч в о н о.я м

а
‘5 о а о

.Комунар" 123 106 100 49
ім. Хрущова 121 79.8 100 26
ім. Жданова 115 93.6 100 ЗО
.Заповіт Леніна" 107 69 100 73
ім. Леніна (Протопопівка) 105 73.7 100 52.7
ім. 18 партконференції 104 79 88 34
ім. Сталіна (Ворошиловка) 104 78.5 75 15
„Прапор комунізму" 104 76 86 66.6
ім. Володимира Ульяпова 103 85 96 20
ім. 18 з’їзду ВКП(б) 103 71 90 28
ім. Будьонного 103 70 100 20
ім. Карла Маркса 101 73 100 54
ім. Леніна (місто) 101 71 70 51

*) Включається пересів озимих і сівба на силос.

В тому числі
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ім. Енгельса 101 67 100 41.6
ім. 12-річчя Жовтня 100 78.9 70 27
ім. 19 з’їзду КПРС 100 75 64 34
ім. Калініна 100 70.7 80 64
ім. Сталіна (Бандурівка) 1СО 61.7 100 49
ім. Молотова 99 72 100 41.6
ім. Ворошилова 94 77.9 60 33
ім. Рози Люксембург 92 58.6 100 56
.Шлях до комунізму" 91 90 42 16
По Користівській МТС 103.3 83.5 95.8 48.4
По Олександрійській МТС 102.7 78 76 35
По району 103 75.9 83.5 42

Ноли роботу пущено на самоплив
Колгосп ім. Ворошилова цього 

року посіяв 130 гектарів цукро
вих буряків. Зважаючи на досвід 
минулих років, буряковоіди вима
гали від правління колгоспу і йо
го голови т. Жежері зразу ж ор
ганізувати боротьбу з шкідни
ками.

Та т. Жежеря заспокоював:
—Не хвилюйтеся, встигнемо. 

Ось прибуде літак і врятує буря
ки від довгоносика.

Отак, склавши руки, т. Жеже
ря вичікував і ніякої роботи по 
боротьбі з шкідниками не орга
нізував. Старі бурячища тут за
лишились йеобкопаними. Нові 
плантації закінчили обкопували 
лише 3 травня, коли довгоносик 
шкодив сходам.

В нашій газеті вже писалось, 
що в колгоспі через бездіяль
ність Жежері повністю по
шкоджено 10 гектарів буряків. Та 
для т. Жежері це не стало уро
ком. На сьогодні площа повністю 
пошкоджених буряків збільши
лась до 15 гектарів і частково 
пошкоджена вся плантація. Для

ШАРУЮТЬ
Механізатори Олександрійської 

МТС цими днями посіяли в кол
госпах зони діяльності МТС 110 
гектарів проса і 297 гектарів 
гречки. Тепер вони приступили 
до шароївки міжрядь цукрових

ЗВЕДЕННЯ 

знищення шкідників тут не за- 
с тос оівув а л ис ь отруто хімік ат и. 
Вкрай погано організовано зби
рання довгоносика іі вручну. Лю
ди виходять на плантації пізно, 
роботу їх піхто не контролює, 
занедбано облік виконаної роботи. 
Досі, наприклад, не підраховані 
трудодні, вироблені у квітні. Така 
неорганізованість призвела до то
го, що в поле виходить всього 
20—ЗО чоловік.

Виняткову байдужість прояв
ляють і керівники Олександрій
ської МТС. Вони рідкі гості на 
полі.

Сходи буряків у колгоспі під 
загрозою пошкодження і знищен
ня. Правління колгоспу і його 
голова т. Жежеря повинні негай
но вжити всіх заходів, мобілізу
вати колгоспників і інше насе
лення села для знищення шкід
ника. Потрібна в цін справі дійо
ва допомога-з боку Олександрій
ської МТС. Дружні сходи буряків 
треба будь-іщо зберегти.

В. СИВЕРИН.

ПЛАНТАЦІЇ
буряків, де вже позначились ряд
ки.

В колгоспі ім. 12-річчя Жовт
ня прошаровано 50 гектарів, 
ім. Жданова — 60 та ім. Карла 
Маркса — -10 гектарів.

1. АНТОНОВ.

!■

На цілинних землях
Великий і багатий Алтайський 

край, його по праву називають 
перлиною і гордістю колгоспного 
Сибіру. Тут на великих площах 
вирощують першокласну алтай
ську яру пшеницю, на безкраїх 
просторах степу пасуться величез
ні стада тонкорунних овець. Що
року колгоспи і радгоспи краю 
здають державі десятки мільйонів 
пудів хліба, тисячі тонн масла, 
молока, вовни.

Колгоспи і радгоспи краю ма
ють величезні резерви для даль
шого розвитку сільського госпо
дарства, особливо для збільшення 
виробництва пшениці. На Алтаї є 
великі масиви родючих цілинних і 
перелогових земель. Хлібороби 
краю стоять сьогодні на передньо
му рубежі всенародної боротьби 
за збільшення виробництва зер
на. Партією і урядом перед ними 
поставлене велике і відповідальне 
завдання—освоїти два мільйони 
триста тисяч гектарів нових зе
мель. Це майже 34 проценти всі
єї площі нових земель, які будуть 
освоєні в Російській Федерації. За 
два роки повинно бути освоєно 
земель стільки ж, скільки було ос

воєно за всю дореволюційну іс
торію Алтаю.

З величезним піднесенням зустрі
ли хлібороби Алтаю постанову 
лютнево-березневого Пленуму ЦК 
КПРС. Багато колгоспів вишуку
ють можливості розширення посів
них площ понад план. Сільгосп
артілі «Ленинский путь», Усть- 
Пристанського району, дане зав
дання підняти в цьому році 1.820 
гектарів нових земель. Колгоспни
ки вирішили перевиконати ного 
па 216 гектарів і одержати на ці
лині високі врожаї зернових куль
тур. В три рази зобов’язалися 
перевиконати план по освоєнню 
цілинних і перелогових земель 
колгоспники сільгоспартілі «Путь 
Сталина», Локтевського району, 
де головою правління депутат Вер
ховної Ради СРСР Тетяна Ізоси- 
мівна Ткачова. Великі зобов’язан
ня взяли колгоспники і механізато
ри Славгородського району. Вони 
зорють і засіють нинішньої весни 
ярою пшеницею 15 тисяч гектарів 
цілинних і перелогових земель за- 

' мість передбачених 8.800 гектарів.
Для трудівників колгоспного се

ла Алтаю настає весна великих і 
влавних діл.

Алтаю
Велике пожвавлення панує сьо

годні ’ в краї. Десятки передових 
М'ГС завершують підвіз пального, 
устатковують тракторні вагончики 
і пересувні майстерні. Агрономи і 
землевпорядники разом з рільни
ками і механізаторами на нових 
землях розбивають ділянки, намі
чають маршрути для роботи трак
торів.

У районах, де є величезні маси
ви цілинних і перелогових земель, 
створюється десять нових великих 
зернових радгоспів. Кожне ново
створюване господарство обробля
тиме по 20—40 тисяч гектарів 
землі. Вже в цьому році нові рад
госпи дадуть країні багато сотень 
тисяч пудів зерна.

Держава подає величезну до
помогу Алтаю. З різних кінців 
країни сюди прибуває потужна 
техніка. У цьому році край одер
жить близько двадцяти тисяч 
тракторів (у 15-сильному обчис
ленні) і понад чотири тисячі ком
байнів, тисячі різних грунтооброб
них знарядь та сільськогосподар
ських машин.

На заклик Комуністичної партії 
на Алтай освоювати цілинні та пе
релогові землі їдуть все нові й но

ві загони патріотів-добровольців. 
Уже прибуло понад п’ятнадцять 
тисяч чоловік. Серед них—москви
чі, кубанці, горків’яни, ленінград
ці, ростовчани. Разом з алтай
ськими хліборобами вони вклю
чаються в соціалістичне змагання 
за якнайшвидше перетворення в 
життя завдань, поставлених Кому
ністичною партією і Радянським 
урядом. Зав'язується тісна ділова 
співдружність механізаторів Алтаю 
з добровольцями, яі& прибули на 
освоєння нових земель.

Багаторічна дружба зв’язує ал
тайських хліборобів з кубанцями. 
Сотні комбайнерів і трактористів 
Кубані не раз приїжджали на Ал
тай для подання допомоги у зби
ранні врожаю. Багато з них зараз 
виявили бажання поїхати сюди на 
постійну роботу.

—Два роки підряд,—говорить 
комбайнер т. Чигрин,—я збирав 
хліб на Алтаї. Багатий і красивий 
цей край. Разом з своїм другом 
комбайнером т. Рибченком ми ви
рішили бути на передньому краї 
боротьби за круте піднесення сіль
ського господарства.

Колгоспи і радгоспи Алтаю на 
новоосвоєних землях уже весною 
цього року повинні посіяти близь
ко 500 тисяч гектарів зернових 

культур. Завдання велике, але ціл
ком здійсненне.

Алтайські хлібороби мають ба
гаторічний досвід освоєння цілин
них і перелогових земель. Колгос
пи, як правило, на цілинних зем
лях одержують високі врожаї. В 
колгоспі «Путь к коммунизму», Ма- 
рушинського району, в 1952 році 
з кожного з 205 гектарів посіву 
ярої пшениці по цілині було одер
жано по 29,5 центнера зерна. В 
Грязнухінському районі колгосп 
імені Сталіна з кожного з 100 
гектарів піднятої цілини в тому ж 
році одержав по 30 центнерів про
са. У колгоспах «Красивій па- 
харь», імені Маленкова, Мамон- 
товського району, на цілинних зем
лях у минулому році зняли по 15 
—20 центнерів ярої пшениці з 
гектара.

Дальціе круте піднесення соціа
лістичного сільськогосподарського 
виробництва—Справа величезної* 
державної ваги. Усвідомлюючи це, 
працівники сільського господарст
ва краю все ширше розгортають 
соціалістичне змагання за одер
жання високих урожаїв не тільки 
на цілинних і перелогових землях, 
але й на всіх посівних площах.

П. АЛЕКСЄЄВ. 
Б. АВЕРЧЕНКО.
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Японська молодь все активніше і організованіше виступає 
за мир, проти американської окупації країни.

На знімку: токійські студенти на демонстрації протесту про
ти втручання американців в японські справи.

Фото агентства Сіньхуа. Прескліше ТАРС.

Святкування 1 Травня 
за рубежем

Сотні мільйонів людей на всій 
земниі кулі святкували Перше 
травня — день міжнародної солі
дарності трудящих, день братер
ства робітників усіх країн. Масо
ві Першотравневі демонстрації і 
мітинги за рубежем пройшли під 
знаком дальшого зміцнення єднос
ті народів у боротьбі за мир, 
проти загрози війни, за ослаб
лення міжнародної напруженості.

Могутні Першотравневі демон
страції відбулися в містах і се
лах народного Китаю. 15 столиці 
республіки — Пекіні перед три
бунами, на яких знаходились 
Маю Цзе-дун, Лю Шао-ці, Чжу Де 
та інші члени Політбюро ЦК Ко
муністичної партії Китаю, керів
ники демократичних партій і на
родного уряду, пройшло півміль- 
йона чоловік.

Червоні транспаранти над ко
лонами демонстрантів розповіда
ли про досягнення трудящих Ки
таю в будівництві нового життя, 
закликали боротися за індустріа
лізацію і соціалістичні перетво
рення в сільському господарстві, 
за мирне розв’язання корейського 
питання і відновлення миру в 
ІадогКитаї, за мир в усьому світі.

В Пхеньяні перед будинком 
міського народного комітету 1 
травня відбувся святковий мі
тинг, на якому були присутні го
лова кабінету міністрів маршал 
Кім Ір Сен, голова президії Вер
ховних Народних зборів КНДР 
Кім Ду Бон та інші керівники 
Трудової партії Кореї і уряду 
КНДР.

Після мітингу відбулася де
монстрація, в якій взяли участь 
понад 200 тисяч жителів міста .

Масовими демонстраціями від
значили день Першого травня 
трудящі Польщі, Чехословаччини, 
Румунії, Болгарії, Угорщини, Ал
банії, Монгольської Народної Рес
публіки.

Сотні тисяч трудящих Німець
кої Демократичної Республіки 
взяли участь у першотравнеівій 
демонстрації в Берліні. Учасники 
святкової демонстрації виявили 
свою непохитну рішимість доби
ватись єдності Німеччини, боро
тися проти «європейського обо
ронного співтовариства», за мир 
в усьому СВІТІ.

Широко відзначили день Пер
шого травня трудящі капіталіс
тичних країн.

На заклик об'єднання профспі
лок департаменту Сена десятки 
тисяч жителів Парижа зібрались 
1 травня у Венсенському лісі, де 
відбувся мітинг. З великою про
мовою на мітингу виступив гене
ральний секретар Загальної кон
федерації праці Бенуа Фрагаоп, 
який закликав французьких тру
дящих до зміцнення єдності дій 
у боротьбі за поліпшення свого 
матеріального становища, за мир, 
свободу і національну незалеж
ність.

У иеіршотравневій демонстрації 
в Лондоні брало участь близько 
40 тисяч чоловік. На зеленому 
полі Гайд парку відбувся масо
вий мітинг, на якому виступив 
секретар Центрального Комітету 
Комуністичної партії Великобри
танії Гарці Полліт.

Учасники мітингу з великим 
піднесенням прийняли резолюцію, 
яка закликає до боротьби за 
зміцнення миру і припинення всіх 
впроваджених колоніальних воєн.

В Нью-Йорку на першотравне- 
вий мітинг зібралось 15 тисяч 
робітників і представників прогре
сивної громадськості міста. На 
мітингу, іцо пройшов ігід лозун
гом «Роботи і миру», виступили 
лауреати Сталінської премії «За 
зміцнення миру між народами» 
Говард Фаст і Поль Робсон, член 
Національного килгітету американ
ської компартії Елізабет План та 
інші. Учасники мітингу прийня
ли резолюцію, яка закликає до 
боротьби за мир в усьому світі, 
за визнання Китайської Народної 
Республіки, за заборону атомної 
зброї і невтручання СІЛА у внут
рішні справи інших країн.

Першотравневі демонстрації і 
мітинги трудящих відбулись та
кож в Індонезії, Японії, Італії, 
Швеції, Швейцарії, Норвегії, 
Бельгії, Данії, Фінляндії, Австрії, 
в країнах Лапинсьцої Америки, ца 
Близькому та Середньому Сході і 
в інших частинах земної кулі.

Свято Першого травня було 
яскравою демонстрацією міцнію
чої солідарності трудящих усіх 
країн світу.

(ТАРС).

МІЖНАРОДНИЙ огляд
Перший тиждень Женевської наради 

міністрів закордонних справ
Закінчився перший тиждень 

роботи Женевської наради мініст
рів закордонних справ, на якій 
розглядаються дві проблеми вели
чезної ваги: мирне врегулюван
ня в Кореї і питання про вад 
мовлення миру в Індо-Китаї.

Завдяки ініціативі радянської 
делегації процедурні питання на 
нараді в Женеві були швидко 
розв’язані, і на пертих же засі
даннях міністри закордонних 
справ змогли приступити до об
говорення корейського питання. 
Як передають, досягнуто також 
угоди про учасників обговорення 
індонкитайського питання. Вирі
шено, що в ньому юрім представ
ників п’яти великих держав — 
Франції, Сполучених Штатів, Ки
тайської Народної Республіки, 
Англії і СРСР — візьмуть участь 
представники Демократичної Рес
публіки В'єтнам, а також баоїа- 
ївсьжого режиму, Лаосу і Кам
боджі.

В ході обговорення корейсько
го питання виступили послідовно: 
міністр закордонних справ Корей
ської Республіки (ІІівдеиа.ї Ко
реї) Вйоїн Йон Те, міністр заюор- 
допних справ Корейської Народ
но-Демократичної Республіки Нам 
Ір, представник Колумбії, дер
жавний секретар СІП А Даллес, 
міністр закордонних справ Китай
ської Наїїхидної Республіки Чжоу 
Ень-лай, міністр закордонних 
справ Радянського Союзу В. М. 
Молотов, представники Туреччи
ни і Таїланду.

Вже перший тиждень наради 
ясно показав, іцо є два проти
лежних підходи до розв'язання 
як корейського питання, так і ін
ших найважливіших азіатських 
проблем. Виступ Даллеса на на
раді складався з нападок на та
бір миру і демопоратії і не вмістив 
пропозицій, які могли б сприяти 
мирному врегулюванню корей
ського питання і об’єднанню ко
рейського народу в єдиній неза
лежній демократичній державі. 
Даллес заявив про небажання 
Сполучених Штатів вивести з 
Кореї американські війська, під

«Рівні газетні оглядачі, радіо
коментатори і журнали поширю
ють фантастичний наклеп, твер
дячи, ніби ІІоль Робсон «мшняє 
свої погляди». Ну, що ж, бреху
ни продовжуватимуть свою брех
ню, і як це не сумно, доводиться 

; визнати й той незаперечний факт, 
і що в наш час американські по- 

ставщики випереджають весь світ 
І у виробництві й поширенні всі

лякої брехні, включаючи, як ми 
щойно бачили у Вашингтоні, 
фальсифіковані фотографії.

Але я хотів би зробити таку за
яву для преси: Весь смисл мого 
життя і моєї роботи — це від
даність моїм переконанням. Те
пер, так само як і протягом ба
гатьох років, я неухильно і пов
ністю віддаю всі свої сили бороть
бі за мир і демократію в усьому 
світі, за визволення негрів і ко
лоніальних народів, за дружбу з 
народами Радянського Союзу, но
вого Китаю і європейських країн 
народної демократії. Інтереси тру
дящих мас в усіх країнах — ось 
принцип, яким я керуюсь, і я 

твердивши тим самим, що ііівден- 
ноікорейський режим існує зав
дяки підтримці іноземних військ. 
Державний секретар США з не
довір'ям поставився до демокра
тичних сил корейського народу, 
твердячи, іцо вибори в Кореї мо
жуть бути' проведені тільки під 
іноземним контролем.

Ні одної конкретної пропозиції 
но мирному роав'їязаінню корей
ського питання не висунув і йів- 
дегпюкорейський представник, 
виступ якого В.М. Молотов влуч
но охарактеризував як убогий. 
Це й зрозуміло. Відомо, що пред
ставники ПІВДеННОіК'ОреІІСЬКПГО 

уряду, розкриваючи американські 
плани в Кореї, перед самою на
радою в Женеві виголошували во
йовничі промови про «похід на 
північ», тобто про нову агресію 
проти Корейської Народно-Демо
кратичної Республіки.

Представники інших країн, що 
брали участь в інтервенції в Ко
реї, також не висунули ніяких 
практичних пропозицій.

Конкретний і чіткий план мир
ного врегулювання корейського 
питання запропонував представ
ник Корейської Наїродно-Демокра- 
тичної Республіки, її міністр за
кордонних справ Нам Ір, який 
продемонстрував таким шляхом 
палке прагнення уряду КНДР до 
створення єдиної демократичної і 
незалежної Кореї. Нам Ір підкрес
лив, що «найважливішою умо
вою мирного об’єднання Кореї на 
демократичній основі є виведен
ня іноземних військ з Кореї», і 
запропонував вивести звідти всі 
іноземні війська в шестимісячний 
строк. Справа об'єднання Кореї, 
вказав Нам Ір, повинна бути на
дана самим корейцям без будь- 
якого втручання із зовні. Між 
Північною і Південною Кореєю 
повинна бути досягнута догово
реність про проведення заталь- 
нокорейських виборів, в резуль
таті яких буде створений за- 
гальнонорейський уряд. Міністр 
закордонних справ КНДР запро
понував створити комісію з пред
ставників Північної і Південної 

Заява Поля Робсона
знаю, що нема такої сили на 
немиті, яка примусила б мене зра
дити його.

Тим же, хто публічно заявляє, 
що я змінив свої погляди, я мо
жу сказати ось що: до якої глу
пони може дійти людина. Невже 
сьогодні, коли Даллес щохвилини 
пофожує скинути водневу бомбу 
і накликати на наші толовії ана
логічний удар у відповідь, бороть
ба за мир має менше значення? 
Чи мислимо, щоб ІІоль Робсон— 
лауреат міжнародної Сталінської 
премії миру — припинив коли- 
небудь свою боротьбу за священ
ну справу миру?

Невже я, один з трьох чоловік, 
яким було присуджене в 1950 
році звання «захисника африкан
ської свободи», можу в 1954 ро
ці закрити очі на триваюче вбив
ство моїх братіїв у Кенії? А тут, 
в Америці, хіба тут расова дис
кримінація вже мертва і похова
на? Хіба компрес прийняв закон, 
який забороняв би лінчування і 
закон про справедливий найомна 
роботу? Хіба задоволені вимоги

Кореї, завданнями якої були б як 
підготовка загальних виборів, так 
і здійснення невідкладних захо
дів, спрямованих на зближення 
Північнім і Південної Кореї.

Ці пропозиції були підтримані 
міністром закордонних справ Ки
тайської Народної Республіки 

І Чжоу Ень-лаєм. Представник Ки
таю наочно показав неспромож-^ 
місті, американської політики що
до країн Азії і вказав на необ
хідність об'єднання зусиль азіат
ських країн у справі забезпечен
ня миру на Далекому Сході і в 
басейні Тихого океану.

Особливе міс,це на нараді зай- 
няв виступ представника Радян
ського Союзу. В своїй заяві мі
ністр закордонних справ СРСР 
В. М. Молотов показав, що Ра
дянський Союз немає ніяких ін
ших зовнішньополітичних цілей, 
крім зміцнення загального миру. 
Заява В. М. Молотова була прой
нята вірою в демократичні сили 
азіатських народів і свідомість 
важливості історичних амін, які 
відбуваються в Азії. Радянський 
представник підкреслив необхід
ність зважати при розв’язанні 
корейського питання в першу 
чергу на інтереси самого корей
ського народу і дати йому мож
ливість розпоряджатися власного 
долею. Глибоко проаналізувавши 
корейське питання, В. М. Моло
тов заявив, що пропозиції, вне
сені Нам Іром «можуть послу
жити основою для прийняття від
повідного рішення в Корейсько
му питанні». Робота Женевської 
наради триває.

Підбиваючи підсумки першого 
тижня роботи Женевської нара
ди, закордонна буржуазна преса 
вважає, що американська полі
тика в Азії зазінає поразки. «По
літика сили, застосовувана дер
жавним секретарем Даллесом у 
відносинах з комуністичними 
країнами, пише американська га
зета «Чікаго дейлі трібюи»,— 
ізолювала США на Женевській 
нараді».

С. ІВАНОВ.

мого народу щодо економічної, по
літичної і соціальної рівності? 
Якщо ні, то чому ж повинен Поль 
Робсон, який присвятив все своє 
життя боротьбі за ці цілі, зміни
ти тепер свої погляди.

Адже кожний день при носить 
нові докази того, що велика 
справа миру і визволення, яка 
нерозривно зв’язала мене з біль
шістю людства, непереможна. Ви
рок імперіалізмові вже винесений 
в усій Азії, а незабаром Африка 
й інші колоніальні країни, які 
намагаються тепер скинути свої 
кайдани, піднімуться в усій ве
личі свободи.

1 здається, що й тут, у нашій 
країні, тої, хто хоче «самостійно» 
вступити в нову світову війну, 
не зможе розраховувати на під
тримку американського народу— 
а всі інші вже сказали «ні».

'Змінити мої погляди? 0, пано
ве, представники преси, краще б 
ви змінили погляди, бо те, у що 
вірю я, вже перетворюється в 
життя», ______
Редактор В. МАЛЕНКО.
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Пролетарі всіх країн, єднайтеся! Рік видання ХХУ-й

Сьогодні—
День Перемоги

над фашистською
Німеччиною

СТАЛІНСЬКИЙ
ПРАПОР

ОРГАН ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО МІСЬККОМУ ТА РАЙКОМУ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ, МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД 

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

№56 (4041)

Неділя

9
травня 

1954 р.

Ціна 15 кой.

День історичної 
Перемоги

Радянський народ, все про
гресивне людство відзнача
ють 9 травня День Перемоги 
над фашистською Ніімеччи- 

Л^рю. Ця всесвітньоісторична 
^’^жога була насамперед 

х, П оем^гою радянськ0143 сус- 
иЄ-"-иног° і державного ладу, 
який дав нашому народові і 
армії велику і незбориму си
лу. Натхненником і організа
тором всенародної боротьби 
проти 'найлютішого ворога 
трудящих усього світу висту
пила велика Комуністична 
партія, її Центральний Комі
тет на чолі з И. В. Сталіним.

Нападаючи на нашу кра
їну, вороги розраховували на 
неміцність радянського ладу. 
Але результат війни показав, 
іцо наш державний лад ви
явився зразком багатонаціо
нальної держави, в якій друж
ба й співробітництво соціа
лістичних націй основуються 
на нерушимому союзі робіт
ничого класу і колгоспного 
селянства і являють собою 
могутню, непереможну силу.

Трудящі Радянської Укра
їни, які пережили в роки вій
ни незчисленні злигодні 1 
страждання, високо цінують 
і постійно зміцнюють дружбу 
народів. У своїй самовідда
ній боротьбі проти німецько- 
фашистських загарбників і їх 
підсобників — українських 
буржуазних націоналістів ук
раїнський народ спирався на 
братерську допомогу велико
го російського народу та ін
ших народів СРСР.

Всесвітньоісторичне зна
чення нашої перемоги поля
гає і в тому, що вона привела 
до розширення табору миру, 
демократії 1 соціалізму. На
роди ряду країн Європи й 
Азії, скинувши ярмо імперіа
лістичних гнобителів, почали 
будувати нове життя під ве
ликим прапором марксизму- 
леиінізму.

Трудящі країн народної 
демократії, все прогресивне 
людство звертають свої по
гляди до СРСР. Радянський 
уряд проводить у зовнішній 
політиці лінію, спрямовану на 
збереження і зміцнення ми
ру, на ослаблення міжнарод
ної напруженості, на розши
рення економічних і торгових 
зв’язків з зарубіжними кра
їнами.

За дев’ять років, що мину
ли після закінчення війни,-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Видання окремими брошурами промов товаришів 
Г. М. Маленкова, М. С. Хрущова, Л. М. Кагановича, А. І. Мікояна 

і М. Г. Первухіна на першій сесії Верховної Ради СРСР
четвертого

Державне видавництво політич
ної літератури випустило в світ 
окремими брошурами промови то
варишів Г. М. Маленкова, М. 0. 
Хрущова, Л. М. Катована, А. І. 

радянський народ під керів
ництвом Комуністичної пар
тії добився величезних ус
піхів в усіх галузях господар
ського і культурного будів
ництва.

В 1953 р. в два з полови
ною ра.за перевищений рі
вень промислового вироб
ництва довоєнного 1940 п 
Успіхи, досягнуті в розвитку 
важкої промисловості — ос
нови основ соціалістичної 
економіки, Підготували умови 
для могутнього розвитку про

яка безпоіеред.' 
ньо Обслужує потреби народ- 
чиек СП0Живания- ПІКЛУЮ- 
чись про благо народу, пар
тія та уряд організують кру
те піднесення всіх галузей 
сільського господарства.

Кожна радянська людина "Рате в дальшого™ 

цвітаїшя і зміцнення могут
ності любимої Батьківщини 
зробити якнайбільше, працю
вати якнайкраще, збільшити 
свій вклад у спільну бороть- 
ЙйоР^ЯНСЬК0Г0 наР°ДУ за 
•м.исьеиня великих накрес
лень Комуністичної партії. 
Нині в нашій республіці як 1 
З УСИ країні, 
■пюг!Р0ДНЄ соціалістичне 
змагання за високу продуктивність праці, за УзбілРшен- 

ня випуску, поліпшення якос 
ті 1 зниження собівартості 
продукції. Трудівники соціа
лістичного сільського госпо
дарства. борючись за пере
творення в ’киття рішень ве
ресневого І лютнево-березне
вого Пленумів цк КПРС 
участ^^^р 33 Право взяти 
участь на Всесоюзній сіль
ськогосподарській виставці.

Обов'язок партійних, проф
спілкових І комсомольських 
організацій —очолити творчу 
активність і ініціативу тру
дящих, ширити досвід нова
торів виробництва, створюва
ти всі умови для застосуван
ня його на кожному підпри
ємстві, будові, в 'кожному 
колгоспі, радгоспі і МТС.

Велика єдність партії, уря
ду й народу була джерелом 
усіх наших перемог у роки 
Вітчизняної війни. Це живо
творне джерело - запорука 
всіх наших перемог у після
воєнному мирному будівниц. 
тві, запорука впевненого ру
ху радянського народу впе
ред. до комунізму.

скликання
Мікояна і М. 1’. ІІерівухіїна на пер
шій сесії Верховної Ради СРСР 
четвертого скликання.

Брошури видані маїсовим ти
ражам.

У Раді Міністрів УРСР і ЦК КП України

Про забезпечення своєчасного догляду за посівами 
сільськогосподарських культур, садами 

і виноградниками в колгоспах і радгоспах УРСР
Рада Міністрів УРСР і ЦК К1І 

України, розглянувши питання 
про забезпечення своєчасного до
гляду за посівами сільськогоспо
дарських культур, садами і вино
градниками, відмітили, що кол
госпи, МТС і радгоспи республі
ки, борючись за виконання по
ставлених в рішеннях вересневого 
і лютнево-березневого Пленумів 
ЦК КПРС завдань по підвищенню 
врожайності всіх сільськогоспо
дарських культур, більш органі
зовано проводять в цьому році 
польові роботи, широко застосо- 
вують передові агротехнічні при
йоми, насамперед, квадратно-гніз
довий спосіб посіву соняшника, 
кукурудзи, картоплі, овочевих та 
інших культур.

Однак, успішне проведення 
весняної сівби є лише початком 
боротьби за врожай. Одержання 
високого врожаю всіх сільськогос
подарських культур, особливо в 
умовах цього року, залежатиме 
від своєчасного і ретельного дог
ляду зз посівами. Колгоспи, МТС 
і радгоспи республіки повинні 
провести міжрядний обробіток по
сівів у значно більшому обсягу, 
ніж В минулому році.

Найменше запізнення з обро
бітком, а також проведенням бо
ротьби з шкідниками та хвороба
ми сільськогосподарських рослин 
може привести до різкого знижен
ня врожаю і знецінення всієї за
траченої праці. В зв’язку з тим, 
що при квадратно-пн'іздовому по
сіві в ряді випадків у гнізда ви
сівалось багато насіння, особлива 
увага повинна бути приділена 
своєчасному проріджуванню рос
лин у гніздах.

Проте партійні, радянські і 
сільськогосподарські органи ряду 
областей і районів не, враховують 
всієї серйозності проведення своє
часного догляду за посівами, не 
вживають необхідних заходів по 
підготовці МТС, колгоспів і рад
госпів до міжрядного обробітку і 
не організували практичне на
вчання колгоспників та праців
ників МТС і радгоспів механізова
ного обробітку просапних куль
тур-

В Полтавській воласті багато 
машинно-тракторних станцій досі 
ще не закінчили ремонт трак
торних культиваторів для між
рядного обробітку, не заоезпечи- 
ли їх достатньою кількістю робо
чих органів. В області мало при
діляється уваги підготовці кінних 
культиваторів, тоді як великий 
обсяг робіт по догляду за про
сапними культурами вимагає по
ряд з максимальним використан
ням тракторних культиваторів 
широко застосувати міжрядний 
обробіток на живому тяглі.

Так само незадовільно прово
диться підготовка до міжрядного 
обробітку просапних культур У. 

багатьох МТС, колгоспах і рад
госпах Кіровоградської, Чернігів
ської, Вороіпиловградської облас
тей.

Рада Міністрів УРСР і ЦК КИ 
України зобов’язали Міністерство 
сільського господарства УРСР, Мі
ністерство радгоспів УРСР, обл
виконкоми і райвиконкоми, обко
ми і райкоми партії, директорів 
МТС і радгоспів та правління 
колгоспів організувати на догляді 
за посівами високопродуктивне 
використання всіх матеріально- 
технічних засобів. Забезпечити 
обов’язкове проведення механізо
ваного міжрядного обробітку про
сапних культур, посіяних квад
ратно-гніздовим способом, у по
здовжньому і поперечному на
прямках та своєчасне виконання 
робіт іго догляду за посівами всіх 
сільськогосподарських культур.

З цією метою запропоновано 
протягом найближчих днів завер
шити ремонт і підготовку трак
торів, тракторних і кінних куль
тиваторів, ручних полільників до 
міжрядного обробітку посівів, ви
готовити та придбати необхідну « 
кількість робочих органів до них. 
У п'ятиденний строк забезпечити 
закінчення складання в усіх МТС, 
колгоспах і радгоспах, трактор
них і рільничих бригадах робо
чих планів на період догляду за 
посівами сільськогосподарських 
культур. У планах встановити 
обсяг робіт на тракторній і кін
ній тязі, визначити для кожного 
агрегату площі в натурі на весь 
період догляду за посівами.

З метою підвищення ВІДПОВІІ- 
далнності трактористів і причіп
лювачів за якість міжрядного об
робітку посівів та збереження 
необхідної густоти наладжень рос
лин встановити такий порядок, 
щоб трактористи і причіплювачі 
обробляли просапні культури на 
тих же площах, де вони прово
дили посів.

Посилити організаторську і ма
сово-політичну роботу в колгос
пах, МТС і радгоспах з тим, щоб 
з перших днів обробітку посівів 
забезпечити активну участь в ро
боті всіх колгоспників, виконан
ня КОЖНИМ КОЛГОСПНИКОМ, РОБІТ

НИКОМ МТС і радгоспу встановле
них денних і змінних норм виро
бітку.

Вжити заходів до поліпшення 
організації праці на роботах по 
догляду за посівами, звернувши 
особливу увагу на правильне по
єднання роботи рільничих і трак
торних бригад. Забезпечити своє
часний і правильний облік та не
ослабний контроль за якістю ро
біт з боку бригадирів, голів кол
госпів і агрономів, притягаючи до 
відповідальності винних у пору
шенні агротехніки.

З метою ущільнення робочого 
часу і підвищення продуктивнос

ті праці на роботах по догляду 
за посівами запропоновано при
вести в належний стан польові 
табори, організувати громадське 
харчування і забезпечити в най
ближчі дні організацію в усіх 
колгоспах і радгоспах дитячих 
садкіїв, ясел та майданчиків.

Міністерство сільського госпо
дарства УРСР, Міністерство рад
госпів УРСР, партійні, радянські 
і сільськогосподарська органи зо
бов’язані забезпечити виконання 
таких заходів по догляду за по
сівами:

По кукурудзі і соняшнику. 
Всі посіви кукурудзи на зерно і 
силос при з’явленні сходів забо
ронувати. Щоб забезпечити по
трібну густоту насаджень, у зрід
жених місцях провести підсадку 
розсадою, вирощеною в перегній
но-земляних горщечках або в 
спеціальних грядках. Проривку 
кукурудзи завершити за 4—5 
днів, протягом вегетаційного пе
ріоду провести 3—4-разове меха
нізоване розпушування міжрядь у 
поздовжньому і поперечному на
прямках. Одночасно з механізо
ваним розпушуванням міжрядь 
забезпечити проведення ручного 
прополювання в гніздах.

Широко впровадити підживлен
ня кукурудзи місцевими і міне
ральними добривами, провести па
синкування, дворазове штучне 
запилення, а також збирання і 
знищення пухирчастої головні. 
Забезпечити вирощування в кож
ному колгоспі і радгоспі гібрид
ного насіння кукурудзи.

При з’явленні сходів соняшни
ка протягом 4—5 днів провести 
ретельну проривку. Запізнення з 
проведенням цієї роботи може 
привести до стікання посівів і 
значного зниження врожайності.

На всіх посівах . соняшника 
провести 3—4-разове механізова
не розпушування міжрядь у двох 
напрямках з одночасним пропо
люванням у гніздах, а також за
безпечити 2—3-разове додаткове 
запилення соняшника.

По зернових, зернобобових і 
круп'яних культурах. Всі площі 
зернових, зернобобових і круп’я
них культур двічі прополоти від 
бур'янів, а на широкорядних по
сівах гречки, проса і чумизи за
безпечити проведення 2—3 між
рядних розпушувань з одночас
ним виполюванням бур’янів у 
рядках. Для кращого запилення 
гречки організувати підвезення 
паїсік до посівів цієї культури, а 
також провести 2—3-ранове до
даткове штучне запилення.

По цукрових буряках. Шару
вання провести за 3—4 дні і 
проривку — за 6—8 днів; пере
вірку цукрових буряків закінчи
ти не пізніш, як через 25 днів

(Закінчення на 2 стоп.’.
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Про забезпечення своєчасного догляду 
за посівами сільськогосподарських культур, 

садами І виноградниками в колгоспах 
і радгоспах УРСР

Урок і с то рії

(Закінчення).

після з'явлення сходів. Щоб при
скорити проривання посівів і по
легшити працю колгоспниць, ши
роко запровадити механізоване 
букетування цукрових буряків. 
У зріджених місцях при шаруван
ні буряків провести підсів, а під 
час проривання — підсадку, за
безпечивши необхідну густоту 
насаджень. Після проривки до 
змикання рядків провести 4-<ра- 
зове механізоване розпушування 
міжрядь і одне розпушування — 
після розмикання рядків.

Одночасно з механізованим 
розпушуванням проводити ручне 
розпушування і прополку в ряд
ках. За час від перевірки до зби
рання додатково двічі прополоти 
посіви цукрових буряків від 
бур’янів. На всій площі посіву 
провести 1—2 підживлювання 
місцевими та мінеральними доб
ривами.

Особливу увагу звернути на 
своєчасне проведення заходів по 
боротьбі з буряковим довгоноси
ком та іншими шкідниками цук
рових буряків, використавши для 
цього всі наявні тракторні і кін
ні обприскувачі і обпилювачі, а 
також виділені для цієї мети 
літаки. Забезпечити також вивіз 
курей для знищення довгоносика 
та ручне збирання жуків.

По бавовнику. На посівах ба
вовнику провести 5—6-разовий 
механізований обробіток з 'Одно
часним црополювамням у рядках. 
Проріджування завершити за 6—- 
8 днів, забезпечивши нормалйну 
густоту насаджень. На площах з 
густими, рівномірними сходами 
широко запровадити механізовано 
букетування і дальший перехрес
ний обробіток. На всій площі ба
вовнику провести 1—2-разове 
підживлення місцевими та міне
ральними. добривами та чеканку 
рослин бавовнику в два прийоми.

По картоплі, овочевих та баш
танних культурах. Забезпечити 
на всій площі посівів картоплі 
триразове боронування — після 
посадки, перед з’явленням і піс
ля з’явлення сходів та триразове 
механізоване розпушування між
рядь у поздовжньому і попереч
ному напрямках, з одночасним 
прополюванням бур’янів у гніз
дах. В районах підвищеного зво
ложення або при частому випа
данні дощів проводити підгортан
ня картоплі.

На всіх посівах цибулі, моркви 
і столових буряків провести СВОЄ- 
часіне шарування, дворазове про
рідження рослин та розпушуван
ня міжрядь з прополюванням у 
рядках. На посівах огірків і баш
танних культур, проведених 
квадратно-тніодовим способом, за
безпечити триразове, а на посі
вах капусти і помідорів — чоти
риразове механізоване розпушу

У Президії Верховної Ради СРСР
Враховуючи клопотання грома

дян і шромадсьїких організацій 
про застосування смертної кари 
до. вбивць і з метою посилення 
охорони життя громадян, Прези
дія Верховної Ради СРСР поши
рила чинність Указу Президії 

вання міжрядь у двох напрямках 
з одночасним прополюванням у 
гніздах.

Особливу увагу звернути па 
своєчасне проведення обробітку 
посівів картоплі і овочевих куль
тур на зрошуваних землях, забез
печивши потрібну кількість по
дивів. Після кожного поливу про
водити розпушування міжрядь.

Організувати підживлення кар
топлі, овочевих і баштанних 
культур місцевими і мінеральни
ми добривами.

По тютюнах, махорці, льону, 
коноплях, ефіро-олійних та інших 
технічних культурах. Організува
ти старанний догляд за посівами 
тютюнів, махорки, льону, коно
пель, кенафу, ефіро-олійних, лі
карських та інших технічних 
культур з тим, щоб протягом 
усього періоду вегетації посізи 
їх були чисті від бур’янів, а на 
площах просапних культур грунт 
залишався в розпушеному стані.

(Забезпечити вершкування та 
триразове пасинкування тютюнів 
і махорки. Організувати боротьбу 
з верхівковим хлорозом та інши
ми хворобами тютюнів і махорки, 
а також боротьбу з шкідниками 
тютюнів, махорки, льону, коно
пель та інших культур.

По садах, виноградниках, ягід
никах, тутових і полезахисних 
насадженнях. Організувати висо
коякісний догляд за садами, ягід
никами, виноградниками. Між
ряддя плодоносних садів і вино
градників утримувати ® чистому 
і розпушеному стані, а в полі
ських і лісостепових районах в 
другу половину літа засівати їх 
культурами на зелене добриво. 
Приділити винятково серйозну 
увагу проведенню всіх, заходів по 
боротьбі з шкідниками садових 
насаджень як у садах колгоспів і 
радгоспів, так і на присадибних 
ділянках колгоспників, робітників 
та службовців. Для боротьби з 
заморозками під час цвітіння са
дів і виноградників провадити 
обкурювання.

Організувати своєчасний між
рядний обробіток та інші роботи 
по догляду за тутовими насад
женнями і полезахисними лісови
ми смугами в колгоспах і рад
госпах.

Рада Міністрів УРСР і ЦК КП 
України відзначили, що зразкова 
організація догляду за посівами є 
зараз найвідповідальнішим зав
данням радянських, партійних і 
сільськогосподарських органів, і 
зобов’язали обкомі і райкоми КП 
України, облвиконкоми і райви
конкоми ширше розгорнути соці
алістичне змагання колгоспників, 
робітників МТС і радгоспів за ви
конання цих робіт з тим, щоб до
битися в 1954 році одержання 
високих урожаїв всіх сільсько
господарських культур.

Верховної Ради СРСР від 12 січ
ня 1950 року «Про застосування 
смертної кари до зрадників Бать
ківщини, шпигунів, підривників- 
диверсантів» на осіб, які вчини
ли навмисне вбивство при об
тяжуючих обставинах.

Дев’ять років тому героїчний 
радянський народ і його овіяні 
славою Збройні Сили побідоносно 
завершили Велику Вітчизняну 
війну з гітлерівськими загарбни
ками. Червоний прапор перемоги 
замайорів над рейхстагом у Берлі
ні. Фашистські агресори були роз
громлені. Незабаром блискучими 
за своїм масштабом і швидкістю 
операціями Радянські Збройні Си
ли примусили до беззастережної 
капітуляції і імперіалістичну 
Японію.

Радянський народ, доблесна Ра
дянська Армія і Військово-Мор
ський Флот з честю відстояли 
свободу й незалежність своєї 
соціалістичної Батьківщини, вря
тували народи Європи і Азії від 
загрози фашистського понево
лення.

Радянський Союз протягом 
трьох років сам на сам бився з 
гітлерівського воєнною машиною. 
Доля війни вирішувалася на ра
дянсько-німецькому фронті. На
віть буржуазна преса тих часів 
не могла не визнати, що «на ро
сійських полях битв пишеться 
світова історія >■.

Натхненником і організатором 
всенародної боротьби проти за
гарбників в дні тяжких воєнних 
випробувань виступила Комуніс
тична партія Радянського Союзу. 
Вона підняла на боротьбу з во
рогом радянський народ, підпо
рядкувала цьому всі сили і за
соби країни, перетворила нашу 
Батьківщину в єдиний бойовий 
табір. Рішенням Центрального 
Комітету партії і Радянського 
УРЯДУ на чолі Збройних Сил Ра
дянської держави був поставле
ний великий продовжувач справи 
Леніна Й. В. Сталін. ЦК партії 
направив безпосередньо на вій
ськову роботу М. 0. Булгаиіна, 
А. 0 .Жданова, 0. С. Щербакова, 
М. С. Хрущова та інших членів 
ЦК. В суворих битвах за честь і 
незалежність нашої соціалістич
ної Батьківщини Комуністична 
партія ще більше зріднилася з 
народом.

Завдяки трудовому ентузіазмові 
радянські люди до половини 
1942 року не тільки відбудува
ли виробничі потужності, втраче
ні на початку війни, але й знач
но збільшили їх. Було перебазо
вано 1.300 великих державних 
підприємств. Соціалістична про-

Свято нерушимої дружби російського І українського народів

Відкриття декади російської літератури 
і мистецтва в Києві

6 травня у Києві в приміщен
ні державного ордена Трудового 
Червоного Прапора російського 
драматичного театру імені Лесі 
Українки 'Відкрилась декада ро
сійської літератури і мистецтва, 
присвячена великому національ
ному святові радянського наро
ду — 300-річчя возз’єднання 
України з Росією.

В залитому яскравими елек
тричними вогнями залі театру зі
брались письменники, вчені, ар
тисти, композитори, художники, 
передові люди промислових під
приємств і приміських колгоспів, 
■студенти.

Вечір відкрив голова правлін
ня Спілки радянських письмен
ників України Микола Бажай. 
Він палко вітає учасників дека
ди — видатних представників 
'російської культури, а в їх особі 
великий братерський російський 

мисловіїсть — надійним оплот 
оборони країни — постачала 
фронтові все необхідне. В самому 
лише 1944 році наша країна ви
робила понад 240 мільйонів сна
рядів, бомб і мін, тобто в 240 
раз більше, ніж використано боє
припасів за всю російсько-япон
ську війну.

Самовідданою працею колгосп
не селянство забезпечувало про
тягом усієї війни продовольством 
І СИРОВИНОЮ 'ВСІ потреби фронту 
й промисловості.

іВ ході Великої Вітчизняної 
війни повну перевагу показала 
найііередовіша для нашого часу 
радянська воєнна наука. Вияви
лися битими всі авантюристичні 
воєнні теорії німецького імперіа
лізму.

Всесв ітньоіс тор и чн а перемо га 
над німецькими і японськими ім
періалістами стала виявом могут
ності і непереборної сили радян
ського ладу, незаперечної перева
ги соціалістичної системи перед 
кан'ітмі'стичною, монолітної мо
рально -політичної єдності радян
ського суспільства, дружби на
родів СРСР, животворного патріо
тизму всіх радянських людей.

Розрахунки реакційних кіл ім
періалістичних країн на знищен
ня або різке ослаблення Радян
ського Союзу не справдилися. В 
результаті перемоги соціалізму 
над фашизмом у другій світовій 
війні сили соціалізму і демокра
тії незмірно зросли й зміцніли, а 
позиції імперіалізму і реакції 
значно ослабли. Створився могут
ній табір миру, демократії і со
ціалізму на чолі з СРСР. У цьо
му таборі в тісному єднанні ідуть 
вперед разом з радянським на
родом братські народи Польщі, 
Чехословаччини, Болгарії, Угор
щини, Румунії, Албанії, Корей
ської Народно-Демократичної Рес
публіки, Монгольської Народної 
Республіки.

Перемога Радянського Союзу 
над німецьким фашизмом привела 
до створення Німецької Демокра
тичної Республіки, яка виражає 
волю всіх миролюбних німців, 
справжні прагнення 'німецького 
народу до миру і дружніх відно
син з іншими народами.

Найміцнішим ударом по всій 
системі. світового імперіалізму 
було утворення Китайської На
родної Республіки, надзвичайне 

народ.
Слово надається першому се

кретареві президії правління 
Спілки радянських письменників 
СРСР Олексію Сурмову.

—іРосійські радянські письмен
ники і діячі російського мистец
тва, які прибули в Киї® на декаду, 
—говорить т. Сурков,—доручили 
мені передати вам і у вашій осо
бі всьому українському народові 
щиру, сердечну подяку за теп
лий, справді весняний прийом, 
який ми зустріли в Києві.

Тов. Сурков говорить про 
спільність російської і україн
ської культури, взаємозв'язок лі
тератур двох братніх народів. 
Українською мовою він проголо
шує зустрінута бурхливими три
валими оплесками здравиці на 
честь великого радянського на
роду, на честь дружби народів, 
Комуністичної партії, палко лю

зростання націонал ьно -визви л ьн о - 
го руху в колоніях і залежних 
країнах. Тепер табір миру і демо
кратії нараховує 800 мільйонів 
чоловік.

У післявоєнні роки Радянський 
Союз ,в короткі строки загоїв тяж
кі рами, заподіяні війною. Радян
ська економіка, культура зроби
ли рішучий крок вперед. Далеко 
позаду залишилися довоєнні рко- 
номічні рубежі. Тільки прйрііст 
промислової продукції за остжші 
чотири роки значно перевищує 
всю продукцію, вироблену проми
словістю в 1940 році. Партією 
та урядом вироблена і здійснює
ться розгорнута програма крутого 
піднесення сільського господарст
ва. Неухильно зростає матаЙВЧ- 
ний добробут трудящії

Радянський наро^; зайнятий 
мирною творчою працею, кровно 
заінтересований у збереженні і 
зміцненні миру. Партія та уряд 
наполегливо і послідовно здійс
нюють миролюбну зовнішню полі
тику, політику за відвернення 
нової війни, за ослаблення між
народного напруження і встанов
лення нормальних ' відносин між. 
державами.

Разом з тим не можна закри
вати очі на те, що реакційні ім
періалістичні сили проводять по
літику підготовки нової війни, 
створюють агресивні блоки, буду
ють військові бази на чужих 
територіях, роздувають безупин
ну гонку озброєнь, зривають мир
ні пропозиції Радянського Союзу, 
відновлюють німецький міліта
ризм.

Як і раніше, Радянська Армія 
і Військово-Морський Флот пиль
но стоять на сторожі інтересів 
народу, його мирної праці. Зав
дяки піклуванню партії та уряду 
наші війська мають тепер зброю, 
яка своїми бойовими якостями 
значно перевершує озброєння пе
ріоду Великої ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ. 
Наша авіація озброєна цілком 
сучасними швидкісними реактив
ними літаками. Могутню воєнну 
техніку одержали й інші роди 
зброї.

Історичний досвід показує, що 
Радянський Союз вміє постояти 
за себе і готовий дати нищівну 
відсіч будь-якому агресорові. 
який має будь-яку зброю.

Полковник П. ЯХЛАКОВ.

бимої радянської Батьківщини.
На вечорі виступили учасники 

декади — письменники і поети 
Микола Тихоне®, Борис Полєвой, 
Михайло Ісаковський, ' Віра Кет- 
лінська, Сергій Смирно®, Сергій 
Антонов та інші.

Наприкінці вечора відбувся ве
ликий концерт майстрів росій
ського мистецтва. В ньому взяли 
участь солісти Великого театру 
Союзу РСР, російський народний 
хор імені П’ятницького, Червю- 
нопрапоріний імені Александрова 
ансамбль пісні і танцю Радян
ської Армії, солісти Московської 
філармонії, учні Московського хо
реографічного училища.

Відкриття декади російської 
.літератури і мистецтва вилилось 
у хвилюючу демонстрацію неру
шимої дружби великого росій
ського, українського і всіх наро
дів СРСР. (РАТАУ).
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Соціалістичне змагання на честь 300-річчя возз'єднання України з Росією
Парторганізація в боротьбі 

за піднесення вуглевидобутку
Семенівський вуглерозріз ие 

виконав виробничого завдання 
першого кварталу. Це сталося че
рез незадовільну підготовку роз
різу до роботи в зимових умовах 
та погану організацію праці. 15 
результаті підприємство заборгу
вало країні тисячі тонн палива, 

і Партійна організація докладала 
чимало зусиль до того, щоб навес
ти порядок на дільницях, та по
трібних наслідків не добилася.

Нерідко дільниці працювали з 
перебоями, часто простоювала 
техніка. Механічна майстерня не 

^забезпечувала потреб розрізу в 
И^емонгі машин і механізмів, не- 

вистачало вагонів для перевюзки 
вугілля і породи.

Господарники вуглерозрізу, не 
відчуваючи дійового контролю 
парторганізації, не займались як 
слід підготовкою матеріально-тех
нічної бази до роботи на повну 
потужність. За ці недоліки кому
ністи різко критикували на збо
рах партійне бюро і господар
ських керівників.

Зважаючи на критику, парт- 
бюро глибше стало займатись ви
робничими справами. Для поси
лення партійно-політичної роботи 
на дільницях транспортно-від
вального мосту і вугільного скла
ду були створені партійні групи. 
На зборах партгруп обговорюва
лись питання про виконання взя
тих соціалістичних зобов’язань, 
де вносились пропозиції для під
вищення продуктивності і кра
щої організації праці. Впровад
ження ® життя пропозицій ко
муністів дало змогу колективам 
дільниць поліпшити свою роботу.

Комуністи спрямовували увагу 
всього колективу на підвищення 
продуктивності праці. На діль
ниці по видобутку вугілля пар
тійна група очолила боротьбу 
трудящих за виконання взятих 
соціалістичних зобов'язань. Тут 
відставали роботи по навантажен
ню і вивезенню породи і вугіл
ля. Машиністи екскаваторів ко
муністи тт. Білолапотков і Гелеїве- 
ря запропонували завантажувати 
состави електровозів іпо 300 тонн 
замість 130, як це робилось ра
ніше. В результаті продуктив
ність екскаватора набагато збіль
шилась.

Приклад тт. Білолапоткова і 
Гелевері наслідували й інші ма

шиністи екскаваторіїв і електро- 
возів. І, як наслідок, у квітні діль
ниця видала понад план 10 тисяч 
тонн вугілля.

Одночасно з пожвавленням ро
боти партійних груп партбюро 
посилило контроль за господар
ською діяльністю адміністрації, 
добилося більш чіткої роботи кю- 
лійпикіів та робітників механічної 
майстерні. На бюро іі партійних 
зборах не раз звітували про свою 
роботу керівні працівники роз
різу.

Мобілізації колективу на ви
конання виробничих завдань 
сприяли взяті нами підвищені со
ціалістичні зобов'язання на честь 
знаменної дати— ЗООчріччя воз
з'єднання України з Росією. Тру
дящі дали слово не тільки вико
нати виробничий план, а й до
сягти проектної потужності роз
різу.

В своїй роботі по мобілізації 
колективу на підвищення видо
бутку вугілля партійне бюро ви
користовує всі форми масово-по
літичної роботи: бесіди, лекції, 
доповіді, наочну агітацію, стінну 
пресу і іт. д.

Силами наших лекторів тт. 
Артюхюва, Федюсеїгка, Мелешюо, 
Петриченка та інших для робіт
ників регулярно читаються допо
віді і лекції на політичні, науко
во-популярні та технічні теми. 
Агітатори щодня знайомлять тру
дящих з подіями в Радянському 
Союзі та за рубежем. Комуністи 
тт. Білолапотков, Дюбрягіїн, Скляр, 
Вожено, Сніжко, Ромен, Сидоров 
і інші поряд з читкою матеріалів 
з газет поширюють досвід пере
дових (виробничників, самі пода
ють приклад в роботі.

ІІарторгаяізація іне припиняє 
роботи по мобілізації колективу 
на розв’язання свого головного 
завдання — поїв ного освоєння 
проектної ’ потужності розрізу, 
дбає про те, щоб безперервно зро
стала провідна роль комуністів, 
як носіїв нового, прогресивного, 
щоб вони жили не тільки сьогод
нішніми інтересами розрізу, а 
бачили завтрашній день підпри
ємства. В цьому — запорука на
ших дальших успіхів.

Л. КОЛУЗАНОВ, 
секретар партбюро Семенів- 

ського вуглерозрізу.

На честь свята
Самовіддано трудяться в ці 

дні гірники шахти К» 2-3.
Шахтарі прагнуть зустріти 

визначну істеричну дату —300- 
річчя возз’єднання України в.Ро
сією новими трудовими пода
рунками.

Самовідданою працею відзна
чаються наваловідбійники діль
ниці ■№ 5 Іван Дробот, Василь 
Буриаченко, Іван Фіртич, Василь 
Сороколєт, Олексій Ломовацькин. 
Свої змінні завдання вони вико
нують іна 150—175 процентів.

Не відстають від них і про
хідники цієї дільниці тт. Кузь- 
меінко, Хвостиков, Капелюшний 
та багато інших, які ведуть пе
ред в соціалістичному змаганні 
на честь великого свята.

Л. БЄЛОВА.

Виконують замовлення 
сільського господарства
Новими виробничими перемога

ми зустрічав колектив ■інструмен
тально-ковальського цеху заводу 
«Червоний ливарник» свято 300- 
річчя возз’єднання України з Ро
сією.

Зараз робітники цеху викону
ють важливе замовлення сіль
ського господарства — виготов
ляють культиватори і запасні 
частини до них.

Особливо відзначаються на 
ціп роботі ковалі ■ тт. Черняв- 
ський, Карпенко, Сидунов та мо
лотобійці тт. Савідвд, Блохин, 
Сафронеінко, які в півтора рава 
•перевиконують денні завдання.

О. ТРОЦЕВСЬКИЙ, 
працівник заводу «Червоний 

ливарник».

Будівники Каховського гідро
вузла широко розгорнули соціа
лістичне змагання на честь 300- 
річчя возз'єднання України з Ро
сією. Успішно завершивши вироб
ничу програму першого кварталу, 
дніпробудівці все ширше розгор
тають монтажні та бетонні роботи 
по спорудженню судноплавного 
шлюзу, будинку гідроелектростан
ції. водозливної греблі. Вперше в 
історії будівництва гідротехнічних 
споруд провадиться монтаж бло- 
ків-гіганіів. У перший такий блок 
за шість днів було встановлено 
325 тонн складної арматури і ук
ладено 6900 кубометрів бетону. 
Будівництво гідроелектростанції 
блоками-гігантами набагато ско
рочує строки спорудження.

На знімку: на бетоновозній ес
такаді. Прескліше РАТАУ.

Наші кандидати 
на виставку

Працівники радгоспу «Комін
терн», як і вг.і працівники сіль
ського господарства радянської 
країни, активно готуються до 
участі у Всесоюзній сільськогос
подарській виставці, що відкриє
ться 1 серпня ЦЬОГО І]юку в 
столиці нашої Батьківщини — 
Москві.

Колектив радгоспу покаже на 
виставці сім ікоіршірекюрдисток і 
одного бика, червоної степної по
роди.

Робітники радгоспу по праву 
гордяться такими коровами, як 
«Болта», що яа другу лактацію 
дала і5:826 кілограмів молока, а 
«ІІива»—6.265 кіжмфамів. Від 
корів «Калинки», «Халви» та 
«Німфи» надоєно по 7 тисяч кі
лограмів молода. В цілому по рад
госпу їв 1952 — 1953 господар
ському році надоєно на кожну 
корову по 4.418 кілограмів мо
лода.

Високі врожаї вбирає радгосп 
зернових культур. За два остан
ні роки сере,дній урожай стано
вить озимої пшениці 23,5 цент
нера з гектара, ячменю—24,8 і 
вівса—24,4 центнера в гектара.

Передова тракторна бригада
Тракторна бригада № Б, де 

бригадиром т. Омельчеініко, — од
на в кращих їв Олександрійській 
МТС. На 20 квітня виробіток на 
15-сильний трактор у бригаді 
становить 208 гектарів.

Бригада успішно провела сів
бу ранніх зернових і технічних 

Радгосп достроково розрахував
ся з державою по всіх видах пос
тавок продуктів рільництва і тва
ринництва.

Від нашого колективу на Все
союзну сільськогосподарську вис
тавку визначено 49 передовиків 
виробництва. Серед них доярки 
т. Глижинська, яка надоїла в се
редньому по 5.707 кілограмі® мо
лока від кожної корови, а 
тт. Лещенко, Котлова, Повалій і 
Тягла—по 4.500 кілограмів мо
лока.

За досягнуті успіхи в розвит
ку радгоспного виробництва за
воювали право участі на сіль
ськогосподарській виставці брига
дир донного стада т. Курінний, 
бригадир по вирощуванню мо
лодняка т. Гора, телятниця т. Єре
менко, шофери вантажних авто
машин тт. пу'Жнеці^Гі Навоєніко, 
бригадир ірйґьничої иригади дру
гого відділку т. Кушнір та інші.

Цього 'року весь колектив рад
госпу ще з більшою наполег
ливістю бореться за право участі 
на виставці в наступному році.

Н. МИШАКОВ. 
зоотехнік.

культур на площі 200 гектарів 
при високій якості робіт іі в кра
щі агротехнічні строки.

На весняних польових роботах 
вона зекономила значну кількість 
пального. Бригаду занесено на 
Дошку пошани району.

Потужна техніка в умілих руках
Я,ка,в Трохимович Єременко у 

вугільній промисловості працює 
дамно. Спочатку добував вугілля 
він у Донбасі. Після Вітчизняної 
війни працює в буроіву гільдій 
промисловості Олександрії.

З кожним днем роботи, з кож
ною видобутою понад план тон
ною вугілля Яків Трохимович 
все більше захоплюється обра
ною спеціальністю. Зростало праг
нення давати радній Батьків
щині все більше іі більше па
лива.

—Але як досягти цього?—ду
ма® т. Єременко. Який обрати 
шлях, яку освоїти, а потім і осад- 
лати машину, щоб здійснити 
свою мету?

В цей час буровугільні підпри
ємства Олександрії оснащались 
новими потужними машинами. 
Серед них були високопродуктив
ні екскаватори. І Яків Трохимо

вич твердо вирішив стати екска
ваторником.

Поставив він перед собою таке 
завдання і наполегливо домагався 
здійснення його. В 1947 році 
без відриву від виробництва пос
тупає на восьмимісячні курси ма
шиністів і успішно закінчує їх.

Набуті теоретичні знання тав. 
Єременко підкріплює потім прак
тичною роботою на монтажі од
ного з найпотужніших екскава
торів, на якому потім і довелось 
працювати.

Спочатку він був помічником 
досвідченого на вуглерозрізі май
стра по видобутку вугілля маши
ніста екскаватора т. Горовецького 
Івана Феофановича, нині депута
та Верховної Ради СРСР. У ньо
го Яків Трохимович запозичив 
багатий досвід, а незабаром став 
самостійно управляти складною 
машиною.

— Кілька років, — говорить 
т. Єременко, — потужним екска
ватором я видобуваю вугілля. 
Колишня мрія стала, дійсністю. 
Сотні тонн палива даю рідній 
країні щозміни. Виробниче норми 
перевиконую.

— Головне в організації пращі,
— продовжує Яків Трохимович,
— ущільненість робочого часу 
бригади, кожного екскаваторника, 
точне визначення обов’язків і 
неодмінне своєчасне їх виконан
ня, висока трудова дисципліна, 
злагодженість, розпорядливість, 
оперативне керівництво і допо
мога адміністрації нашої вугіль
ної дільниці.

— Не пам’ятаю випадку, щоб 
хтось з нашої бригади не вико
нав мого розпорядження або вка
зівки. В самовідданій праці на 
благо рідної Батьківщини ми 
вчимось і вчимо один одного, до

помагаємо, поважаємо і турбує
мось один за одного. Це робить 
налп невеликий колектив згурто
ваним, дерзаючим в труді.

—На звернення москвичів про 
дальше підвищення продуктив
ності праці ми зобов’язались що
зміни видавати понад завдання 
сто тонн вугілля і з честю до
тримуємо свого слова. Так, 24 
квітня ми дали за зміну понад 
норму 400 тонн вугілля. Заробив 
я за цю зміну 102 карбованці. 
Високо оплачено працю і моїх 
товаришів.

—Успіх в нашій роботі забезпе
чується своєчасною підготовкою 
робочого міісця, справністю меха
нізмів і в цілому агрегата. На
чальник вугільної дільниці і гір
ничий майстер виходять на ро
боту за однучлівтрри години до її 
початку. Вони готують робочі 
місця для екскаваторів, засоби 
для транспортування видобутого 
вугілля, виписують паради і ви
дають їх робітникам. А як тільки 

закінчилась робота змін, кожна 
бригада знає овій виробіток. Про 
це дбає гірничий майстер т. Лог- 
винов і його колеги в інших змі
нах. В час вимушених простоїв 
кожна бригада усуває найдрібні- 
ші неполадки в механізмах екс
каваторів, що гарантує постійну 
їх справність і високопродуктив
ну роботу.

Все це і забезпечило виконання 
зміною машиніста екскаватора 
комуніста т. Єременка Якова Тро- 
химовича норм виробітку в бе
резні на 121 процент, за перший 
квартал — на 107 .процентів. За 
сумлінну роботу т. Єременко за
несений на обласну Дошку по
шани.

Такий славний 
шлях машиніста 
т. Єременка. За це

виробничий 
екскаватора 
його пова

жають трудящі вуглерозрізу, з 
задоволенням і гордістю розпові
дають про його роботу і успіхи.

І. КАНДОВ.
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Великий російський
65 років тому—10 травня 1889 

року —помер видатний російський 
письменник-сатирик Михайло Єв- 
графович Салтиков-Щедрін.

Геніальний творець комуністич
ної партії і Радянської держави 
Володимир Ілліч Ленін і великий 
продовжувач його справи йосиф 
Віссаріоновнч Сталін високо ціни
ли творчість М. Є. Щедріна: ство
реними ним літературними обра
зами вони неодноразово користу
вались, коли клеймили опортуніс
тів всіх мастей, зрадників револю
ційного руху, бюрократів, безглуз
дих адміністраторів, косність, ру
тинерство, мракобісся.

Перші ж твори Щедріна звер
нули на себе увагу «всеросійсько
го жандарма» царя Миколи І. 
Михайло Євграфович був заареш
тований і відправлений на заслан
ня під нагляд поліції, де він про
був 7 років. На засланні М. Є. 
Салтиков служив чиновником і по 
роботі відвідував різні міста і 
села, спускався в гущу селянства 
північного сходу Росії. Служба 
серед чиновницької бюрократії 
багато^чого навчила Щедріна, і з 
цієї шк “з.ц він 4Иніс глибоке пре- 
зирство. ненависть до бюрократії. 
Все цс мало велііке значення для 
його літературної творчості, яка 
особливо широко розгорнулась 
після повернення його до Петер
бурга в 1855 році.

В Петербурзі Салтиков-Щедрін 
відкрито примкнув до табору ре
волюційної демократії і увійшов 
до складу редакції журналу «Со- 
временник», очолюваної М. Г. Чер- 
нишевським і М. О. Некрасовим.

Зберегти
Там, де століття або тисячоліт

тя тому жили люди, в землі збері
гаються предмети і залишки гос* 
подарської діяльності людини. Па 
місці стародавніх поселень часто 
знаходять знаряддя праці, зброю, 
уламки глиняного посуду, моне
ти, прикраси і художні вироби з 
каменю, кістки, міді, бронзи, залі
за, срібла і золота, залишки де
рев'яних, глиняних і кам’яних бу
дівель і багато іншого. В найдав
ніших курганах і могилах знахо
дять багато предметів домашнього 
вжитку і зброю. Ці знахідки допо
магають археологам та історикам 
повніше вивчити історію народів 
нашої Батьківщини.

Стародавні речі, приховані в 
землі, є всюди. Нерідко при пер
шому ж розкритті верхніх пластів 
ніколи не ораної землі виявляють 
найцінніші знахідки. Так було в 
колгоспі «Сила», Красноярського 
краю. На його землях у 1940 році 
прокладався шосейний шлях. Ви
рівнюючи невеликий плоский горб, 
будівники шляху зразу ж під дер
ном почали викопувати улаМки 
товстої глиняної черепиці. Вони 
повідомили про знахідки в місце
вий Абаканський музей. На це

Сергій ВОСКРЕКАСЕНКО

Травневі частушки
Сяє сонце над полями,
Цвіт, буяння всюди.
З Травнем, сонцем, солов’ями 
Всіх вас, добрі люди.

Я з гармонією разом,
Разом з говорушкою 
Тих, що справі заважають, 
Битиму частушкою.

Он «діяч» ніяк з району 
Не потрапить на село,— 
В «діяча» до телефону 
Вухо, мабуть, приросло.

Після арешту Чернишевського і 
закриття журналу Салтиков разом 
з Некрасовим редагував журнал 
«Отечественньїе записки», який 
продовжував справу «Современ- 
ника».

В 1868 р. Михайло Євграфович 
остаточно пориває свої зв'язки з 
пануючим класом, кидає службу, 
цілком поринає в роботу револю
ційної демократії і до кінця жит
тя не залишає бойового поста в 
російській літературі, наслідуючи 
в своїй діяльності традиції і запо
віти Бєлінського, Добролюбова, 
Чернишевського.

Перу М. Є. Салтикова-Щедріна 
належать видатні твори російської 
літератури: «Історія одного міста», 
«ГІомпадури і помпадурші», «Пани 
Головльови» і багато інших.

для науки цінні
місце виїхала археологічна експе
диція, яка відкопала руїни палацу 
II століття до нашої ери китай
ської архітектури.

У музеях країни зберігаються 
найрізноманітніші, випадково знай
дені речі. Більшість з них була 
виявлена при розорюванні цілини 
і при розкопуванні землі для бу
дівництва.

У Ленінграді, в Державному 
музеї Ермітаж, є найцінніша ко
лекція золотих і срібних блюд, 
глечиків та інших предметів, знай
дених на орних землях Уралу, го
ловним чином у Молотовській об
ласті, на Алтаї, в Казахстані та в 
інших місцях нашої Батьківщини. 
Цілі музеї, наприклад, Мінусін- 
ський у Сибіру, створені завдяки 
збиранню речей, виораних при 
розорюванні цілини. Всі ці знахід
ки являють величезну цінність для 
нашої науки. Багато сторінок іс
торії народів СРСР написано на 
підставі вивчення стародавніх ре
чей, знайдених у землі.

У найближчі роки в Сибіру, 
Казахстані, на Уралі, у Поволжі 
і в інших місцях нашої країни 
будуть підняті мільйони гектарів

Вже сховається й ворона
У густому просі,
А нам пишуть, пишуть, пишуть 
Про сівбу і досі.

От морока з чоловіком!
Ані се тобі, ні те, — 
Де вже тільки не садили, 
Як затявся, не росте.

Агроном прибув із міста
І живе в нас наче гість:
Устає він о десятій,
А шабашить рівно в шість.

сатирик
Багато образів, створених Щед

рішім, живуть і досі: образ ханжі, 
зрадника і лицеміра Іудушки Го- 
ловльова, куркулів-глитаїв Разу- 
ваєва і Колупаєва, продажного 
базіки адвоката Балалайкіна, роз
тлінних буржуазних журналістів 
Подхалімова і Тряпічкіна, запо
падливих адміністраторів - помпа- 
дурів, тупих мракобісів чиновни
ків міста Глупова' премудрого 
піскаря та багато інших.

У боротьбі з лютою царською 
цензурою ІЦсдрін досконало ово
лодів «езопівською мовою»—умін
ням приховувати революційні ідеї 
під легальною формою. Цією мо
вою написані знамениті «Казки» 
Щедріна, в яких він сміливо ви
кривав царський режим і закликав 
з позицій революції до критики 
тодішніх порядків.

До Великої Жовтневої соціалі
стичної революції буржуазні літе
ратурознавці зневажливо стави
лись до літературної творчості 
М. Є. Салтикова-Щедріна, вважа
ючи його лише публіцистом, авто
ром літературних карикатур і 
фейлетонів. Лише після Жовтня 
літературна спадщина Щедріна 
дістала повне визнання. Його тво
ри вперше при радянській владі 
були видані з перевіреними і ви
правленими текстами. До цього 
вони виходили в світ перекруче
ними царською цензурою. Вивчен
ня творів великого письменника- 
сатирика стало обов'язковим в 
радянській школі. Книги Щедріна 
мають незмінно широкий попит 
мільйонів радянських читачів.

знахідки
цілинних і перелогових земель. 
Безсумнівно, що на новоосвоюва- 
них землях буде знайдена значна 
кількість стародавніх предметів. 
Важливо зберегти їх для науки.

Всі виявлені стародавні речі 
треба зібрати, записати, при яких 
умовах і де вони були знайдені. 
Ці речі і записи про них необхід
но передавати в місцеві музеї, які 
повинні повідомляти про знахідки 
в Академію наук СРСР і в ака
демії наук союзних республік. Зі
брані воєдино дані про знахідки 
стародавніх речей на нових зем
лях становитимуть найцінніший 
вклад у радянську історичну нау
ку. Знайдені речі збагатять колек
ції наших музеїв.

Колгоспники, працівники МТС 
і радгоспів, комсомольці і піонери, 
вчителі і школярі можуть подати 
неоціненну допомогу радянській 
науці збиранням знахідок старо
давніх речей на цілинних і пере
логових землях.

Л. ЄВТЮХОВА.
Учений секретар відділу по
льових досліджень Інституту 
історії матеріальної культури 
Академії наук СРСР.

Посаджу канцеляриста 
В перегнійний горщик, 
Повезу його у поле 
Під травневий дощик.

Нема татка до обіду
І нема до снідання, — 
Три доби підряд у нього 
Тягнеться засідання.

Чоловік балака добре
І не заїкається,
А як стане що робити, — 
Зразу ж спотикається.

(«Перець»).

Втрати французів в Індо-Китаї
ШАНХАЙ, 5. (ТАРС). В'єтнам

ське інфоірмаційке агентство, по
силаючись на повідомлення уря
дів опору Кхмеру і Патет-Лао, 
повідомляє, що втрати французь
кого експедиційного корпусу, за
подіяні йому Народно-визвольни
ми арміями Кхмеру і Патет-Лао з 
квітня 1953 року по 31 березня 
1954 року, становлять 13.856 
солдатів і офіцерів.

У В’єтнамі після того, як у 
жовтні 1953 року противник «ро
бив марну спробу вторгнутись у 
райони на південний захід від 
Нінь-'Біня, в'єтнамська Народна

Бої під Дьєн - Бьєн - Фу
ШАНХАЙ, 4. (ТАРС). Як пе

редає В’єтнамське інформаційне 
агентство, в ніч з 3 на 4 травня 
частини в’єтнамської Народної 
армії атакували останній фран
цузький пост на захід від Муонг- 
Таня, біля Дьєн-Бьєн-Фу. Після 
півторагодинного бою весь воро

Олександрійське училище механізації 
сільського господарства № 1 

до 20 травня 1954 року
ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ 

Училище готує: 
трактористів-машиністів та підвищує кваліфіка

цію бригадирів тракторних бригад і їх помічників. 
Строк навчання 1 рік
Учні забезпечуються обмундируванням, харчуванням, 

гуртожитком і стипендією.
ДИРЕКЦІЯ.

Олександрійська районна контора 
„ ЗА ГО ТЖИВСИРОВИНИ*

ДОВОДИТЬ ДО ВІДОМА колгоспів, колгоспників, мисливців 
та інших здавців шкіряної, хутрової сировини і вовни 
про те, що
з 1 травня по 1 червня цього року райконтора 
„Заготживсировини" провадить Інвентаризацію 
неотоварених квитанцій та ордерів,
виданих конторою „Заготживсировини“ до 1 січня 1954 року.

Всі неотоварені квитанції та ордери в указаний строк 
треба обміняти в конторі «Заготживсировини» і на обмін
них пунктах на єдиний документ форми № 12, який є 
єдиною підставою на право придбання товарів у торговель
ній сітці споживчої кооперації.

Колгоспи, колгоспники, мисливці та інші здавці сировини, 
які не одержать до 1 червня цього року в торговельній сітці 
споживчої кооперації товарів, що їм належать, і не обміняють 
наявні у них на руках квитанції,

позбавляються дальшого права на придбання 
товарів, а квитанції, не подані для реєстрації до 
вказаного строку, вважатимуться недійсними.

Графік проведення інвентаризації по сільрадах
Лікарівська—7-8 травня, Березівська—10-11, Ворошилов- 

ська—11-12, Протопопівська-12-14, Петрозагірська—13, Бавдурів- 
ська—13-15, Дівочепільська—14-15, Костянтинівська—15-17, Яси- 
новатська—16, Недогарська—17-18, Морозівська—17-18, Занфи- 
рівська—18-19, Бойківська—19-20, Косівська—20-22, Мартоіва- 
нівська—21-22, Звенигородська—24-26, Новопилипівська—7-31, 
місто і робітничі селища—7-31.

Контора міститься по вул. Леніна, 94.
ДИРЕКЦІЯ.

Громадянин Петренко Олександр Іванович, який проживає в 
м. Олександрії по вул. Карла Лібкнехта, 99, порушує справу про 
розторгнення шлюбу з громадянкою Петренко Раїсою Єфремівною, 
що проживає в м. Олександрії по вул. Кар'єрній, 14.

Справа розглядатиметься в народному суді 1 дільниці м. Олек
сандрії. __________________________ '

Народний суд 1 дільниці м. Олександрії розглядатиме справу 
про визнання безвісті відсутнього громадянина Юниченка Антона 
Корнійовича, 1895 року народження, уродженця м. Олександрії — 
померлим.

Громадянам, яким відомо про місце перебування або смерть 
громадянина Юниченка А. К„ належить повідомити в нарсуд 1 діль
ниці м. Олександрії.

армія знищила 67.343 солдати та 
офіцери і захопила 17.784 оди
ниці зброї різного типу. Крім то
го, в’єтнамська Народна армія 
знищила 138 літаків противни
ка, 86 канонерських човнів або 
моторних катерів, 172 паровози
i вагони, 1.143 автомашини і ве
лику кількість зброї, боєприпасів
ii пального.

Загальні втрати противника, 
заподіяні йому в’єтнамською На
родною армією з грудня 1!І46 
року по 31 березня 1954 рст<у. 
становлять 381.723 солдати і 
офіцери.

жий гарнізон цього 
узятий в полон.

З 1 травня в’єтнамська Народ
на армія зайняла п’ять ворожих 
постів, знищила шість рот про
тивника і захопила все їх озбро
єння і боєприпаси.

Редактор В. МАЛЕНКО.
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Зразкова організація догляду за 
посівами є зараз найвідповідальніше 
завдання в боротьбі за високий 
урожай.

Догляд за посівами—важливий етап 
боротьби за врожай

Колгоспи. МТС 1 радгоспи 
району, борючись за виконан
ая поставлених в рішеннях 
вересневого та лютнево-бе- 

4 ^езневого Пленумів ЦК 
НПРС завдань по підвищен
ню врожайності всіх сільсько
господарських культур, більш 
організовано провадять в цьо. 
му році польові роботи, ши
роко застосовують передова 
агротехнічні прийоми, насам
перед квадратно - гніздовий 
спосіб посіву соняшника, ку
курудзи, картоплі, овочевих 
та інших культур.

Однак успішне проведення 
весняної сівби є лише почат
ком боротьби за врожай.

Зараз настав важливий пе
ріод робіт — догляд за посі
вами. Своєчасно і якісно об
робити кожний гектар посіву 
— головне завдання в бо
ротьбі за врожай на даному 
етапі. Щоб добре справитися 
з цим завданням, потрібні 
велике напруження людських 
сил і висока майстерність ме
ханізаторів. Справа в тому, 
що майже одночасно треба 
провадити обробіток багатьох 
просапних культур, прополю
вання озимих і ярих, забезпе
чити старанний догляд за па
рами і т. д.

Цього року площі просап
них культур значно розшири
лись. Роботи дуже багато. 
Від партійних організацій, 
керівників МТС і колгоспів, 
спеціалістів сільського госпо
дарства вимагається в цей 
час особливо оперативно 
керувати сільськогосподар
ським виробництвом. Вони 
зобов’язані залучити до обро
бітку й догляду за посівами 
все працездатне населення, 
до дна використати потужну 
техніку МТС і всі засоби, які 
є в розпорядженні колгоспів.

Необхідно з винятковою 
увагою спланувати і провес
ти весь комплекс агрозаходів 
по боротьбі з бур'янами і 
шкідниками сільськогоспо
дарських рослин, забезпечити 
правильну організацію праці 
хліборобів і на основі широ
ко розгорнутого соціалістки, 
ного змагання добитися вико
нання і перевиконання ден
них норм кожним колгоспни
ком і колгоспницею, кожним 
тракторним агрегатом. Тіль
ки за цих умов можна досяг
ти успіху.

Саме так зрозуміли свій 
обов'язок в колгоспі їм. 18 
нартконференції. Тут зазда-

Юаілейна сесія районної
9 травня в приміщенні місько

го Будинку культури відбулася 
ювілейна сесія районної Ради де
путатів трудящих, присвячена 
300-річчю возз’єднання України 
з Росією.

З доповіддю про знаменну дату 

легідь склали план проведен
ня просапних робіт, який 
сьогодні публікується в на
шій газеті, підготували необ
хідні знаряддя і зараз успіш
но ведуть догляд за посівами.

Колгоспники артілі їм. 18 
партконференції уже закін
чили шаровку буряків, прове. 
ли проривку і поперечний об
робіток міжрядь соняшника.

Непогано організовано дог
ляд за посівами в колгоспах 
їм. Ворошилова, їм. Володи
мира Ульянова та інших.

Однак у багатьох колгос
пах погано підготувались до 
проведення міжрядного обро
бітку просапних культур. Так, 
в колгоспі їм. Карна Маркса 
досі не закінчено шаровки 
буряків, а до проривки со
няшника ще й не приступа
ли. Голова правління т. Тка- 
ченко зневажливо ставиться 
до вимог спеціалістів сіль
ського господарства, система
тично порушує правила агро
техніки. Але цього чомусь не 
помічає партійна організація 
колгоспу.

Повільно розгортають ро
боти по догляду за посівами і 
в колгоспах їм. Хрущова, 
« Прапор комунізму», ім. 12- 
річчя Жовтня та інших.

В значній частині колгос
пів до цього часу не органі
зовано боротьби з буряковим 
довгоносиком, ховрахами та 
іншими шкідниками.

Треба, як цього вимагає 
постанова Ради Міністрів 
Української РСР і Централь
ного Комітету КП України, 
максимально використати всі 
наявні засоби для старанного 
обробітку всіх посівів сіль
ськогосподарських культур, 
для боротьби з шкідниками.

Прогаяти нині день, годи
ну — значить втратити вро
жай. Ось чому потрібна висо
ка організованість керівників 
МТС і колгоспів, всіх спеці
алістів сільського господар
ства. Місце агронома зараз 
— в полі. Він повинен бути 
не тільки порадником, а й 
справжнім організатором ви
сокоякісного догляду за по
сівами, відповідати за почес
ну справу, яку йому доручи
ла держава.

Організація догляду за по
сівами є зараз, як відзначили 
Рада Міністрів УРСР і ЦК 
КП України, найвідпові
дальнішим завданням пар
тійних, радянських і сіль
ськогосподарських органів.

Ради депутатів трудящих
в житті трудящих України — 
возз’єднання з своїм старшим ро
сійським братом виступив секре
тар райкому КП України т. Ііваш- 
кевич.

Після доповіді відбулася ху
дожня частина.

На ознаменування 300-річчя возз’єднання України з Росією

Спектакль Київського театру опери 
та балету імені Т. Г. Шевченка

У Москві, на ознаменування 
300-річчя возз'єднання України з 
Росією, з великим успіхом висту
пає прославлений оперний колек
тив України—Київський Держав
ний академічний театр імені 
Т. Г. Шевченка.

Трудящі столиці проявляють 
глибокий інтерес ідо постановок 
гостей. Кияни вже показали моск
вичам на сцені Великого театру 
оперу «Бшцан Хмельницький»

Денада російської літератури і мистецтва в Ниєві
У столиці Радянської України 

а великим успіхом триває декада 
російської літератури і мистец
тва, присвячена 300-річчю воз
з'єднання України з Росією.

Глибокий інтерес викликають 
у киян спектаклі Великого ака
демічного театру СРСР, концерти 
Червонотірапорного імені Але-к- 
гаїядрзва ансамблю пісні і танцю 
Радянської Армії, російського на
родного хору імені П’ятницькоіго, 
молодих виконавців Москви і 
Ленінграда..

9 гражня н Колонному залі Ук
раїнської республіканської філар
монії відбувся дитячий ранок. 
Перед піонерами і школярами

Радянський народ відзначив День Перемоги
Радянський народ широко від

значив дев’яті роковини з дня 
поібідоносного закінчення Великої 
Вітчизняної війни Радянського 
Союзу проти 11ІТЛЄ'РІ№Ь'К0Ї Німеч
чини.

На підприємствах і в устано
вах, у колгоспах, МТС і радгос
пах відбулися бесіди і доповіді 
на тему «Комуністична партія — 
натхненник і організатор пере
мог Радянських Збройних Сил 
у Великій Вітчизняній війні». 
Проведені зустрічі колишніх 
фронтовиків з трудящими. іВ клу

Делегація шахтарів Олександрії повернулася з Грузії
В Олександрію повернулася де

легація гірників тресту «Олек- 
сандріявугілля», яка їздила в 
грузинське місто Ткібулі для об
міну досвідом і перевірки вико
нання зобов'язань, взятих колек

До 30-річчя з дня відкриття музею революції СРСР в Москві

Москва. Музей революції СРСР на вулиці Горького. Прескліше ТАРС.

К. Данькевича і балет «Маруся 
Богуславкал А. Свєчніїкоіва. Обид
ва спектаклі зустріли гарячий 
прийом.

9 травня йшов .спектакль «На
талка Полтавка» М. Лисенка за 
одно'ймсніно.ю п’єсою І. Котлярев
ського. Цеп твір справедливо на
зивається народною оперою, пер
линою української оперної кла
сики.

Спектакль був показаний у но

виступили письменниця Агнія 
Варто, поет Олександр Жаров, па
радний артист СРСР І. С. Коз- 
ловський, народна артистка 
РРФСР II. Д. ПІпіллер, солісти 
Червононірапоірного ансамблю, хор 
імені П’ятницького, студенти 
Московської консеірваторії і учні 
Московського хореографічного 
училища.

З великим успіхом пройшла 
вдруге показана киянам артиста
ми Великого театру СРСР опера 
Ю. Шапоріна «Декабристи». В 
Палаці культури працівників 
харчової промисловості відбувся 
літературний вечір, в якому взя
ли участь російські письменни

бах і бібліотеках відкрилися вис
тавки і фотовітрини, матеріали 
яких розповідають про всесвітньо- 
історичну перемогу Радянських 
Збройних Сил, про героїчні подви
ги безстрашних воїнів Радян
ської Армії в боротьбі проти гіт- 
деірівських 'загарбників.

В Центральному музеї Радян
ської Армії у Москві 9 травня 
побувало понад 2 тисячі робітни
ків, службовців, студентів, воїнів 
Радянської Армії і Військово-Мор
ського Флоту. В численних залах 
вони знайомилися з реліквіями 

тивами Олександрійської шахти 
А» 2-3 і ткібульської імєіні Мо
лотова.

Українські вугільники побу
вали на шахтах Ткібулі. Вони оз
найомились з передовими метода

вій постановці, яку театр здійс
нив перед поїздкою в Москву.

Московські глядачі тепло зус
тріли виступ українських майст
рів мистецтва. В залі не раз лу
нали пажі оплески.

На спектаклі були присутні 
товариші Г. М. Малевіков, М. С. 
Хрущов, М. 0. Булганін, Л. М. 
Катанович.

(РАТАУ).

ки, художні колективи і окремі 
виконавці.

Відбулись також вечори росій
ської літератури і мистецтва на 
багатьох підприємствах, в уста
новах і вищих учбових закладах 
столиці. Вони всюди виливаються 
в демонстрацій» нерушимої бра
терської дружби українського і 
російського народів.

Група російських письменників 
і майстрів мистецтв відвідала 9 
травня Переяслав-Хмельницький. 
Трудящі міста і району зустріли 
їх хлібом-сіллю. В районному 
Будинку культури відбувся з 
участю гостей великий вечір.

(РАТАУ).

бойової слави Збройних Сил 
СРСР.

Увечері 9 травня, на ознаме
нування Дня великої перемоги, 
за наказом Міністра Оборони Со
юзу РСР Маршала Радянського 
Союзу М. 0. Бултанііна, в столиці 
нашої Батьківщини—Москві, в 
столицях союзних республік і міс- 
тах-героях: Леиінграді, Сталінтра- 
ді, Севастополі й Одесі був зробле
ний салют тридцятьма артилерій
ськими залпами. Скрізь відбулися 
масова народні гуляння.

(РАТАУ).

ми ведення гірничих робіт, зо
крема, металевим кріпленням 
штреків, механізацією трудоміст
ких робіт, гідрозаікладкою тощо.

Делегацію тепло приймали 
грузинські друзі.
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ЗДІЙСНЮЮЧИ НАКАЗ ВИБОРЦІВ Повідомлення ТАРС
Під час останніх виборів до 

місцевих Рад, а також під час 
ввітіїв депутатів перед виборцями 
Войнівки трудівники села подали 
десятки цінних пропозицій. Вони 
пропонували поліпшити роботу 
радянського апарату, культурно- 
побутове і медичне обслужування 
населення. В наказі виборців за
гострювалась увага на подання 
допомоги правлінню артілі у змііц- 
неінні трудової дисципліни серед 
хліборобів, на дальший розвиток 
сільського господарства і благоус
трою села.

Виконком сільської Ради (го
лова т. Чередниченко) вивчив ці 
пропозиції, виділив депутатів, 
відповідальних за їх здійснення, 
встановив систематичний кон
троль за реалізацією наказу ви
борців.

Для успішного проведення в 
життя пропозицій трудящих ви
конком залучив також широкий 
актив з числа 'Колгоспників сіль
госпартілі ім. 18 з’їзду ВІіГІ(іб) 
та інтелігенції села.

Велику роль у багатогранній 
діяльності сільської Ради відігра
ють постійно діючі комісії: сіль
ськогосподарська (голова т. Губа), 
'культосвітня' (голова т. Лисенюо), 
фінансово-бюджетна (голова тов. 
Дубовий). У діяльності кожної ко
місії беруть участь 10—15 акти
вістів. Вопи мобілізують трудя
щих села на успішне виконання 
державних завдань, на здійснення 
заходів по впорядкуванню дворі®, 
вулиць, садів тощо.

'Сільськото.аподарсь'ка комісія 
велику допомогу поїдає правлінню 
артілі у виконанні рішень верес
невого та лютнево-березневого 
Пленумів ЦК КПРС. На сесіях 
сільської Ради обговорюється 
господарська діяльність правлін
ня, виробничих бригад, ланок. 
Так, що до початку весняно-по
льових робіт на сесії сільради 
бригадир рільничої бригади тов. 
ИІаповало'в доповідав про готов
ність колгоспу до сівби. 13 квіт
ня голова правління артілі тов. 
Дубовий звітував про стан підго
товки до обробітку посівів. Депу
тати разом з відповідними комі
сіями, готуючи питання на обго
ворення сесії, глибоко вникають 
в стан справ. Це дає змогу пра
вильно оцінити обстановку, пос
тавити (конкретні завдання. Бага
то депутатів сільської Ради бе
руть активну участь у колгосп
ному виробництв;!. Наприклад, тт.

Кругленко, Одарич ІІ Вишневець- 
кий добре працювали на сіпаль
них агрегатах. Депутат Костянтин 
Граібенко — бригадир рільничої 
бригади. Керована ним бригада 
завоювала першість у соціаліс
тичному змаганні на сіївбі. Добре 
знаючи справи, депутати висту
пають з співдоповідями на сесі
ях. Повсякденна допомога сіль
ської Ради правлінню позитивно 
позначається на діяльності кол
госпу. Він в числі перших у ра
йоні завершив сівбу, зразково 
утримує худобу.

Уіспішно виконується наказ ви
борці® і по впорядкуванню села 
та поліпшенню культурно-освіт
ньої роботи. В селі відремонтова
ні всі шляхи, будинки, вулиці, 
висаджено близько двох тисяч 
декоративних дерев.

Широко розгорнула свою діяль
ність культурно-освітня к омісія, 
до якої входять депутати тт. Ли- 
сенко, Козленко, Чередниченко, 
ІІавлюк. Вона залучила до робо
ти понад 20 чоловік активістів. 
Вся їх увага спрямована на під
несення рівня культосвітньої ро
боти. Члени комісії беруть актив
ну участь у роботі клубу, бібліо
теки, гуртків художньої самоді
яльності, організовують читання 
лекцій і доповідей для населення. 
Не випускається з поля зору і 
школа. Всі діти шкільного віку 
охоплені навчанням.

Заможно й культурно живуть 
трудящі села Войнівки. Клуб став 
центром культурної роботи. 
Шість раз на місяць тут демон
струються кінофільми, влашто
вуються вечори молоді, виступи 
гуртків художньої самодіяльності, 
регулярно читаються доповіді і 
лекції.

Добре працює і фінансово-бюд
жетна комісія. Державні фінансо
ві плани сільська Рада завжди 
виконує достроково.

За зразкову постановку роботи 
постійно діючих комісій в І квар
талі цього року Войніївська сіль
ська Рада нагороджена похваль
ним листом.

Виконком сільської Ради пов
сякденно цікавиться діяльністю 
постійних комісій, допомагає їм 
здійснювати пропозиції виборців. 
Депутати спільно в активом до
кладають багато зусиль до того, 
щоб виконати високе довір’я на
роду.

В. СИВЕРИН.

А пресі опубліковано ЛОВІДОМ- 
ЛЄННЯ про виступ англійського 
прем’єр-міністра п. А'. Черчілля 
на щорічних зборах організації 
консервативної партії Прімроз- 
ліг», в якуму прем’єр-міністр за
кликав до поліпшення відносин 
Англії з Радянським Союзом і до 
встановлення зв’язків, сповнених 
доброзичливості.

Як стало відомо ТАРС’у, цей 
виступ прем’єр-міністра Англії 
викликав позитивні відгуки в ке
рівних колах Радянського Союзу. 
В цьому зв’язку звертається ува
га на те, що Радянський А'ряд

За високі, якісні показники в роботі
зменшилась кількість допоміж
них .робітників майже вдвічі. Але

На п’ятій сесії Верховної Ради 
СРСР товариш Малинко® вказу
вав, що собівартість є основним 
показником, який характеризує 
якість всієї роботи підприємства.

Борючись за здійснення вказі
вок партії, колектив заводу «Чер
воний ливарник» чимало зробив 
в справі поліпшення якісних по
казників.

В минулому році собівартість 
товарної продукції становила 
16,2 процента до плану. В по
точному році колектив домігся 
ще кращих показників. Собівар
тість продукції нижче планової 
на 17,1 процента.

Ці досягнення стали можливи
ми в результаті того, іцо трудів
ники заводу вишукували, знахо
дили п приводили в дію нові ре
зерви виробництва, удосконалю
вали методи роботи, здійснювали 
режим економії.

Особливо позитивно позначи
лось на роботі удосконалення 
технологічного процесу, здійснен
ня раціоналізаторських пропози
цій.

Начальник е л е к гро рем онтноіг о 
цеху т. Четирьов організував ро
боту так, що на ремонт кожного 
електромотора відкривалося ок
реме замовлення. Це дало можли
вість згідно дефектної відомості 
визначити кількість необхідних 
матеріалів, заробітну плату, тоб
то зарані знати собівартість ре
монту того чи іншого агрегату.

В результаті ні в минулому 
році, ні в першому кварталі ни
нішнього року в цеху не було 
жодного випадку браку, ліківідо- 

незміїнню прагне до поліпшення 
'відносин іі розвитку співробіт
ництва з усіма країнами, які з 
свого боку проявляють до цього 
готовність. У керівних радян
ських колах переконані, що по
ліпшення відносин і розвиток 
співробітництва між Англією і 
Радянським Союзом пішли б на 
користь не тільки обом цим дер
жавам, але іі усім іншим країнам, 
заінтересованим у збереженні і 
зміцненні міжнародного миру, і 
насамперед на користь країнам 
Європи.

Необхідність розширення елів- 

НА ЕКОНОМІЧНІ ТЕМИ

вані можливості приписок, збере
жено чимало матеріалів.

На заводі невистачає спеціаль
ного обладнання. Тому ремонт 
старих секцій, особливо з фасон
ною обмоткою, провадився кус
тарно, він дорого обходився під
приємству, не забезпечував ви
сокої якості робіт.. Передові ви
робничники У СПІВДРУЖНОСТІ З ІІН- 
ж екерно -технічними пр аці вник а - 
ми виготовили стиковий апарат, 
який дав велику економію колі
тів, поліпшив якість і приско
рив ремонт.

Бракувало у пас електрообмо- 
тувального матеріалу. В цеху на
лагодили реставрацію використа
ного дроту. Таким чином, тільки 
в минулому році ми зекономили 
50 тисяч карбованців і зберегли 
фонд дорогоцінної дефіцитної си
ровини для виконання інших 
важливих замовлень.

Творча ініціатива раціоналіза
торів дала можливість нам зеко
номити десятки тисяч карбован
ців. Тільки в минулому році на 
заводі впроваджено ЗО цінних 
раціоналізаторських пропозицій. 
Токар і>. Береговий вніс три про
позиції, новатор т. Юрко — 4.

Цінну думку подав стругаль
ник т. Житель. На стругальному 
верстаті «Шилінг» він зробив 
пристосування, з допомогою яко
го провадив стругання ковшів 
шестерень великих розмірі®.

Немалу роль у зниженні собі
вартості продукції відіграє пра
вильна розстановка робочої сили, 
підвищення продуктивності пра
ці. За останні півроку на заводі 

робітництва і взаємовигідних еко
номічних зв’язків між державами, 
хоч би й такими, які належать до 
різних соціальних систем, визнає
ться і підтримується все зростаю
чим числом державних діячів у 
більшості країн світу.

Такий курс політики ® міжна
родних справах не поділяється і 
зустрічає до себе вороже ставлен
ня лише з боку тих правлячих 
кіл в окремих країнах, які Ниють 
агресивні цілі і свої вузько егоїс
тичні інтереси ставлять вище від 
інтересів миру і процвітання 
людства.

зроблено далеко не все. Накладні 
витрати що значні.

У нас слабо впроваджується 
механізація трудомістких робіт, 
особливо транспортування важ
ковагових деталей і вузлів. Часто 
робітники переносять з цеху в 
цех деталі або кантують їх за 
допомогою ломі®.

Погано працює ремонтна гру
па, яку очолює головний меха
нік т. ПІамраєв. Ремонт облад
нання провадиться погано, нея
кісно, верстати часто простоюють.

Па заводі немає електролічиль
ників. Одержання електроенергії 
від електростанції визначається 
розрахунками, які далекі від дій
сності. Електроенергія витрачає
ться в цехах неекономно, скрізь 
можна побачити 500-вольтові 
лампи, які горять цілу добу.

Недостатньо ведеться і бороть
ба з браком. Мало приділяється 
уваги технічному навчанню ро
бітників і інженерно-технічних 
працівників. Ці недоліки ми по
винні рішуче усунути.

Колектив заводу повинен шир
ше розгорнути соціалістичне зма
гання за дальше підвищення про
дуктивності праці і зниження 
собівартості продукції. Треба ще 
енергійніше вишукувати і при
водити в дію приховані резерви 
виробництва, добиватись високих 
якісних показників у роботі.

А. КИЩЕНКО, 
головний бухгалтер заводу 

«Червоний ливарник».

Наші
АІені думається, що я не погрі

шу проти істини, якщо саме цим, 
великим і зобов'язуючим 'СЛОВОМ 
пазову наших дорогих товаришів 
по праці — українських літе
раторів.

Весна, що прийшла так неспо
дівано, дерева, що прикрасилися 
«ніжим листям, чудове блакитне 
небо, красоти величного Києва, 
простори Дніпра, — ївсі ці щед
роти природи поєднувалися з 
іпрекрасними, рідними обличчями 
наших друзів, які зустрічали нас. 
,в місті, справедливо названому 
матір’ю міст .руських. Мимоволі 
хотілось обійняти все і всіх, на
сититися цими живлющими кар
тинами, завжди несказанно хви
люючими наші серця.

Ми говоримо про декаду. А ме
ні хочеться розширити це понят
тя. .Надто мала декада для то
го, щоб виразити всі наші почут
тя, щоб розібратися в думках, які

дорогі побратими
переповнюють твоє серце. З вдяч
ністю дивимося ми на історичні 
схили правобережжя дідугана- 
Днігіра і бачимо далекі й зрозу
мілі нашому руському серцю кар
тини і давніх років, і того часу, 
який осягає наша пам’ять. Зорі 
.великого російсько-українського 
братерства займалися тут. Тут 
трудилися літописці, оповідаючи 
живу правду далеких віків. Тут 
починалася освіта наших народів, 
прогресивний рух, що завершився 
днем СЬОГОДНІШНІМ.

Вдячність завжди прикрашала 
людей. Ми не можемо В Ц‘І дні не 
поклонитися до самої землі тим 
синам України, які дорогі для 
всіх народів. Чиє серце не зво
рушать імена Богдана Хмельниць
кого і Богуна, Кривоноса і Щор- 
са, великого Тараса Шевченка і 
Коцюбинського, Івана Фіранка і 
Лесі Українки!

Руські люди іі горе і радість 

ділили разом із своїми братами- 
українцями. Не тільки цокалися 
ковшами на хмільних учтах, а 
скакали стремено у стремено, від
биваючи рідні землі від чужозем
них ворогів. Кров Росії і України 
нержавіючою силою своєю скріп
лювала велику дружбу. Уже на 
нашій пам’яті довелося зазнати 
немало бойових випробувань в 
ім’я розквіту наших єдинокров
них народів. Хай згадаємо ми про 
це у дні веселощів і свята, бо 
без буднів праці і непомітних 
подвигів простої людини не було 
б свята цього незабутнього 54-го 
■року.
л Мені хочеться сказати своє 

спасибі українським побратимам 
за все, зроблене для торжества 
нашої нерушимої дружби, для не
бувалого розквіту нашої соціа
лістичної Вітчизни. Мені хочеться 
сказати спасибі тим літераторам 
України, які своїми працями нав

чили нас ще глибше пізнавати іс
торію українського народу, звер
нули думки наші до народних 
подвигів, до дум і сподівань лю
дей, до їх скромної і самовідданої 
праці. Талановиті українські лі
тератори, представників яких не
давно ми зустрічали у Москві, 
багато зробили для того, щоб ви
ще і вище піднести червоний 
прапор нашої дружби.

Хіба можна лишатися байду
жим до мужніх і ніжних віршів, 
сповнених справжньої принад
ності співучої і яскравої україн
ської народної мови. Кого не за
чаровували вірші Павла Тичини і 
Максима Рильського, Миколи 
Бажана і Андрія Малишка, Пер- 
івомайського і ІІлатона Воронька, 
Любомира Дмитерка і Сосюри та 
багатьох інших поетів України.

А хіба не обійшли всі наші 
народи белетристичні книги і дра
матичні твори Олександра Кор
нійчука і Кочерги, Натана Риба
ка і Головка, Петра Панна і Ван

і ди Василевської, Олеся Гончара і 
і Вадима Собка, Скляренка і Зба- 

нацького, Кучера і Минка, Шинна 
і Смолича, Коїзланюка і Вишні, 
поета Шпака і Юрія Яновського 
та багатьох інших письменників.

Великий український народ 
прославив себе героїчними, іноді 
просто легендарними ділами в 
ім’я своєї Вітчизни, в ім’я даль
шого розквіту співдружності со
ціалістичних націй. Яке щастя 
бути співцем такого народу!

Яке щастя добиватись у своїй 
праці тієї високої відповідальнос
ті за кожний прожитий день, як 
того вчить творча трудова діяль
ність російського та українського 
народів, народів героїв і творців.

Все тіснішою .і теплішою стає 
наша дружба. Освячена століття
ми впертої боротьби, спрямова
ної до щастя народів, наша друж
ба побратимів ніколи не може 
бути порушена або чим-небудь 
затьмарена.

Аркадій ПЕРВЕНЦЕВ.
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СОЦІАЛІСТИЧНЕ ЗМАГАННЯ НА ЧЕСТЬ 300-РІЧЧЯ ВОЗЗ‘ЄДНАННЯ УКРАЇНИ З РОСІЄЮ

Догляд за посівами—головне в боротьбі за високий урожай
план заходів по обробітку просапних культур у колгоспі ім. 18 партконференції

Серед заходів, спрямованих на. 
успішне виконання головного зав
дання, .поставленого вересневим 
Пленумом ЦК КПРС перед кол
госпами, МТ.С і радгоспами в галу- 

кй. землеробства—ївсемірного під
вищення врожайності всіх сіль
ськогосподарських культур, — 
величезне значення мають строки 
і якість виконання всіх робіт по 
догляду за посівами, зокрема за 
посівами просапних культур.

Колгоспники .нашої артілі, 
включившись у соціалістичне 
змагання на честь 300-річчя воз
з’єднання України з Росією, спов
нені прагнення найкраще вико
нати постанови вересневого і лют
нево-березневого Пленумів ЦК 
КПРС — виростити високі вро
жаї зернових, овочевих, кормо
вих, технічних 'культур і кар
топлі на колгоспних ланах, кру
то піднести продуктивність гро
мадського тваринництва, Зобо
в'язались у цьому році виростити 
на кожному гектарі: озимої пше
ниці —по 18,2 центнера на пло
щі 600 гектарів, прюїса—по 14,6 
центнера на 12 гектарах, ячменю 
— по 16,4 центнера на 20 гек
тарах, кукурудзи — по 24,4 
центнера на 120 гектарах, со
няшника — по 16,9 центнера на 
58 гектарах, льону — по 8 
центнерів, на 15 гектарах, кар
топлі — по 130 центнерів на 22 
гектарах.

Перопий вклад у справу бо
ротьби за виконання взятих зо
бов’язань уже вроблено. Механі
затори Олександрійської МТС ра
зом з колгоспниками рільничих 
бригад у стислі строки посіяли 
ранні ікюло©коіві, оточені, кормові, 
технічні культури і картоплю. 
Кукурудзу, соняшник і картоплю 
посіяно квадратно-гніздовим спо
собом.

Тепер всю увагу звертаємо на 
збереження рослин від пошкод
жень різними сільськогосподар
ськими шкідниками, на зразко
вий догляд за посівами, на висо
коякісний обробіток їх.
Агротехніка обробітку 

посівів
Щоб виконати взяті зобов’язан

ня і виростити високий урожай 
всіх культур, колгосп ім. 18 
партконференції намітив і затвер
див на загальних зборах колгосп
ників план заходів, у якому пе
редбачено виконати такі роботи 
по обробітку посівів.

Цукрові буряки. Як тільки

позначаться рядки, проведемо 
шароївку вручну, де працювати
ме 40 чоловік. Після зробимо між
рядне рихлення тракторами. Про
ведемо цю роботу за два дні.

Після шаровки і рихлення, ко
ли рослини будуть у фазі добре 
розвиненої вилочки, проведемо 
букетування. Проривку вручну і 
перевірку проведемо на другий 
день після букетування. Працю
ватиме на цій роботі 100 кол
госпників, ЗО чоловік членів їх 
сімей і 35 чоловік домогосподарок 
робітників і службовців. Виходя
чи з норми виробітку по 0,07 
гектара на чоловіка, роботу .вико
наємо за 1 день.

Щоб мати потрібку густоту на
садження, на кожному погонному 
метрі залишимо 7 краще розвине
них рослин. Після цього провади
тимемо міжрядне рихлення з од
ночасним підживленням мінераль
ними добривами. Всього проведе
мо 4—5 міжрядних рихлень 
тракторами і не менше трьох 
ручних прополювань.

Соняшник. З появою сходів 
зріджені місця підсадимо зазда
легідь намоченим насінням.

Проривку проведемо при наяв
ності двох пар листочків. Працю
ватиме на цій роботі 70 кол
госпників, сімей робітників і 
службовців — 20 чоловік. При 
нормі виробітку 0,30 гектара ро
боту виконаємо за 2 робочих дні.

Після цього проведемо двора
зове рйхлеиня в двох напрямках. 
Через п’ятнадцять днів зробимо 
перевірку і знову дворазове рих
лення в двох напрямках. На пе
ревірці працюватиме 90 колгосп
ників. Роботу виконаємо за 2 ро
бочих дні.

Всього буде проведено 4 рих
лення тракторами в двох напрям
ках. Глибина обробітку — від 7 
до 12 сантиметрів.

Кукурудза. З появою сходів 
проведемо боронування і з 15 по 
20 травня — міжрядне рихлення 
тракторами в двох напрямках на 
глибину 10—12 сантиметрів. На 
рихлениі працюватиме два трак
торних агрегати. Одночасно аїри 
наявності 2—3 листочків зроби
мо першу проривку. На проривці 
працюватиме 70 чоловік колгосп
ників, членів сімей робітників та 
службовців — 20 чоловік. Робо
та буде виконана за 5 робочих 
днів.

На зріджених місцях проведемо 
підсадку розсадою кукурудзи, ви
рощеною у землеперегнійних гор

щечках,—20 тисяч штук. Всьо
го проїведемо 4 міжрядних рих
лення в двох напрямках. Кож
ний наступний обробіток міжрядь 
провадитимемо через 10—15 
днів. На цій роботі працюватиме
2 тракторних агрегати і 14 кін
них саналок. Міжрядне рихлення 
буде викопано тракторами на 
площі 400 гектарів, кіньми — 
140 гектарів.

Під час цвітіння проведемо 
штучне 'запилення на площі 120 
гектарів.

Кормові буряки та силосні 
культури. Силосні культури по
сіємо квадратно-гніздовим спосо
бом і оброблятимемо тракторами 
в двох напрямках. Кормові буря
ки оброблятимемо як і цукрові, 
а баштанні культури і кормові 
буряки, які сіятимемо іквадратно- 
гніздовим способом, оброблятиме
мо вадовж і впоперек.

Дотримуючись правил агротех
ніки, в тому числі своєчасного 
рихлення, колгосп щороку одер
жує урожай соняшника і інших 
просапних культур по 18—20 
центнерів.

'Перед початком кожної роботи 
аданом і бригадир інструктують 
колгоспників, як дотримуватись 
агрономічних вимог на даній ро
боті.

Виконану колгоспниками робо
ту щодня прийматимуть ланкові, 
а від них — бригадири рільни
чих бригад. Голова колгоспу ви
конані роботи прийматиме від 
бригадирів щотижня, оформляючи 
це відповідними актами. Виявлені 
недоліки, брак у роботі усувати
муться негайно. Якість викона
них робіт обговорюватиметься на 
бригадних зборах.

Картопля. Посадку картоплі 
(сорт «Елла») проведено картоп
лесаджалкою СКГ-4. Яровизова
ним в теплиці насінням посадже
но 5 гектарів. Після посадки кар
топлю заборонували. З появою 
•сходів проведемо боронування і 
слідом перше рихлення міжрядь в 
двох напрямках. За вегетаційний 
період проведемо чотири міжряд
них спушувань в двох напрямках
3 одночасним прополюванням у 
кущах. За другим спушуванням 
зробимо підживлення мінеральни
ми і місцевими добривами.

Овочі. Капусту, помідори по
садимо квадратно-гніздовим спо
собом. В землеперегнійних гор
щечках з 5 по 10 травня поса
дили ранньої капусти і ранніх 
помідорів по 2 гектари. Ітппі ово-

чеві культури посадимо у відпо
відні для них агротехнічні стро
ки. Поряд з 'посадкою провадити
ме») рихлення міжрядь та про
полювання в гніздах.

Боротьба з шкідниками. Для 
збереження посівів всіма засоба
ми систематично будемо вести 
боротьбу з шкідниками.

Садівництво. Колгосп має 16 
гектарів саду. Додатково посад
жено в цьому році 10 гектарів. 
Проведено в саду оранку міжрядь 
та культивацію. До розкриття 
листя проведено збір гнізд шкід
ників, обприскування залізним 
купоросом, очистку штамбів та 
обрізку дерев. Після цвітіння зро
бимо обприскування та обпилю
вання саду отрутохімікатами.

Організація праці
Колгосп має велику площу про

сапних культур, а в рільничих 
бригадах кількість людей обме
жена. Однак усі роботи по обро
бітку просапних культур треба 
провести своєчасно. Тому ми до
датково залучаємо ЗО чоловік із 
сімей колгоспників та 20 чоло
вік із сімей робітників і служ
бовців для щоденної участі в об
робітку просапних культур. Стро
го дотримуючись внутрішнього 
розпорядку 'колгоспу, залучимо до 
участі в просапній кампанії чле
нів артілі, що працюють на ін
ших роботах, але здатних працю
вати на обробітку посівів. Так, за 
кожною дояркою, свинаркою та 
іншими працівниками тваринниц
тва закріплюємо по 0,50 гекта
ра ко'рмоівих культур. Члени кор
модобувної бригади оброблятимуть 
усі кормові культури, з допомо
гою тваринників зберуть урожай 
сіна та виконають план силосу
вання.

Працівники адміністративно- 
управлінського апарату артілі 
вироблять за рік безпосередньо 
на польових роботах 25 процен
тів трудоднів від встановленого 
мінімуму. Для допомоги в обро
бітку просапних культур залучи
мо все інше населення. Літні кол
госпники гостритимуть сапи, під
літки носитимуть воду, інші з 
них працюватимуть на тварин
ницьких фермах, щоб висвободи-

ти більше людей для роботи в 
полі.

На обробітку просапних кож
ний колгоспник і всі, що працю
ватимуть, матимуть індивідуаль
ні завдання і строки їх виконан
ня. Людей на обробіток посівів 
іП'ідівозитимемо автомашинами до 
місця роботи та привозитимемо 
після роботи в години, визначені 
ЯТІ у Т| НІШ Н ІМ роїзпоряд К О'М.

Масово - політична 
робота

Партійна організація колгоспу 
на період догляду за посівами 

і склала план масово-іполітичиої ро- 
| боти. В колгоспі працює 15 агі

таторів та 3 лектори. Агітатори 
у відповідності з планом прово- 

і дять читку газет, бесіди серед 
колгоспників, мобілізуючи їх на 
зразковий догляд і якісний обро
біток просапних культур.

.V бригадах передбачено про
читати 6 лекцій на тами госпо
дарсько-політичних завдань, а 
також з питань агротехніки. 
Кожний агітатор за декаду пови
нен провести по 3 бесіди та чит
ки газет. Демонструватимуться 
спеціальні та художні кінофіль
ми. Регулярно випускатиметься 
загальноколгоспна стінна газета, 
а в бригадах — польовжи, а та
кож: гумористичні додатки до них: 
«Перець», «Колючка». При клубі 
колгоспу ортанізорана культ- 
бригада для обслужування кол
госпників на польових роботах.

Хід виконання соціалістичного 
змагання на просапних роботах 
'висвітлюватиметься в стінній 
пресі, результати роботи ланок 
щодня записуватимуться на дош
ку показників. Кожної суботи на 
бригадних зборах підводитимуть
ся підсумки змагання між брига
дами і ланками.

По закінченню обробітку про
сапних культур імена колгоспни
ків, які особливо відзначаться, 
будуть занесені на колгоспну 
Дошку пошани.

Успішним виконанням намі
чених заходів ми доб’ємося того, 
що обробіток просапних культур 
буде проведений своєчасно і на 
високому агротехнічному рівні.

Обговорено і затвердже
но на загальних зборах 
колгоспників.

Передові механізатори

ЗВЕДЕННЯ
райпланкомісії про хід весняно-польових робіт в колгоспах району 

станом на 1о травня 1954 року (в процентах до плану)

колгоспи

.Шлях до комунізму* 
ім. 19 з'їзду КПРС 
ім. Сталіна (Ворошиловка) 
ім. Ворошилова 
ім. 12-річчя Жовтня 
ім. Володимира Ульянова 
ім. Калініна 
ім. Енгельса 
ім. Карла Маркса 
ім. Леніна (Протопопівка) 
ім. Будьонного 
.Комунар* 
ім. 18 з'їзду ВКП(б)
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102 ЗО 75 80
ІОО 55 60 83
100 40 70 53
99 ЗО 96 93
96 80 ЗО 58
96 55 100 57
95 64 100 67
93 66 100 71
93 34 100 33
92 62 100 63
91 60 90 33

КОЛГОСПИ

ім. Рози Люксембург
ім. Жданова
ім. Хрущова
ім. 18 партконференції 
„Прапор комунізму* 
ім. Сталіна (Бандурівка) 
.Заповіт Леніна* 
ім. Леніна (місто) 
ім. Молотова
По Олександрійській МТС
По Користівській МТС
По району
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89 60 100 52
86 42 100 87
80 39 100 85
79 62 88 71
77 75 86 61
76 65 100 100
73 90 100 76
71 63 77 57
71 55 100 72
93 51 78 75
84 62 97 63
89 58 87 69

Кіровоградська область. Меха
нізатори передової тракторної 
бригади Героя Соціалістичної 
Праці Олександра Гіталова з Ма- 
ло-Помічнянської МТС разом з 
колгоспниками сільгоспартілі імені 
Сталіна, Ново-Українського райо
ну, провели всі весняні роботи 
високоякісно і в стислі строки. На 
площі в 1074 гектари зябльової 
оранки волога була закрита за 
одну добу. Ранні колоскові посіяно 
за 2 дні. Соняшник посаджений 
квадратно-гніздовим способом за 
2,5 дня. За 4 робочих дні бригада 
посіяла 150 гектарів цукрових і 
25 гектарів кормових буряків.

Найкращих показників в роботі 
на весняній сівбі досягли тракто
ристи Ілля Арсенович Кравчук і 
його син комсомолець Леонід. 
Працюючи за годинним графіком

на гусеничних тракторах ДТ-54, батько і син досягли середньо- 
змінного виробітку по 7 гектарів з розрахунку на 15-сильний трак
тор при високій якості робіт і значній економії пального.

На знімку: передовий механізатор тракторної бригади Героя 
Соціалістичної Праці Олександра Гіталова комсомолець Леонід 
Ілліч КРАВЧУК. , х

Фото Г. Вєрушкіна (Првскліще РАТАУ).*) Включається пересів озимих і сівба на силос.
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Успішно завершимо 
навчальний рік в школах
Наполегливо оволодіває знан

нями наша молодь. В більшос
ті шкіл району значмо підвищи
лась успішність, учні набули 
практичні навики.

З введенням політехнізації аріє 
інтерес учнів до практичної і до- 

. слідницької роботи в школах. 
Так, восени минулого .року на 
районній сільськогосподарській 
виставці були продемонстровані 
'кожною школою результати своєї 
праці: зернові, овочеві та олійні 
культури, вирощені на пришкіль
них дослідних ділянках.

На районній педаїгогічиій вис
тавці було представлено більше 
150 кращих зразків учнівських 
робіт. Юними фізиками Войніїв- 
ської середньої школи 'виготовле
но модель електродвигуна, макет 
Бойківської електрощітки та 
схему шкільного радіовузла,

Майже до кожної теми з фізи
ки виготовлялись наочні прилади 
учнями Новопилипівської семи
річної школи.

Успішно закінчують свою ро
боту гуртки: юних шоферів—Бо- 
рошиловеької середньої школи, 
мотоциклістів — Звенигородської 
семирічної школи, трактористів 
— Протопопівської та Косівської 
середніх шкіл.

Навчання проводиться в тіс
ному зв’язку з практичними ро
ботами у фізичних, хімічних ка
бінетах, на пришкільних дослід
них ділянках та в колгоспах.

Батате довелося попрацювати 
в цьому році і вчителям над під- 
вищенням своєї ділової кваліфі
кації. В зв’язку в цим методкабі
нетом були організовані екскурсії 
вчителів на Байдаківський вуг
лерозріз, електростанцію, в Олек
сандрійську МТС, систематично 
організовувалися семінари для 
вчителів-предметників та вчите
лів молодших класів.

Слід відзначити, що посили
лась і методична робота предмет
них комісій в школах.

Так, наприклад, іі Мартоіва- 
нівській, Бандурівсьюій та інших 
середніх школах, у Звенигород
ській семирічній школі добре 
сплановано роботу на IV чверть, 
розгорнулася боротьба за виконан
ня навчальної програми, за пра
вильну організацію повторення, 
завершення лабораторних прак
тичних робіт з хімії, фізики, при
родознавства та математики.

Міський зліт піонерів
(Минулої неділі ранком розквіт

чані колони дітей під звуки духо
вих оркестрів з піснями прямува
ли на міський стадіон. Тут від
бувся ©літ піонерів міських шкіл, 
присвячений 300-річчю возз'єд
нання України з Росією.

На футбольному полі вишику
вались колони піонерів. Вожаті 
загонів відають рапорти секрета
рю міськкому ЛКСМУ т. Ваіраві.

Подається (команда «струнко!» 
Шд звуки Гімну Радянського Со-

В Цих школах успішно прохо
дить повторення вивченого мате
ріалу та підготовка до екзаменів. 
Так, на уроці в ботаніки в Зве
нигородській семирічній школі 
вчителька т. Голінькова, повто
рюючи тему «Корінь. Живлення 
рослини з грунту», використала 
ряд схем та колекцію коренів. 
Тов. Голінькова поданий матеріал 
завжди підкріплює унаочненням 
та екскурсіями, тому учні мають 
міцні знання з ботаніки та зооло
гії, беруть активну участь в ро
боті гуртка юннатів. Так працює 
багато вчителів,району.

Але поряд в цим ще мають міс
це факти формального ставлениця 
вчителів до виконання своїх 
обов’язків. В деяких школах ос
танні теми програми вивчаються 
поверхово, не закріплюються, не
правильно організовується пов
торення пройденого, має місце та
кож. перевантаження учнів.

Так, вчителька іМартоіванів- 
ської середньої школи т. Рахуб- 
ко, вивчаючи в 7 класі тему 
«Горіння. Вуглець», урок побуду
вала методично неправильно, не 
унаочнила його, пояснювала ма
теріал відірвано від практики, 
повторення пройденого провадить 
несистематично.

Залишилися лічені дні до по
чатку екзаменів, тому треба ор
ганізувати роботу так, щоб ко
жен урок був проведений найпро
дуктивніше, слід уникати зайвої 
поспішності і штурмівщини в по
данні уроків у передекзаменацій
ні дні. Треба виконати державні 
програми з усіх предметів, різно
манітно проводити повторення 
пройденого, узагальнювати і 
встановлювати зв'язки мііж окре
мими темами, широко використо
вувати унаочнення для поглиблен
ня знань учнів і цим самим ви
кликати інтерес до повторення. 
Особливу увагу слід звернути на 
відстаючих учнів, допомагати їм 
у підготовці до екзаменів.

Необхідно також своєчасно за
готовити та перевірити предмет
ними комісіями шкіл екзамена
ційну документацію.

Педагогічним колективам і уч
ням шкіл району разом з батька
ми треба докласти всіх зусиль 
для того, щоб успішно завершити 
навчальний рік і провести екза
мени на високому рівні.

Є. МЕТКА, 
зав. райметодкабінетом.

юзу над стадіоном підіймається 
прапор. Зліт ніоиерів відкрито. З 
короткою промовою на зльоті вис
тупив секретар міськкому КП 
України т. Лозовий.

Після урочистої частини відбу
лися спортивні виступи дитячих 
колективів і гуртків художньої 
самодіяльності шкіл.

Довго тривало гуляння дітей. 
Весело вони провели своє свято, 
приурочене внаменній даті в жит
ті радянських людей.

СЛІДАМИ НЕОПУБЛІКОВАНИХ ЛИСТІВ

Подробиці взяття 
в'єтнамською Народною 

армією фортеці 
Дієн-Бієн-Фу

ШАНХАЙ, 8. (ТАРС). В’єтнам
ське інформаційне агентство пе
редає:

Як повідомив сьогодні .вранці 
представник вищого командуван
ня в’єтнамської Народної армії, 
в ніч на 7 травня в'єтнамська 
Народна армія нроївела генераль
ний наступ на групу французь
ких укріплених позицій у Діієн- 
Бієн-Фу. Після 2 4-годинного бою 
до 5 години вечора 7 травня в’єт
намська Народна армія повністю 
вивела із строю всі війська про
тивника в Муонг-Тамі — команд
ному секторі. До 10 гоц. вечора 
того ж дня в'єтнамська Народна 
армія розгромила всі французькі 
війська в південному підсекторі 
Хонг-Кум.

Згідно з попередніми даними, 
загальне число нійсь®, знищених 
у Діен-Бієн-Фу з початку насту
пу в'єтнамської Народної армії 
на цю фортецю — близько двох 
місяців тому, становить. 17 ба
тальйонів, включаючи 7 пара
шутних батальйонів, 3 артиле
рійських батальйони і кілька са
перних частин. Загальне число 
ворожих літаків, збитих і знище
них за той же період, стано
вить 57.

Згідно з попередніми даними, 
до 5 години вечора 7 травня всі 
•ворожі війська сектора Муонг- 
Тань здались в’єтнамській Народ
ній армії, включаючи французьке 
командування фортеці.

Виступ Даллеса 
у Вашінгтоні

ВАШ1НГТ0Н, 8. (ТАРС). 7 
травня ввечері державний секре
тар США Даллес виступив но ра
діо з промовою, присвяченою по
літиці американського уряду в 
Азії.

Торкаючись обговорення на 
Женевській нараді питання про 
Корею, державний секретар знову 
заявив, що Сполучені Штати від
кидають програму об’єднання Ко
реї, висунуту на нараді Корей
ською Народно - Демократичною 
Республікою і підтриману Китай
ською Народною Республікою і 
Радянським Союзом.

Значну частину своєї іцнімови 
Даллес присвятив виправданню 
політики СІНА в Південно-Сходній 
Азії.

Викладаючи американськії пла
ни в Азії, державний секретар 
твердив, що «цей район має жит
тєво важливе значення для Спо
лучених Штатів». Він дав зрозу
міти, що США мають намір про
довжувати свої спроби створити 
тут під виглядом системи «колек
тивної оборони» воєнний агресив
ний блок.

Даллес виступив проти прин
ципу «Азія — для азіатів», який 
є нині лозунгом національно-виз
вольної боротьби народів Азії про
ти імперіалістичних колоніальних 
держав.___________________

В Індо-Китаї триває війна. Сполучені Штати Америки 
фінансують французьких колонізаторів, збільшують відправку їм 
американської зброї.

Американський буржуазний журнал „Сатердей івнінг пост" 
помістив цю фотографію, яка відображає французьких солдатів 
біля окопів. Фотографія супроводжується довідкою, то „в цьому 
році Сполучені Штати асигнують французам 785 мільйонів дола
рів на продовження операцій в Індо-Китаї",

Прескліше ТАРС.

Виступ У. Черчілля 
на зборах консерваторів

ЛОНДОН, 7. (ТАРС). Ось уже 
кілька днів англійська преса про
довжує публікувати відгуки на 
недавній виступ Уінстона Чер
чілля на зборах членів 
консервативної організації «Прі,м- 
роз-ліг». Особливу увагу преси 
найрізноманітніших напрямів 
привернуло до себе в цьому вис
тупі ЗО квітня таке висловлюван
ня Черчілля про англо-радянські 
відносини:

«Ми повинні встановити з Ро
сією такі зв'язки, які, незважаю
чи на всі роздратування, побою
вання і незгоди, переконають ро
сійський народ і Радянський уряд 
в тому, що ми бажаємо їм миру, 
щастя, все зростаючого процві
тання і все прекраснішого життя 
в їх могутній країні, і що ми ба
жаємо бачити їх відіграючими 
гідну і слаївиу роль у керівництві 
людством».

'Саме це місце з промови 
прем’єр-міністра викликало дуже 
жваві коментарі, в ньому багато 
хто побачив відображення почут
тів і настроїв широких верств 
англійської громадськості, яка 
стурбована існуючою міжнарод
ною напруженістю і прагне п ос
лаблення.

Б Англії шириться нині рух за 
заборону атомної і водневої зброї, 
зростає невдоволення політикою 
відродження мілітаризму в Захід
ній Німеччині і особливо нама
ганнями заокеанських агресив
них кіл примусити Англію до 
створення нового агресивного 
блоку, спрямованого проти наро
дів Азії. Говорячи про заяву Чер
чілля, англійська газета «Скот- 
емвн» із задоволенням констатує:

Командуючий французьким гарнізоном фортеці 
Дієн-Біен-Фу взятий у полон

ПАРИЖ, 8. (ТАРС). Лондон
ський кофеспдавдент агентства 
Франс Пресе передає:

Англійська 'консервативна га
зета «Івнінг стаїндард», посилаю
чись на передачу в'єтнамського 
радіо, повідомляє сьогодні, що ко

«Це, звичайно, не американський 
підхід». Газета «Йоркшир пост» у 
редакційній статті від 1 травня 
пише, що Черчілль сформулював 
політику, яка в кінцевому під
сумку повинна стати «єдиною 
можливою політикою у відношен
ні до Росії».

Газета «Дейлі експресе», ко
ментуючи заяву Черчілля, писа
ла: «Ця заява свідчить про те, 
що прем’єр-міністр сповнений рі
шимості наполегливо продовжува
ти свої спроби поліпшити відно
сини між Сходам і Заходом. Його 
новий жест у бік Москви—на
передодні травневого дігіія—зроб
лений після його рішучої відмови 
погодитися з точкою зору Амери
ки на Індо-Китай».

В журналістських колах Лондо
на звертають увагу також на те, 
що за донь до виголошення своєї 
промови на щорічних вборах чле
нів «йрімроз-ліг» Черчілль на що
річному обідп королівської Акаде
мії художеств висловив стурбо
ваність з приводу загрози атом
ної війни. Він висловив надію, що 
найівидатніші відкриття науки не 
будуть використані в зло людст
ву і що вросла небезпека приведе 
«ідо заборони війни». Очевидно, 
що в цих словах Черчілля знай
шли відображення дуже пошире
ні в Англії та інших європей
ських країнах переконання, що 
атомні бомби, якими погрожують 
з-за океану, в разі конфлікту в 
першу чергу почнуть падати на 
ці країни.

Як тут відзначають, побажан
ня глави англійського уряду мо
жуть сприяти поліпшенню між
народної обстановки.

мандуючий французьким гарнізо
ном фортеці ДієинБієїн-Фу бригад
ний генерал де-Кастрі Взятий у 
полби військами в’єтнамської На
родної армії.

Редактор В. МАЛЕНКО.

В своєму листі до редакції ро
бітник шахти (N1 2-3 т. Омель- 
ченко скаржився, що будинок 
№ 24 по вулиці Толбухіна в се
лищі Перемога, в якому він про
живає, потребує ремонту.

Лист було надіслано заступни
кові керуючого трестом «Олеюсан- 
дріявугілля» т. Петрушенку.

Як повідомив.редакцію началь
ник житлово-комунальної конто
ри т. Москальов, такі факти ма

ли місце.
Цей будинок житлово-кому

нальною конторою (включений 'В 
список капітального ремонту, 
який буде провадитись в літній 
період цього року.

Громадянин Ткаченко Олексій Купріянович, який проживає в 
м. Олександрії по вул. Пушкіна, 18, порушує справу про розторгнення 
шлюбу з громадянкою Ткаченко Варварою Микитівною, що проживає 
в м. Олександрії, селище Перемога по вул. Чернишевського, 8.

Справа розглядатиметься в народному суді 1 дільниці м. Олек
сандрії.

Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 62.
БК—00557 Олександрійська міська друкарня, Кіровоградського обласного управління культури, м. Олександрія, вул. Шевченка, 71. Зам. № 918 Т. 5.000
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Критика і самокритика — велика 
рушійна сила нашого суспільства, вона 
сприяє розгортанню творчих сил і енергії 
нашого народу, виховує у нього почуття 
господаря країни, зміцнює нашу соціаліс
тичну державу.

Ціна 15 коп.

Всемірно підтримувати 
критику знизу

У розв’язанні завдань ко
муністичного будівництва 
важлива роль належить на
шій пресі. Радянська преса 
—інайсильніша зброя, з допо
могою якої партія щодня, 
щогодини говорить з масами 
своєю, потрібного їй мовою. 
Почесний обов’язок нашої 
преси — організовувати все
народне соціалістичне зма
гання трудівників міста й 
села, популяризувати досвід 
передовиків, боротися за 
зміцнення державної дисцип
ліни, виховувати в людей со
ціалістичне ставлення до пра
ці та громадської власності.

Наші газети покликані до
помагати партійним організа
ціям у розгортанні критики 
хиб, рішуче і пристрасно бо
ротися проти затискувачів 
критики, проти всіх тих, хто 
перешкоджає нашому рухові 
вперед.

Після XIX з’їзду КПРС 
газети стали більше вміщува
ти на своїх сторінках кри
тичних виступів, непримирен
но ставитись до хиб у роботі 
підприємств і установ, кол
госпів, МТС і радгоспів. Такі 
справедливі й відверті статті 
та кореспонденції завжди 
знаходили і знаходять під
тримку в широких мас тру
дящих.

Але доводиться констату
вати, що окремим керівникам 
партійних, радянських і гос
подарських організацій кри
тика не завжди до вподоби і 
вони всіляко намагаються її 
приглушити. Такі керівники 
зневажливо ставляться до 
критичних виступів преси, за
мовчують сигнали газет.

В стінних газетах Байда- 
ківської брикетної фабрики, 
наприклад, вміщується бага
то заміток, в яких викриваю
ться недоліки в організації 
праці, критикуються ледарі і 
бракороби. Але ні партійна, 
ні профспілкова організації 
па сигнали стінгазет не ре
агують, заходів по усуненню 
викритих недоліків не вжи
вають.

Більше того, тут стали на 
шлях переслідування за кри
тику робкора, робітника фаб
рики т. Волкова. Він та інші 
працівники цеху № 2 висту
пили проти змінного інжене
ра Мазура, який морально 
розклався, займався вимага
тельством, п’янкою та інше.

На загальних зборах змі
ни, які відбулися 1 квітня 
цього року, критичні виступи 
підтвердились. Мазура з по
сади змінного інженера зня
то. Але одноразово був пере
ведений в інший цех і т. Вол. 
ков. Це було зроблено, як 
пояснив секретар парторгані- 
зації т. Лебедєв, для наве
дення порядку в цеху № 2 
(?!). Таке «наведення поряд

ку» є не що інше, як грубе 
переслідування за критику.

21 березня в нашій газеті 
була надрукована гумореска 
«Пустомеля». В най крити
кувався начальник шахти 
№ 2-3 т. Панчищенко за 
вкрай незадовільну шефську 
допомогу колгоспові їм. Вози 
Люксембург. З того часу ми
нуло вже понад півтора міся
ця. Але ніяких заходів для 
поліпшення шефської роботи 
не вжито.

Редакція газети «Сталін
ський прапор» неодноразово 
вимагала від секретаря парт- 
бюро шахти т. Іванова дати 
відповідь, яких заходів вжи
то по цій критичній статті, 
але він вперто відмовчується, 
не зважає на справедливу 
критику.

І це не дивно. Іванов, ото
чивши себе підлабузниками, 
відірвався від мас, не при
слухається до голосу знизу. 
В кінці минулого року Іванов 
незаконно, по підроблених 
документах, одержав «за .вис
лугу років» 1.300 карбован
ців. В цій брудній стряпні 
брали участь Панчищенко і 
начальник відділу кадрів 
шахти Горюнов.

Розглядаючи це питання 
на'бюро міськкому партії, 
Іванову було запропоновано 
повернути державні гроші, 
як незакошю одержані, 1 про
понувалося обговорити на 
партійних зборах поведінку 
Панчищенка і Горюнова. Але 
Іванов не виконав вказівки 
бюро міськкому партії і взяв 
під свій захист тих, хто по
турав йому в незаконних 
діях.

Хіба після цього може очо
лювати партійну організацію 
Іванов, який обанкротився, 
як партійний керівник?

Наведені факти, на преве
ликий жаль, непоодинокі. 
Факти затиску критики знизу 
мали місце на рудоремонтно- 
му заводі, в партійних органі
заціях змішторгу і міськфін- 
відділу.

Не знаходять підтримки 
критичні виступи газеті з бо
ку завідуючих відділами 
міськкому КП України тт. 
Сухового, Петросова, Шевчу. 
ка. Вони не вникають в ро
боту міської газети та стіигаг 
зет підприємств та установ 
міста.

Статут КПРС не залишає 
сумніву в тому, як слід по
ступати з затискувачами 
критики. Інтереси комуніс- \ 
точного будівництва вимага
ють, перш за все, сміливого 
розгортання ділової, принци- 
піальної критики і самокри
тики, по-справжньому гост
рої, нещадної боротьби з бю
рократами, затискувачами 
критики.

На Ознаменування 300-річчя возз’єднання України з Росією

Опера „Богдан Хмельницький" у постановці Київського театру 
опери та балету імені Т. Г. Шевченка на сцені Великого театру СРСР

10 травня Київський Держав
ний академічний театр опери та 
балету імені Т. Г. Шевченка по
казав на сцені Великого театру 
СРСР оперу «Богдан Хмельниць
кий» (музика К. Данькевича, 
лібрето В. Василевсько-ї і 0. Кор
нійчука), підготовлену колекти
вом театру до знаменної дати — 
300-річчя возз'єднання України 
з Росією.

Декада російської літератури і мистецтва в Києві
10 травня Державний акаде

мічний Великий театр Союзу 
РСР показав спектакль — балет 
радянського композитора Б. В. 
Асаф’нва «Бахчисарайський фон
тан». Лібретто цього видатного 
твору музичного і хореографічно
го мистецтва написане М. Д. 
Валковим за мотивами одноймен
ної поеми 0. С. Пушкіна.

Особливістю одного з перших 
радянських балетів «Бахчисарай
ський фонтан», який ось уже 
двадцять років іде на сцені Вели
кого театру, є те, що він справді 
народний, глибоко емоціональний. 
Балет зустрів палкий відгук ра
дянської громадськості, міцно 
ввійшов у репертуар багатьох те
атрів СРСР і країн народної де
мократії.

Балет «Бахчисарайський фон
тан», палко зустрінутий кияна
ми, — іце один яскравий зразок 
високої майстерності російської 
школи радянського хореографіч
ного мистецтва.

На спектаклі були присутні 
товариші 0. І. Кириченко, Н. Т. 
Кальчешо, Д. С. Коротче-нко,
І. С. Сенін, В. І. Чуйков, Г. Є. 
Грипи», М. Д. Бубновський.

10 травня в Будинку культу
ри Дарницького вагоноремонтно

Делегація Білоруської РСР на ювілейну сесію Верховної Ради 
Української РСР, присвячену 300-річчю возз'єднання України з Росією
Уряд Білоруської РСР і ЦК 

КП Білорусії одержали запрошен
ня від Президії Верховної Ради, 
Ради Міністрів Української РСР і 
ЦК КП України направити деле
гацію Білоруської РСР для учас

Станція Москва-Сортувальна 
Московсько-Рязанської залізниці. 
Тисячі вагонів з машинами і -бу
дівельними матеріалами, продук
тами та іншими народногосподар
ськими вантажами проходять че
рез неї.

Тут 10 травня 1919 року був 
проведений перший масовий ко
муністичний суботник залізнич
ників. Цей -суботник В. І. Ленін 
назвав великим почином, поба
чивши в ньому прояв героїчного 
робітничого класу, паростки ко

Яскравий, героїчний спектакль 
розкриває хвилюючу сторінку іс
торії боротьби українського на
роду за свою незалежність, за 
возз’єднання з братнім російським 
народом.

Глибоко реалістична і багата 
змістом музика композитора 
К. Данькевича разом з цим від
значається справжньою народ

го заводу і в Київському Будин
ку вчителя відбулися вечори ро
сійської літератури і мистецтва.

* ♦
♦

З винятковим успіхом прохо
дить у Києва декада російської 
літератури і мистецтва, присвя
чена 300-річчю возз’єднання Ук
раїни з Росією. В центрі уваги— 
спектаклі Державного академічно
го Великого театру Союзу РСР.

11 травня Великий театр СРСР 
показав на сцені театру опери та 
балету імені Т. Г. Шевченка 
спектакль опери 0. Боїродіна 
«Князі. Ігор» — національної 
гордості реликої російської куль
тури.

В основа опери лежить епічна 
поема XII століття «Слово о пол
ку Игореве», що оспівує героїчне 
минуле нашої Батьківщини, ве
лич і полум’яний патріотизм ро
сійського народу.

Спектакль опери «Князь Ігор» 
палко був прийнятий глядачами, 
які переповнили театр.

Велика група учасників дека
ди приїхала в гості до колгосп
ників сільгоспартілі імені Шев
ченка, села Музичі, Кишо-Свято- 
шин-ського району. Трудівники 
села тепло зустріли дорогих гос
тей. З чиганням своїх творів 

ті в роботі ювілейної сесії Вер
ховної Ради Української РСР, 
присвяченої 300-річчю возз’єд
нання України з Росією, яка від
будеться 22 травня у Києві.

Для участі в роботі ювілейної 

На батьківщині великого почину
мунізму, комуністичного ставлен
ня д-о праці.

Тридцять п’ять років минуло 
-після того знаменного дня. З ста
рих напівкустарних ремонтних 
майстерень деп-о виросло за роки 
радянської влади у велике під
приємство, оснащене найбільш 
передовою технікою.

Виросли прекрасні кадри заліз
ничників. Колектив депо по пра
ву пишається своїми вихованця
ми —Героєм Соціалістичної Пра
ці машин'іетом-інетруктором І. На

ністю. В ній широко використані 
чудові мелодії українських і ро
сійських народних пісень.

На спектаклі, який пройшов з 
великим успіхом, були присутні 
товариші Г. М. Мал-енков, М. С. 
Хрущов, М. 0. Бу.тгаїнін, Л. М. 
Каганович, А. І. Міікоян, М. 3. 
Первухін, М. А. Суслов, її. М. 
По-спелов, М. М. Шаталан.

виступили Сергій Васильєв, Ба
гон Долматовський, Маргарита 
Алітер, Костянтин Симонов, а та
кож український поет Степан 
Олійник. Потім відбувся концерт 
з участю артистів Москви і 
Ленінграда.

Вечори російської літератури і 
мистецтва відбулися в клубі Ки
ївського річкового порту, педаго
гічному інституті імені Горьїкого, 
в клубі 4 взуттєвої фабрики.

♦ *
*

У Москві на ознаменування 
300-річчя возз'єднання України 
з Росією з великим успіхом про
довжує виступати Київський Дер
жавний академічний театр опери 
та балету імені Т. Г. Шевченка. 
11 травня на сцені Великого те
атру Союзу РСР він показав опе
ру «Князь Ігор» 0. Бо-род-іпа. 
Артистам, постановникові народ
ному артисту УРСР М. Степано
вичу, хору і оркестрові вдалися 
створити епекітакль глибокого 
патріотичного звучання, показати 
незламну могутність російського 
народу, донести до слухача 
■справжню народність і яскравий 
національний колорит музики 
Бородіна.

(РАТАУ).

сесії Верховної Ради УРСР на
правляється делегація в складі 
семи чоловік. Керівник делегації 
— Голова Президії Верховної Ра
ди Білоруської РСР тов. В. І. 
Козлов.

(РАТАУ).

піним, лауреатом Сталінської пре
мії старшим машиністом В. Бла- 
женовим та іншими.

В ці дні підбиті підсумки со
ціалістичного змагання колекти
ву. За квітень і сім днів травня 
■проведено кілька сот великова
гових -поїздів, в яких перевезено 
понад план -більш як сто тисяч 
тонн вантажйв.

Дій знаменній даті були при
свячені урочисті збори колективу 
депо-.

; (ТАРС).
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Партійне життя

Поверхова доповідь
Українські буржуазні націоналісти— 

підсобники імперіалістів
На Бавдагаському вуглерзріі- 

зі наприкінці квітйя відбулися 
відкриті партійні збори, на яких 
обговорювалось важливе питання 
«Про заходи і шляхи підвищення 
продуктивності прощі та знижен
ня собівартості вугілля». З допо
віддю виступив головний інже
нер вуглерозрізу т. Ш-абол-тас.

Комуністи сподівались, що до
повідач викриє недоліки в роботі 
виробництва, вкаже на великі не
використані резерви. Але сталося 
не та®. В доповіді, яка тривала 
в годину, т. Шаболтас так і не 
зупинився на основних пи
таннях, що визначають шляхи 
підвищення продуктивності праці 
і зниження собівартості видобут
ку палива.

Рівень партійних зборів в ос
новному й визначився доповіддю. 
Погана підготовленість доповіда
ча, неув'язка загальних положень 
з практичними завданнями ко
лективу не викликали цікавості, 
творчої ініціативи у присутніх, не 
сприяли розгортанню критики і 
самокритики.

І там, де доповідач відходив 
від загальних положень і пробу
вав зосередити увагу на конкрет
них фактах, він виглядав особли
во безпомічним. Торкнувшись, 
наприклад, питання нарахування 
за амортизацію несписаноіго об
ладнання,' т. Шаболтас всю вину 
намагався звалити на полатаного 
бухгалтера. Між тим, нічого не 
сказав, як треба налагодити цю 
справу, хоч її необхідно виріши
ти негайно. Адже лише через не
своєчасне оформлення докумен
тів на списання непридатиото'об
ладнання, зй визнанню началь
ника розріз^ т. Філонеінка, збит
ки становлять понад 2 мільйони 
карбованців.

Обійдено і питання про норму
вання. Тимчас-ом у роботі цьото 
відділу багато формалізму і бю
рократизму. На вуглерозрізі ма
ють місце приписки, зокрема по 
механічній майстерні і дренаж
ній шахті. Та на цих антидержав
них фактах не було зосереджено 
уваги зборів.

На передній лінії
Після історичної постанови 

вересневого Пленуму ЦЕ КПРС 
Олександрійська МТС поповни
лась кваліфікованими кадрами 
механізаторів, спеціалістами сіль
ського гоопоідарсФва. Серед тих, 
хто першим вадгукнувся на за
клик нашої партії, чимало ко
муністів. Зоотехніки тт. Тітен- 
ський і Губль, агрономи тт. Бур
лака і Маменко, механік з Дні
пропетровська т. Ільченко та -ін
ші поповнили ряди партійної ор
ганізації МТС.

Комуніста стали на відпові
дальні ділянки роботи, прийшли 
на передній край боротьби за 
дальше круте піднесення всіх га
лузей соціалістичного землероб
ства і тваринництва.

Член КПРС т. Губль працює 
зоотехніком артілі ім. • Ворош-ило- 
ва. За час своєї роботи він доміг
ся різкого поліпшення догляду і 
утримання громадської худоби. 
Тов. Губль виступає перед кол
госпниками як лектор і допові
дач, роз’яснює політику партії, 

мобілізує хліборобів па нові тру
дові успіхи.

Широко відоме в ідолг-оенах зо

На розрізі незадовільно ви
користовується техніка. Тут є 
все необхідне для обладнання 
автоблокіїровки; Цс набагато 
збільшило б пропускну спромож
ність транспортної дільниці. Од
нак в цій справі нічого не ро- 

і биться. І доповідач з цьото при
воду і словом не обмовився.

Залишились невикритими і 
| ряд інших недоліків у роботі 
• вскришної і транспортної діль- 
I ниць.

Звичайно, комуністи залиши
лися невдоволені такою повер
ховою, безпринципною доповід
дю і в своїх виступах піддали 
гострій критиці доповідача за не- 

. сумлінне ставлення до партійно- 
I го доручення.

Та критичні зауваження прий-
1 шлись не по душі т. Шаболтасу. 

В своїм заключнім слові він на
магався звинуватити тих, хто 
різко виступив по суті доповіді.

Зокрема, таке обвинувачення 
було закинуто і на мою адресу.

—Доки т. Са®ва буде критику
вати допоїв ід а чів! —бата гозн ач но 
кину® він.

Партійні збори, про які йде мо
ва, не виняток. Так уже повело
ся в нас , що керівники розрізу 
не прислухаються до голосу ря
дових комуністів, не бажають 
визнавати своїх помилок, а нама
гаються всі хиби в роботі звалити 
на рядових членів партії. Це 
призводить до згортання критики, 
знижує активність трудяацих 
мас.

По правді сказати і промисло
вий відділ та відділ партійних, 
ПРОФСПІЛКОВИХ і комсомольських 
організацій міськкому КП Украї
ни мало цікавляться роботою на
шій парторганізації. За нинішній 
рік на жодних партійних зборах 
не побували їх представники.

Життя підказує, що віддати 
міськкому партії повинні більше 
цікавитись тим, як готуються 
доповідачі на партійні збори і 
подавати їм всебічну допомогу.

В. САВВА, 
член КПРС.

ни діяльності Олександрійської 
МТС ім’я комуніста т. Черенка. 
Працюючи механіком МТС по тру
домістких роботах, він в 7 кол
госпах з 11 здійснив механіза
цію водопостачання на фермах, а 
в двох артілях впровадив кюм- 
плеіюсну механізацію трудоміст
ких робіт.

Комуніст т. Череївко проявив 
себе здібним організатором, ак
тивним борцем за вирішення зав
дань партії. Працюючи парторга- 
мізатором від первинної партор- 
гапіізації МТС в тракторній брига
ді № 9, він доклав багато зусиль, 
щоб вивести її з відсталих 
у число кращих. В порівнянні з 
минулим роком виробіток на 15- 
сильн-ий трактор тут зріс майже 
вдвічі, ліквідовано перевитрату 
пального.

Комуністи парторганізації МТС 
наполегливо працюють над вирі
шенням головного завдання — 
дальшого піднесення сільського 
господарства. Вони йдуть в аван
гарді боротьби за збільшення вро
жайності, за підвищення продук
тивності громадського тварин
ництва.

В. ЛЕОНТЬвВ.

Український і російський на
роди, разом з усіма народами ба
гатонаціонального Радянс ького 
Союзу, широко відзначають все
народне свято — 300-річчя воз
з’єднання України з Росією, що є 
яскравою демонстрацією неруши
мої братерської дружби народів 
нашої країни, торжеством ідей 
пролетарського інтернаціоналізм у.

Ця велика демонстрація друж
би народів СРСР завдає ще од
ного нищівного удару по всіх і 
всяких людиноненависницьких 
«теоріях» національної нерівнос
ті, переваги одних націй і рас 
над іншими, носіями яких няні є 
імперіалісти США — головна си
ла таїбору агресії і реакції.

* *
♦

Американські імперіалісти про
являють підвищений інтерес до 
всякого іроду людських покидьків, 
до зангродаиців і зрадників своїх 
народів. Саме на іних в основному 
витрачаються ті 100 мільйонів 
доларів, які асигновані, за зако
ном про «взаємне гарантування 
безпеки». Цими мільйонами дола
рів верховоди США оплачують 
диверсійну і шпигунську діяль
ність проти ‘країн народної демо
кратії і Радянського 'Союзу.

Хто ж подвизається на служ
бі в імперіалістів? Це рештки 
повалених експлуататорських 
класів — поміщиків, 'буржуазії, 

‘куркульства, це різні криміналь
ні елементи і серед них найлю
тіші вороги українського народу 
— українські буржуазні націо
налісти. Ці мерзенні зрадники 
зробили своїм ремеслом шпигун
ство, диверсії, вбивства радян
ських людей.

ІЦе в перші іро'ки існування 
молодої радянської держави ук
раїнські буржуазні націоналісти, 
не маючи підтримки в україн
ському народі, запродалися ні
мецьким імперіалістам, а також 
імперіалістам США, Англії і Фран
ції, сподіваючись одержати від 
них обіцяну воєнну і фінансову 
допомогу для розправи з револю
ційними робітниками і селянами 
.'країни. Дорого обійшлося укра
їнському народові зрадництво на
ціоналістів: 9293 вагони хліба, 
23195 вагонів продовольства, 
4567 вагонів різної сировини, ви
везених тільки в Німеччину, тися

Листи з столиці Ра_д я н с ь к о і України

На будівництві Республіканської сільськогосподарської виставки
Обсяг цього будівництва, що 

розкинулося .в мальовничому ра
йоні Києва на площі біільш як у 
300 гектарів, дуже великий. Але 
робота провадяться тут широким 
фронтом, за добовим трафіком, і 
крізь будівельно риштування вже 
вимальовуються -основні -контури 
майбутньої Республіканської вис
тавки, яка відобразить видатні 
успіхи соціалістичного -сільського 
господарства, дасть можливість 
не тільки ознайомитись, але й 
грунтовно вивчити досягнення 
кращих хліборобів, механізаторів 
і тваринників Радянської Украї
ни.

В ці дні особливе пожвавлення 
на всіх будівельних дільницях. 
Всенародне свято — 300-річчя 
возз’єднання України з Росією— 
робітники і спеціалісти відзнача
ють н-овими успіхами в соціаліс
тичному змаганні за дострокову 
здачу будівельних об’єктів. А їх 

чі розстріляних і замучених оку
пантами чоловіків, жінок і дітей 
—такі наслідки зрадництва, учи
неного цими підлими .ворогами на
раду, що продавали Уіюраїяу оп
том і вроздріб імперіалістичним 
хижакам.

Робітники і селяни України за 
допомогою великого російського 
народу, під керівництвом Кому
ністичної партії розгромили .об'єд
нані сили іноземних інтервентів і 
банди українських буржуазних 
націоналістів, викрили їх ам-ери- 
кано-алгло-французьких хазяїв і 
створили Українську радянську 
республіку—невід'ємну і складо
ву частину великого СРСР.

Однак українські буржуазні на
ціоналісти не припинили своєї 
зрадницької діяльності. Діючи за
одно з троцьюіетами, бухарінцями 
та іншими ‘воротами радянського 
народу, вони намагалися зверну
ти Радянську країну з ленінсьно- 
го шляху будівництва соціалізму, 
підірвати єдність і .дружбу наро
дів нашої країни, реставрувати в 
СРСР капіталізм.

Радянський народ, керований 
К імунії тичпою партією, розгро- 
м ив троцьні с тс ьк о -бу хаірініськи х 
зрадників і буржуазних націона
лістів усіх мастей, ліквідувавши 
тим самим можливість появлення 
в нашій країні «п’ятої колони».

Коли в 1941 році гітлерівські 
загарбники віроломно напали на 
Радянський Союз, в їх обозі на 
Україну прибули банди націо
налістичних зрадників, які на 
той час повністю перейшли на 
службу до гестапо.

Вислужуючись перед своїми фа
шистськими хазяями, українські 
буржуазні .націоналіста виконува
ли на -тимчасово окупованій тери
торії України роль катів і шпи
гунів. За їх активною допомогою 
фашисти відправили на каторгу 
в Німеччину сотні тисяч юнаків 
і дівчат, знищили «більше 2 міль
йонів 'радянських людей, спалили 
і зруйнували 714 міст і понад 28 
тис. інших населених пунктів, 16 
тис. промислових підприємств, 28 
тис. шкіл, технікумів, вузів іі на
укових закладів, 875 радгоспів, 
1.300 МТС. Загальна втрата, зав
дана Радянській Україні німець
кими фашистами і їх націоналіс
тичними холуями, становила 285 

немало, близько 80! Вже готую
ться до здачі для розміщення 
експонатів красиві павільйони.

Архітектурний проект Респуб
ліканської сільськогосподарської 
виставки є відрадним результа
том творчої співдружності ху
дожників і архітекторів Києва, 
Москви і Ленінграда. Ці ‘споруди 
запроектовані так, щоб якнайпов
ніше показати щасливе і радісне 
життя українського народу у 
великому союзі радянських рес
публік. В будь-якому павільйоні 
— зернових культур, тваринниц
тва, електрифікації сільського 
господарства та інше — відазду- 
вач наочно побачить успішний 
рух нашої країни по шляху до 
достатку, до світлого майбутньо
го — комунізму.

Зразки багатої техніки, яву 
дає сільському господарству на
ша промисловість, експонувати

з лишком мільярдів карбованців.
Гітлерівська авантюра проти 

Радянського Союзу закінчилась 
крахом для фашистської Німеч
чини. З наближенням Радянської 
Армії до Берліна гестапо викона
ло просьбу американської розвід
ки, забезпечило переправу націо
налістичних банд разом з їх ва- 
тажіками на Захід, де вони перебу
вають під личиною «біженців» і 
«переміщених осіб», проходячи 
навчання в спеціальних амери
канських школах убивць і шпи
гунів.

Для диверсійної і шпигунської *** 
діяльності проти Радянського Со
юзу американські палії війни на
магалися використати націоналіс
тичне юуйівське підпілля, що за
лишилося ще де-не-де в західних 
областях України. Бандити з цьо
го підпілля були поставщиками 
шпигунських відомостей для іно
земної розвідки, -воїни чинили 
криваві злочини, вбиваючи ра
дянських людей. Ними був уби
тий полум’яний патріот, видат
ний радянський публіцист і пись
менник Ярослав Галам, який 
пристрасно викривав злодіяння 
українських ібуржуазних націона
лістів, що Діяли на потребу 
американському імперіалізмові і 
Ватікану.

Українським буржуазним на
ціоналістам не вдалося і ніколи 
не вдасться залякати радянських 
людей. Трудящі Радянської Ук
раїни, виховні в дусі інтернаціо
налізму, в дусі безмежної відда
ності Комуністичній партії, лю
бимій Батьківщині, безпощадно 
знищували і далі будуть знищу
вати всіх іі всяких воротіїв наро
ду. Радянському народові не 
страшні ніякі вороги—ні внут
рішні, ні зовнішні, бо дружба на
роді® -СРСР міцна і нерушима, во
на зцементована ленінсько-сталін
ською національною політикою 
Комуністичної партії.

‘Керований Комуністичною пар
тією, в тісному братерському єд
нанні з великим російським на
родом і всіма народами нашої 
країни, український народ вно
сить свій достойний вклад у 
справу будівництва комуністич
ного суспільства.

В. ЛЕГКОСТУП.

муться на відкритій площадці 
вже спорудженого павільйону ме- 

і ханізації. Знаменно, що за пр-оек- 
| том для цієї площадки було від

ведено 2.500 квадратних метрів.
і Однак після вересневого Пленуму 

ЦК КПРС, коли заводи почали 
І в значно більших масштабах по

ставляти машини і механізми 
; МТС, радгоспам і колгоспам, її 

довелося розширити до семи ти-
| сяч квадратних метрів.

На території виставки закла
дені зразковий сад, ягідник і ви
ноградник. Споруджуються зеле
ний театр, бібліотека, читальня, 
магазин, ресторан, кафе.

-Республіканська сільськогоспо
дарська виставка зможе гостинно 
прийняти одночасно близько сто 
тисяч відвідувачів.

К. ЄВГЕНОВ.
(Кор. РАТАУ).

м. Київ.
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Соціалістичне змагання на честь 300-річчя возз'єднання України з Росією
Змагання тракторних бригад

(Станом на 10 травня 1954 року)

Олександрійська МТС і5.сиТний"оранктор Користівська МТС
230 гектарів (в переводі на 

м'яку оранку) 190 гектарів

вироблено на вироблено на
Прізвище номер 15-сильний Прізвище номер 15-сильний

бригадира тракторної трактор (о бригадира тракторної трактор (в
бригади ори гади переводі на бригади бригади переводі на

м*яку  оранку) м’яку оранку)

Ідуть попереду
Козак бригада № 1 346 Лановчук. бригада № 5 347
Обертас бригада № 2 283 Харченко бригада .V» 17 239
Ніколенко бригада № 4 277 Лелека бригада .V 10 227

Відстають
Гайдамака бригада № 14 168 Дунецький бригада Л» 7 118
Нечппоренко бригада № 13 180 Шовгеля бригада № 18 141
Супруп бригада, Лі? 8 196 Братко бригада Л» 12 143

Завдяки неустанному піклуван
ню Комуністичної партії і Радян
ського уряду машинно-тракторні 
станції мають зараз у своєму роз
порядженні все необхідне для ус
пішного здійснення завдань, по
ставлених вересневим та лютнево- 
березневим Пленумами ЦК КПРС. 
В МТС створені кадри постійних 
робітників, сюди прийшла велика 
кількість кваліфікованих спеціа
лістів.

Отже успіх проведення весняно- 
польових робіт вирішує високо
продуктивне використання машин
но-тракторного парку.

В цьому році механізатори 
Олександрійської та Користівської 
МТС, включившись у Всесоюзне 
змагання, покращили свою ро
боту.

Значних успіхів домоглися трак
торні бригади №№ 1,2 з Олексан
дрійської МТС (бригадири тт. Ко
зак і Обертас), бригада № 5 з 
Користівської МТС (бригадир тов. 
«Лановчук) та інші. На 10 травня

Змагаючись на честь 300-іріч- 
чя повз’єднаиня України з Ро
сією, колгоспники артілі «Шлях 
до комунізму» особливу увагу 
приділяють зараз догляду за не
фами.

Для більш чіткої організації ро
біт в артілі складений і затвеїрід- 
жепий на вборах колгоспників 
план, у якому (намічені заходи, 
строки виконання і контроль за 
якістю польових робіт.

Хороші сходи соняшника .на ла
нах колгоспу. Чітко визначились 
квадрати. Це — наслідок високо

Забезпечимо тваринництво добротними приміщеннями
Зобов'язання будівельної бригади колгоспу ім. Сталіна, Банду рівської сільради

Вересневий Пленум ЦК КПРС 
поставив перед юолгоиіниіками- 
будівельмиками великі завдання. 
Вони повиннії забезпечити гро
мадське тваринництво добротними 
приміщеннями, механізувати в 
них всі трудомісткі роботи.

Велику роботу в цій справі не
обхідно провести і нам, будівель
никам артілі ім. Сталіна. За дер
жавним планом у 1954 році ми 
повинні збудувати для тварин
ництва колгоспу свинаріник' на 
200 голів, корівник на 160 го
лів, кормоцех, силосну башту і 
кукурудзосховище.

Для виконання цього завдан
ня ми чимало зробили. Взимку 
заготували для .потреб будівниц
тва 465 кубометрів лісу, 45 ку
бометрів пиломатеріалу, 120 ку
бометрів (тутового каменю і 300 
кубометрі® шлаку. Крім того,

★ ★★
цих бригадах досягай виробітку

і

в 
на кожний 15-сильний трактор (в 
переводі на м’яку оранку) по 295 
—350 гектарів при високій якості 
робіт.

Але поряд з цим багато трак
торних бригад працюють ще по- 
старинці, не впроваджують про
гресивного погодинного графіку, 
порушують строки технічного дог
ляду за машинами і тому часто 
простоюють, не виконують норм 
виробітку, перевитрачають велику 
кількість пального. З початку вес
няно-польових робіт перевитрата 
пального по Користівській МТС 
становить понад 14 тисяч кілогра
мів; по Олександрійській — понад 
9 тисяч.

Дуже погано використовуються 
трактори на роботах по догляду 
за посівами.

Для ліквідації відставання з 
проведенням весняно-польових ро
біт необхідно добитися, щоб всі 
тракторні агрегати скрізь викорис
товувалися в дві зміни, щоб нор-

Чітко виконувати план польових робіт
якісної сіівби, що тепер зна/чно 
полегшує обробіток.

І справді, успіхи і якість по 
перечного обробітку соняшника, 
що його провадять трактором 
«ХТЗ» в агрегаті з культивато
ром,—хороші. За два дні обробле
но 35 гектарів. На 17,5 гектара 
зроблено вже проривку.

В колгоспі дбають і про обро
біток цукрових буряків. Проша
ровано за три дні 42 гектари. На 
25 гектарах цю роботу виконано 
тракторною мотигою, на 17 гек
тарах — вручну.

для майбутніх будівель виготови
ли 109 віконних разі І коробок, 
багато дверних полотен і т. д. 
Завезено також чимало вапна, 
цементу та інших матеріалів.

Як тільки створились спри
ятливі умови, ми заклали фунда
менти для приміщень, а до 1 
травня збудували кукурудзосхови
ще. Всі приміщення споруджуємо 
з вогнестійких матеріалів за ти
повим проектом.

У нашій бригаді працює 25 
колгоспників. За нами закріпле
но транспорт, інструмент. Це 
створює можливість працювати ] 
чітко, злагоджено. Наші кращі 
будівельники тт. Гавриленко, Де- 
нисенко, Каретний, Бульба, Дав
ні чешко та інші щодня викону
ють завдання на 120 і більше 
процентів.

8 метою своєчасного «пкоиая-

виробітку систематично вико-

ПОВИННІ ПОЛІП- 
технічного об-

ми 
иувалися всіма без винятку трак
торами, всіма бригадами.

Завдання партійних організацій, 
керівників МТС, спеціалістів сіль
ського господарства, бригадирів 
тракторних бригад і всіх механіза
торів полягає в тому, щоб не до
пускати простоїв тракторів з тех
нічних і організаційних причин, на 
повну потужність використовува
лась техніка.

Керівники МТС 
шити організацію 
служуваиня тракторів і причіпних 
машин, піднести продуктивність 
праці в тракторних бригадах.

Товариші механізатори! Рівняй
тесь на передовиків, ширше роз
гортайте соціалістичне змагання 
за успішне перетворення в життя 
історичних рішень вересневого та 
лютнево-березневого Пленумів ЦК 
КПРС. Старанним доглядом за 
посівами забезпечуйте високий 
урожай всіх сільськогосподарських 
культур!

Посилено провадиться бороть
ба з шкідниками. Ловчі канавки 
і колодязі систематично підчи
щаються, обробляються гексахло
раном, збирається шкідник вруч
ну. Вже вдруге плантації обприс
куються отрутохімікатами. Дійо
ву допомогу в цій справі подає 
агроном т. Саібодаш.

У колгоспі 150 гектарів пару. 
Він вздовж і впоперек закульти
вований, заборонований.

П. КОВАЛЕВСЬКИЙ, 
рахівник колгоспу.

яя плану будівництва наша, 
бригада зобов’язується:

1. Виконати річний план бу
дівництва тваринницьких і гос- 
поідарсьжих приміщень у травні 
не менш як на 60 процентів.

2. Силами бригади в цьому ро
ці організувати виготовлення міс
цевого кровельного матеріалу — 
шлаїюо-цементното шиферу в кіль
кості 3.000 листів.

3. Підготувати в 1954 році 6 
молодих спеціалгстів-будіївельпи- 
юів — 3 теслярів і 3 столярів.

Ми, будівельники артілі імені 
Сталіна, закликаємо всіх' кол
госпних будівельників району ще 
ширше розгорнути змагання за 
дострокове виконання доведених 
планів будівництва тваринниць
ких і господарських приміщень.

Зобов’язання обговорені і 
прийняті на зборах буді
вельної бригади.

Творче
Знаменну дату — 300-річчя 

возз’єднання України з Росією— 
колектив заводу «Чедаоний ли
варник» відзначає новими вироб
ничими успіхами. Достроково ви
конавши чотиримісячний план, 
трудівники підприємства про
довжують множити свої зусилля в 
труді. В травні завод значно пе
рекрив завдання першої декади.

В усіх цехах панує велике 
трудове піднесення. Кожний то
кар, слюсар, ливарник, електрик 
прагне ознаменувати всена
родне свято достойними виробни
чими подарунками. За прикладом 
москвичів передові робітники ви
шукують і приводять в дно нові 
резерви підвищення продуктив
ності праці. Особисто я система
тично даю по 180—200 процен
тів норми. Цього добиваюся зав
дяки творчому дерзанню.

До останнього часу застосу
вання рапітового різця звичайної 
конструкції не дозволяло збільшу
вати швидкість різання більше 
30 метрів на хвилину, а подачу’ 
0,05 міліметра за один оборот. 
При таких режимах відрізка з’яв
ляється найменш продуктивною 
операцією в усьому комплексі 
токарних робіт.

За допомогою технолога заводу 
т. Бондаренка я застосував нову 
конструкцію швидкісного відрізно
го різця.

Щоб посилити різальні кромки 
.на ву.глах, які найскофіше при
тупляються в роботі, а також 
для посилення допоміжних рі
зальних кромок, передню грань 
заточив під кутом 160 градусів. 
Цс дало негативний кут в де-

Нращий зчіплювач вагонів
■рової і вивозної роботи на під'їз-Заліаничники тресту «Олек- 

сандріявугі.тля» успішно викону
ють соціалістичні зобов’язання, 
взяті на честь 300-річчя возз'єд
нання України з Росією. Маши
ністи паровозів, кочегари, ре
монтники —- всі без винятку 
робітники працюють з великим 
піднесенням.

Серед залізничників своєю са
мовідданою працею відзначається 
зчіплювач вагонів комсомолець 
Євген Борисеївич.

Він з’являється кращим зчіп
лювачем в нашому місті. Про це 
можна почути і від складачів по
їздів, і чергових по станції, і 
диспетчерів, і стрілочників.

Тов. Борисович добре орієнтує
ться в конкретній обстановці. Ван 
відмінно вивчив справу манев-

Дніпропетровська область. У відповідь на заклик моск
вичів у всіх цехах Дніпропетровського металургійного заводу 
імені Дзержинського розгорнулось змагання за дальше підвищен
ня продуктивності праці. Металурги видають понад план тисячі 
тонн чавуну, сталі і прокату.

На знімку: на складі готової продукції рейкобалоч- 
ного цеху.

Фото С. Вільтмаиа. Прескліше ТАРС.

шукання
сять градусів на допоміжній 
грані.

Для забезпечення надійного 
стружковавивання на головній рі
зальній кромці зробив фаску 
0,15—0,2 міліметра під кутом 
30—35 градусів, яку довів на 
доводочному диску. В результаті 
продуктивність праці зросла в 
два рази.

Часто на завод надходили так 
звані рубашки на цапфи бараба
нів. При обточуванні зовнішньої 
поверхні їх не було можливості 
пересувати супорт верстату че
рез великий діаметр рубалися, то
му доводилось застосовувати кон
сольні різці довжиною до 750 мі
ліметрів. Такий різець дуже ві
брував і не давав чистої поверх
ні обробки.

Я запропонував конструкцію 
допоміжного пересувного різце- 
держателя, який, пересуваючись 
одночасно з супортом, підтриму
вав різальну головку різця і за
стерігав її від вібрації. Завдяки 
новшеству збільшилась швидкість 
різання, вдвічі зменшився час на 
обробку деталей.

В повсякденній роботі широко 
застосовую метод російського но
ватора Василя Колосова, безпе
рервно удосконалюю технологіч
ний процес. Сьогодні виконав 
норму на 180 процентів, завтра 
добиваюсь кращих показників. 
Адже я несу трудову вахту на 
честь ЗООчріччя возз’єднання Ук
раїни з Росією.

А. БЕРЕГОВИЙ, 
токар заводу «Червоний ли

варник».

] них коліях. Передовий зчіплювач 
і виконує завдання без будь-яких 
| недоробок.

Швидкість маневрової роботи 
досягається ним в основному за 
рахунок продуманого плану дій. 
Це дозволяє йому скорочувати 
так звані заїзди при маневрах.

Сумлінне ставлення до своїх 
обов’язків дає можливість т. Бо
рисовичу виконувати норми ви
робітку на 130—140 процентів. 
На передовика змагання рівняю
ться всі зчіплювачі залізничної 
контори тресту «Олексаіндіцяіву- 
гілля».

В. ГУСЄВ, 
начальник служби руху за

лізничної контори.
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ПОРАДИ СПЕЦІАЛІСТА

Підготовка культиватора для обробітку посівів нунурудзи
В цьому році колгоспи і ірад- 

госіпи республіки всюди застосо
вують прогресивний ювадратно- 
гнівдовий спосіб вирощування ку
курудзи. Цей спосіб дозволяє май
же повністю механізувати обробі
ток посівів, значно полегшити 
працю колгоспників, забезпечити 
п-і-двищеняя врожайності.

В колгоспі імені Чікалоіва, Но
во-Московського району, Дніпро
петровської області, в минулому 
році механіаований обробіток по
сівав кукурудзи дав можливість 
скоротити затрати праці майже 
вдвоє. Так, при звичайному спо
собі сівби колгосп витрачав на 
вирощування кукурудзи на одно
му гектарі в середньому по 22 
трудодні і одержував урожай по 
14 цнт. з гектара. При квадрат
но-гніздовому способі затрати 
праці на ці роботи становили 
близько 11 трудоднів, а врожай 
у середньому — по 49,6 цент
нера.

Проведення своєчасного і ви
сокоякісного механізованого обро
бітку посівів кукурудзи залежить 
насамперед від підготовки куль
тиватора для роботи. Для цього 
важливо в усіх деталях освоїти 
правильну установку і регулю
вання робочих органів і механіз
мів культиваторів різних марок.

Для обробітку пюсіївів кукуруд
зи (а також соняшника і рици
ни) з розміщенням рослин у квад
раті 70x70 см на культиваторах 
«КУТС-4,2» і «КУТС-2,8» роз
ставляються на відстані 45—50 
см дві односторонні (права і ліва) 
плоокорізальні бритви з захва
том 165 мм кожна. Позаду них, 
посередині .встановлюється одна 
стрілчаста лапа з захватом 270 
мм і перекриттям в 50 мм. Таке 
розміщення бритв і лап забезпе
чує цілковите зрізання бур’янів 
і звичайно застосовується під 
час першого обробітку посівів. 
Для наступного обробітку вико
ристовуються стрілчасті лапи, 
встановлені по дві на кожному 
міжрядді уступом (одна «переду і 
друга ззаду) в коротких і довгих 
держаках з перекриттям в 50 мм.

Культиватори «КН - 4,2», 
«КН-5,4» не мають стрілчастих 
лап. Тому на них застосовуються 
тільки односторонні плосікорізаль- 
ві бритви — на культиваторі 
«®Н-4,2» по дві на міжряддя з

З редакційної пошти
Колгоспник артілі ім. Будьон- 

ного т. Шульга в своєму листі 
до редакції старжитьіся, що ба
гато часу доводиться вигранити, 
поки одержиш в аптеці ліки по 
рецепту.

— Прийдеш, наприклад, з ре
цептом о 2 годині дня, а ліки 
раніше як о 7 годині вечора не 
одержиш.

— Чи не можна зробити так, 
щоб ліки працівниками аптеки 
•виготовлялись швидше?

# * *

навели порядок або заїкірили бой
ню,але заходів ніяких поки що 
не вжито.

* **
— 21 квітня мені довелося 

поїхати за цементом у будівель
не управління Дим-итровськог-о 
тресту, — пише в своєму листі 
до редакції майстер цегельного 
заводу № 1 т. Кирило®. — Доку
менти і пропуск оформили швид
ко.

Але при виїзді з цементом на-с 
-затримали. Виявилось, що на 
.пропуску невистачало ще одного 
підпису директора або заступника 
директора тенл-о-електростанціії. І 
пішов я шукати директора. Годи
ни дві шукав, а машина і люди 
простоювали.

Не трудно підрахувати, скіль
ки коштують такі простої машин 
,і людей через нерозсудливість ок
ремих керівників.

*
—'В -селі Новопилиіпіївці орга

нізована від контори «Живсиро- 
вина» бойня, яка не відві-овіда-є 
санітарним вимогам, — повідом
ляє в своєму листі до редакції 
житель Новопилипівіки т. -Да- 
нижо-.

— Не раз ми звертались з за
явою в райсанстанціію, говорили 
і голові сільради т. Білану, щоб 

захватом 180 і 280 мм і на 
культиваторі «КН-5,4» — но 4 
з захватом 150 мм. На останньо
му культиваторі розміщати брит
ви в одну лінію не слід.

Після рясних опадів для зни
щення корки на поверхні грунту 
треба використовувати розпутні 
долотоподібні лати.

Для регулювання робочих ор
ганів під колеса причіпного куль
тиватора кладуть підкладки, тов
щина яких менше потрібної гли
бини обробітку на 2 см. Рама у 
культиваторів «КУТС-4,2» і 
«КУТС-2,8» повинна знаходитись 
у горизонтальному положенні. 
До неї прикріплюються робочі 
органи. При цьому лапи культи
ватора встановлюються так, щоб 
їх леза щільно прилягали до по
верхні площадки.

В навісному культиваторі 
«КН-4,2» підкладки ставлять під 
робочі органи. їх товщина зале
жить від потрібної глибини Оіб- 
роїбітку, розміру шпор трактора і 
заглиблюванюсті обода колеса в 
грунт. Наведемо приклад: івисота 
шпюіри трактора — 15 см, заглиб
лення обода колеса — 2 см, по
трібна глибина обробітку — 8. 
Отже, товщина підкладки в цьо
му разі буде (15+2)—8=9 см.

Під час регулювання робочих 
органів на культиваторі «КН-5,4» 
підкладка знаходиться під опор

Регулювання культиватора „КН—-4,2“ для обробітку 
посівів кукурудзи

1. Регулювальна площадка; 2. Передня секція культивато
ра; 3. Задня секція культиватора; 4. Граділь з робочими органами; 
5. Бритва; 6. Розпушувальні лапи (встановлюються для всіх між
рядь); 7. Регулювальна підкладка; 8. Міжряддя; 9. Захисна зона.

Прескліше РАТАУ.

ним колесом, товщина якої по
винна бути на 1—1,5 см менше 
потрібної глибини обробітку.

Кожна грядільна секція в 
культиваторах «КН-4,2» і «КН- 
5,4» встановлюється горизон
тально і регулюється самостійно. 
При регулюванні робочих органів 
треба стежити, щоб різальні краї 
як бритв, так і стрілчастих лап 
також лежали на поверхні пло
щадки або підкладки.

Посіви кукурудзи протягом ве
гетаційного періоду обробляються 
не менше трьох раз в подовжньо
му і поперечному напрямах. При 
недостатній кількості опадів пер
шу культивацію провадять на 
глибину 8—10 см, другу — нз 
6—7 і третю — на глибину 
4—5 -см. -При достатньому зволо
женні грунту глибину другої 
культивації треба збільшити до 
8—<10 «м і наступної — до 8 
сантиметрів.

-Обробляти посіви доцільно од
ночасно їв двох напрямах. У по
довжньому напрямі слід починати 
обробіток з першого проходу сі
валки і в поперечному — з боку 
поворотної смуги.

-В кожній тракторній бригаді 
повинен бути запасний комплект 
загострених робочих, органів, щоб 
при потребі вробити швидку за
міну.

Інженер С. КАРПЕНКО.

Як я готуюсь до екзаменів
Для того, щоб успішно склас

ти екзамени, необхідно старанно 
вчитися -протягом року і система
тично повторювати пройдене.

Ще на початку III чверті я по
чала готуватися до екзаменів. 
Кожного дня повторюю те, що за
дає вчитель.- Але цього замало. Я 
оформила дома «куточок повто
рення» і написала розклад, коли 
і що саме буду повторювати.

Наприклад, у понеділок пов
торюю історію, у вівторок — ге
ографію, у середу — анатомію, у 
четвер — геометрію, у п’ятницю 
— німецьку мову і російську лі
тературу, а в суботу — україн
ську літературу та інші пред
мети.

Таким чином, у мене вистачає 
часу на засвоєння ви,вчасного ма
теріалу і повторення пройде
ного.

Т. КУНАХ,
учениця 9 класу середньої 

шноли № 14.

Гідробудівники Народної Республіки Болгарії одержали 
велику перемогу. На річці Струма біля міста Димитрово заверше
не будівництво водосховища „Стулена". Воно забезпечить водою 
промисловий район міста.

На знімку: гребля водосховища „Студена". "

В країнах народної демократії
КИТАЙСЬКІ СЕЛЯНИ ОДЕРЖУЮТЬ ДЕРЖАВНУ 

ПОЗИЧКУ
Народний уряд Китаю виявляє 

велике піклування -про розвиток 
сільськогосподарського виробниц
тва і підвищення матеріального 
рівня селян.

Позички, що їх видає уряд ки
тайським селянам, збільшуються 
рік у рік. У 1953 році китайські 
селяни одержали позичок в шість 
раз більше, -ніж у 1950 році. За

РОЗВИТОК МЕТАЛУРГІЙНОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ ЧЕХОСЛОВАЧЧИНИ

Чехословацька металургійна 
промисловість в роки п’ятирічки 
розвивалася швидкими темпами. 
Збудовані великі і за останнім 
словом техніки устатковані мета
лургійні заводи.

іВ Кунчиці (Остравська область) 
споруджено новий металургійний 
комбінат імені Елемента Готваль-

БУДІВНИЦТВО ТІСАЛЕКСЬКОГО 
ГІДРОВУЗЛА В УГОРЩИНІ

Поблизу села Тісалек на річці 
Тіїссі (Угорщина) відбулось уро
чисте відкриття греблі Ті-салек- 
сь-кіо-го гідровузла. Поряд з греб
лею будуються гідростанція і 
шлюз. Води, затримані греблею і 
-спрямовані по головному східному

БРАТНЯ ДОПОМОГА КИТАЙСЬКИХ НАРОДНИХ 
ДОБРОВОЛЬЦІВ У ВІДБУДОВІ КОРЕЇ

-Спільними зусиллями місцевого 
населення і китайських народних 
добровольців у розореній війною 
Кореї споруджено багато житло
вих будинків, відбудований ряд 
сіл, іригаційних споруд і так 
далі.

При активній допомозі китай
ських добровольців населенням

ВІДКРИТТЯ В БУРГАСІ МОНУМЕНТА НА ЧЕСТЬ 
РАДЯНСЬКОЇ АРМІЇ

В місті Бургасі (Болгарія) на 
ознаменування Дня Перемоги від
булось урочисте відкриття мону
мента на честь Радянської Армії- 
в-изволительки. На центральній 
-площі міста відбувся багатоти

Відділу робітничого постачання 
Димитровського тресту

ПОТРІБНІ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ
вантажники, повари та лаборант на хлібозавод.

Звертатись у відділ кадрів ВРП по вул. Діброви, 21.
ВІДДІЛ КАДРІВ

чотири роки існування Китай
ської Народної Республіки відді
лення Народного банку Китаю 
видали селянам позичок на суму 
ЗО трильйонів юанів. Селяни про
вінції Сунцзян на одержані иід 
держави позички придбали 1.500 
сільськогосподарських знарядь, 
4.000 тонн сортового насіння і 
1.600 голів тяглової худоби.

да, розширені заводи в містах 
Тржіінець та Вітк-овиць і так далі.

Порівняно з 1937 роком мар
тенівські та електропечі випус
кають тепер майже в два рази 
більше сталі, а домни дали на 1 
мільйон 100 тисяч тонн чавун-у 
більше.

-каналу, зросять 25 тисяч холодів 
(один холод дорівнює 0,57 га) 
неродючих земель у Хортобад- 
сьюо-му степу. Після завершення 
будівництва каналу зрошувана 
площа збільшиться до 125 тисяч 
хольїді-в.

села Утен-і повіту Чендо за ко
роткий час збудовано понад 300 
житлових будинків. Велику до
помогу в житловому будівництві 
подали китайські народні добро
вольці жителям району Кімсона. 
В селах цього району, майже 
повністю зруйнованих під час 
війни, знову закипіло життя.

сячний мітинг трудящих Бур-гаса 
і представників навколишніх ра
йонів.

(ТАРС).

Редактор В. МАЛЕНКО.
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змагання трудящих за високу продуктивність праці, за 
зразкове виконання державних планів і краще викорис
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х До дна використати техніку
Працівники соціалістичної 

промисловості наполегливо 
борються за дострокове вико
нання п’ятої п’ятирічки. Ви
рішальною умовою збільшен
ня випуску, поліпшення ЯКОС
ТІ і зниження собівартості 
продукції є неухильне підви
щення продуктивності праці. 
Досягти цього можна шляхом 
правильного використання 
передової техніки, приведен
ня в дію нових резервів ви
робництва.

Треба, однак, сказати, що 
на підприємствах Олександрії 
техніка завантажується дале
ко не повністю. Візьмемо для 
прикладу Байданівський і Се- 
менівський вуглерозрізи. Тут 
працюють потужні відвально- 
транспортні агрегати. Та ви
користовуються вони незадо
вільно. Байдаківський міст в 
середньому відвалює 20 — 22 
тисячі кубометрів породи, то
ді як може дати ЗО тисяч ку
бометрів.

Не досяг середньодобової 
вскриші— 35 тисяч кубомет
рів— 1 колектив семенівсько- 
го відвального моста.

Пояснюється це тим, що 
на розрізах не створено бо
йового напруження, не зосе
реджена увага гірників на 
крутому піднесенні темпів. 
Головні інженери тт. Шабол- 
гас і Федосеніко поверхово 
займаються роботою тран
спортно-відвальних агрегатів.

На дільницях Семенівсько- 
го розрізу погано використо
вуються потужності екска
ваторів «УЗТМ». Якщо тут 
середня продуктивність на 
машину становить у травні 
2.900 кубометрів на добу, то 
за однакових умов екскава
торники Байдаківського вуг
лерозрізу дають 3.300 кубо
метрів.

Справа в тому, що семе- 
нівці мало приділяють уваги 
питанням своєчасної підго
товки фронту робіт, регуляр
ного подавання порожняку, 
взаємодії механізаторів і 
транспортників. Не дивно то
му, іцо саме тут велика ава
рійність рухомого состава. 
Тільки в квітні було два схо
ди поїздів з колії, з ладу ви
ведено два електровози 1 
кілька думкарів.

Не можна обійти мовчан
кою і те, що через незадо
вільну організацію ремонту 
вагонного парку зривається 
виконання плану вскришиих 
робіт одноковшовими екска
ваторами.

Ювілейна сесія міської
В урочистій обстановці 13 

травня в міському Будинку 
культури відбулася ювілейна се
сія міської Ради депутатів тру
дящих разом з представниками 
партійних, комсомольських і гро
мадських організацій, присвяче-

Ще два місяці тому рудо- 
ремонтний завод 1 трест 
«Укрвуглемонтаж» повинні 
були організувати ремонт ру
хомого состава. Незважаючи 
на накази комбінату, дирек
тор заводу т. Гурза і голов
ний інженер тресту «Укрвуг
лемонтаж» т. Власов безвід
повідально поставились до 
важливої справи, досі нічого 
не зробили.

Не гаразд з використан
ням обладнання на Олексан
дрійській тепловій електро
станції. Через погану роботу 
устаткування, що забезпечує 
очистку пару, котлоагрегати 
використовуються на 75 про
центів.

Можна навести і такі фак
ти, які свідчать про те, що 
окремії господарники не ба
чать внутрішніх резервів, 
працюють без перспективи. 
Семенівська брикетна фабри
ка живиться електроенергією 
по одному кабелю. Другий 
вимагає незначного ремонту. 
Однак керівники підприємст
ва ніяк не спроможуться по
ставити кількох робітників 
для риття канави, щоб можна 
було полагодити кабель. Та
ка байдужість може привести 
до нестачі електроенергії, 
простоїв обладнання і навіть 
зупинки цехів.

Недалеко пішли і на Семе- 
нівському вуглерозрізі. Змон
товані на тяговій підстанції 
ртутні випрямлячі ось уже 
три місяці не вводяться в 

; експлуатацію. Тим самим за
тримується розвиток електро
тяги і ставиться під загрозу 
виконання плану вскриші на 
транспорт.

Вугільні підприємства на
шого міста оснащені передо
вою технікою. Використати 
її до дна — значить привес
ти в дію додаткові резерви 
збільшення видобутку вугіл
ля, випуску брикету, виро
бітку електроенергії.

Обов’язок партійних 1 
профспілкових організацій 
полягає в тому, щоб глибше 
вникати у виробництво, до
биватись завантаження ма
шин і механізмів, конкретно 
керувати змаганням за неу
хильне підвищення продук
тивності праці.

Треба періодично заслухо
вувати господарських керів
ників про те, як використо
вується обладнання, поширю
вати досвід передових вироб
ничників. мобілізовувати ма
си на повне використання 
техніки.

Ради депутатів трудящих
на 300-річчю возз’єднаїиня Укра
їни з Росією.

З доповідно на цю тему висту
пив секретар міськкому КП Ук
раїни т. Луцеико.

Після урочистого засідання від
бувся великий концерт,

Декада російської 
і мистецтва в

В обстановці сердечності і 
дружби народів проходить у Ки
єві декада російської літератури 
і мистецтва.

12 травня колектив Великого 
театру СРОР дав другий спек
такль балету П. Чаїйіковського— 
«Лебедине озеро». Головні роді в 
ньому виконували молоді майст
ри російського балетного мистец
тва. Спектакль пройшов з вели
ким успіхом.

В приміщенні українського 
драматичного театру імені Івана 
Фіранка відбувся великий кон
церт майстрів російського опер
ного та балетного мистецтва, в 
театрі музичної комедії — вис
туп Червонопрапюрного імені 
Алеіксандрова ансамблю пісні і 
танцю Радянської Армії.

12 травня відбулися вечори 
російської літератури і мистец
тва в Пе'ртотравневому парку 
культури і .відпочинку, гірничому 
технікумі, клубі трамвайної®, 
клубі МВД У РСР та в Київському 
Окружному Будинку офіцерів Ра
дянської Армії.

Указ Президії Верховної Ради РРФСР

Про скликання Ювілейної сесії Верховної Ради РРФСР
'Президія Верховної Ради І ивної Ради РРФСР, присвячену 3 Росією, 27 травня 1964 року 
'ФСР постановляє:Скликати Ювілейну сесію Бер- ‘ 300-щччю возз єднання України в м. Москві.

Голова Президії Верховної Ради РРФСР М. ТАРАСОВ. 
Сенретар Президії Верховної Ради РРФСР І. ЗИМІН.

Москва, 12 травня 1954 року.

Всесоюзна нарада активу працівників залізничного транспорту
11 травня у Москві закінчи

лась Всесоюзна нарада активу 
працівників залізничного транс
порту, яка тривала сім дйіїв.

Па заключному засіданні з ве
личезним піднесенням учасники 
наради прийняли Звернення до

В дні, коли вся країна зустрічає велике все
народне свято 300-річчя возз’єднання України 
з Росією, в столиці Радянської України — Києві 
відбуваються знаменні події. В декаді росій
ської літератури і мистецтва взяли участь най- 
видатніші представники російської радянської 
культури.

Київ прикрашений новим пам'ятником леген
дарному герою громадянської війни М. О. Щор-

су, відкриття якого пройшло в урочистій обста
новці.

На знімку: 1. Артцсти Державного ордена 
Леніна академічного Великого театру Союзу РСР 
в Київському аеропорту. 2. Пам'ятник Миколі 
Олександровичу ЩОРСУ.

Фото М. Мельника і В. Сичова.
(Прескліше РАТАУ).

* *
♦

13 травня о півдні зал Київ
ського державного театру опери 
та балету імені Т. Г. Шевченка 
заповнили колгоспники, механі
затори, спеціалісти сільського 
господарства Київської області. 
Для них колектив Великого те
атру Союзу РСР дав одну з своїх 
кращих постановок—оперу вели
кого російського композитора 
0. Бородіна «Князь ІІгорь».

Перед початком спектаклю 
трудівників сільського господар
ства Київщини палко вітав ди
ректор Великого театру, заслу
жений діяч мистецтв РРФСР 
0. І. Анісімов.

Урочисто звучить увертюра до 
опери. Повільно піднімається за
віса. В залі лунають оплески. 
Протягом усіх дій опери глядачі 
багато раз палко аплодували ви
конавцям головних ролей, артис
там оркестру, хору, балету, ху
дожникам, яким вдалося створи- 

| ти хвилюючий .патріотичний 
спектакль, що виховує любов до 
Батьківщини, відображає славну

всіх залізничників Радянського 
Союзу із закликом — ще ширше 
розгорнути соціалістичне змаган
ня за дострокове виконання зав
дань 1954 року і дальше підне
сення роботи' залізничного транс
порту.

літератури 
Києві
сторінку її героїчного минулого.

Спектакль «Князь Игорь», в 
якому були зайняті провідні ар
тисти театру, пройшов з великим 
успіхом.

В антракті, перед закінченням 
спектаклю, російським майстрам 
оперного Мистецтва від імені хлі
боробів Київщини палко подяку
вала ланкова колгоспу імені Кі
рова, Старченківського району, 
Герой Соціалістичної Праці Г. Т. 
Дубова. Делегація трудівників 
сільського господарства піднесла 
учасникам спектаклю букети жи
вих квітів. * *

♦
З незмінним успіхом проходять 

виступи російських письменників 
і концерти майстрів мистецтв. 13 
травня відбулась зустріч пись
менників з колективами заводів 
«Ленінська кузня» і «Трансеиг- 
нал». Потім був даний великий 
концерт. В Київському теацрі му
зичної комедії відбувся черговий 
концерт російського народного 
хору імені П’ятницького.

(РАТАУ).

В роботі заключного засідання 
взяв участь Перший Заступник 

Голови Ради Міністрів СРіСР то®. 

Л. М. Каганович.

(РАТАУ).
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Пар тійне життя

Піднести рівень роботи парторганізації
У Міністерстві сільського 

господарства УРСР
XIX з’їзд Комуністичної партії 

Радянського Союзу звернув увагу 
партійних організацій на необ
хідність серйозного поліпшення 
внутріпартійної роботи, дальшого 
сміливого розгортання критики і 
самокритики, на посилення конт
ролю за господарською діяль
ністю адміністрації і т ,д.

.V світлі цих завдань треба бу
ло докорінно перебудувати свою 
роботу і парторганізації Байдажів- 
ської брикетної фабрики. На жаль, 
в цій справі тут зроблено ще ду
же мало. Не будемо толослонними, 
надамо слово фактам.

За вісім місяців, що минули 
після звітно-виборних зборів, 
жодне засідання партбюро, жодні 
партійні збори не проведені від
повідно до затвердженого плану. 
Звичайно, план—не догма. Але ж 
мова не про це. Вона йдеться про 
короткозорість керівників парт
ії рганізації, невміння заглянути 
в завтрашній день.

Так, за планом 18 грудня на
мічалось обговорити на партій
них зборах питання про стан по- 
літнавчання, а слухали його тіль
ки в кінці квітня. Мііж тим, саме 
справи з політнаївчаніням тут не 
гаразд. У гуртку, яким керує 
пропагандист т. Левицький, ак
тивність слухачів дуже низька— 
знавця слабі. Та воно й не див
но. Адже сам пропагандист ви
кладає матеріал без ядаспектів і 
не вимагає їх від слухачів. Звід
си і наслідки. Якби пропагандис
ту своєчасно вказали на недолі
ки, стан можна було б випра
вити.

Та основне зло в роботі паїрт
бюро криється в формальному, 
бюрократичному керівництві ро
ботою парторганізації.

Зважити на недоліки в комсомольській політосвіті
Підвищення політичної свідо

мості комсомольці® і молоді — 
головна умова посилення їх ролі 
у всіх галузях‘народного госпо
дарства, дальшого' поліпшення 
роботи комсомольських організа
цій по перетворенню в життя по
літики Комуністичної партії.

У нас є всі можливості для 
того, щоб комсомольці система
тично підвищували свої політич
ні знання. Тільки в нашому ра
йоні створено 28 поліітгуржі®, 
в яких навчається близько 400 
комсомольців і неспілкової молоді. 
У більшості поліітгуртків занят
тя протягом навчального року 
проходили на високому ідейно-те
оретичному і методичному рівні.

Так, нашриклад, початковим 
політгу.ртком їв КОМСОМОЛ ЬСЬКІІЇІ 
організації дароккіінзаводу керує 
молодий пропагандист т. ІІіронь- 
ко. Вона серйозно ставиться до 
дорученої справи, проводить за
няття на високому рівні, ціка
во. Використовуючи живі, кон
кретні факти з життя кінзаводу, 
т. Цронько допомагає слухачам 
застосовувати на практиці набуті 
знання.

Цікаво проходять заняття і в 
політгуртках комсомольських ор
ганізацій колгоспу ім. 12-річчя 
Жовтня, ім. XIX з'їзду КПРС, 
райвиконкому, Олександрійської 
МТС, де пропагандистами тт. 
Штриченко, Мірошниченко, Халя- 
нова та Коротає®.

Щоб бесіди були більш ДОХІД
ЛИВИМИ, вони унаочнюють їх, ви
користовують художню літерату

Відомо, іцо після прийняття рі
шення — головне полягає в бо
ротьбі за його виконання. Якраз 
цього тут і бракує. За період, що 
минув, нартбіоро ні разу не ста
вило на обговорення партійних 
зборів питання про контроль за 
виконанням раніше прийнятих 
рішень.

Випущено з поля зору і спра- 
і ву виховання молодих комуністів. 
1 Партійні доручення, хоч формаль

но і даються, але контролю за їх 
виконанням не встановлено. То
му більшість доручень не вико
нується. Партійні групи, внаслі
док безконтрольності з боку бюро, 
майже припинили свою роботу.

'В цеху вантаження, наприк
лад, партгрупорг т. Полякав піс
ля звітно-виборних зборів спро
мігся провести лише одні збори. 
Не дивно, що комуністи цеху зни
зили свою активність. Вони не 
організовують і не спрямовують 
соціалістичного змагання серед 
робітників, працюють без вогонь- 
ка. Подібний етан і в партгрупі 
механічного цеху (паїртгрунорг 
т. Халявченко) та інших.

ВІДСУТНІСТЬ постійної робо
ти з комуністами, особливо з мо
лодими, призвела до різкого зни
ження їх активності. Для під
твердження цього достатньо ска
зати, що з 16 молодих членів і 
кандидатів партії 14 протягом 
восьми місяців жодного разу не 
виступали на партійних зборах.

Партійне бюро і його секре
тар т. Лебадав партійно-організа
ційну і партійно-політичну робо
ту не пов’язують з тими завдан
нями, що стоять перед колекти
вом фабрики. Про це яскраво 
свідчить такий факт. Із 41 пи
тання, обговореного за минулий 

ру, кінофільми. Заняття тут аку
ратно відвідують слухачі, беруть 
активну участь у співбесідах.

Проте в роїботі гуртків комсо
мольської політосвіти району ще 
є ряд серйозних недоліків.

Окремі пропагандисти замість 
пояснення теоретичних положень 
на переконливих фактах, зводять 
складну пропагандистську роботу 
до декларацій загальновідомих 
істин. Так сталося, наприклад, в 
початковому цолітгуртку комсо
мольської організації ворошилов- 

.ської артілі ім. Сталіна. Пропа
гандист т. Корлюк гао-щачотниць- 
кому, формально подавала мате
ріал, в результаті слухачі втра
тили смак до політнавчання і пе
рестали відвідувати заняття.

Питання про навчання комсо
мольців і молоді обговорювалось 
на комсомольських' зборах, але 
прийняте рішення залишилось не
виконаним. Пропагандист т. Кар
лик і секретар колгоспної нарт- 
оргаїйізації т. Тараиенко не до
помогли секретарю комітету ком
сомолу т. Валющенку, який ще 
не має необхідного досвіду робо
ти, налагодити иоліжавчаїння.

Подібний стан і в комсомоль
ському гголітгуржу колгоспу «іКо- 
муїнаїр». Ціропагаїнцист т. Коробко 
глибоко не розкриває вивчаємих 
тем, допускає спрощеність при 
їх поясненні.

Так, вивчаючи постанову 
вересневого Пленуму ЦК КПРС 
про дальше піднесення сільського 
господарства, т. Коробко обмежив

період на засіданнях партбюро і 
партійних зборах, тільки 9 в тій 
чи іншій мірі торкались госпо
дарської діяльності.

Зрозуміло, що надане Статутом 
КПРС право контролю за госпо- 
дарською діяльністю дирекції фа
брики тут не використовується. 
Ряд виробничих недоліків, пору
шення трудової дисципліни не 
хвилюють господарників, мирить
ся з цим і партбюро.

В свій час міська газета 'Ста
лінський прапор» вмістила стат
тю, в якій вказувалось на серйоз
ні недоліки на фабриці в справі 
обліку продуктивності пресів, кон
трольного заміру мастильних ма
теріалів і т. д., без чого немож
лива боротьба за підвищення про
дуктивності праці і економію ма
теріалів.

Однак виступ газети не став 
предметом обговорення ні на 
партбюро, ні на партійних збо
рах. Тут встановили своєрідний 
метод заїтцску критичних висту
пів — не звертати уваги на тих. 
хто намагається порушити сно
війну атмосферу бюрократизму і 
канцелярщини.

Зрозуміло, що при такій поста
новці роботи партбюро і його се
кретаря т. Лебедєва не можна ус
пішно вирішувати завдання, що 
стоять перед колективом брикет
ній фабрики.

Цю бюрократичну благодуш
ність в роботі партбюро слід ви
корінювати гострою критикою і 
самокритикою.

А. ЯКОВЕНКО, 
інструктор міськкому КП 

України.

ся 15-хвилинною інформацією і 
зовсім не ознайомив слухачів з 
завданнями, поставленими Плену
мом перед комсомольськими орга
нізаціями колгоспів. І не диівио 
тому, що'багато комсомольців і 
молоді, які проживають на тери
торії колгоспу, ніде не працюють 
і не беруть участі в колгоспному 
виробництві.

Пропагандист — центральна 
фігура в політосвіті. Але він мо
же стояти на висоті завдань ли
ше тоді, коди буде •повсякденно 
збагачувати свої знання, розви
вати свою майстерність. Багато 
наших пронатандиісяіїв ще не ма
ніть достатнього досвіду і потре
бують практичної допомоги. Про
те бюро райкому комсомолу і йо
го відділ пронагоади і апітації ще 
недостатньо спрямовують їх ро
боту, Протягом року з ними про
ведемо лише 4 семінари, на яких 
були присутні далеко не всі про
пагандисти.

1 червня закінчується нав
чальний рік в сітці комсомоль
ської політосвіти. На підсумко
вих заняттях шляхом розгорну
тих бесід будуть обговорені най
більш важливі і складні політич
ні питання з вивченого матеріа
лу. Від того, як .вони будуть про
ведені, залежить комплектування 
гуртків комсомольської політ
освіти на наступний навчальний 
рік,

і. КОРЧЕВСЬКА, 
секретар райкому ЛКСМУ.

Міністерство сільського госпо
дарства Української РСР розгля
нуло стан підготовки колгоспів 

! республіки до стійлового утіри- 
■ мання худоби. Відзначено, що пе

редові колгоспи Чернівецької, 
І Черкаської, Херсонської та інших 
, областей підготовили літні табо

ри для стійлового утримання ко
рів, провели посів культур зеле
ного конвейєра і на додатково 
відведених землях цими днями по 
чикають використовувати юоірмо- 

I ві посіви озимих і частину бага
торічних трав на зелений корм.

В той же час у колгоспах Сум
ської, Ворюшилоівтрадської, Кіро
воградської, Запорізької і Мико
лаївської областей затягується 
підготовка літніх таборів і посів 
кормових культур, не готується 
грунт під посіви других і третіх 

і строків. Затягується сівба кормо
вих культур у колгоспах Хмель
ницької, Київської, Харківської 
та інших областей.

Міністерство сільського госпо
дарства УРСР поставило вимову 
до начальників обласних управ
лінь сільського господарства, ди
ректорів МТС, агрономів і зоотех
ніків забезпечити створення в 
кожному колгоспі міцної кормо
вої бази для тваринництва на 
1954—1955 рр„ а на ввесь літ
ній період мати зелених кормів 
не менш як 50—60 кілограмів 
на добу на кожну корову і 10 
кілограмів на свиноматку.

Запропоновано протягом декади 
підготовити літні табори для ут

Виконувати роботи в строк 
і високоякісно

На полях колгоспів району 
зійшов соняшник. Більшість 
сільгоспартілей вони діяльності 
Користівської МТС вже провадить 
шаровку міжрядь і проривку.

У колгоспах ім. Молотова, «Ко
мунар», «Прапор комунізму» об
робіток міжрядь соняшника на 
площі 190 гектарів провели в 
двох напрямках, ретельно пере
вірили, чи скрізь є сходи.

Але не так організують робо
ту в колгоспі ім. Енгельса (голо
ва правління т. Шейко, агроном 
г. Шквиря).

Роботи по догляду за соняшни
ком розпочали тут із значним 
запізненням. Вперше вийшли на 
обробіток його 11 травня, хоч 
стан сході® дозволяв обробляти 
набагато раніше. Зволікання обро
бітку соняшігика, особливо, запіз
нення з таким важливим заходом, 
як проривка, призводить до за

Обробіток зелених квадратів
На полях колгоспу іім. 19 з’їз

ду КПРС з'явились дружні сходи 
соняшника і кукурудзи, посіяних 
квадратно-гніздовим способом.

Тепер повним ходом іде обро
біток зелених квадратів. Механі
затори Олександрійської МТС уже 
закінчили міжрядний обробіток 
соняшника в двох напрямках на 
площі 112 гектарів, закінчують 
спушування міжрядь посівів ку
курудзи на площі 200 гектарів.

Добре працюють на обробітку 
міжрядь трактористи тт. Крав
ченко, Горбинко, Грищенко та 
причіплювачі тт. Сабодаш, Фран

римання худоби з достатні 
кількістю у них штучної во 
забезпечити своєчасне виконав 
кожним колгоспом плану і з 
дань по посіву кормових культі 
належного обробітку їх для оді 
жаіння високих урожаїв і| 
культур.

Якнайширше використати і 
посіви кормових культур зічт^^ 
го конвейєра зорані площі мал 
продуктивних лук і пасовиі 
обочини шляхів, двори ферм, мі;

: ряддя садіїв, а також використав 
до 15—20 процентів чорних пі 
рів під посів на зелений корм ю 
банків, гарбузів та інших корімГ’’ 
вих культур.

Широко впровадити у колгін 
пах післяукісні посіви на всі. 
плойці озимих культур, зібрали 
на зелений корм, провесті 
ущільнені посіви буряків і гар 
бузів по кукурудзі і картоплі 
поверхневе поліпшення лук і па 
совиїц — дискування, борону 
ванни, удобрення і підсів луко 
пасовищних гра® на всіх зрідже
них площах. Негайно розгорнуте 
роботи по підготовці колгоспів 
до сінозбирання і силосуванні 

1 кормів. . І
Ще ширше організувати соціа

лістичне змагання за виконання 
і перевиконання планів урожай
ності кормових культур, вироб
ництва і нагромадження кормів, 
планів розвитку тваринництва і 
підвищення його продуктивності. 
в 1954 році.

(1‘АТАУ).

тримання росту і розвитку рос
лин, до зменшення врожаю.

Не приділяють потіріїбио'ї уваги 
тут і якості робіт, дотриман
ню агрозаходів, не дбають при 
належну густоту рослин на гек
тарі. Агроном т. Шквцря чомусь 
розпорядився обробіток провадити 
вздовж рядків, тоді як треба бу
ло спочатку обробляти впоперек, 
що значно сприяє поліпшенню 
квадратів, одноразово проріджує 
рослини. І тільки після втручан
ня головного агронома МТС то®. 
Сердюка справу виправили.

Не підсаджують у колгоспі 
соняшника там, де він це зійшов, 
а також у місцях пошкодження 
сході®.

Правління колгоспу, агроном 
повинні посилити темпи робіт по 
обробітку просапних культур, під
нести якість і всі роботи вико
нувати в кращі агротехнічні 
строки.

1. АНТОНОВ.

ки і Гусак. Вони що,дня обробля
ють по 20—25 гектарів при ви
сокій якості робіт.

Вслід за тракторами кожна 
ланка провадить .розбирання бу
кетів соняшника вручну, зали
шаючи по дві краще розвинених 
рослини на віддалі не менше 10 
—15 сантиметрі® одна від одної. 
Окремі ланки вже закінчили про
ривку. Сівба квадратно-гніздовим 
способом дала кожній колгоспни
ці змогу виконувати цю роботу 
на площі 0,40—0,45 гектара.

І. ЖУРБЕНКО.
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300-річчя возз'єднання України з Росією
Донбас—Кузбас

В ці дні, коли вгя Радянська країна відзначає 
300-річчя возз'єднання України з Росією, гірники на
шої шахти трудяться з особливим піднесенням. Весь 
колектив несе трудову вахту на честь всенародного 
свята, прагне працювати краще і продуктивніше. В 
цьому прагненні відчувається велика животворна си
ла єднання, дружби народів, яка піднімає радянських 
людей на славні подвиги в ім'я своєї любимої Бать
ківщини, де всі народи рівні, згуртовані в єдину брат
ню сім’ю.

Донбас завжди був зв’язаний міцними узами зі 
всією неосяжною Батьківщиною. Робітники Донбасу 
разом з усім робітничим класом Росії пройшли героїч
ний шлях трьох революцій. І в роки громадянської 
війни, і в роки Великої Вітчизняної війни їв боях за 
Донбас ділім о пліч бились росіяни, українці, пред
ставники багатьох народів нашої країни.

Яскравим виявом братерської дружби радянських 
народів з’явилась активна участь всієї країни у від
будові всесоюзної кочегарки. З усіх союзних республік 
йшли в Донбас безперервним потоком обладнання і 
матеріали. Тільки завдяки такій дружній допомозі 
всього багатомільйонного радянського народу ми від
будували наш рідний Донбас в нечувааю короткий 
строк і на протязі першої 'Післявоєнної п’ятирічки пе
ревищили довоєнний рівень видобутку вугілля.

Трудящих Донбасу зв’язує з трудящими всіх 
братніх республік велика виробнича дружба. Сотні 
промислових колективів басейну змагаються з завода
ми, шахтами, рудниками, фабриками, промислами кра
їни. Одним з найстаріших і традиційних з'являється 
змагання шахтарів Донбасу і Кузбасу. За останні роки 
воно набуло особливо широкого розмаху. Ми, гірники, 
відчуваємо його повсякденно в своїй боротьбі за ву
гілля.

Ось характерний приклад 'із нашої практики. Піс
ля восьмирічного перебування в Кузбасі на нашу 
шахту повернувся корінний донбасівець, старий гір
ник Афанасій Вікентіїйо’вич Зуєв. В Кузбас .він евакую
вався в роки війни і, повернувшись в Донбас, зберіг 
гарячий інтерес до життя і роботи кіузібаенких друзів. 
Коли т. Зуєів довідався з газет про досвід кузбаської 
шахти Полісаєвська по введенню кшіплеіюсної механі
зації праці в циклічній лаві, він вирішив перейняти 
це цінне починання. Весь колектив дільниці 3 од
ностайно підтримав пропозицію свого керівника. В 
результаті ми різко поліпшили свою працю. Всі ро
бітники перевиконують норми, і в нас найвища, про
дуктивність праці. Тепер за таким же принципом ор
ганізована праця ще в двох лавах, а також і на ін
ших шахтах нашого тресту.

Це один з багдаочисельних прикладів, що показує 
велику силу змагання шахтарів двох крупних вугіль
них басейнів 'країни, яка допомагає виявляти і ста
вити на службу Батьківщині все нові і нові резерви 
виробництва.

Никифір ГОЛУБ. 
Водій комбайна шахти Ново-Му ш кетово 
тресту «Буденновуголь», Герой Соціаліс
тичної Праці.

Як велике всенародне свято відзначають трудящі 
Радянського Союзу 300-річчя возз'єднання України з Росією.

За роки Радянської влади Українська Радянська Со
ціалістична Республіка добилась величезних успіхів у всіх 
галузях економіки і культури. Рівна серед рівних шістнад
цяти союзних республік, Українська РСР займає після 
РРФСР друге місце по населенню і економічній могутності.

Нижче ми публікуємо матеріали про успіхи трудящих 
України, досягнуті під керівництвом Комуністичної партії 
в братній сім'ї народів СРСР.

Цифри
Українська РСР — друга після 

РРФСР по населенню і економіч
ній могутності союзна республіка. 
Україна — республіка вугілля, ме
талу, передового радянського ма
шинобудування, розвиненої хіміч
ної, легкої і харчової промисло
вості, республіка крупного соціа
лістичного землеробства.

* **
Промисловість України випускає 

зараз продукції в 19 раз більше, 
ніж в 1913 році. Видобуток вугіл
ля, залізної руди, виплавка чаву
ну, сталі, виробництво прокати зро
сли в порівнянні з 1913 роком в 
4—6 раз, виробіток електроенергії 
збільшився в 40 раз, а виробниц
тво металообробної промис
ловості — більше ніж в 70 ра
зів.

В 1953 році шахти Донбасу і 
Криворіжжя, металургійні підпри
ємства України дали країні ву
гілля, залізної руди, чавуну, ста
лі і проката в півтора раза біль-

і факти
те, ніж в довоєнному 1940 році. 
Загальний обсяг валової продук
ції в порівнянні з тим же роком 
зріс на 75 проц. і на 50 проц. в 
порівнянні з 1950 роком. Видобу
ток вугілля перевищив довоєнний 
■рівонь на 20 проц., виробництво 
чавуну — на 49, сталі — на 59 і 
проката — на 64 проц.

зк **
В нинішньому році на Україні 

споруджується 254 нових і розши
рюється понад 800 підприємств 
легкої, харчової і місцевої про
мисловості.

* *
В Чернігові почато будівництво 

найкрупнішого в Європі камволь
ного комбінату з річною продук
тивністю 12.5 мільйона метрів 
бостону, габардину, драп-велюру 
і інших тканин.

* * *
Після вересневого Пленуму ЦК. 

КПРС на роботу в МТС республі
ки направлено 5.190 інженерів і 
техніків-механізаторів.

Місто Переяслав-Хмельницький відвідала група учених — 
учасників ювілейної сесії Академії наук УРСР, присвяченої 300- 
річчю возз'єднання України з Росією. Гості ознайомились з істо
ричними пам'ятками міста.

На знімку: учасники сесії—вчені Москви, Талліна і Києва 
в Переяслав-Хмельницькому історичному музеї знайомляться з 
універсалами Богдана Хмельницького.

Фото М. Мельника. Прескліше ТАРС.

Джерело нашої сили
Дружба народів—велика справа.
Хочеться сказати 'кілька слів про недавнє. Гітле

рівські розбійники вторгайся на. Україну. Тяжкі то 
були часи. Але .чи, українці, не падали духом. Ми 
знали, що, до'Кіі жива дружба народів нашої Батьків
щини, лема і не може бути на світі сили, яка змогла 
б нас перемогти. Знали, що прийде на Україну допо
мога. І не помилились!

Наші колгоспи, радгоспи, фабрики і заводи, міста 
і села пули спустошені. А тепер вони не тільки відбу
довані, але й стали іце кращими. Підвелась із руїн 
.1 країна, возз'єднала всі свої землі, стала ще більш 
квітучою і сильною державою. Все це стало можли
вим знову-таки завдяки народам-'братам, і насамперед 
дякуючи російському народові.

Мені це раз доводилось бувати в Рщадіській Фе
дерації, в столиці СРСР — Москві. Від цих подорожей 
у мене залишились найкращі спогади. Російські това
риші виявляли щирий і глибокий 'інтерес до моєї ро
боти, до моїх дуїмок і прагнень, оточували мене, ук
раїнську колгоспницю, піклуванням і увагою.

Мабуть, не знайдеться тепер жодної людини на 
Україні, яка б .не розуміла, не відчувала всім серцем, 
що джерело нашої сили, нашого щастя—в непоруш
ній дружбі з великим російським народом, зі всіма 
народами нашої соціалістичної Батьківщини.

300-річчя возз’єднання України з Росією — наше 
велике всенародне свято. Всіі прагнуть відзначити його 
новими трудовими успіхами в ім’я дальшого зміцнен
ня Радянської Вітчизни. Прагнуть до цього і кол
госпниці нашої ланки, славні тружениці. Зараз ми 
старанно трудимось на полях. Ми вирішили зібрати в 
цьому році по 500 центнерів цукрових буряків з гек
тара і присвятити високий врожай 300-річчю возз’єд
нання України з Росією.

Марія ФАСТОВА. 
Герой Соціалістичної Праці, депутат Вер
ховної Ради Української РСР, лайкова 
колгоспу імені Карла Маркса, Семенів- 
ського району, Полтавської області.

На честь всенародного свята
Трудящі промислових підприємств Радянської Ук

раїни, несучи трудову' вахту на честь всенародного 
свята — 300-річчя возз’єднання України з Росією, 
добиваються нових виробничих успіхів. Сталеплавиль
ники першого мартенівського цеху Дніпропетровсько
го заводу 'імені Петровського в подарунок святові від
правили споживачам три ешелони металу, виданого по
над завдання.

З честю здійснюють зобов’язання, взяті на честь 
знаменної дати, гірники Донбасу. Колектив передової 
шахти Хі 8-19 тресту «Боновоантраїцит» значно 
раніше строку виконав травневий план видобутку 
вугілля. Всі лави цієї шахти перекривають нормативи 
циклічності. Також достроково завершили виконання 
травневої програми 'колективи шахт № 1-2 «Золоте», 
«Донецька» та інші.

(РАТАУ).

Творча співдружність
Урочисте святкування трьох

сотріччя 'возз'адаа'ння України з 
Росією — вияв великої братньої 
дружби 'українського і російсько
го народів, всіх радянських наро
дів, тісно згуртованих під прапо
ром Комуністичної партії.

Дружба українського і росій
ського народів має1 * з глибоке істо
ричне коріння. Близькість росі
ян і ужіжнців обумовлена єдніс
тю їх походження, спільністю 
матеріальної і духовної культури. 
іВ спільній боротьбі проти ПОНЄ- 
волювачів і іноземних загарбни
ків, що посягали на українські і 
російські землі, розвивалась і 
міцніла братерська дружба двох 
.великих .народів. Цю дружбу вони 
пронесли через багато віків і ви
пробування.

I ни. Це допомагає удосконалювати
І наукову працю, поліишувати 

викладання у вузах і школах. 
Величезний науковий і навчаль
ний досвід РРФСР, допомога Ук
раїні програмами і підручниками, 
взаємний обмін досягненнями — 
все це приносить неоціненну ко
ристь комуністичному будів
ництву.

Українська Академія наук — 
головна (цитадель української на
уки — зараз успішно, обслужує 
велику кількість галузей знань. 
Створена в 1919 році, вона пе
ретворилась за 35 років в один
з крупніших наукових центрів 
нашої Батьківщини. Її успіхи— 
результат найтіснішого зв'язку! 
співробітництва з академіши на
ук братніх республік і особливо з 
Академією наук СРСР. Вчені Ук
раїни разом зі всіма ученими на
шої країни спрямовують всі свої 
творчі зусилля на розв’язання 
(величних завдань 'комуністичного 
будівництва.

Л. А. БУЛАХОВСЬКИЙ.
Дійсний член Академії наук 

УРСР, депутат Верховної 
Ради УРСР.

Дружба народів нашої країни 
особливо повно і яскраво вияви
лась після перемоги Великої 
Жовтневої соціалістичної револю
ції. Воїна служить невичерпним 
джерелом росту і могутності ба
гатонаціональної Радянської дер- І 

жави, головною умовою всіх успі
хів братніх союзних республік. 
Вона мііцн’0 гарантує свободу і на
ціональну незалежність народів 
Радянської країни, з’являється 
великим світочем для трудящих 
всіх країн.

Багатовікова дружба двох (брат
ніх народів глибоко вплинула на 
розвиток їх культури. Передова 
українська культура розвива
лась щ тісному єднанні і під бла
готворним впливом культури ве
ликого російського народу, який 
дав світу Леніна і Плеханова, 
Бєлінського і Чернишевського, 
Пушкіна і Толсто'го, І’лійку і 
Чайковського, Горького і Цехо
ва, Свченова і ІІавлова, Рєпіла і 
Сурикова, Суварова і Кутузова.

«Видатних діячів культури Ро
сії і України завжди об’єднувала 
спільність їх визвольних праг
нень і боротьби за справу народу. 
Цими ідеями пройняті кращі тво
ри класиків української літера
тури. Живим втіленням неруши
мого політичного і культурного 

згуртування прогресивних сил 
Росії і України був Т. Г. Шев
ченко — великий син україн
ського народу, поет-іреволюціонер, 
вірний друг і соратник М. Г. Чер- 
нйшевськіого. Завжди буде пам’я
тати український народ велику 
і щиру дружбу Максима Горького 
з видатним українським пись
менником М. Коцюбинським.

■Глибокий творчий зв’язок здав
на об’єднує російську і україн
ську науку. На Україні працю
вали видатні російські вчені А. 0. 
Коваїленський, І. І. Мечников, 
І. М. Сєченов, Д. І. Менделєєв. 
Великий вклад в науку внесли 
вчені України. Весь світ знає 
імена українських учених М. В. 
Остропрадськото, Д. А. Граіве, 
Д. Ііі. Заболотного, М. Ф. Гама- 
лея, М. М. Фодорова, Є. 0. 
Пагона, А. В. Налладіїна, В. П. 
Філатова і багатьох інших.

(За роки Радянської влади ук
раїнський народ при братерській 
допомозі російського і інших іна- 
Р'одів країни доенг грандіозних 
успіхів в розвитку соціалістичної 
економіки і державності.

Бурхливого розвитку досягла 

українська соціалістична культу
ра. Так, до Жовтневої революції 
українська літературна мова фак
тично була безправною. За Ра
дянської влади вона стала повно
правною мовою у великій багато- 
нащііюналшій Радянській державі.

Кількість літератури, яка ви
дається тепер на українській мо
ві, в тисячі раз перевищує друко
вану продукцію дореволюційного 
минулого.

Бурхливий розвиток україн
ської культури вдохновляється 
.великими леН'ІНІСьжо-стаЛ'ІНСьким и 
ідеями, ідеями Комуністичної пар
тії. Українська література, мис
тецтво і наука багато' чим зо
бов’язані своїми успіхами росій
ській культурі. На російських 
зразках вигрівали нові, більш 
(Різноманітні і гнучкі форми ук
раїнської моїви. Українська нау
ка — технічна, біологічна, мате
матична і т. д. — майже цілком 
дітище радянського часу, резуль
тат інтенсивного впливу росій
ської науки.

Російські діячі культури ПОС
ТІЙНО обмінюються ДОСВІДОМ своєї 
роботи з діячами культури Укіраї-
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ФЕЙЛЕТОН

Каяття
Вся каша, як кажуть, заважи

лась навколо звичай нюінь’КИ'Х 
жабенят, що водяться в погрі- 
бах. Трапилась через ці істоти 
неприємна пригода на вулиці Ко- 
жедуба в серпні минулого рожу. 
Потираючи правила охайності, 
громадянка Одвірка Бутенко ви
несла і викинула жабенят з відра 
прямо на вулицю.

Сусіди Степаїнида Капелюапина, 
Олександра Чугуй та інші цілком 
резонно зауважили, моївляв: «Хі
ба не можна було викинути отих 
жабенят в яму чи що?». Цього 
було досить, щоб Одаріка Бутенко 
пустила в хід неперевершені здіб
ності до лайливості. На адресу 
сусідів полився потік брудної 
лайки і образ, що принижували 
гідність людини.

А в лайці Одарка не поступа
лась отій тітці, яка скаржилась: 
«Ну й баби злючі в навколиш
ніх селах, ледве одна всіх їх пе
ре лаяла».

Відрізнялась Одарка Бутенко 
ще й досконалістю. Вона лаялась, 
так би мовити, позмінно — з 2 
до 3 годин дня, а потім, після 
передишки, відновила лайку, яка 
'тривала з 5 годин вечора до піз
ньої ночі.

Найбільш дісталось Стенаниді 
Капелюшииіи (вона близько живе 
біля Одарки). На неї Бутенко 
зводила наклеп, ображала иайне- 
ігристойнішими словами.

Сусіди порадили громадянці 
Капелюшний поскаржитись ца 
Бутенко в суд. Так і зробила об
ражена жінка.

Відбувся суд. Свідками висту
пило 8 чоловік. Всі вони з обу
ренням говорили про негідну по
ведінку громадянки Одарки Бу
тенко. її по заслузі було пока
рано.

На цьому й можна було поста
вити крапку.

Та не з тих Бутенко. Вона й 
тут виявила свою спритність. 
«Я, мовляв, тиха та смирна жін
ка, а сусіди і особливо Капелю- 
шина — сякіі-такі».

З допомогою судовиконавця 
Олександрійського районного су
ду якогось Аіврамснка сфабрику
вала Бутенко обвинувачення і 
подала на Капелюшику в суд.

Обласні юридичні органи ви
рішили скаргу Бутенко на Капе
люшику передати на розгляд в 
Олександрійський районний на
родний суд.

Справа потрапила до рук суд
ді т. Булавіна. Отут і почалося.

На судовому засіданні з боку 
Капелюшиної виступили знову 8 
чоловік свідків. Всі воїни звину-

— Де повинні розважатися ді
ти? — запитують батьки, діти 
яких не відвідують дитячих сад
ків чи ясел.

І справді. В селищі Перемога 
діти дошкільного віку не можуть 
бути всі охоплені дитячим сад
ком.

Коли 'В місті є хоч невеликий

Булавіна
вачували громадянку Бутенко.

На боці Одарки Бутенко рап
том з’явились свідками: районний 
ісудовиконавець Авраменко, його 
дружина і теща. Рідня — одне 
слово. Крім того, з якихось не
зрозумілих міркувань цих свід
ків Булавін розмістив не в спе
ціальну кімнату, призначену для 
них, а в свою канцелярію.

На цьому тільки почалося 
беззаконня судді Булавіна.

Головне ж відбулося на судо
вому процесі І після НЬОГО'.

Суддя Булавін він себе з яки
мось безпідставним і непояснимим 
упередженням по відношенню до 
громадянки Капелюшпної і її 
свідків. Виявляв зовсім невлас
тиву радянським суддям при
страсність, що супроводжувалась 
нервозністю і навіть грубістю.

Вроді: «Я вас за грати посад
жу» і т. д.

Причини такого' адміністратив
ного зуду судді Булавіна не ро
зуміли ні Капелюшика, ні її 
свідки.

Але в своїй поведінці Булавін 
залишився послідовним до кінця. 
Всупереч здоровому розсудку 'ВІН 
ні їв чому неповинну престарілу 
і хвору громадянку Капелюшику 
засуджує до шести місяців при
мусової праці.

Але, як кажуть, чим далі в 
ліс, тим більше дров. От і почав 
ламати оті дрова Булавіін. Бача
чи, що Капелюшика нездатна 
виконувати примусової роботи, 
він вирішує взяти її під арешт. 
Тільки після втручання вищих 
юридичних інстанцій цей акт бу
ло скасовано.

Не можна сказати, що Булавіін, 
як людина, яка покликана суво
ро оберігати радянські закони, 
не розуміє, що він сам творить 
беззаконня. Булавіін ладний, де 
йому вигідно, прикинутись овеч
кою.

Свідки Капелюшиної поскар
жились на його грубість в час ве
дення судової оправи. Булавін в 
обласному управлінні Міністер
ства юстиції чемно визнав: «Ви
нуватий, покаюсь».

За незаконний арешт грома
дянки Капелюшиної він теж 
кається.

Кається, правда, з великим 
невдоволенням і не надовго.

Булавін грішить, визнає і кає
ться, кається, визнає і грішить.

Недавно він незаконно взяв під 
арешт іншу громадянку Н.

Знаємо. І на цей раз Булавін 
буде каятись.

Тарас ШИПШИНА.

В селищі ніде розважитись дітям
сквер, куди діти з матерями мо-
жуть піти і розважитись, то в 
селищі і цього немає.

В минулому році МІїСЬКВИКО’Н- 
ком виніс рішення про організа
цію в селищі дитячого скверу, 
було навіть замовлене обладнан
ня, але і досі в цій справі нічого 
не зроблено.

Михайло Ботвинник 
зберіг звання чемпіона 

світу з шахів
13 травня в Москві у Концерт

ному залі імені П. І. Чайковсько- 
го відбулась 24-а, заключна, пар
тія шахового матчу на першість 
світу. Білими грав Ботвинник.

В п’ятий раз у цьому матчі 
Смислов обрав староіндійський за
хист. Ботвинник застосував один 
з найбільш поширених варіантів, 
який дає білим міцну й ініціатив
ну гру. До 12-го ходу чемпіонові 
світу вдалося створити сильну 
позицію, завдяки кращому розта
шуванню фігур.

Зусилля чорних були спрямова
ні на те, щоб створити контргру 
на ферзьовому флангу. Проте в 
дальшому Ботвинник ще більше 
зміцнив своє становище і приму
сив чорних перейти до оборони.

На 22-му ході Смислов запропо
нував нічию, яка була прийнята 
Ботвинником.

Таким чином, матч на першість 
світу з шахів, що тривав близько 
двох місяців і пройшов у напру
женій боротьбі, закінчився з ра
хунком 12:12.

За умовами змагання Ботвинник 
зберіг звання чемпіона світу.

По закінченні партії численні 
глядачі бурхливими оплесками ві
тали учасників цього видатного в 
історії шахів змагання.

* **
По закінченні змагання чемпіон 

світу М. Ботвинник заявив:
— Мені важко зараз сказати 

що-небудь про матч, який тільки 
що закінчився. Я, звичайно, задо
волений, що зумів зберегти за со
бою звання чемпіона світу. Пови
нен сказати, що мій суперник — 
дуже сильний шахіст і результат 
матчу є почесним для нас обох.

(ТАРС).

ПЕРЕМОГА «ШАХТАРЯ»
14 травня на міському стадіоні 

«Шахтар» відбулася товариська 
зустріч з футболу. Команда 
«Шахтар» приймала футболістів 
крюківського «Авангарда». Пере
могу здобув «Шахтар» з рахун
ком 4 :0.

Селищна Рада стоїть 'осторонь 
цього важливого питання. її пра
цівники не спромоглися навіть 
•організувати весною посадку де
рев на ділянці, яка відведена 
під дитячий с.ібвер.

3. ОЗДОБА, 
завідуюча дитсадком № 3.

У Міністерстві 
Закордонних Справ СРСР

5 травня ц. р. Міністерством
Закордонних Справ СРСР була
одержана нота від американсько
го посольства, згідно з якою уряд 
США має нібито інформацію про 
те, що американські військово
полонені, які брали участь у во
єнних діях в Кореї, перевезені в 
Радянський Союз.

12 травня Міністерство Закор
донних Оправ надіслало посольст- 

і ву СІИ \ ноту-пвдпоівідь такого 
і змісту.

«У зв'язку з ногою Посольства 
Сполучених Штатів Америки 
№ 947, одержаною Міністерством

РАТИФІКАЦІЯ РАДЯНСЬКИМ СОЮЗОМ РАДЯНСЬКО- 
ФІНЛЯНДСЬКОЇ УГОДИ ПРО НАДАННЯ ПОЗИКИ ФІНЛЯНДІЇ

11 травня 1954 року Президія 

Верховної Ради СРСР ратифіку

вала Угоду про надання Союзом 
; Радянських Соціалістичних Рес

XVI з’їзд Комуністичної партії Австрії
ВІДЕНЬ, 13. (ТАРС). Сьогодні 

тут відкрився XVI з’їзд Комуніс
тичної партії Австрії.

З’їзд відкрив вступною промо
вою член політбюро ЦК Комуніс
тичної партії Австрії Франц Хон- 
нер.

На пропозицію Франца Хонне- 
ра, з'їзд вшанував вставанням 
пам'ять Й. В. Сталіна, а також 
Клемента Готвальда.

Після виборів президії та комі
сій і встановлення регламенту ро
боти з'їзд затверджує такий по
рядок денний:

1. Шлях до досягнення і забез
печення незалежності Австрії—до
повідь Центрального Комітету про 
політичне становище (доповідач 
йоганн Копленіг).

2. Фінансовий звіт Центрально
го Комітету (доповідач Рудольф 
Ріхтер).

3. Звіт Центральної контрольної 
комісії (доповідач Франц Фрей- 
хаут).

4. Вибори Центрального Коміте
ту і Центральної контрольної ко
місії.

Головуючий надає слово для до

«XVI З’ЇЗДОВІ КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ АВСТРІЇ
Центральний комітет Комуніс

тичної партії Радянського Союзу 
шле братерський привіт XVI з’їз
дові Комуністичної партії Австрії.

Комуністична партія Австрії — 
передовий загін австрійського ро
бітничого класу — протягом усі
єї своєї історії вела безустанну бо
ротьбу проти мілітаризму і імпе
ріалістичної реакції, за національ
ну незалежність Австрії, за спра
ву робітничого класу, за єдність 
рядів трудящих.

Центральний
Привітання Центрального Комі

тету КПРС делегати і гості з'їзду 
зустріли бурхливими, тривалими 
оплесками. Всі встають і співають 
гімн комуністів «Інтернаціонал».

Потім з’їзд заслухав і схвалив 
фінансовий звіт ЦК і звіт Цен
тральної контрольної комісії.

XVI з’їзд партії вітали від Іта
лійської комуністичної партії Рік- 

Комітет Комуністичної партії Радянського Союзу».

ВІДКРИТО ПЕРЕДПЛАТУ
на всі газети і журнали на друге півріччя
Всім передплатникам необхідно продовжити передплату на 

центральні газети і журнали до 5 червня, на республіканські газети 
і журнали та обласну газету до 7 червня, на міську і районну газету 
до 25 червня.

Передплату приймають Олександрійський відділ „Союзпечати", 
відділи зв'язку, листоноші та громадські уповноважені по передплаті.

„Союзпечать".

Закордонних Справ Союзу Радян
ських Соціалістичних Республік 
5 травня 1954 р., Міністерство 
■має честь заявити таке:

Наявне в указаній ноті тверд
ження уряду СІ1ІА, що амери
канські військовополонені, які 
брали участь у воєнних діях в 
Кореї, нібито перевезені в Ра
дянський Союз і тепер перебува
ють під радянською охороною, 
позбавлене будь-яких підстав і є 
явно, надуманим, бо в Радянсько
му Союзі не було і нема таких 
осіб».

публік позики Фінляндській Рес
публіці, укладену між Урядом 
Союзу РСР та Урядом Фінлянд
ської Республіки 6 лютого 1954 
року в Москві. ‘ 

повіді голові Комуністичної пар
тії Австрії йоганну Копленігу по 
першому пункту порядку денного: 
«Шлях до досягнення і забезпечен
ня незалежності Австрії—доповідь 
Центрального Комітету про полі
тичне становище».

У двогодинній доповіді товариш 
Копленіг докладно висвітлив внут
рішнє і зовнішнє становище Ав
стрії. підбив підсумки роботи пар
тії в період між XV і XVI з’їз
дами і висунув перед австрій
ськими комуністами і всіма прогре
сивними силами Австрії завдання 
в боротьбі за забезпечення неза
лежності і миру австрійського на
роду.

Після закінчення доповіді голо
вуючий повідомив, що на ім’я 
з'їзду надійшло привітання від 
Центрального Комітету Комуніс
тичної партії Радянського Союзу. 
Делегати і гості зустрічають це 
повідомлення бурхливими оплеска
ми. Генеральний секретар ЦК Ко
муністичної партії Австрії Фрідль 
Фюрнберг зачитує такий текст при
вітання:

Центральний Комітет Комуніс
тичної партії Радянського Союзу 
бажає Комуністичній партії Ав
стрії успіхів у боротьбі за неза
лежний і демократичний розвиток 
країни, за об’єднання всіх демо
кратичних і патріотичних сил про
ти мілітаризму і загрози нового 
аншлюсу, за життєві інтереси тру
дящих, за зміцнення своїх рядів, 
за мир і дружбу між народами.

Хай живе дружба між народа
ми Австрії і Радянського Союзу!

кардо Раваньян, від Угорської 
партії трудящих — Кароль Кішш.

З великою увагою делегати і 
гості вислухали привітальну теле
граму Трудової партії Кореї.

З'їзд продовжує свою роботу.

Редактор В. МАЛЕНКО.

СЛІДАМИ НЕОПУБЛІКОВАНИХ ЛИСТІВ
В редакцію газети «Сталін

ський прапор» надійшов лист від 
працівників станції Користіївіка. 
Вони скаржилися на порушення 
правил радянської торгівлі пра
цівниками магазину № 13.

Лист було надіслано начальни
ку Зпам’янського відділу робітни
чого постачання.

Як повідомив редакцію началь
ник ВРП т. їїіжітан, факти при 
перевірці підтвердились.

На завідуючого магазином №13 

Афаінаїс’єва накладено суворе 

•стяпнеиня, продавець Пікало по

переджений.

В нарсуд 1 дільниці м. Олександоії надійшла заява про виз
нання безвісті відсутнім громадянина Фіртича Івана Митрофановича, 
народження 1905 року, уродженця с. Войнівки, Олександрійського 
району, Кіровоградської області,—померлим.

Громадянам, яким відомо місце перебування або про смерть 
Фіртича І. М., належить повідомити народний суд 1 дільниці 
м. Олександрії.

Зам. № 1037 Т. 5.000
Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 62.___________

БК—00559 Олександрійська міська друкарня, Кіровоградського обласного управління культури, м. Олександрія, вул. Шевченка, 71.



Рік видання ХХУ-й

Все міцнішою стає дружба народів

нашої країни — запорука дальшого роз

витку любимої Батьківщини.

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

СТАЛІНСЬКИЙ
ПРАПОР

ОРГАН ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО МІСЬККОМУ ТА РАЙКОМУ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ, МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД 

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Підвищувати активність 
комуністів

Комуністична партія Ра. 
дянського Союзу твердо і 
впевнено веде наш народ до 
сяючих вершин комунізму. 
На неозорих просторах на
шої країни, від крайньої пів
ночі і до гір ПаміРУ. від бе
регів Балтики до Тихого оке
ану багатонаціональний ра
дянський народ з величезною 
енергією бореться за успіш
не вирішення завдань п’ятої 
п’ятирічки і послідуючих рі
шень партії та уряду, спря
мованих на дальше поліп
шення культурного і матері
ального життя всіх радян
ських людей.

У передових рядах за най. 
швидше розв’язання історич
них завдань в галузі розвит
ку промисловості і сільсько
го господарства йдуть кому
ністи. Вони проявляють вик
лючну активність і творчу 
ініціативу, сміливо переборю
ють перешкоди на своєму 
шляху.

Прикладів самовідданої 
праці комуністів багато і в 
нашому місті та районі. За 
ініціативою комуністів місь
кої артілі ім. Леніна і Олек
сандрійської МТС було вирі
шено збудувати в колгоспі 
зрошувальну сітку. Партійні 
організації спрямували твор
чу активність колгоспників і 
механізаторів па вирішення 
важливого завдання. Двічі на 
партійних зборах слухалося 
питання про хід цього будів
ництва. Всі комуністи взяли 
особисту участь у споруд
женні зрошувальної сітки. 
Спираючись на ентузіазм 
хліборобів, потужну техніку 
і дійову шефську допомогу 
колективу рудоремонтного 
заводу, тут зуміли в корот
кий строк завершити першу 
чергу будівництва.

Вчора в магістральні ка
нали зрошувальної ділянки 
площею близько 200 гекта
рів надійшла вода. Тепер ви
сокий урожай овочевих куль
тур безумовно забезпечений.

Вміло спрямовують твор
чу активність комуністів, під. 
тримують її партійні органі
зації колгоспу ім. Жданоіва, 
Семенівської брикетної фаб
рики та інших.

Слід однак сказати, що де
які секретарі партійних орга-- 
нізацій ще не почувають в 
Повній мірі відповідальності 
за доручену справу. Вони са
мі не проявляють належної 
активності і наполегливості у 
вирішенні завдань, що сто
ять перед підприємством. 
колгоспом, установою, не під-

---------------------- --------------------------

ДО ВІДОМА ДЕЛЕГАТІВ XI З’ЇЗДУ ПРОФЕСІЙНИХ 
СПІЛОК СРСР

На зміну радіше встановленого 
строку XI з’їзд професійних спі
лок СРСР скликається 7 червня 

тримують ініціативи рядових 
комуністів, чим знижують їх 
активність. Керівники такого 
типу не турбуються, що ви
робничі плани не виконують
ся, байдуже проходять мимо 
недоліків, пропускають повз 
вуха критичні виступи і зау
важення рядових комуністів 
і безпартійних товаришів.

Так, зокрема, веде себе 
секретар парторганізації Бай- 
даківського вуглерозрізу 
т. Губенко. Комуністи не раз 
загострювали увагу на необ
хідності списати непридатне 
обладнання. Адже від цього 
розріз зазнає великих збит
ків. Але розв’язати це питан
ня тут ніяк не спроможуться. 
Більш того, в роботі цієї 
парторганізації мають місце 
факти затиску критики зни
зу. Та члени партбюро і се
кретар парторганізації поту
рають затискувачам»критики.

Не розвивають і не підтри
мують ініціативи комуністів 1 
в парторганізації ім. 18 з’їз
ду ВКП(б) (секретар т. Черед. 
ни чемно). Деякі успіхи в роз
витку сільськогосподарського 
виробництва запаморочили 
голови керівникам колгоспу, 
породили атмосферу благо
душності. Та це не турбує 
секретаря парторганізації. 
Навпаки, він знизив вимог
ливість, став відмахуватись 
від порад і критичних заува
жень комуністів. Як і слід 
було чекати, їх активність 
знизилась, що призвело до 
погіршення справ у ко лгосп і. 
Досить сказати, що артіль, 
яка протягом двох останніх 
ромів займала перше місце в 
районі по надою молока, 
втратила його. В період сів
би тут було виявлено також 
факти грубого порушення 
агротехніки.

В теперішніх умовах пар
тійні організації не можуть 
успішно справитись з будь- 
якою ділянкою виробництва, 
не спираючись на ініціативу 
й активність комуністів. 
Обов'язок партійних органі
зацій і їх секретарів вести 
нещадну боротьбу з ікосністю 
і рутиною, всемірно підтриму
вати 1 розвивати ініціативу 
комуністів, чуйно прислуха
тись до голосу мас, до крити
ки знизу.

Тільки за цієї умови мож
на своєчасно викривати і лік
відовувати недоліки в нашій 
роботі, помічати і підтриму
вати нове, прогресивне, доби
ватись дальших успіхів у ко- 
муністичному будівництві.

1954 рожу в Москві, у Великому 
Кремлівському палаці.

(ТДРС).
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Закриття декади російської літератури 
і мистецтва в Києві

У столиці Радянської України 
— Києві закрилась декада росій
ської літератури і мистецтва, 
присвячена 300-річчю возз’єд
нання України з Росією.

Протягом десяти днів близько 
1.400 учасників декади виступа
ли перед робітниками, колгосп
никами, воїнами Радянської Ар
мії, діячами науки і літератури, 
студентами і школярами. Вони 
дали близько 50 спектаклів і 
концертів, виїжджали в колгоспи 
Київської і Черкаської областей, 
відвідали в Каневі могилу вели
кого сина українського народу 
ровюлюціонсра-демократа Т. Г. 
Шевченка, побували в Пеіреяс- 
лав-Хмельницькому, Чернігові.

З незмінним успіхом у киян 
користувалися спектаклі Велико
го театру Союзу РСР. На закриття 
декади театр показав одну з най
кращих своїх робіт—оперу ра
дянського композитора 10. Шаіпо- 
ірііна «Декабіри'стьі». Після закін
чення спектаклю в вітальним сло
вом до колективу прославленого

На ознаменування 300-річчя возз'єднання України з Росією

Об’єднана ювілейна сесія в Переяслав-Хмельницькому
Святково прикрашений Переяс- 

лав-Хмельницвкий. На фасадах 
будинків портрети керівників 
партії і уряду. Па червоних по
лотнищах слова; «Навіки разом 
з великим російським народом», 
«Хай живе нерушима дружба на
роді® Радянського Союзу!» та ін.

У цьому стародавньому місті, 
де 300 років тому здійснився іс
торичний акт возз'єднання Ук
раїни з Росією, 16 травня в ра
йонному Будинку культури від
булась об’єднана ювілейна сесія 
Київської обласної, Переяслав- 
Хмельницької районної і Переяс- 
лаїв-Хмельницької міської Рад де
путатів трудящих, присвячена 
300-річчю возз’єднання України 
з Росією. Крім депутатів, були 
присутні представники промисло
вості і сільського господарства, 
партійні і радянські працівники,

Прибуття в Москву делегації 
товариства об'єднаних 

українців Канади
12 травня в Москву на запро

шення Слов’янського комітету 
СРОР і українського' товариства 
культурного зв'язку із закордо
ном прибула делегація Товарист
ва об’єднаних українців Канади. 
Очолює делегацію голова Сло
в’янського комітету Канади І. її. 
Бойчук.

Делегати мають намір ознайо
митися з Москвою, побувати в 
деяких містах СРОР. Вони зроб
лять поїздку на Україну, де 
візьмуть участь у святкуванні 
300-річчя возз’єднання України 
з Рюсіією. 

театру звернувся народний ар
тист ОРСР Г. П. Юра. За дору
ченням уряду Української РСР на 
нам'ять про декаду і на ознаме
нування всенародного свята Г. II. 
Юра вручає колективу Великого 
театру подарунок—картину укра
їнських радянських художників 
Антончика і Хитрикова—«Зуст
річ посланців російського на
роду».

На спектаклі опери« Декабрис
ти» були присутні товариші 0. І. 
Кириченко, Н. Т. Кальченко, 
Д. С. Коротченко, М. В. По'дгор- 
ний, І. С. Сеніїн, І. Д. Назаренко, 
М. Д. Бубновський.

З великим успіхом пройшли 
також виступи інших творчих 
колективі® — учасників декади.

16 травня в приміщенні Київ
ського театру опери та балету 
імені Т. Г. Шевченка відбувся 
заключний вечір декади. 0. Є. 
Корнійчук, який головував на 
вечорі, від імені ЦК КП України 
і Уряду УРіСР тепло подякував 
учасникам декади — російським 

діячі науки, літератури і мис
тецтва.

В роботі сесії взяли участь то
вариші 0. І. Кириченко, Н. Т. 
Кальченко, Д. С. Коротченко, 
В. І. Чуйно®.

З доповіддю про 300-річчя 
'возз’єднання України з Росією 
виступив секретар Київського об
кому КП України то®. Г. Є. 
Гришко, Доповідач навів яскраві 
цифри і факти, що показують, як 
у братерській сім’ї народів ОРСР 
розцвіли промисловість, сільське 
господарство, культура і наука 
Радянської України.

Па сесії з привітаннями висту
пили голова колгоспу імені Ко- 
тоївського, Перея'слаїв-Хмельни'ць- 
кого району то®. І. II. Бережний, 
ланкова колгоспу імені Ілліча, 
Васильківського району, Герой 
Соціалістичної Праці то®. 0. К.

В Київському Державному російському драматичному 
театрі імені Лесі Українки відбувся виступ Державного росій
ського народного хору імені П'ятницького.

На знімку: діячі українського мистецтва вітають росій
ських гостей.

Фото Н. Цидильковського. 

письменникам, колективу Велико
го театру ОРСР, хору імені ІГят- 
ниць'кого, Черщоїноирапорному 
імені Алакісавдрова ансамблю піс
ні і танцю Радянської Армії та 
іншим учасникам декади за показ 
чудових досягнень літератури і 
.мистецтва великого російського 
народу.

Па закінчення вечоїра відбувся 
великий концерт, в якому взяли 
участь учасники декади росій
ської літератури і мистецтва.

■На заключному вечорі декади 
були присутні товариші 0. І. Ки
риченко, Н. Т. Кальченко, М. В. 
Иодгорний, І. С. Бенін, І. Д. На
заренко, 0. 6. Корнійчук, М. Д. 
Бубновський.

Декада російської літератури і 
мистецтва в Києві пройшла з ве
личезним успіхом. Вона вилилася 
в яскраву демонстрацію неруши
мої дружби російського та укра
їнського народів і всіх народі® 
Радянського Союзу.

(РАТАУ).

Диптан, машиніст-інструктоїр Ки
ївського залізничного депо імені 
Андреєва Герой Соціалістичної 
Праці то®. С. Й. Голубицький, 
письменник Олесь Гончар.

Від імені ПК КП України і 
Уряду Української РСР з приві
тальним словом виступив Голова 
Президії Верховної Ради Україн
ської РСР тов. Д. С. Коротченко.

На закінчення відбувся вели
кий концерт силами учасників 
декади російської літератури і 
мистецтва в Києві та українських 
майстрі® мистецтв.

Об’єднана ювілейна сесія в 
Переяслаїв-Хмельницькому вили
лася в торжество нерушимої 
дружби великого російського, ук
раїнського і всіх народів Радян
ського Союзу.

(РАТАУ).

Прескліше ТАРС.
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Успішно завершити навчальний рік 
в системі партійної освіти

Наближається кінець нашчаль- 
іното року в системі партійної ос
віти. Першого червня говсюдно 
завершуються заняття в політ- 
школах, гуртках, вечірніх пар- 

. тійних школах і університетах 
Маркс Иізму-леінінізму.

Партійні організації провели 
невну роботу по усуненню хиб в 
організації партійної освіти. В ба
гатьох випадках переглянуто 
склад гуртків і шкіл, створених 
без додержання принципу добро
вільності. Посилилась боротьба з 
■проявами догматизму і начотниц
тва. у вивченні марксистсько-ле
нінської теорії. Парторганізації 
вжили заходів до того, щоб на
близити пропаганду до практики, 
■спрямувати її на розв'язання на
сущних завдань комуністичного 
будівництва.

Проте слід відмітити, що в пар
тійній пропаганді є серйозні хи
би. Досі не повністю переборені 
формально-бюрократичні методи 
керівництва марксистсько-ленін
ським навчанням комуністів, не 
викоренені факти грубого пору
шення принципу ДО'брю ВІЛЬНОСТІ. 
Наприклад, в Ертільському райо
ні, Воронезької області, в гонит
ві за «загальним охопленням» в 
гуртки і іполітшколи були зара
ховані комуністи, які вже мають 
знання в обсягу програми цих 
гуртків і шкіл. Партійна організа
ція колгоспу імені Тельмана, 
Павлодарського району, Казах
ської РСР, зарахувала в гурток 
по вивченню історії партії заоч
ників вищих учбових закладів 
без їх згоди.

У багатьох гуртках і школах 
через недостатню увагу з боку 
партійних. організацій заняття 
проводяться на низькому ідейно- 
теоретичінюму рівні. В ряді парт- 
оргайізацій нерідко керівництво 
партійною освітою зводиться до 
організаційної сторони справи, не 
враховується те, що принцип до
бровільності в партійній освіті з 
усією гостротою ставить питання 
про підвищення якості, ідейно- 
політичного змісту пропаганди.

Особливо великі хиби є в ор
ганізації самостійного навчання 
комуністів. Неправильно зрозу
мівши принцип добровільності, 
деякі парторганізації пустили 
с прав у марюс истсько-л енінеької 
освіти комуністів на самоплив. 
Як повідомляє газета «За ноівьій 
Селер», у Прилуцькому районі, 
Комі АРСР, через недооцінку по
літичного навчання з боку рай

Нарада комсомольського активу міста
Недавно відбулася міська на

рада комсомольського активу. З 
доповіддю «Про підсумки роботи 
XII з'їзду ВЛКСМ і завдання 
міської комсомольської організа
ції» виступив делегат XII з'їзду

Науково
16 травня відбулася науюово- 

теоретична конференція вчителів 
Олександрійського району, при
свячена історичній даті 300-іріч- 
чя возз'єднання України з Ро
сією.

На конференції було заслуха
но дві доповіді: «Історичне зна
чення возз'єднання України з Ро
сією» та «Значення возз’єднання 

кому партії більша частина пар
тійних, радянських і господар
ських керівників не працює над 
підвищенням своїх знань у га
лузі марксизму-ленінізму, не вив
чає економіку промислових під-» 
ітриємств, колгоспів і МТС. Орга
нізовані на початку навчального 
року семінари партійного активу 
не діють. Багато лекцій іі занять 
у системі партійної освіти прово
диться на низькому рівні, у від
риві від конкретних завдань, що 
стоять перед районом.

У роботі з комуністами, які са
мостійно вивчають маркісиетсько- 
ленінську теорію, не усунуті ще 
рівні бюрократичні переіюручення. 
Деякі партійні органи захоп
люються всякого роду непотріб
ними формальностями і не при
діляють належної узвати головно
му—організації змістовної і гли
бокої лекційної та консультацій
ної роботи.

Готуючись до завершення нав
чального року, партійні організа
ції повинні поставити нереїд со
бою основне завдання—добитися 
значного підвищення якості пар
тійної освіти, остаточно викоре
нити з практики пропагандист
ської роботи елементи формаліз
му, школярства, випадки пору
шення принципу добровільності, 
допомогти комуністам глибше ос
мислити завдання, поставлені 
партією і урядом у справі даль
шого розвитку країни.

При про веденні підсумкових за
нять у політшколах і гуртках 
■слід звертати увагу на те, щоб 
ці заняття не перетворювались в 
екзамени слухачів за заздалегідь 
складеними відділами прогіаганди 

■і агітації райкомів питаннями в 
присутності представників від 
■районних організацій.

На заняттях немає потреби, як 
це робилося раніше, обговорювати 
всі теми, які вивчалися протя
гом навчального року. Пропаган
дист разом із слухачами можезТ- 
здалевіїдь намітити найбільш важ
ливі і складні теоретичні питан
ня для обговорення. Це допоможе 
слухачам краще засвоїти пройде
ний матеріал, а партійним орга
нізаціям дасть можливість на ос
нові врахування досвіду минуло
го року правильно організувати 
політичну освіту в наступному 
році.

Щодо комуністів, які самостій
но вивчають марксистсько-ленін
ську теорію, то для них найдо
цільніше організувати кваліфіко

ВЛКСМ секретар міськкому ком
сомолу т. Варава.

В обговоренні доповіді взяли 
участь 10 чоловік.

Ті, що виступили, піддали гос
трій критиці бюро міськкому 
ЯКОМУ і його секретарів тт.

-теоретична конференція
України з Росією для розвитку 
освіти і педагогічної науки на 
Україні», які прочитали секре

тар райкому партії т. Філоненко 

та зав. відділом пропаганди і агі

тації райкому партії т. Вдови
ченко.

На секціях з доповідями висту

пили директор ПротонОП'ІІВСЬКІП

вані лекції і консультації « ак
туальних теоретичних і політич
них питань, які цікавлять їх. 
Досвід показав, що так звані під
сумкові бесіди по вивчених темах 
або творах не виправдують себе.

Немає потреби проводити спе
ціальні підсумкові заняття і в се
мінарах активу при міських і 
районних комітетах партії. Орга
нізаційні питання, зв’язані з 
дальшою роботою семінару і те
матикою його занять, можуть бу
ти обговорені на останній бесіді.

„У справі заївсрпіеіння навчаль
ного року серйозну допомогу по
кликані подати працівники пар
тійних бібліотек і лекторські 
групи при партійних комітетах. 
Для пропагандистів гуртків і 
шкіл слід організувати лекції і 
доповіді з найважливіших питань 
внутрішньої і зовнішньої політи
ки Комуністичної партії і Радян
ської держави, широко розгорну
ти роботу по узагальненню і роз
повсюдженню досвіду кращих про
пагандистів.

Наша преса—газети і цропа- 
гандистські журнали—.може і 
повинна подати велику допомогу 
партійним організаціям в уза
гальненні досвіду пропагандист
ської роботи. Вона покликана 
критикувати хиби в керівниц
тві партійною освітою, публіку
вати кваліфіковані статті з най
важливіших питань марксист
сько-ленінської те орі ї.

Одне з важливих завдань пар
тійних організацій полягає в чо
му, щоб підготуватись до нового 
навчального року з урахуванням 
різнобічних ідейно -теоретичних 
■запитів 'комуністів, своєчасно до
брати пропагандистів, провести 
їх" перепідготовку. Літній період 
повинен бути використаний для 
навчання пропагандистів, підви
щення їх теоретичного рівня і 
пропагандистської майстерності. 
Слід широко розгорнути лекційну 
пропаганду з актуальних питань 
марксистсько-ленінської теорії, 
внутрішньої І ЗОВНІШНЬОЇ політи
ки вартії і уряду.

Успішне завершення навчаль
ного року в системі партійної ос
віти сприятиме дальшому поси
ленню ідеологічної роботи, по
ліпшенню справи політичної і 
теоретичної підготовки наших 
кадрів, усіх комуністів.

(Передова «Правди» за 14 
травня).

Варану і Мальованого за недо
статнє керівництво роботою пер
винних комсомольських організа
цій по комуністичному вихован
ню молоді.

Нарада прийняла розгорнуте рі
шення.

вчителів
■середньої школи т. Ткач, завуч 
Ноївоіпилипівської середньої школи 
т. Луценко, вчителька Мартоііва- 
нівіської середньої школи т. Ко
лос та інші.

Робота конференції пройшла на 
високому ідейно - теоретичному 
рівні.

Є. МЕТКА, 
зав. райметодкабінетом.

Соціалістичне змагання на честь 300-річчя 
возз'єднання України з Росією

Зростає видобуток палива
Гірники Байдакіівського вугле-

розрізу множать зусилля в тру
ді. Несучи трудову вахту на честь 
300-річчя возз'єднання України з 
Росією, вони добиваються нових 
виробничих успіхів. З початку 
травня колектив відвантажив до
датково до плану тисячі тонн 
вугілля.

Трудівники підприємства за 
прикладом москвичів шукають і 
приводять в дію нові резерви ви- 
■робництва, борються за дальше 
.підвищення продуктивності праці. 
В ці дні машиніст екскаватора 
Леонід Хомич при нормі 1.000 ку
бометрів дає в півтора рада біль
ше. 16 травня екскаваторник 
т. Журавльов вдвічі перекрив 
змінне завдання.

Збільшити оборот вагонів
Залізничники, як і всі трудя

щі нашого міста, докладають всіх 
зусиль, щоб виконати свої соціа
лістичні зобов’язання, достойно 
зустріти всенародне свято — 
300-річчя возз'єднання України 
з Росією.

Успіх оправи залежить не 
тільки від працівників транспор
ту, але й трудівників промисло
вих підприємств та будов. Треба, 
одна®, сказати, що потрібної зла
годженості і взаємозв'язку не до
сягнуто. Це призводить до нега
тивних явищ. На шахті № 2-3 
вагони простоюють під розванта
женням. Так, наприклад, 18 квіт
ня 5 вагонів простояли понад 
норму 12 з половиною годин, 19 
квітня — 20 годин.

Є й такі клієнти, як трест 
«Укрвуглемоінтаж», електростан

Передові радисти
Працівники контори зв'язку 

перевиконують зобов'язання, взя
ті у соціалістичному змаганні на 
честь 300-річчя возз’єднання Ук
раїни з Росією. Чотиримісячний 
план радіофікації міста переви
щено. Зараз широко розгорнули
ся роботи по будівництву ^-кі
лометрової радіолінії на околицях 
Олександрії.

На заклик москвичів

Дніпропетровська область. Палко відгукнувшись на зак
лик москвичів, металурги Дніпродзержинського заводу імені 
Дзержинського розгорнули змагання за дальше підвищення про
дуктивності праці. Тепер завод перевиконує план по всьому ме
талургійному циклу.

На знімку: передові майстри доменної печі № 7 комсомоль
ці О. М. МАРЧЕНКО (ліворуч) і Л. В. ДЕНИСЕНКО. На рахунку 
кожного з них—сотні тонн надпланового чавуну.

Фото С. Вільтмана. Прескліше РАТАУ.

Вш'окого виробітку дойяг і ма
шиніст транспортно-відвального 
м іста Олександр Іваничипко. При
нормі 6.250 він відвалив 8.900 
кубометрів породи.

Зразки вигокощродуктивної 
пращі показують машиністи ек
скаваторів вугільної дільниці 
Григорій Пониченко і Петро Хало. 
Вони набагато перевищують вста
новлені завдання.

Боротьба гірників за зростан
ня продуктивності пращі дає свої 
■наслідки. В травні в порівнянні з 
квітнем середньодобовий видобу
ток. вугілля зріс на 55 тонн.

В. КУЗЬМЕНКО,
працівник Байдаківського 

вуглерозрізу.

ція, яким байдуже до того, що 
вагони знаходяться під .розванта
женням по дві і більше діб.

Не краще і на Семенівському 
вуглерозрізі. Тут буває так, що 
пагони Міністерства шляхів спо
лучення простоюють по 7—«8 го
дин. То відділ технічного контро
лю бракує вугілля, то виникає 
інша причина.

Слід покінчити з фактами яе- 
■радиївото ставлення до викорис
тання залізничного транспорту. 
Спільними зусиллями ми повин
ні добитись збільшення обороту 
вагонів. Це дасть можливість до- 

I датаово перевезти тисячі- тонн 
вантажів для народного госпо
дарства.

М. ТИНДА, 
складач поїздів.

■В числі передовиків — техні
ки тт. А'даїменко, Ямковий, зв’яз
ківці тт. Бєлко, Калінкін, {моно
грам. Вони успішно справляють
ся з поставленими перед ними 
завданнями.

К. КУЛЯВ1Н, 
інженер радіовузла.
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300-річчя возз’єднання України з Росією
Історичний

В старовинному місті Пвреяс- 
.іав-Хмельницькзму, де 300 років 
тому було прийняте Переяслав
ською Радою історичне рішення 
про возз’єдінання України з Ро
сією, нещодавно відкрито Істо
ричний музей. Чиїс.ігпн'і докумен
ти, експоновані і» 13 залах му
зею, ястдово відображають вда- 
іичну дружбу українського і ро
сійського народів, їх спільну бо- 
іютьбу проти зовнішнії х ворогів і 
внутрішніх гнобителів, розквіт 
економіки і культури України за 
роки ^Радянської влади.

Російський, український і бі
лоруський народи походять від 
«дикого кореня — давньорусь
кої народності, яка створила мо
гутню давньоруську державу 
— Київську Русь. Про цей спіль
ний період в історії трьох брат
ніх народів, зокрема про Переяс
лавське князівство, що входило 
до складу Київської Русі, розпо
відають численні документи і 
речі, забрані у першому залі му
зею. Тут експонуються: макет 
оборонних валів Переяслава XI 
століття, витяги з літопису про 
оборону міста вад нападів кочо
вих орд печенегіїв і половців, ці
каві матеріали розкопок полів 
поховань слов’ян І—V століть 
нашої ери на території міста, ма
теріали розкопок храмів XI—XII 
століть та інш.

В XVI столітті більша частина 
України була загарбана панською 
Польщею, чому сприяла зрад
ницька політика українських 
Феодалів - кріпосників. Україн
ський народ терпів страшне (розо
рення і тяжкий гніт. Перебуваю
чи під загрозою знищення, ІВІІ'Н по
стійно вів боротьбу проти чужо
земних поневолювачів, прагнув 
ю возз’єднання з своїм братом— 
російськи'М народом.

З великою силою визвольна 
боротьба українського народу 
проти польської шляхти розгор
нулась у середині XVII століття. 
Численні документи, присвячені 
цьому періодові, розповідають про 
селянсько-козацькі повстання, 
про визвольну війну українсько
го народу під керівництвом ви
датного державного .діяча і пол
ководця Богдана Хмельницького. 
Експоновані тут документи, зброя 
та інші речі переконливо’ свід
чать про велику допомогу, яку 
подавав російський народ своїм 
єдинокровним братам — україн
цям у визвольній боротьбі.

Про одну з найвизначніших 
подій в житті українського наро
ду — Переяславську Раду, що 
навіки скріпила дружбу двох на-

Ювілейний пленум Спілки радянських письменників України
14 травня в Київському ок

ружному Будинку офіцері® від
бувся ювілейний пленум прав
ління Спілки радянських пись
менників України, присвячений 
300-річчю возв’еднанптя України 
з Росією.

В святково прикрашеному залі 
зібралися українські поети, дра
матурги, прозаїки, діячі мис
тецтв, учені, представники гро
мадських організацій міста. Тут 
присутні гості — представники 
найііеііедовішої в світі російської 
літератури — письменники Мос
кви, Ленінграда, делегації пись
менницьких організацій братніх 
республік.

музей в ГІереяслав-Хмельницькому
родів-братів, розповідають доку
менти третього залу музею. Рі
шення Переяславської Ради було 
завеїрпіенням загальнонародної 

' боротьби за возз’еднаиня України 
з Росією, виявом споконвічних 
прагнень і сподівань українсько
го народу і знаменувало собою 
поворотний етап в його житті. 
Серед експонатів, присвячених 
цій події, привертають увагу 
оригінал опису Переяславської 
Ради одним з її учасників, осо
биста шабля Богдана Хмельниць
кого, виготовлені в Росії зброя і 
побутові речі, які широко вико
ристовувались на Україні.

Експоновані у четвертому залі 
документи висвітлюють спільну 
боротьбу російського та україн
ського народів проти іноземних 
загарбників у XVIII столітті — 
проти шведських інтервентів, 
султанської Туреччини, польської 
шляхти та інших зовнішніх воро
гів. Тут представлені також ці
каві матеріали, що характеризу
ють розвиток української куль
тури, який відбувався у тісному 
зв'язку і під благотворним впли
вом передової російської куль
тури.

(Цікавими експонатами пред
ставлена Переяславщина XIX сто
ліття. Увагу відвідувачів привер
тають сільськогосподарські зна
ряддя, що вживалися селянами 
Перея’славськюго повіту, одяг се
лян, а також народна творчість

Під час визвольної війни ук
раїнського народу проти шляхет
ської Польщі 1648—1654 рр. вій
ська під командуванням Максима 
Кривоноса розгромили в містечку 
Бар, Вінницької області, силь
ний загін польсько-шляхетських 
військ.

На знімку: залишки кріпості на 
околиці м. Бар.

Фото 10. Копита. 
Прескліше РАТАУ.

З доповіддю «300-річчя воз
з'єднання України з Росією — 
велике національне свято укра
їнського, .російського народів і 
всіх народів СРСР» .виступив го
лова правління Спілки ірадян- 
ських письменників України Ми
кола Бажай.

Потім, тепло зустрінутий при
сутніми, з привітанням до ук
раїнських письменників від 'імені 
Спілки радянських письменників 
СРСР звертається Костянтин Си- 
монов.

Далі з привітанням виступили 
представники письменницьких 
організацій Білоруської, Узбець
кої, Казахської, Азербайджан

! —різьба по дереву, вишивки, са
моробні М'УЗИЧНІ інструменти.

В 1845 році на Переяславщи
ні жив і працював Т. Г. Шевчен
ко. Про цей період в житті вели
кого сина українського народу, 
видатного поета і революційного 
демократа роаповід&ють репро
дукції його картин, автографи 
тощо.

Поява на історичній арові най
більш революційного у світі ро- 
отйськюго робітничого класу > йо
го авангарду — Комуністичної 
партії мали вирішальне значення 
для дальшого розвитку російсько
го, українського і всіх інших на
родів Росії. Документи ряду залів 
відображають наростаючу рево
люційну боротьбу трудящих мас 
Росії і України під проводом Ко
муністичної партії проти цар
ського самодержавства і капіта
лізму.

В музеї зібрано багато хвилю
ючих документів про Велику 
Жовтневу соїЦіалістичну револю
цію і громадянську війну. Ряд 
матеріалів висвітлюють бурхли
вий розвиток економіки і куль
тури Радянської України, зокре
ма Переяславщини, за роки Ра
дянської влади. Цікавими експо
натами представлені період Вели
кої Вітчизняної війни та після
воєнні роки відбудови і розвитку 
народного господарства Україн
ської РСР.

В залах музею експонуються 
документи, що розповідають про 
виплокану Комуністичною пар
тією нерушиму дружбу народів 
СРСР, яка є однією з найважли
віших основ багатонаціональної 
Радянської соціалістичної дер
жави і головною умовою всіх ус
піхів братніх радянських респуб
лік. Широко також представлені 
матеріали про соціалістичне зма
гання трудівників підмосковного 
Можайі'ького і ІІереяслав-Хмель- 
ницького районів за успішне 
здійснення завдань, поставлених 
перед радянським народом Кому
ністичною партією і Радянським 
урядом у дальшому розвитку со
ціалістичного сільського госпо
дарства.

У створенні Історичного музею 
в Переяслав-Хмельницькому взя
ли активну участь культурно-ос
вітні заклади Москви, Ленінграда, 
Києва і інших міст нашої краї
ни, які надіслали для музею ба
гато цікавих документів.

Д. ШВИДКИЙ,
редактор переяслав-хмельниць- 

кої районної газети «Зоря 
комунізму».

ської, Литовської, Молдавської, 
Киргизької, Латвійської, Тад
жицької, Вірменської, Туркмен
ської, Естонської, Кда.ію-Фін- 
сьюої союзних республік і Баш
кирської АРСР.

■Славо надається українському 
письменникові Олесю Гинчару. Із 
словами сердечної вдячності 
великому російському народові 
він передає в дар від письменни
ків Радянської України росій
ським письменникам бронзову 
скульптуру великого художника 
слова, класика російської і світо
вої літератури Льва Миколайови
ча Толстого.

(РАТАУ).

Дружба братніх народів 
непорушна

Три століття минуло з того 
дня, коли український народ на
віки зв'язав свою долю з єдино
кровним своїм братом — великим 
російським .народом. Дружба брат
ніх народів перевірена в серйоз
них випробуваннях. Зародившись 
в далекі історичні часи, вона 
зміцніла в загальній боротьбі 
проти іноземних шшеволювачіів 
і кмісових ворогів внутрі країни, 
загартувалась в Жовтневих боях 
1917 року і громацянісьйій вій
ні, в жорстоких битвах Великої 
Вітчизняної війни і нині з’являє
ться могутньою силою в будів
ництві комунізму.

Ми, трудящі другої столиці 
України — індустріального Хар
кова, завжди відчували і відчу
ваємо братерську допомогу ро
сійського народу. Підприємства 
Москви і Ленінграда, Куйблшева 
і інших міст Російської Федерації 
ще в роки Великої Вітчизняної 
війни допомагали нам піднімати 
наші заводи з руїн, заліковува
ти рапи, завдані рідному Харкову 
фашистськими окупантами. І за
раз, в роки иісливойніних п’яти
річок, вони продовжують поста
чати нас першокласним облад
нанням, передають свій багатий 
досвід боротьби за технічний про
грес в промисловості.

(Існуюча на протязі багатьох 
років дружба колективі® тричі 
орденоносного Харківського за
воду транспортного машинобуду
вання і прославленого Кіровсько- 
го заводу в Ленінграді, харків
ських і сталіїнградських тракто
робудівників взаємно збагачує 
машинобудевникіїв Ленінграда, 
Харкова і Сталінграда цінним но
ваторським досвідом, допомагає 
їм добиватися нових виробничих 
успіхів. Творчу співдружність 
встановили між собою колективи 
Першого московського підшипни
кового і Харківського підшипни
кового заводів.

Цифри
Україна займає провідне місце 

в країні по вирощуванню цукро
вих буряків і виробництву цукру, 
її поля дають країні 70 процентів 
цукрових буряків. В минулому ро
ці цукрові заводи України вироби
ли цукру на 60 мільйонів пудів 
більше, ніж в 1940 році.

В нинішньому році колгоспи 
України засівають кукурудзою на 
зерно майже на 900 тисяч гекта
рів більше, ніж в минулому році. 
Кукурудзи на силос буде засіяно 
350 тисяч і на зелений корм — 
100 тисяч гектарів.

* **
Посівна площа картоплі в кол

госпах і радгоспах в нинішньому 
році збільшується в порівнянні з 
минулим роком на 38 тисяч гек
тарів і буде доведена до 903 ти
сяч гектарів. Овочевими культу
рами намічено засіяти 314 тисяч 
гектарів, або на 13 тисяч більше, 
ніж в 1953 році.

Академія наук Української РСР 
має в своєму, складі 52 наукових 
установи. Академія налічує 90 
дійсних членів академії і 105 чле- 
нів-кореспондентів. В числі науко
вих працівників республіки—207 
докторів і 765 кандидатів наук. 
На Україні зараз працює вчених 
в десять раз більше, ніж їх було 
по всій царській Росії.

У спільній боротьбі за кому
нізм міцніє велика і нерушима 
дружба народів СРСР. Ми це яс
краво відчуваємо па нашому 
Харкі'вськіоіму електромеханічним у 
заваді імені Сталіна. Разом з 
Уралмашзаводом наше підпри
ємство брало участь ® створенні 
14-кубового крокуючого екскава
тора. В нашому цеху було збудо
вано енергетичне серце цієї дос- 
конаїлої машини — складний 
електроагрегат. Колективом на
шого цеху виготовлений також 
е.тектроапрегат для більш потуж
ного 18-кубового крокуючого 
екскаватора.

Ми горді тим, що наші маши
ни і електрообладнання ідуть для 
металургійних заводів країни, 
для будівництва Куйбишевської 
ГЕС, для шахт Кузбасу, для Мос
ковського метро і що наша пра
ця допомагає множити багатства 
соціалістичної Батьківщини.

Все більше і більше міцніє 
дружба колективу нашого заводу 
з робітниками, інженерно-техніч
ними працівниками ленінград
ського заводу «Електросила». 
Змагаючись між собою, обидва 
колективи обмінюються передо
вим досвідом боротьби за підне
сення продуктивності праці, за 
збільшення випуску продукції на 
існуючих виробничих площах.

Серця трудящих України спов
нені почуттям вдячності росій
ському народові — своєму стар
шому братові, надійному союзни
кові українського народу, слав
ній Комуністичній партії, яка 
привела народи нашої Батьків
щини до щасливого, радісного 
життя і веде їх до перемоги ко
мунізму.

Микола ГОЛОВКО, 
токар-карусельник Харківсько
го електромеханічного заводу 

імені Сталіна.

факти

На освоєння цілинних земель в 
Казахській РСР і на Алтаї з Ук
раїни виїхало понад 23 тисячі 
кваліфікованих робітників і спеці
алістів сільського господарства.

’ * **
За останні два роки на житлове 

будівництво в містах і робітничих 
селищах республіки витрачено 
4,9 млрд. карбованців і введено в 
дію 2 млн. 900 тисяч квадратних 
метрів жител. Крім того, робітни
ки і службовці побудували власні 
будинки загальною площею в пів
тора мільйона квадратних метрів. 
154 тисячі житлових будинків збу
довано в сільській місцевості. Зда
но в експлуатацію 366 нових шкіл, 
23 лікарні, 507 дитячих закладів.

В минулому році в санаторіях 
і будинках відпочинку України лі
кувалось і відпочивало 346 тисяч 
трудящих. В дитячих санаторіях 
і піонерських таборах відпочивало 
586 тисяч дітей. Зараз на Україні 
працює лікарів на 70 проц. біль
ше, ніж до війни.

В 1953 році на Україні видано 
511 назв книг загальним тиражем 
понад 20 мільйонів екземплярів. 
Це в п’ять разів більше, ніж було 
видано в 1940 році.
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Зразково доглянемо 
посіви просапних культур

До ,154-річчя з дня смерті

Основні роботи виконують 
механізатори

Організовано проходить обройі- 
ток посівів у колгоспі ім. 12-річчя 
Жовтня. За три ідні трактором 
«У-2» в агрегаті в культивато- 
ром провели тут поперечний об
робіток соняшника на плойці 70 
гектарів. Зразу ж після цього 
'КОЛГОСПНИЦІ зробили проривку, 
залишаючи в букеті по дві рос
лини.

За чотири дні (проведено також 
роипушування міжрядь кукіуруд- 
зи на площі 160 гектарі®.

Колгоспники докладають багато 
вусиль, щоб захистити цукрові 
буряки ■від пошкоджень, вчасно і 
якісно обробити їх.

Розуміючи, що небезпека нава
ли шкідника загрожує з старого 
бурячища, тут івжили всіх захо
дів, щоб знищити його там (при 
появі з грунту, надаючи особли
вого значення визбируванню 
вручну. Цукрові (плантації двічі 
обприскали з літака і двічі—кін
ними обприскувачами.

Велику допомогу в боротьбі з

шкідниками подає .школа. Ось 
уже більше тижня на 2—3 годи
ни щодня на плантації виходить 
не менше 100 учні®. Щодня на
збирують вони ЗО—40 тисяч 
штук довгоносика, а всього вже 
зібрали не менше трьох центне
рів. Допомогу учнів організову
ють директор школи т. Футоря- 
мов В. Н. та вчитель т. іЮотко Г. Ф.

Цукрові буряки ввійшли в фазу 
добре розвиненої вилочки. Зараз 
провадиться механізоване про
ріджування рядків.

Ланка Ольги ІІІатравки зобов'я
залась зібрати з кожного гектара 
не менше 300 центнерів цукро
вих буряків. Вона ще восени доб
ре угноїла свою ділянку, прова
дила снігозатримання, в стислі 
строки і високоякісно зараз об
робляє буряки. За зразкову робо
ту ланка т. Шатіравки занесена 
на жолгосіпну і районну Дошки 
пошани.

Олександр Васильович 
СУВОРОВ- 

великий російський полководець.

А. ШВИДКИЙ.
голова Недогарської сільради.

Наслідки благодушності
Минуло понад три тижні, як у 

колгоспі ім. Сталіна (Бандурівка) 
зійшли цукрові буряки. Сходи 
були дружні, рівні. Треба було, 
неігаючись, організувати .обробі
ток їх, захистити від пошкод
жень. Але догляд за посівами пу
стили тут на самоплив.

Якщо іна початку травня в шес
ти обприскувачів працювало три 
—'чотири, то 10—11 травня до 
півдня було в полі два, а 12 і 13 
травня вони зовсім не робили. 
Причому норми виробітку на 
кінних обприскувачах не вико
нувались. Довгоносика на план
таціях дуже багато, а збирають 
його всього 20—ЗО колгоспни
ків. Курей в поле не вивезено.

Через таке ставлення до орга
нізації боротьби з шкідниками 
цукрові буряки на площі ЗО гек
тарів загинули.

Але й після цього правління 
колгоспу та його голова т. Буй
но® по-справжньому не організу
вали боротьби з шкідниками. Тут 
безпорадно розводять руками і

вичікують, доки довгоносик за
гине сам по собі.

їїе гаразд тут і з обробітком 
бурякових плантацій. Шаровку 
розтягли на 6 днів. На багатьох 
ділянках буряки стікають. Посі
ви давно треба проривати, а ро
бити це в колгоспі забороняють, 
мотивуючи тим, що з непрорва- 
них, мовляв, більше залишиться 
після пошкодження.

Треба вже повним ходом прова
дити механізований обробіток 
міжрядь. Однак до цього не під
готовились, механізатори не на
лагодили машин. І тому 10 трав
ня розпушування припинили, бо 
присипало землею рослини.

Бригадир тракторної бригади 
Я» 9 Еористіївської МТС т. Коліс
ник погану роботу механізмів по
яснює станом грунту. Насправді 
ж причина зовсім інша. Долота і 
лапи в культиваторі були вста
новлені неправильно і тому вони 
присипали рядки. Але замість 
усунення недоліків Колісник 
вирішив припинити роботу.

В. СИВЕРИН.

До підсумків матчу 
на першість світу

14 травня в Москві у Концерт
ному залі імені П. І. Чайковського 
відбулось урочисте закриття ша
хового матчу ,на першість світу 
між радянськими гросмейстерами 
М. Ботвинником і- В. Смисловим.

Вечір відкрив голова Організа
ційного комітету по проведенню 
матчу Д. Постников. Він надав 
слово головному арбітрові матчу 
міжнародному майстрові К. Опо 
ченському (Чехословаччина).

К. Опоченський повідомив, що 
у відповідності з умовами Міжна
родної шахової федерації гросмей
стер М. Ботвинник зберіг за со
бою звання 
хів.

Від імені 
федерації 
яке закінчилось, М. Ботвннника і 
В. Смислова вітав віце-президент 
федерації А. Ільмакунас (Фінлян
дія). Він поздоровив М. Ботвин- 
ника з збереженням звання чем
піона світу і під звуки Державно
го гімну СРСР увінчав його лав
ровим вінком і вручив золоту ме
даль чемпіона світу з шахів.

Потім з привітаннями учасни
кам матчу звернулись голова ша
хової секції Радянського Союзу 
В. Виноградов. міжнародний май
стер Г. Голомбек (Англія), 
народний гросмейстер Л. 
(Угорщина), 
Р. Сапре, а 
(Албанія), Г.
Демократична Республіка), дочка 
екс-чемпіона світу Кароліна Ейве 
(Голландія).

Зустрінутий бурхливими оплес
ками виступив чемпіон світу М. 
Ботвинник. Він подякував орга
нізаторам матчу і численним лю
бителям шахів за увагу, виявлену 
до змагання.

чемпіона світу з ша-

Міжнародної шахової 
учасників змагання,

між- 
Сабо 

індійський шахіст 
також Б. Ходжа 
Клаус (Німецька

(ТАРС).

ЗВЕДЕННЯ
райпланкомісії про хід весняно-польових робіт в колгоспах району 

станом на 15 травня 1954 року (в процентах до плану)

колгоспи
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„Заповіт Леніна"
ім. Леніна (Протопопівка)
ім. Будьонного
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ім. Молотова
ім. Калініна
„Прапор комунізму" 
„Комунар"
ім. Ворошилова
ім. Енгельса
ім. Леніна (місто)
ім. Сталіна (Ворошиловка) 
м. Сталіна (Бандурівка)
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Вступ Української і Білоруської РСР
8 Міжнародну організацію праці

ЖЕНЕВА, 13. (ТАРС). Цими 
днями міністр закордонних отра® 
Української РСР А. М. Баїраноїв- 
ський надіслав через місію СРОР 
в Швейцарію генеральному ди
ректорові Міжнаїродиого бюро пра
ці Д. А. Морсу лист, в якому по
відомив, іцо уряд Уираїисьиої 
Радянської Соціалістичної Рес-

публіки вирішив прийняти зо
бов’язаная, які випливають із 
Статуту Міжнародної організації 
праці.

Лист подібного змісту був на
дісланий Д. А. Морсу також мі
ністром закордонних справ Біло
руської РСР К. В. Кисельовим.

Міжнародний огляд

На Женевській нараді
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Женевська нарада міністрів за
кордонних справ по мирному вре
гулюванню корейського питання і 
питання відновлення миру в Індо
китаї продовжує свою роботу. 10 
травня по другій обговорюваній 
проблемі із заявою виступив голо
ва делегації демократичної рес
публіки В’єтнам Фам Ван Донг. Цю 
заяву зарубіжна преса оцінила, як 
великий крок вперед у справі від
новлення миру в Індо-Китаї.

На початку своєї заяви Фам 
Ван Донг відзначив, що дев’ять 
років тому, в результаті 80-річної 
боротьби проти французьких коло
нізаторів і 4-річної боротьби про
ти японських фашистів, в’єтнам
ський народ повалив режим іно
земного панування, створив свою 
демократичну республіку, здій
снивши свої сподівання. Стало 
очевидно, що ера панування фран
цузьких колонізаторів в Індо-Ки
таї закінчилась. Але колонізатори 
все ж замислили знову завоювати 
Індо-Китай, почавши проти нього 
загарбницьку війну, яка триває 
вже восьмий рік. Представник де
мократичного В'єтнаму далі пере
конливо показав, що відповідаль
ність за затягування війни в Індо- 
Китаї несуть імперіалістичні кола 
США, які роблять тиск на Фран
цію, щоб вона розширила ще 
більше воєнні дії. Ці кола ціною 
чужої крові хочуть поневолити на
роди Азії.

У заключній частині своєї заяви 
Фам Ван Донг від імені свого уря
ду вніс конкретний план мирного 
врегулювання індо-китайської про
блеми. Цей план передбачає виз
нання Францією суверенітету і не
залежності В'єтнаму, а також 
Кхмеру і Патет-Лао (дві інші кра
їни, розташовані в Індо-Китаї), 
виведення всіх іноземних військ з 
Індо-Китайського півострова, про
ведення загальних виборів. Здій
сненню цих заходів повинно пе
редувати припинення воєнних дій 
і укладення між Францією і кож
ною з трьох країн відповідної уго
ди. Далі пропонується розглянути 
питання про входження В’єтнаму, 
Кхмеру і Патет-Лао на основі до
бровільності у французький союз 
і про умови такого входження, а 
також про визнання наявності 
особливих економічних і культур
них інтересів Франції в цих кра
їнах.

Як в'єтнамський план віднов
лення миру в Індо-Китаї, так і 
план мирного врегулювання ко
рейського питання, запропонова
ний главою делегації Корейської 
Народно-Демократичної Республі
ки, виходять з одних і тих же прин
ципів. Ці принципи спрямовані на 
те, щоб народи Азії самі влашто
вували своє життя без іноземного 
втручання, спрямовані на зміцнен
ня справи миру в усьому світі, 
на встановлення дружби між усі

ма народами. Виходячи саме з цих 
принципів, глава делегації народ
ного Китаю Чжоу Ень-ладь який 
виступив на підтримку^кіізаних 
планів врегулювання корейського 
та індо-китайського питання, у 
своєму виступі 12 травня заявив, 
що «для гарантування міцного ми
ру і колективної безпеки в Азії 
необхідні спільні зусилля азіат
ських країн».

Радянський Союз, який завжди 
і всюди послідовно бореться за 
справу .миру, і на Женевській на
раді знову і знову енергійно під
тримав прагнення азіатських на
родів до свободи від колонізатор
ського насильства, підтримав їх 
право на вільний розвиток, мир 
і дружбу між народами. Це як- 
найясніше висловив у своїх висту
пах глава радянської делегації 
В. М. Молотов.

Інших принципів додержуються 
в розв’язанні питань, які стоять на 
порядку денному Женевської на
ради, держави-колонізатори, очо
лювані США. Виступи їх делега
тів на нараді показують, що прав
лячі кола цих країн ставлять со
бі одну мету: створити під своїм 
пануванням в Азії (як і в інших 
частинах світу) воєнні угрупован
ня, придушити в Азії національно- 
визвольний рух і зміцнити там ко
лоніальний режим. Тому США 
всіляко прагнуть нав'язати нара
ді такі рішення, які дозволили б 
їм поширити владу своєї маріо
нетки Лі Син Мана на весь корей
ський народ, розширити агресив
ну війну проти народів Індо-Кп- 
таю з тим, щоб підкорити їх за
океанським монополістам.

Знаменно, що в дні, коли іде 
Женевська нарада, від якої наро
ди світу чекають, що вона при
несе мир на азіатський континент, 
правлячі кола США умножили 
свої зусилля по створенню під 
своїм пануванням воєнного угру
повання країн Південно-Східної 
Азії. Проте, як відмічає зарубіж
на преса, цей авантюрний план 
не зустрічає підтримки навіть у 
«молодших союзників» США, як, 
наприклад, Франція, Голландія та 
інших. Щодо народів Азії, то та 
ж преса відмічає, що вони з гні* 
вом і презирством говорять про 
американські підступи.

Глава радянської делегації 
В. М. Молотов мав всі підстави 
у своєму виступі на нараді 11 
травня сказати: «Народи Азії... 
пішли по новому шляху, і немає 
такої сили, немає такої влади, 
яка могла б перешкодити ново
му, справді демократичному роз
виткові народів Азії, та й не 
тільки Азії».
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Рік видання ХХУ-й

У рознвіті своїх могутніх сил, як рів
ний серед рівних, у великій сім'ї братніх 
радянських народів, відзначає україн
ський народ велике всенародне торже
ство— ЗОО-річчя возз'єднання України 
з Росією.

Екзамени в школі На ознаменування ЗОО-річчя возз'єднання України з Росією
Вчора почалися екзамени 

в школах. Мільйони юнаків і 
дівчат складають перевідні Й 
випускні екзамени та екзаме
ни на атестат зрілості. Вони 
звітують перед Батьківщи
ною про свою роботу по ово
лодінню основами наук.

Комуністична партія 1 Ра
дянський уряд неустанно дба
ють про те, щоб молоде по
коління виросло культурним, 
освіченим, здоровим і жит
тєрадісним, здатним перема
гати будь-які труднощі.

На відміну від минулих ро
ків екзамени в школах про
водяться в нових умовах. У 
відповідності з постановою 
Ради Міністрів СРСР знач
но скорочено кількість екза
менів з ряду предметів. Те
пер за час навчання в деся
тирічці учням доведеться 
складати тільки 35 екзаме
нів, тобто на 23 менше, 
ніж раніше. Особлива увага 
звертається на вивчення ро
сійської мови і математики. 
Екзамени з цих предметів 
проводитимуться в усіх кла
сах.

Цей важливий захід Ра
дянського уряду про скоро
чення перевідних і випускних 
екзаменів спрямований на 
піднесення відповідальності 
учнів і педагогічних колекти
вів за опанування основами 
наук, на ліквідацію переван
таження учнів, на створення 
найкращих умов для їх нав
чання і відпочинку.

Перед керівниками шкіл, 
екзаменаційними комісіями 
стоїть відповідальне завдан
ня — відповідно до положен
ня та інструкції про перевід
ні й випускні екзамени та 
екзамени на атестат зрілості 
об’єктивно виявити знання 
учнів, їх підготовленість до 
навчання в наступному класі, 
у випускних класах — виз
начити, наскільки міцні знан
ня, здобуті учнями за час 
навчання в школі. Завдання 
полягає в тому, щоб провес
ти екзамени чітко й органі
зовано, в діловій обстановці, 
без парадності й шумихи.

Обов’язок кожного вчите
ля—вселити школярам упев
неність у своїх силах і знан
нях, чуйно ставитись до їх 
запитів. Екзаменаційні комі
сії повинні високу вимогли
вість поєднувати з об'єктив
ністю в оцінці знань.

Поряд з цим слід не до
пускати і лібералізму, який 
іноді можна було зустріти на 
екзаменах минулого року.

НАГОРОДЖЕННЯ НАРОДНОГО ХУДОЖНИКА 
УКРАЇНСЬКОЇ РСР ЇЖАКЕВИЧА І. С.

За заслуги в галузіі образо
творчого мистецтва, в зв’язку з 
дев'яносторіччям з дня народ
ження, народний художник Ук
раїнської РСР їжакевич Іван

Одноразово з учнями за
гальноосвітніх шкіл екзамени 
складають і учні вечірніх 
шкіл робітничої молоді. Ке
рівники підприємств та уста
нов на період екзамені!®, за 
існуючим положенням, по
винні надати учням додатко
ві відпустки зі збереженням 
заробітної плати на час екза
менів, створити найкращі 
умови для успішного закін
чення навчального року.

Обов’язок міського та ра
йонного відділів народної ос
віти — оперативно здійсню
вати державний контроль за 
ходом екзаменів, рішуче усу
вати порушення положення 
та інструкції про екзамени. 
Слід зважити, що строки ек
заменів у цьому році набага
то скорочуються. Це вимагає 
від шкільних інспекторів про. 
явити максимум ініціативи й 
наполегливості, щоб допомог
ти школам узагальнити дос
від і зібрати матеріали для 
аналізу стану навчально-ви
ховної роботи в школах міста 
й району на серпневих нара
дах учителів.

Важливу роль в успішно
му проведенні екзаменів ві
діграють комсомольські та 
піонерські організації. Вони 
повинні стати безпосередні
ми помічниками вчителів, по
давати приклад високої сві
домої дисципліни і глибоких 
знань з предметів, які вив
чаються в школі.

Багато молоді в нинішньо
му році закінчує сьомі і де
сяті класи. Перед випускни
ками шкіл відкриті двері у 
вузи і технікуми. Чимало 
юнаків і дівчат підуть працю
вати на підприємства, будо
ви, в колгоспи, МТС. Вже 
зараз треба допомогти ви
пускникам обрати професію. 
В той же час треба створю
вати атмосферу громадського 
осуду навколо тієї частини 
молоді, яка вибирає найлег
ші шляхи в житті, цурається 
чорнової роботи.

Партійні, комсомольські, 
профспілкові організації та 
батьківські комітети у ці дні 
повинні подати школам все
бічну допомогу і підтримку.

Зразково завершити нав
чальний рік, організовано 
провести екзамени — почес
ний обов’язок учителів, гро
мадських організацій та бать
ків.

Вчителі і учні вступили 
зараз у завершальний етап 
навчального року. Побажає
мо ж їм успіхів на екзаме
нах!

Сидорович Указом Президії Вер
ховної Ради СРСР від 1-8 травня 
1954 року нагороджений орденом 
Трудовито Червоного Прапора.

(РАТАУ).

Урочисті засідання
У М-оскві проходять урочисті 

засідання районних Рад депута
тів трудящих разом з представни
ками партійних і громадських ор
ганізацій, присвячені 300-річчю 
возз’єднання України з Росією.

В Будинку вчених відбулося 
засідання Фрунзенської районної

Заключні спектаклі Київського театру 
опери та балету ім. Т. Г. Шевченка в Москві

16 травня був день заключ
них виступів Київського театру 
опери та балету імені Т. Г. Шев
ченка. На сцені Великого театру 
СРСР були поставлені вранці — 
балет «Маруся Богуславка» А. 
Светаікова, ввечері — опера 
«Богдан Хмельницький» К. Дань- 
кввича.

-Виступи одного » найбільших

Делегація РРФСР на ювілейну сесію Верховної Ради УРСР
На запрошення Президії Вер

ховної Ради, Ради Міністрів Ук
раїнської РСР і ЦК Комуністич
ної партії України для участі в 
роботі ювілейної сесії Верховної

Приїзд делегацій братніх союзних республік на ювілейні торжества
19 травня в Київ прибули де

легації Киргизької, Білоруської, 
Естонської, Грузинської, Карело- 
Фінської і Азербайджанської РСР.

На вокзалі і в аеропорту гос
тей тепло зустрічали заступник 
Голови Президії Верховної Ради

Про 250-річчя Кронштадтської військово-морської фортеці
У зв’язку з 250-рмчям за

снування Кронштадтської військо
во-морської фортеці і відзначаю
чи заслуги фортеці перед нашою 
Батьківщиною:

1. Нагородити Кронштадтську 
військово-морську фортецю орде
ном Червоного Прапора.

Вручення міжнародної Сталінської премії 
„За зміцнення миру між народами"

французькому
18 травня в Парижі відбулося 

вручення міжнародної Сталін
ської премії «За зміцнення миру 
між народами» видатному борцю 
за мир, визначному французько
му громадському і політичному 
діячеві П’єру Коту.

При врученні премії були при
сутні тимчасовий повірений у 
справах СРСР у Франції В. Я. 
брофєєв, глави дипломатичних 
представництв країн народної де
мократії у Франції, голова Між
народної демократичної федерації 
жінок Ежені Коттон, керівники 
Французької Комуністичної пар
тії -на чолі з Жакюм Дюкло, гене
ральні секретарі Загальної кой* 

Ради депутатів трудящих. З до
повіддю виступив письменник 
Л. Ніікулін. Більше тисячі тру
дящих Пролетарського району зі
бралися на урочисте засідання в 
Палац культури автозаводу імені 
Сталіна. Доповідь тут зробила за- 

оперних колективів України на 
сцені Великого театру СРСР, йо
го успіхи хвилювали і радували 
трудящих столиці. Московські 
глядачі належно оцінили високу 
майстерність діячів українського 
мистецтва. Спектаклі, концерти, 
зустрічі артистів України з мос
квичами виливалися в свято, з 
новою силою свідчили про неру

Ради Української РСР, присвяче
ної 300-річчю возз’єднання Ук
раїни з Росією направляється де
легація від РРФСР. В складі де
легації — новатори промисловос

Української РСР С. А. Ковпак, 
заступник Голови Ради Міністрів 
Української Р-СР Г. П. Оінищ-ен- 
ко, голова виконкому Київської 
міської Ради депутатів трудящих 
0. Й. Давидов, комендант гарні
зону міста Києва генерал-майор

-----------------------------------------------------------
Указ Президії Верховної Ради СРСР

2. Встановити в м. Кронштад
ті пам’яшик-моінумент на честь 
250-річчя заснування Кронштадт
ської військово-морської фортеці.

3. Встановити меморіальні дош
ки на будинках в м. Кронштадті, 
де жили і працювали видатні 
діячі російського флоту С. 0.

громадському діячеві ГГєру Коту
федерації праці Бенуа Фрашон і 
Алей Ле Леаіп, депутати Націо
нальних зборів і члени Ради рес
публіки, представники Націо
нальної ради миру, асоціації 
«Франція—-СРСР», Спілки фран
цузьких жінок, визначні фран
цузькі вчені, письменники, - ар
тисти і представники преси.

Урочисті збо-ри відкрив відо
мий французький письменник, 
заступник голови Комітету по 
-міжнародних Сталінських премі
ях «За зміцнення миру між на
родами» Луї Арагон, який вдаа- 
чив видатні заслуги П’є-ра Кота 
перед міжнародним рухом на за
хист миру.

в Москві
відуюча відділом ММК К-ПРС 
М. Еотлярова.

Урочисті засідання, присвячені 
знаменній даті, відбулись також у 
Дзеїржинському, Київському, Ле
нінградському та інших районах 
столиці.

шиму дружбу російського та ук
раїнського народів.

17 -травня в Міністерстві куль
тури СРСР відбувся прийом ук
раїнських артистів. Гостей прий
мав міністр культури СРСР, ака
демік Г. Ф. Але-Кісандров. Прийо-м 
пройшов у дружній, теплій об
становці.

(РАТАУ).

ті, передовики сільського госпо
дарства, видатні діячі науки, лі
тератури і мистецтва, партійні, 
радянська, профспілкові і комсо
мольські працівники.

В. Ф. Трантін, представники гро
мадськості столиці України.

Керівники делегацій передали 
братньому українському народо
ві полум’яний привіт і поібажан- 
ня -нових перемог в творчій праці 
на благо нашої великої соціаліс
тичної Батьківщини.

Макаров, 0. С. Попов і М. П. 
Лазарєв.
Голова Президії Верховної Ради

СРСР К. В0Р0ШИЛ0В.
Секретар Президії Верховної Ради

СРСР М. ПЄГОВ.
Москва, Кремль. 17 травня 

1954 р.

З вітальними промовами вис
тупили колишній прем’єр-міністр 
Франції Поль-Бонкуїр, відомий 
англійський громадський діяч 
ІІрітт, видатний французький 
учений Ф-рад-ерік Жоліо-Кюрі, де
путат Національних зборів 
Д’Астьє де ла Віжері.

Потім з великою вітальною 
промовою виступив радянський 
письменник Ілля Еренбург, який 
вручив П’єру Коту міжнародну 
Сталінську премію «За зміцнення 
миру між народами».

ІЗ СЛ'О-ВОМ-ВІ'ДПО-ВІДДЮ виступив 
лауреат міжнародної Сталінської 
премії «За зміцнення миру між 
народами» П’єр Кот. (ТАРС).
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П а р тійне життя

Деякі підсумки роботи нашого гуртка
Гурток по вивченню історії 

партії другого року навчання на' 
заводі «Червоний ливарник» на
раховує 16 слухачів. В час ком
плектування гуртка не обійшлося 
без ПОМИЛОК. Вони носили зде
більшого організаційний харак
тер. Так, в гурток були зара
ховані тт. Нестерук і Телешоїв та 
деякі інші товариші з недостат
ньою ПІДГОТОВКОЮ.

Нинішній склад слухачів гурт
ка по своїй загальноосвітній і по
літичній підготовці майже одна
ковий. Це значно полегшило за
своєння ними вивчаємАго мате
ріалу. До складу слухачів гургка 
входять інженерно-технічні пра
цівники тт. Мамреико, Сздовіник, 
Троцевський, службовці тт. Круг- 
лова, Лужная, робітники - стаха- 
щовці тт. Литвиїнов, Латенюо, Ані- 
стратенко та інші.

Протягом всього минулого нав
чального року в гуртку не було 
жодного випадку зриву занять. 
Цьому питанню завжди приділя
лась належна увага з боку парт- 
організації.

Вивчення програмного матеріа
лу в гуртку проходило так. Пе
ред кожною темою читалась 
вступна лекція, рекомендувалась 
необхідна література як політич
на, так і художня, згодом прохо
див семінар і узагальнення по 
всій темі. На початку кожного 
заняття, як правило, з’ясовува
лись незрозумілі терміни і слова, 
які можуть зустрічатись в про
цесі індивідуальної підготовки.

Велику увагу приділяли пов’я
занню матеріалу, що вивчається, 
з сучасними подіями в нашій кра
їні і країнах народної демократії. 
Цим ми прагнули наочно довести 
слухачам необхідність вивчення 
історії нашої партії, як зразка 
дій для всіх комуністичних і 
братніх партій країн (світу.

Ч и т
19 травня в районному Будин

ку культури відбулася читацька 
конференція на тему «Віковічна 
дружба російського і українського 
народів» за художніми творами 
радянських письменників.

Добре підготувала доповідь про 
братерську допомогу великого ро
сійського народу українському

Так, при вивчанні третього роз
ділу звітної доповіді Й. В. Сталіна 
на XVIII з’їзді ВКП(б) по питан
ню теорії диктатури пролетаріа
ту, ми звернули особливу увагу 
на міжнародний і внутрішній 
стан в країнах народної демокра
тії і з’ясували, як здійснюється 
диктатура пролетаріату в кож
ній з цих країн.

Інколи окремі теми курсу про
грами подавались більш стисло. 
Враховувалось те, іцо слухачі в 
змозі самостійно засвоїти матері
ал. Замість цього були вивчені 
глибше ті теми, без знань яких 
•слухачам важко оволодівати істо
рією партії.

Вивчаючи, наприклад, причини 
виникнення першої світової вій
ни, ми глибоко засвоїли ленін
ське визначення імперіалізму, як 
найвищої стадії капіталізму’. 
Це допомогло слухачам зрозуміти 
агресивну політику американ
ських імперіалістів, як найлюті
ших ворогів свободи і незалеж
ності народів. Викладаючи мате
ріал про промислову та аграрну 
кризи, ми вважали за необхідне 
детально розглянути питання про 
загальну кризу капіталістичної 
системи.

При вивченні матеріалу завжди 
■використовувалась художня літе
ратура, організовувався перегляд 
кінофільмів і т. д. Це сприяло 
кращому засвоєнню програмного 
матеріалу слухачами. Велике вра
ження залишили, наприклад, про
читані статті відомого чеського 
письменника-па'фіо'та Юліуса Фу- 
чііка «З відкритими очима» і 
«Флакон одеколону» про успіхи і 
труднощі Радянського Союзу в 
період першої п’ятирічки, коли 
письменник вперше побував в 
СРСР і об’єктивно, чесно і дохід
ливо розповів про наші труднощі, 
труднощі роїсту. Були використа

ацька конферен
народові в його визвольній бо
ротьбі проти шляхетської Поль
щі і в боротьбі за встановлення 
радянської влади на Україні сту
дентка культосвітнього технікуму 
т. Полтавська.

На конференції виступили чи
тачі тт. Замбжицька, Не
дбайло, Мазур, Масіч і інші. Вони 

ні як посібники і багато інших 
книг, фільмів, драматичних тво
рів радянських і іноземних пись
менників.

Як правило, семінари в гурт
ку проходили активно, за участю 
майже всіх слухачів. На високо
му ідейно-теоретичному рівні 
пройшло у нас і підсумкове за
няття. Особливо активну участь 
в бесідах брали слухачі тт. Маля- 
реінко, Сергієв, Лужная, Круглота, 
Троцевський, Латенюо, Садовник 
та інші.

Поряд з цим не можна обійти 
і недоліки їв нашій роботі. Так, в 
процесі навчання ми часто від
чували нестачу елементарних на
очних посібників. У нашому роз- 
поіряіджемні була єдина карта єв
ропейської частини СРСР. Не зав
жди слухачі приходили на занят
тя підготовленими, і через це де
які семінари проходили нецікаво, 
мляво. Були й такі випадки, ко
ли я, як пропагандист, не мііг від
повісти слухачам на окремі запи
тання і доводилось відкладати 
відповідь на них до наступного 
заняття.

Одним з недоліків є також і 
те, що робота нашого гуртка зов
сім не висвітлювалась у завод
ській газеті, хоч сам редактор її 
т. Геллер з’являється слухачем. 
Між тим, стінна газета змогла б 
багато допомогти нам у ліквіда
ції недоліків.

Немає сумніву, що всі наші 
слухачі успішно закінчать нав
чальний рік. Партійна організа
ція заводу на основі досвіду ро
боти, зваживши на недоліки, по
винна правильно організувати по
літичну освіту в наступному нав
чальному році.

Г. КОГАН,
пропагандист.

ц І я
навели ряд прикладів про віко
вічну дружбу двох братніх наро
дів, про розквіт Радянської Ук
раїни в єдиній сім’ї народів 
СРСР, про організуючу і спря
мовуючу роль Комуністичної пар
тії, яка невтомно веде радян
ський народ у світле комуніс
тичне майбутнє. БЄЛОВА.

Соціалістичне змагання на честь 300-річчя 
возз'єднання України з Росією

Як працюють вугільники
Вугільники тресту «Олександр іявугілля» наполегливо борються 

за виконання зобов’язань, взятих у соціалістичному змаганні на 
честь всенародного свята—ЗОО-річчя возз’єднання України з Росією. 
В квітні всі підприємства тресту значно перевищили виробниче зав
дання. Більшість їх працює на високому рівні і в травні. Так, ко
лектив Байдаківського вуглерозрізу (начальник т. Філоненко) ви
добув понад 15-денний план кілька тисяч тонн вугілля. УсцМІЬ 
справився з планом і Семенівський розріз (начальник т. Артюховр

В травні знизила темпи шахта № 2-3 (начальник т. Панчищен- 
ко).

Сотні тонн надпланового брикету виробила Семенівська брикет
на фабрика (директор т. Самохотін). Відстала з виконанням ви
робничої програми Байдаківська брикетна фабрика (директор тов. 
Філінов).

Дійове шефство
•Слюсарний цех, яким керує 

т. Брзежиш.ький, першим иа ру- 
доремонтному заводі достроково 
виконав травневий виробничий 
план.

Готуючись до святкування 
300-іріччя возз’єднання України з 
Росією, колектив добився того, 
що всі робітники цеху переви
щили взяті на себе зобов’язання.

Добре працює ливарний цех 
(начальник т. Гельман). Він ви
переджає графік. Трудівники це
ху з великим піднесенням вико
нують замовлення для сільського 
господарства. Першу партію — 9 
тисяч штук деталей до культива
торів вже виготовлено.

Надплановий бринет
Знаменну дату — 300-річчя

возз’єднання України з Росією 
•колектив 'трудящих цеху №2 
Баіідаїківської брикетної фабрики 
•готується відзначити достойними 
трудовими подарунками. Серед ро
бітників ще ширше розгорнулося 
соціалістичне змагання за під
вищення продуктивності праці і 
краще використання виробничих 
резервів.

Внаслідок боротьби за вико
нання взятих зобов’язань наш цех 
за 15 днів травня дав понад план 
один ешелон брикету. 16 травня

НА ВИСОКОМУ РІВНІ
Щодня колектив електростан

ції тресту «Олександріявугілля» 
перекриває план виробітку елек
троенергії.

На трудовій вахті на честь 
ЗООнріччя возз’єднання України з 
Росією особливо відзначається

Иа цій роботі особливо відзна
чаються сталевари тт. Руденко, 
Бражніков, формувальники тт. 
Будило, Решетньов. Кожний з 
них дає близько двох норм.

Колектив заводу подає велику 
практичну допомогу селу в під
несенні сільського господарства. 
В підшефному приміському кол
госпі ім. Леніна проведена водо
провідна магістраль довжиною 
більше 2 кілометрів. Тепер на 
площі 200 гектарів зрошуються 
городні культури.

М. ВАСИЛЕНКО, 
голова завкому рудоремонтно- 

го заводу.

ми виконали добове завдання на 
119 процентів.

Попереду у змаганні йде ко
лектив аміни, якою керує т. ІІІай- 
городеький.

В цеху зразки високопродук
тивної праці подають сушильник 
тов. Ткачеагюо, пресувальник 
т. Кравцов, грохотники тт. Ко
валенкова і Степанова.

Продуктивність праці робітни
ків значно підвищилась, поліп
шилось використання облад
нання.

П. ДМИТРІЄВ, 
начальник цеху.

турбінний цех, яжим керує тов. 
Звяпін. За підсумками передтраїв- 
невого соціалістичного змагання, 
що недавно були підведені, він 
здобув першість. Йому присуд
жено перехідний Червоний пра
пор електростанції.

На допомогу агітатору

Велика перемога національної політики 
Комуністичної партії

У розквіті своїх могутніх сил, 
як рівний серед 'РІВНИХ, у вели
кій сім’ї братніх радянських на
родів, відзначає український на
род велике всенародне торжество 
— ЗООчріччя возз’єднання Укра
їни з Росією. Український народ 
з гордістю підбиває підсумки іс
торичних завоювань, досягнутих 
під мудрим керівництвом Кому
ністичної партії, при братній до
помозі великого російського' на
роду і всіх народів СРСР.

Протягом багатьох століть ук
раїнський народ, ‘спираючись на 
•постійну допомогу великого ро
сійського народу, вів героїчну 
боротьбу за своє соціальне і на
ціональне визволення, за свою 
державність, за возз’єднання всіх 
своїх земель в єдиній Україн
ській держані. Розбивши кайдани 
капіталістичного рабства, Велика 

Жовтнева соціалістична револю
ція відкрила українському наро
дові, як і всім народам нашої 
країни, шлях до вільного життя.

Під керівництвом Комуністич
ної партії український народ слі
дом за великим російським наро
дом першим пішов по шляху со
ціалістичної революції і добився 
здійснення своєї вікової мрії — 
створив свою національну ук
раїнську державу — Українську 
Радянську Соціалістичну Респуб
ліку, поклавши цим початок но
вої і славної епохи своєї історії. 
Увійшовши до складу Союзу РСР, 
Радянська Україна дістала всі 
умови для небаченого в історії 
людства економічного, політич
ного і культурного розквіту.

Йдучи по шляху, вказаному 
Комуністичною партією, нещадно 
викорчовуючи заклятих ворогів 

■народу — українських буржуаз
них націонаїлістів, тіроцькістів, 
бухарінців, трудящі Радянської 
України внесли свій гідний вклад 
в будівництво соціалізму в на
шій країні. В .роки передвоєнних 
п’ятирічок, в республіці при ве
личезній допомозі великого ро
сійського народу була створена 
могутня соціалістична промисло
вість, велике соціалістичне сіль
ське господарство, пишно розцві
ла українська культура, націо
нальна формою і соціалістична 
змістом. Па основі успіхів у бу
дівництві соціалізму зростав ма
теріальний добробут робітників, 
колгоспників, радянської інтелі
генції.

Однак після Великої Жовтневої 
соціалістичної революції не на 
всіх українських землях була 
встановлена Радянська влада. Ім

періалістичні хижаки при під
тримці своїх агентів, найлюті
ших ворогів народу — україн
ських буржуазних націоналістів, 
насильно захопили західноукра
їнські землі і встановили тут 
жорстокий колоніальний режим. 
Хронічне безробіття було постій
ним супутником робітників цього 
поневоленого краю. В 1939 році 
в самому тільки Львові налічу
вались десятки тисяч безробіт
них. Трудящі селяни завжди жи
ли на грані голоду, знемагаючи 
під тягарем непосильних поборів.

•Народні маси на чолі з .робіт
ничим класом, запалювані вели
кими ідеями марксизму-ленінізму, 
успіхами будівництва соціалізму 
в СРСР, вели безперервну бо
ротьбу проти гнобителів, за своє 
соціальне і національне визволен
ня. Багато раз трудящі Львова, 
Дрогобича, Північної Буковини із 
Зброєю в руках виступали за Ра
дянську владу, за возз’єднання з 
Радянською Україною. Вони твер
до вірили в те, що радянський 
народ подасть їм руку братньої 

допомоги, що настане світлий 
день їх визволення.

І такий день настав. У вересні
1939 року Західна Україна була 
визволена від іноземної кабали і 
волею народу возз’єднана з Ра
дянською Україною. В серпні
1940 року зійшло сонце визво
лення над Північною Буковиною 
і територією колишньої Ізмаїль
ської області. В результаті роз
грому фашистської Німеччини в 
1945 році з Радянською Украї
ною була возз'єднана також і 
Закарпатська Україна. Так, зав
дяки мудрій ленінсько-сталін
ській національній політиці Ко
муністичної партії, завдяки мо
гутності СРСР і нерушимій бра
терській дружбі народів Радян
ського Союзу український народ 
возз'єднав усі свої споконвічні 
землі в єдиній Українській ра
дянській соціалістичній державі. 
Тепер, після возз’єднання всіх зе
мель, Українська РСР налічує 
понад 40 мільйонів чоловік насе
лення і є однією з найбільших 
держав Європи. Україна вийшла
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ЗОО-річчя возз'єднання України з Росією
Змагання трубопрокатників Придніпров'я і Уралу В єдиній радянській сім’ї

Трубопрокатники Уралу і При- 
даііпіров'я змагаються данню, але 
особливо широкого ровімаху зма
гання набрало в зв’язку з свят
куванням ЗОО-річчя возз’єднання 

V країни з Росією. Щоб достойно 
відзначити це велике національ
не свято, трубопрокатники взяли 
на себе підвищені соціалістичні 
зобов'язання.

Нікопольські трубники ведуть 
жваву переписну зі своїми ураль
ськими друзями. В цих листах 
вони діляться своїми планами, 
розповідають про досвід кращої 
організації праці і виробництва. 
Майстер Нікопольського півден- 
нотрубного заводу Яків Волошин 
в листі своєму уральському дру
гу майстру іПершоуральського 
новотрубного заводу Івану Чурсі- 
яову писав:

«Ставши на почесну вахту яа 
честь ЗОО-річчя возз’єднаиш Ук
раїни з Росією, колектив моєї 
зміни зобов’язався дати Батьків
щині дві тисячі тонн труб понад 
план».

«Всенародне свято ЗОО-річчя 
возз’єднання України з Росією,— 
відповів Іван Чурсіїнюв, — ми, 
уральці, як і ви, ознаменуємо но
вими трудовими успіхами — ви
пуском надпланової продукції, 
підвищенням її якості. Хай . же 
паша даужба послужить ще біль
шому зміцненню братніх уз наро
дів України і Російської Федера
ції, всіх парадів нашої могутньої 
Батьківщини».

Ще на початку змагання Іван 
Чурсіиов запропонував домагати
ся кращого виробництва прокат
них станів в гарячий час. Його 
активно підтримали прокатники 
Придніпров’я.

Змагаючись, прокатники Ніко
польського півданнотрубного за
воду почали впроваджувати швид
кісні методи прокатки труб шля
хом зміни кута нахилу валків до 
вісі прошивки. Це дозволило під
вищити продуктивність трубопро
катних установок на 10—15 про
центів. Працівники трубопрокат
ного цеху № 1, збільшивши при
йомні столи автоматичного і роз- 
к-атних станів, стали прокатувати 
труби довжиною до 8,5 метра.

Нова каліброві: а валків на ста
ні «400» значно поліпшила

на міжнародну арену, як могутня 
незалежна держава.

У післявоєнні роки возз'єдна
ний народ Радянської України, 
завдяки керівництву і величезній 
допомозі з боку Центрального Ко
мітету КПРС і уряду СРСР, брат
ній допомозі народів Радянського 
Союзу і в першу чергу великого 
російського народу, швидко від
будував народне господарство, до
бився нового розквіту своєї еко
номіки і культури. В 1952 році 
велика промисловість Радянської 
України випустила продукції в 
17 раз більше, ніж промисловість 
дореволюційної України. Мета
лургія, вугільна і хімічна про
мисловість, машинобудування на
шої республіки займають важли
ве місце в народам у госпо дар
стві СРСР. Україна з її високо- 
розвинутим соціалістичним сіль
ським господарством являє собою 
одну з найбільших житниць Ра
дянського Союзу.

За роки Радянської влади ко
рінні перетворення відбулися в за
хідних областях Радянської Укра- 

якіість труб. Стійкість валків 
підвищилась майже на 20 про
центів. В цехах почали широко 
впроваджувати швидкісну оброб
ку труб. Раніше трубонарізний 
верстат обслужувався одним ро
бітником. Тапер один робітник об
служує кілька верстатів. Продук
тивність праці багатьох трубона- 
різчиків збільшилась в два рази.

Інженери центральної завод
ської лабораторії тт. Каробочкін і 
Дуплі'й розробили нову калібров- 
ку яа станах холодної прокатки 
труб. Продуктивність станів під
вищилась на 16 процентів. Знат
ний токар заводу Олександр Бо- 
лотов впровадив на стругальному 
верстаті новий комбінований рі
зець. Цей рівець дозволив токарю 
вести одночасно чорнову і число
ву обробку деталей і підвищити 
продуктивність праці в два рази. 
Пропозиція Болотова знайшла га
рячу підтримку в заводському ко
лективі.

Для поширення досвіду новато
рів в цехах працюють школи по 
вивченню передових методів пра
ці, курси підвищення кваліфіка
ції. Досвід передовиків вивчається 
і в заводській школі майстрів.

Нова калібровка інструменту 
дискового прошивною стану, яка 
успішно впроваджується зараз на 
заводі, дозволила підвищити ви
хід придатної продукції з 96,6 до 
98,8 процента, скоротити другі 
сорти в чотири рази, різко вмен
шити брак.

(Колектив Нікопольського ПІїВ- 
демнотрубного заводу значно по
ліпшив використання діючих по
тужностей. Продуктивність в га
рячий час на стані «400» збіль
шилась на 4,7 тонни. В минуло
му році лише одна бригада пере
дового майстра Якова Волошина 
видала понад план більше 1.500 
тонн високоякісного проікату. В 
тому ж році нікопольські труб
ники дали народному господар
ству понад 10 мільйонів карбо
ванців заощаджень. В IV кварта
лі 1953 року колектив Віюоноль- 
ського заводу вийшов перемож
цем у змаганні з пернюуральця- 
ми. Нікопольські турбінники ус
пішно виконали план першого 
кварталу 1954 року.

В соціалістичному змаганні бе- 

їни. Тут створена потужна про
мисловість, назавжди покінчиш в 
безробіттям і зубожінням трудя
щих, з розоренням трудового се
лянства. Величезних успіхів до
сягнуто і в культурному розвитку. 
В західних областях УРСР пра
цює 7.680 початкових і серед
ніх шкіл, є 26 вузів, в яких нав
чається близько ЗО тисяч сту
дентів. У Львові відкриті філіал 
Центрального музею В. І. Леніна 
і філіал Академії наук УРСР.

Український народ глибоко ус- 
вадомлює, що всіма своїми успі
хами в будівництві нового і щас
ливого життя, у возз’єднанні сво
їх земель в єдиній Українській 
радянській державі він зобов'я
заний рідній Комуністичній пар
тії і Радянському урядові, друж
бі народів Радянського Союзу і, 
насамперед, дружбі в великим 
російським народом. Виявом цієї 
все міцніючої дружби є передача 
Російською Федерацією Крим
ської області до складу Україн
ської РСР. В цьому важливому 

руть участь таїкож трубопрокат
ники Дніпропетровського заводу 
імені К. Лібкнехта. Тут активно 
розгорнулась боротьба за удоско
налення технології виробництва. 
Лібкінехтовці перейшли на про
катну злитків збільшеного роз
важування, впровадили електіро- 
наплавку пільгерних валків, по
ліпшили догляд за обладнанням, 
застосували повузлоівий ремонт 
механізмів. Це допомогло зменши
ти простої обладнання і збіль
шити випуск прокату.

(Використовуючи досвід Першо- 
уральсьюого заводу, прокатники 
-заводу імені К. Лібкнехта розро
били і впровадили погодинний 
трафік швидкісної прокатки труб. 
В основу цього графіка покладе
ні досягнення кращих прокатни
ків заводу. Застосування погодин
ного графіка підвищило продук
тивність станів на 10—12 про
центів. Тепер робота по швидкіс
ному графіку організована на про
тязі всієї зміни, що ще вище під
несло продуктивність агрегатів.

З ініціативи передових бригад 
на заводі розгорнулось змагання 
за випуск продукції в наймен
шими втратами. За допомогою ін- 
женеірно-технічних і рахівничих 
працівників в кожній бригаді 
впроваджені особисті рахунки 
економії. Це змагання допомагає 
трубопрокатникам реально відчу
вати економічні наслідки своєї 
роботи, бачити статті видатку, 
визначати шляхи зниження собі
вартості продукції.

В порівнянні з минулим ро
ком виробництво труб на заводі 
імені Карла Лібкнеіхта зросло до 
6 процентів. Виробничий план 
першого кварталу нинішнього ро
ку виконаний достроково.

Соціалістичне змагання трубо
прокатників Придніпров'я і Ура
лу триває. В творчій братерській 
співдружності робітники, інжене
ри і техніки трубопрокатних за
водів Уралу і Придніпров’я вишу
кують і використовують внутріш
ні ірезерви, добиваються росту 
продуктивності праці, виконання 
і пеіревиконамня завдань п’ятого 
п’ятирічного плану.

Г. КАРДАШ.
м. Дніпропетровськ.

державному акті виражені гаря
ча любов і довір'я великого ро
сійського народу до українського 
народу, які зв’язані узами вічної 
і нерушимої дружби.

З новою силою ця дружба 
проявилася в дні декади росій
ської літератури і мистецтва, 
присвяченої 300-річчю возз’ед- 
нашня України з Росією. З вели
чезною радістю вітав україн
ський народ на своїй землі ви
датних діячів найпередовішої в 
світі культури великого росій
ського народу, благотворний 
вплив якої завжди допомагав і до
помагає розвиткові культури ук
раїнського і всіх народів нашої 
країни.

Український народ високо несе 
прапор дружби народі®, безустан
но зміцнює основу цієї дружби— 
союз робітничого класу 
ства, під керівництвом 
точної партії з усією 
бореться за нові успіхи 
ництві комунізму.

С. СТЕПАНЕНКО.

і селян- 
Комуніс- 
енергією 
в будів-

укра- 
кордо- 

П'ІД ІІНО- 
захіїдно- 

жорстоко

вдома не 
на мові

посягали

Віками був розрізнений 
їнський народ штучними 
нами, віками страждав 
земним ігом. Топтали 
українську землю і 
експлуатували трудящих австро- 
угорські барони, польська шлях
та, німецько-фашистські загарб
ники, заморські концесіонери.

Жорстока, ні з чим не зрів- 
нянна експлуатація тісно пере
пліталась з національним гноб
ленням. Діти наші були позбав
лені можливості вчитися на рід
ній мові. Закриті були для них 
двері вищих навчальних закла
дів. В селах заборонялось співа
ти українські пісні. Доходило до 
того, що навіть у себе 
дозволялось говорити 
батьків.

Іноземні загарбники 
на найдорожче — воїни намага
лись посіяти розбрат між братні
ми народами — росіянами і ук
раїнцями, між всіма народами на
шої країни. Але з цих намагань 
ворогів трудящих нічого не вий
шло і ніколи не вийде!

Радянська влада, завойована 
трудящими під керівництвом Ко
муністичної партії, назавжди 
знищила штучні кордони, що 
роз'єднували народи нашої краї
ни. Як рідна мати, зібрала вона 
український народ в єдину сім’ю 
і відкрила перед ними необмежені 
можливості росту його економіки 
і культури.

іВідстала колись область — 
Львівщина перетворилась в об
ласть крупного соціалістичного 
сільського господарства, а місто 
Львів — у великий індустріаль
ний і культурний центр респуб
ліки. Тут працюють філіал Ака
демії наук УРСР, 11 науковочю- 
сладних установ, філіал Музею 
В. І. Леніна, 5 театрів, 12 вузів. 
ЗО технікумів.

З кожним роком змінює своє 
обличчя і село Сокольники. Рос
туть його люди, 
маєтку поміщика 
містились зараз 
СЬКОТОйЛОДарСЬКОЇ 
госпна бібліотека, 
правління артілі, 
росли добротні будівлі.

В колгоспне виробництво і по
бут членів артілі все ширше вхо
дить електрика, гав. Уже у всіх 
будинках колгоитникйв, адміні
стративних і культурно-побуто
вих установах є електрика, во- 
допровод, радіо.

Діти колгоспників навчаються 
в середній школі. А мільки на
ших юнаків і дівчат навчається 
у вищих і спеціальних середніх

В колишньому 
Париляжа роз- 

Будиноїк сііль- 
культури, кол- 

радіовузол,
а навколо ви-

★

У старовинному місті 
Перевела в-Хмел ьницько- 
му (Київська область) 
споруджується більше 
тридцяти жилих, адмі
ністративних та куль
турно-побутових будин
ків. На благоустрій міс
та держава асигнувала 
20 мільйонів карбованців.

На знімку: фасад но
вого універмагу.

Фото В. Сичова. 

(Прескліше РАТАУ). 

★

навчальних закладах Львова, Уж
города, Києва!

В піднесенні економіки і куль
тури села ми постійно відчуваємо 
допомогу' Комуністичної партії. 
Радянського уряду, нашого стар
шого брата — великого росій
ського народу.

-Велику допомогу в організації 
свого громадського господарства 
ми одержали, вивчаючи досвід 
роботи колгоспу імені Молотова, 
Раменського району, колгоспу 
«Пюбеда», Дмитровськото району, 
і багатьох інших передових кол
госпів Московської області.

Делегація нашого колгоспу від
відала ряд колгоспів Московської 
області. Ми побували в колгос
пах імені Молотова, Раменського 
району, імені Сталіна, Кунцев- 
ського району, в радгоспі «Гор- 
ки-2», в Митищияській МТС. Ця 
поїздка була актом дружби двох 
братніх народів, вона ознамену
валась новим виявом безкорис
ливої допомоги нашому молодому 
колгоспові з божу передових кол
госпів Підмосков’я.

Ми повернулись із колгоспів 
Підмосков’я з одним прагненням 
— ще самовідданіше боротися за 
виконання історичних рішень 
партії і уряду, спрямованих на 
швидке піднесення всіх галузей 
сільського господарства.

'В договорі, укладеному з кол
госпом імені Сталіна, Кунцев- 
ського району, ми зобов’язались 
виростити в 1954 році по 18 
центнерів зернових з гектара, по 
220 центнері® овочів і по 160 
центнерів картоплі з гектара, на
доїти від кожної корови по 2.700 
літрів молока і одержати загаль
ний доход не менше 1 мільйона 
800 тисяч карбованців.

Виконуючи це зобов’язання, 
колгосп збільшив парникове гос
подарство в два рази, збудував 
ставок площею в 7 гектарів, під
вісну дорогу до корівника, виго
товив 100 тисяч торфоперегній
них горщечків і заготовив 800 
тонн торфокомпостних добрив, 
посади® 12 гектарів нового саду.

Соціалістичне змагання і тіс- 
друж'ба з російськими друзя- 
иринесуть колгоспу нові уапі- 
в боротьбі за круте піднесен- 
сільського г-оюіі'одартсва. Ра

зом з тим це буде нашим вкла
дом у велику справу дальшого 
зміцнення дружби українського і 
російського народів, всіх народів 
нашої країни.

Г. ДЗЮРІЙ, 
бригадир садово - городньої 

бригади колгоспу імені Кага- 
новича, Пустомитовського ра

йону, Львівської області.

на 
ми 
хи 
ня

і м*

1

.

■ '



4 СТАЛІНСЬКИЙ ПРАПОР П'ятниця, 21 травня 1954 р.

Зразково доглянемо посіви Сьогодні 
на виставці

Співдружність
іУ змаганні на честь великого 

всенародного свята/— 300-річчя 
возз’єднання України з Росією за 
високі, сталі ’ врожаї ще з почат
ку весняно-пюльювих робіт визна
чились, як передові, колгоспи 
«Комунар» та ім. Молотова.

Зараз тут хороші, правильні 
велеиі квадрати на полях соняш
ника, кукурудзи та картоплі. 
Хот сівба провадилась новим сио- 
©обом цього року вперше, але 
якість її висока, бо колгоспники 
і механізатори працювали у тіс
ній співдружності.

Проте, це тільки надійний 
фундамент високого врожаю. Го
ловне ж у боротьбі за врожай — 
забезпечити своєчасний і якісний 
догляд за посівами.

Виконавши роботи по першому 
обробітку цукрових буряків, у 
цих колгоспах приступили до ме
ханізованого спушування між
рядь соняшника і кукурудзи. 
Важливо і те, що кожен механі
затор обробляє площі, на яких 
він провадив сівбу.

Трактористи працюють у дві 
зміни — повний світловий день. 
Вони добре знають свої поля і | 
найкоротпгі шляхи переїзду до 
них. Кожен з них щозміни пере
виконує норму виробітку, обро'б- | 
ллючи трактором «У-2» по 20— 
23 гектари при нормі 16, а трак- ! 
торами «ХТЗ» — по 23—25 
гектарів при нормі 18.

Механізатори впроваджують на 
обробітку просапних культур го
динний трафік.

Зі знанням справи керують хо
дом польових робіт спеціалісти 
сільського господарства, які пра
цюють у цих колгоспах: агроном 
т. брмолеико Олександра Кири- 
лівна (колгосп «Комунар») і тов. 
Кушнірова Таїса Федосйвна (ар
тіль ім. Молотова). Вони завжди 
перебувають в полі, слідкують за 
якістю польових робіт, разом з 
бригадирами рілнничих бригад на 
ходу усувають недоліки, органі
зовують дійове змагання, нада
ють йому гласності.

Така співдружність хліборобів 
і механізаторів, уміле 'керіівництво 
забезпечують своєчасний і якіс
ний обробіток просапних культур. 
У колгоспі ім. Молотова, наприк
лад, в стислі строки проведено 
міжрядне рихлення в двох нап
рямках соняшника на площі 116 
гектарів і кукурудзи на 240 гек
тарах. В артілі «Комунар» такі 
ж роботи проведені на 40 гекта
рах соняшника і на 103 гекта
рах кукурудзи. Колгоспники зра
зу ж прорвали посіїви і_провели 
підсадку.

Тепер у колгоспі іім. Молотова 
проривають цукрові буряки, в 
артілі «Комунар» — дотлядаготь 
овочеві культури. Так послідов
но, організовано працюють кол
госпники і механізатори над ви
рощенням високих урожаїв.

В. СЕРДЮК,
головний агроном Користів- 

ської МТС.

Бдавильники, монтажники, ху
дожники, агрономи, зоотехніки— 
тисяча людей найрізномалгітпішіїх 
професій і спеціальностей працю
ють зараз на території Всесоюз
ної сільськогосподарської вистав
ки. Щодня вмінюетия, стає 
кращим її вигляд. Звільняються 
від рештування світлі, прекрасні 
будинки нових павільйонів. Вже 
покривають позолотою високі 
флагштоки на величній арці го
ловного входу, герби іі написи на 
фасадах павільйонів союзних рес
публік.

Щодня з усіх кінців Країни на 
виставку прибувають експонати 
всій яких е і л не ь к о г оппод аре ьк и х 
культур.

Під скляним склепінням па
вільйону механізації і електрифі
кації сільського господарства вже 
знаходяться сотні зразків машин, 
а з заводів майже щодня надхо
дять все нові й нові.

Національні реіспублики, краї 
й області надсилають твори 
скульптури, живопису, графіки, 
що відображають багатогранне 
трудове і культурне життя тру
дівників сільського господарства.

Ізумрудними килимами схо
дів вкриті рівні квадрати есжпо- 
натних посівів зернових культур.

.V тваринницьке містечко при
були перші експонати великої ро
гатої худоби Костромської поро
ди з колгоспу «XII Октябрь» 
Костромоької області.

(ТАРС).

ПРИЇЗД МХАГу
У ЛЬВІВ

У Львів на гастролі на честь 
всенародного свята приїхав ко
лектив Московського художнього 
академічного театру Союзу РСР 
ім. М. Гефького. Дорогих гостей на 
вокза л і з у сірі чал и предста вник и 
громадських організацій, вчені, 
письменники, артисти, компо
зитори.

У Військовому Трибуналі 
Київського військового округу

Цими днями Військовий Три
бунал Київського військового ок
ругу розглянув справу по обви
нуваченню захопленого органами 
державної безпеки УРСР шпигу
на -шар аш утис та ам ар и кане ької 
розвідки, буржуазного націона
ліста Охрімовича Василя Остапо
вича.

Охрімович був одним з ватаж
ків так званої організації укра
їнських націоналістів (0УЯ),яна, 
як відомо, перед Великою Вітчиз
няною війною поставляла німець
ким фашистам шпигунів, дивер
сантів, убивць і провокаторів, а 
під час війни активно допомагала 
гітлерівцям в їх жахливих зло
чинах, спрямованих на винищен
ня українського народу.

При вигнанні гітлерівців з те
риторії України ватажки ОУН 
Бандера, Охрімович та інші, боя
чись відповідальності за вчинені 
злочини, втекли в Західну Ні
меччину і, як показав Охрімович, 
змінивши своїх хазяїв, стали ви
конувати шпигунські завдання 
американської і англійської роз
відок проти Української РСР. З 
цією метаю, оселившись у Мюн
хені, вони зібрали там найбільш 
запеклих бандитів з числа оунів- 
ців та інших злочинних елементів 
і готували кадри шпигунів для 
закидання в Радянську Україну 
і країни народної демократії.

Охрімович показав, іцо він та
кож навчався в одній з спеці
альнії організованих шпигунсьїко- 
диверсійних шкіл у містечку Ка- 
уфбейрен поблизу Мюнхена, піс
ля закінчення якої 
ний

був наділе-
офіцерами американської

Повідомлення 
Всесвітньої

у нічний 
на 

Україн-

на-

розвідки портативною приймаль
ню -пере данальіною радіостанцією, 
шифрами, отрутою, зброєю, блан
ками фальшивих документів і пе
чатками, радянською і іноземною 
валютою, перевезений на Вісба- 
денський аеродром поблизу 
м. Франкфурте на Майні, звідо^" 
на двомоторному літаку без роз
пізнавальних знаків
час доставлений і скинутий 
парашуті на територію 
еької РСР.

Американська розвідка 
вила перед Охрімовичем 
ня—по прибутті на Україну ор
ганізувати групу злочинців для 
збирання шпигунських відомос
тей, підготовки і вчинення ди
версій і терористичних актів над 
І юдине ьк им и людьми.

Охрімович до дня арешту
магався виконувати одержане ним 
завдання американської розвідки 
і неодноразово зв’язувався по 
радіо з американським розвіду
вальним центром, який знахо
диться в Західній Німеччині.

Підсудний Охрімович В. 0. у 
пред’явленому йому обвинувачен
ні повністю визнав себе винним, 
дав розгорнуте показання про 
підривну діяльність закордонних 
оунівських центрів проти україн
ського народу і виказав своїх 
спільників по шпигунській роботі 
на Україні.

Військовий Трибунал Київсько
го військового округу присудив 
Охрімовича Василя Остаповича до 
вищої міри покарання — роз
стрілу.

Вирок виконано.

Кіровоградська область. Колгоспники сільгоспартілі імені 
Тимошенка, Кіровоградського району, виконуючи історичні поста
нови вересневого і лютнево-березневого Пленумів ЦК КНРС, 
вдвоє збільшили в цьому році площі під овочеві та городні куль
тури. Виділено понад 3 гектари землі для поливних городів, ство
рено парникове господарство, де вирощено в земляноперегнійних 
горщечках майже 300 тисяч штук ранньої розсади капусти та 
баклажанів. Тепер в колгоспі ведеться посадка розсади на полив
них ділянках. Вже висаджена в грунт розсада ранньої капусти 
сорту »Білокачанна “.

На знімку: на поливній ділянці. На передньому плані — 
бригадир городньої бригади П. С. ІІІАДУРСЬКИЙ коректує по
ливання.

Фото Г. Вєрушкіна. Прескліше РАТАУ.

Мотопробіг
Київ—Москва—Київ
18 травня в Києві на площі 

•імені Богдана Хмельницького да
но старт мотопробігу за маршру
том Київ—Москва—Київ, органі
зованому Українською радою Доб
ровільного спортивного товарист
ва «Медик» на чеоть 300-річчя 
возз'єднання України з Росією. 
В мотопробігу бере участь понад 
ЗО мотоциклісті» Києва і Сталіне, 
а також група гімнастів і акро
батів.

(РАТАУ).

ВІДЕНЬ, 17 травня. (ТАРО. 
Секретаріат Всесвітньої Ради Ми
ру опублікував таке повідом
лення:

23—28 травня в Берліні від
будеться надзвичайна сесія Все
світньої Ради Миру.

Всесвітня Рада Миру, зокрема, 
обговорить питання про безпеку 
і незалежність народів, а також 
про необхідність покласти край

секретаріату 
Ради Миру
загрозі застосування атомної і 
водневої зброї.

Вона виразить волю міжна
родної громадськості сприяти, на
скільки це в її силах, врегулю
ванню важливих міжнародних 
проблем в дуві ослаблення на
пруженості і в ДУсі миру,

Фредерік Жоліо КЮРІ.
Париж, 14 травня 1954 року.

СТРАЙКОВИЙ РУХ У ГОНДУРАСІ
У Гондурасі триває страйк ро

бітників, зайнятих на бананових 
плантаціях американської компа
нії. В страйку боре участь 25 ти
сяч чоловік. Представники страй
карів поставили компанії «Юнай- 
тед фрут компані» такі вимоги: 
підвищення заробітної плати в

цілому на 50 процентів; встанов
лення 44-годинного робочого тиж
ня; поліпшення медичного обслу
жування, житлових умов і систе
ми освіти. Правління компанії, 
налякане зростанням страйкового 
руху, звернулося до уряду з прось
бою подати «воєнну допомогу».

75 ПРОЦЕНТІВ АНГЛІЙЦІВ — ПРОТИ 
ОЗБРОЄННЯ ЗАХІДНОЇ НІМЕЧЧИНИ

повідомленням агентства

Допомога виробничих колективів колгоспам

За
Пресе Ассошіейшн, колишній вій
ськовий міністр Англії, член пар
ламенту, лейборист Джон Стречі,

виступаючи в Норіджі, заявив, 
що, на його думку, 75 процентів 
англійців — проти озброєння За
хідної Німеччини.

З кожним роком міцніють ви
робничі зв’язки підприємств і ус
танов міста з колгоспами нашого 
району. Трудящі міста допомага
ють колгоспам у своєчасному про
веденні польових робіт.

16 травня колективи 23 під
приємств і установ прибули в 
рівні артілі району, щоб подати 
допомогу в обробітку просапних 
культур.

Організованість і дружну ро

боту виявили робітники, інже
нерно-технічні працівники та 
службовці управління комплек
тування обладнання. В колгоспі 
ім. Молотова вони прорвали куку
рудзу на 27 гектарах. Якість ро
боти відмінна.

До'бре попрацювали на поляїх 
колгоспів трудящі контори зв’яз
ку, рудоремоншото заводу, Бай- 
дакінської брикетної фабрики, 
швейної фабрики, артілі «П’ята

п’ятирічка» та ін. Всього прорва
но соняшника і кукурудзи па 
площі 234 гектари.

Але такі підприємства, як шах
та № 2-3, «Червоний тесляр», 
Байдаківський вуглерозріз, 11 
дистанція служби колії не взяли 
в цей день участі в обробітку 
просапних культур у підшефних 
їм колгоспах.

В. СИВЕРИН.

УСПІХ РАДЯНСЬКИХ КІНОФІЛЬМІВ У ГОЛЛАНДІЇ
театрів з початку цього року по
казано 42 радянських фільми, в 
тому числі: «Падіння Берліна», 
«Сталінградська битва», «Садко» 
та інші. ___

Редактор В. МАЛЕНКО.

У Роттердамі (Голландія) по
чалась демонстрація радянського 
фільму «Арена сміливих». Фільм 
користується великим успіхом у 
глядачів і викликає, захоплені 
відгуки в пресі.

Всього на екранах голландських

Громадянка Яковлева Ольга Олександрівна, яка проживає в 
м. Олександрії по вул. Луначарського, № 5, порушує справу про 
розторгиення шлюбу з громадянином Яковлевим Миколою Наумови- 
чем. що проживає в м. Олександрії по вулиці Леніна, № 55.

Справа розглядатиметься в народному суді 2-ї Дільниці м. 
Олександрії.

Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 62.
БК-04502 Олександрійська міська г Кіровоградського обласного управління культури, м. Олександрія, вул. Шевченка, 71. Зам. № П29 Т. 5.000
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Хай живе братерська дружба 
між народами нашої країни—джере
ло сили і могутності багатонаціо
нальної соціалістичної держави!

Велике свято 
дружби народів

Світле і радісне свято сьо
годні в українського, росій
ського 1 всіх народів нашої 
зЛІЬ^мої Батьківщини. Як ве
лике національне торжество, 
відзначається в країні 300- 
річчя возз’єднання України з 
Росією. В цей знаменний 
день ми в думці охоплюємо 
історичний шлях, пройдений 
російським» і українським на
родами під священним пра
пором дружби й братерства.

Велика й могутня сила 
дружби російського, україн
ського і всіх інших народів 
нашої країни! Вона, ця друж
ба, розвивалася і міцніла в 
спільній боротьбі проти внут
рішніх і зовнішніх ворогів 
трудового народу. Ця дружба 
ще більше зміцніла на но
вій основі, коли найбільш ре
волюційний у світі російський 
робітничий клас, керований 
Комуністичною партією, при
вів народи Росії до перемоги 
Великої Жовтневої соціаліс
тичної революції.

Жовтнева революція на
завжди поклала край соціаль
ному і національному гноб
ленню народів колишньої 
царської Росії, відкрила но
ву еру в історії людства — 
еру краху капіталізму і тор
жества соціалізму та кому
нізму.

Дружба і братерський со
юз народів нашої країни міц
ніли і загартовувалися у вог
ні громадянської війни проти 
внутрішньої контрреволюції 
та іноземної Інтервенції, в 
процесі соціалістичного бу
дівництва, в історичних бит
вах Великої Вітчизняної вій
ни, в післявоєнні роки. Жит
тя показало, що Радянський 
Союз є зразком багатонаціо
нальної держави, в якій 
дружба і співробітництво со
ціалістичних націй грунтую
ться на нерушимому союзі 
робітничого класу і колгосп
ного селянства.

У дружній сім’ї братніх 
радянських республік, при їх 
взаємодопомозі і підтримці, 
все більше розцвітають еко
номіка й культура Радян
ської України — складової 
і невід’ємної частини вели
кого Радянського Союзу. Ук-

НАГОРОДЖЕННЯ ДРУГОЮ ЗОЛОТОЮ 
МЕДАЛЛЮ «СЕРП І МОЛОТ» КОМБАЙНЕРА 

ГОНТАРЯ Д. І.

Президія Верховної Ради СРіСР 
своїм Указом від 15 травня 
1954 року нагородила другою зо
лотою медаллю «Серп і молот» 
Героя Соціалістичної Праці Гон
таря Дмитра Івановича, комбай
нера Східної МТС, Краснодар
ського краю, який добився їв 
дальші три роки підряд після 

[ раїнський народ, як і всі на
роди країни Рад, є повно
владним господарем своєї до
лі, творцем нового, світлого 
життя.

Трудящі Радянської Ук
раїни висловлюють свої пал
кі почуття любові і подяки 
великому російському наро
дові — провідній нації се
ред усіх рівноправних націй 
СРСР. Ці почуття яскраво 
проявилися у дні проведення 
декади російської літерату
ри і мистецтва в Києві. Де
када стала новим виявом не
рушимої дружби російсько
го, українського і всіх наро
дів нашої Батьківщини, 
дружби, яка вдохновляється 
мудрістю Комуністичної пар
тії.

Під знаком нерушимої єд
ності російського, україн
ського та Інших народів, їх 
згуртованості навколо Кому
ністичної партії скрізь у рес
публіці пройшли урочисті 
збори колективів підпри
ємств і установ, колгоспни
ків, працівників МТС і рад
госпів, ювілейні сесії Рад де
путатів трудящих, присвяче
ні 300-річчю возз’єднання 
України з Росією.

Сьогодні, в радісне свято 
возз’єднання, український на
род вийде на мальовничо уб
рані вулиці і площі міст і сіл, 
щоб ще раз продемонструва
ти свою рішимість 4 далі 
зміцнювати братерську друж. 
бу з великим російським на
родом і всіма народами Ра
дянського Союзу в спільній 
боротьбі за нові успіхи кому
ністичного будівництва.

Робітники, колгоспники, 
радянська інтелігенція нашої 
республіки, відзначаючи 300. 
річчя возз’єднання України з 
Росією, сповнені прагнення 
наполегливою, самовідданою 
працею виконати історичні 
рішення партії та уряду, 
пройняті піклуванням про 
благо народу, спрямовані на 
дальше зміцнення могутності 
соціалістичної держави.

Хай живе і міцніє неруши. 
ма дружба народів СРСР!

Під керівництвом Комуніс
тичної партії — вперед, до 
перемоги комунізму!

присвоєння йому звання Героя 
Соціалістичної Праці високих по
казників на збиранні і оібмолоті 
зернових та олійних культур.

На відзначення трудових под
вигів Героя на його батьківщині 
встановлюється бронзовий бюст 
нагородженого.

(РАТАУ).

Фотомонтаж К. Лишко.

НАКАЗ
Міністра Оборони Союзу РСР

22 травня 1954 р. № 75 м. Москва.
Товариші солдати і матроси, сержанти

і старшини!
Товариші офіцери, генерали і адмірали!
Особовий склад Збройних Сил Союзу 

РСР разом з усім радянським народом 
відзначає 300-річчя возз’єднання України 
з Росією, як видатну історичну подію, як 
велике національне свято українського і 
російського народів і всіх народів Радян
ського Союзу.

Поздоровляю вас з всенародним святом 
ЗОО^річчя возз’єднання України з Росією.

На честь нерушимої братерської друж
би народів СРСР наказую:

23 травня провести в столиці Радян
ської України — Києві, у містах Харкові, 
Переяслав-Хмельніицькому, у Львові та в 
містах-героях: Севастополі і Одесі парад 
військ 1 салютувати двадцятьма артилерій
ськими залпами.

Міністр Оборони Союзу РСР Маршал

ЗО травня провести в столиці нашої 
Батьківщини — Москві парад військ і 
салютувати двадцятьма артилерійськими 
залпами.

Хай живе наша велика Батьківщина — 
Союз Радянських Соціалістичних Рес
публік!

Хай живе братерська дружба між на
родами нашої країни — джерело сили 1 
могутності багатонаціональної соціалістич
ної держави! ♦

Хай живуть і міцніють овіяні славою 
перемог Радянські Збройні Сили, що сто
ять на вартії миру і безпеки нашої Бать
ківщини!

Хай живе Радянський Уряд!
Хай живе Комуністична партія Радян

ського Союзу—велика івдохновляюча і ке
рівна сила радянського народу в боротьбі 
за побудову комунізму!

Радянського Союзу М. О. БУЛГАН1Н.

Прибуття в столицю Радянської України делегації 
великого російського народу

На святкування 300-річчя воз
з’єднання України з Росією в 
Київ прибули делегації всіх брат
ніх союзних республік. 21 трав
ня український народ з великою 
гостинністю і теплотою, з сердеч
ною радістю і безмежною любов’ю 
приймав на своїй землі посланці® 
великого братнього російського 
народу.

Київський вокзал. Задовго до 
■приходу московського поїзда сю
ди прийшли десятки тисяч тру
дящих столиці з квітами, транс
парантами, на яких написані сло
ва гарячого привіту дорогим гос
тям. Делегацію Російської Феде
рації зустрічали тт. Д. С. Ко
ротившім), 0. Є. Корнійчук, М. Д. 
Бубновський, міністри, передові 
люди київських підприємств, уче
ні, діячі літератури і мистецтва, 
студенти, представники громад
ських оргаиіоацій.

РРФОР тов. М. II.

вчителька школи
РСР Г. Є. Турчина

При зустрічі була вишикуівана 
почесна варта.

Бурхливою овацією зустріча
ють присутні членів делегації, 
очолюваної Голевою Президії Вер
ховної Ради 
Тарасовим.

Заслужена 
Української 
за народним звичаєм на вишито
му українському рушнику підно
сить хлііб-оіль керівникові деле
гації російського народу М. П. 
Тарасову. Радісно й схвильовано 
звучать її слова, 
дорогих гостей — 
російського народу.

Тепло зустрічають присутні 
виступ М. П. Тарасова.

Від імені великого російського 
народу, від імені членів делега
ції він палко поздоровляє україн
ський народ з святом 300-річчя 
возз’єднання України з Росією і 
сердечно дякує киянам за друж
ню зустріч.

звернення до 
представників

Прийнявши рапорт начальни
ка почесної іваїрти, Голова Прези
дії Верховної Ради РРФСР М. II. 
Тарасюв у супроводі Маршала 
Радянського Союзу С. М. Будьон- 
ного і всіх членів делегації обхо
дить фронт почесної варти. Звер
таючись до воїнів Радянської 
Армії, він поздоровляє їх з ве
ликим національним святом ра
дянського народу.

Зустріч делегації РРФСР пере
творилася в могутню демонстра
цію нерушимої дружби російсько
го, українського і всіх народів 
нашої великої Батьківщини.

* ♦
♦

Для участі .в торжествах, при
свячених 300-річчю возз’єднання 
України з Росією, в Київ прибу
ла делегація Товариства об’єдна
них українців Канади на чолі з 
головою Слов’янського комітету 
Канади І. П. Бойчуком, делегації 
з країн народної демократії.

(РАТАУ).
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Навіки разом
Радієво й урочисто, разом з 

своїм єдинокровним братом — 
великим російським народом і «сі
ма народами нашої мм’ут.ньої Ра- 
дямс ької Баті®іівіциїни, відайачає 
український народ день святку
вання ЗОО-’річчя воаз’едіаінтая 
України з Росією.^

Нині особливо переконливо і 
сильно звучить клятва — «На
віки разом», урочисто проголо
шена Переяславською Радою, яка 
виразила волю і здійснила праг
нення українського народу до 
возз’єднання з російським наро
дом в єдиній Російській державі.

За ці три століття відбулося 
багато історичних подій, явсі під
твердили всю глибину, значення 
і силу нерушимої дружби двох 
братніх народів. Дружба трудя
щих Росії і України витримала 
всі випробування в спільній бо
ротьбі проти спільних ворогів— 
царизму, кріпосників, капіталіс
тів та іноземних загарбників.

Під керівництвом Комуністич
ної партії російський робітничий 
клас у союзі з трудовим селян
ством привів народи Росії до ївсе- 
онітньоісторичної перемоги — 
здійснив Велику Жовтневу соціа
лістичну революцію, встановив 
Радянську владу. Жовтнева ре
волюція назавжди поклала край 
соціальному і національному гні
ту і заклала основи для тісного 
співробітництва народів у спра
ві будівництва комуністичного 
суспільства.

При допомозі братнього росій
ського народу український народ 
створив свою суверенну націо
нальну державу — Українську 
Радянську Соціалістичну Респуб
ліку, яка зайняла одне з видат
них місць у складі Союзу РСР.

Україна ще ніколи за свою 
багатовікову історію не підноси
лась так високо у сяйві своєї сла
ви і могутності, як в роки Ра
дянської влади. Українська РСР 
сьогодні — це передова інд устірі- 
ально-колго'Йі'на республіка, з 
високорозвинутою культурою, со
ціалістичною змістом і націо
нальною формою.

До славного .національного свя
та возз’єднання український на
род прийшов з великими успіха
ми в усііх галузях господарського 
і культурного будівництва. Не
зважаючи на те, що Радянська 

Україна двічі зазнавала спустош
ливих навал імперіалістичних за
гарбників, вона по цілому ряду 
економічних показників далеко 
випередила такі великі капіта
лістичні країни Європи, як Фран
ція, Італія та інші. Вже в 1952 р. 
важка промисловість УРСР ви
пускала продукції в 17 раз біль
ше, ніж промисловість дореволю
ційної України. Виробництво 
електроенергії за цей час зросло 
більш як у 37 раз, продукція ме
талообробної промисловості зрос
ла майже в 69 раз, видобуток ву
гілля—більш як у 4 рази, вип
лавка чавуну—в 4,5 раза, сталі 
—майже в 5 раз.

XVIII з’їзд Комуністичної пар
тії .України підбив підсумки бо
ротьби, праці і перемог, досягну
тих трудящими Української РСР 
в роки п’ятої п’ятирічки. За ос
танні три роки виробництво мета
лу, електроенергії і видобуток за
лізної руди зросли більш як у 
півтора раза. Значно збільшилось 
виробництво взуття, тканин, цук
ру, м’яса, масла та інших това
рів народного споживання.

(Центральний Комітет КПРС і 
Уряд СРСР приділяють неослабну 
увагу і поїдають величезну допо
могу Радянській Україні в роз
витку сільського господарства. В 
республіці створено 1.347 ма
шинно-тракторних іі спеціалізова
них станцій, що мають тракторів 
майже на 70 процентів більше, 
ніж до війни. Тепер машиино- 
траіктоірні станції республіки ви
конують більше 80 процентів, а 
в південних областях — 90 — 
95 процентів усіх СІЛЬСЬКіОГОСПО- 
даірських робіт.

Колгоспний лад виростив бага
то майстрів високих урожаїв, пе
редовиків тваринництва., механі
заторів сільського господарства. 
Високе звання Героя Соціалістич
ної Праці присвоєне 1.057 нова
торам колгоспного виробництва 
України.

Радянський суспільний і дер
жавний лад відкрив безмежний 
простір для розквіту культури 
народів СРСР. На Україні, як 
і в усьому Союзі РСР, успішно 
здійснюється загальне обов’язко
ве семирічне навчання і перехід 
до загальної десятирічної освіти. 
Створена «широка сітка техйііку- 
М.ІІВ і вузів, будинків культури 'І 

клубів, театрів, кіно та інших 
культурно-освітніх закладав. Ви
рощена величезна армія справді 
'народної національної інтеліген
ції, яка віддає всі свої сили спра
ві комуністичного будівництва.

Завдяки ленінсько-сталінській 
національній політиці Комуніс
тичної партії і могутності Радян
ського Союзу, братній допомозі 
великого російського народу і 
всіх народів СРСР український 
народ івовз’єднав усі свої землі в 
єдиній Українській радянській со
ціалістичній державі. Радянська 
Україна вийшла на міжнародну 
арену і нині є членом Організації 
Об’єднаних Націй, де вона разом 
з Білоруською РСР і представни
ками всього Радянського Союзу, 
а також країн народної демокра
тії послідовно відстоює справу ми
ру, бореться за зміцнення спів
робітництва між народами всіх 
країн.

XIX з’їзд Комуністичної партії, 
рішення вересневого і лютнево- 
березневого Пленумів ЦК КПРС 
відкрили нові величіні перспекти
ви дальшого розквіту Радянсько
го Союзу, його невід’ємної і скла
дової частини—Радянської Ук
раїни і всіх союзних республік.

Український народ разом з т]уу- 
дящими всієї нашої країни само
віддано бореться за дальший роз
виток важкої промисловості — 
основи основ народного господар
ства, за здійснення поставленого 
партією і урядом завдання — в 
найближчі два-три роки створи
ти достаток продовольства для 
населення і сировини для 
легкої промисловості, за дальше 
піднесення добробуту робітників, 
колгоспників, інтелігенції, за 
зміцнення могутності нашої Ра
дянської Батьківщини.

В день всенародного торжества 
український наїрод, зв'язаний не
розривними узами братерської 
дружби з великим російським на
родам і всіма народами нашої мо
гутньої Радянської Батьківщини, 
ще тісніше згуртовує свої ряди 
навколо Центрального Комітету 
КПРС і Радянського уряду, нат
хненно бореться за нові успіхи в 
б у ДІІНН И ЦТВ'І К ому н ІЗМ у.

П. ЗАГОРСЬКИЙ,
кандидат історичних наук.

Лист другові
Вибійнику ткібульської шахти ім. Молотова 

А. Тедорадзе
В пам’яті моїй на все життя | 

залишаться дні перебування в 
братній Грузії. Згадуються хви
люючі зустрічі, жваві бесіди, га- | 
рячий обмін думками. Хіба мож- . 
на все це забути?

(Ми ближче взнали один одного, 1 
подружились, зріднились. 1 тепер 
будемо ще енергійніше боротись ' 
за виконання взятих соціалістич
них зобов'язань, за підвищення 
видобутку вугілля.

Тебе, звичайно, цікавить моя 
думка про шахти тресту «Ткабул- 
вупілля». Скажу відверто. Шахти 
хороші, висока культура роботи 
їх.

Перш, ніж потрапити у забої, 
сідаєш в підземний трамвай, по
тім в кліті спускаєшся на потріб
ний тобі горизонт, а далі йдеш 
по штреку. На шахті ім. Молото
ва захоплює скрізь поря
док і чистота. Лампи денного 
світла освітлюють шлях, ніде не 
побачиш, щоб валявся шматок 
заліза, 'ролик або дріт. Скрізь від
чувається господарське око, ви
сока вимогливість гірників.

Шахта побудована капітально. 
Штреки, по яких рухається тран
спорт і вдуть люди, бетоновані. 
Викликає інтерес металеве кріп
лення. Воно має значні переваги 
проти дерев’яного.

(Незабаром і на нашій шахті за 
вашим прикладом почнемо засто
совувати металеве кріплення. За 
це слід нам серйозно взятись. Ад
же яких великих коштів обхо
диться нам кріпильний ліс, заго
товка йото. Якщо підрахувати, то 
ви, завдяки металевому кріплен
ню, щомісяця зберігаєте 10—-15 
тисяч карбованців.

іііо правді скажу, мій ще слабо 
боремось за режим економії. Лісо
матеріали мало повторно ви
користовуємо, немає належного 
порядку на лісному складі. Іноді 
доставляють нестандартні стойки, 
тому не можна їх зразу пустити 
в дію. Ось і виникають простої, 
знижується виробіток.

Не приділяється у нас достат
ньо уваги і механізації. Мені 
здається, що якби інженерна дум
ка серйозно попрацювала в спра
ві полегшення праці робітників, 

то ми видобували б вугілля знач

но більше за допомогою доско
налих механізмів.

•V вас, звичайно, інакше обсто
ять справи, зовсім інші й умови 
роботи. Я бачив у вас породо
навантажувальну машину, яка 
замінює працю десятій!® гірників. 
Чудова техніка. Подив ипгеяма неї
i серце СПОВНЮЄТЬСЯ ГОРДІ'СП^И 
нашу Батьківщину, за Комуніс
тичну партію, яка неустанно пі
клується про нас, шахтарів. І 
згадав я наші розрізи — відваль
но-транспортні мости, потужні

екскаватори, путепересуівачі^ 
бульдозери, де ДО видобутку 
гілля і вскриші породи не тор
кається рука людини. Все роб
лять машини.

Або взяти Байдаїкіївську і Се- 
менівську брикетні фабрики, що 
виробляють брикет з бурого ву
гілля, який ми видобуваємо. Тут 
дуже складні машини працюють. 
І технологічний процес досить 
складний.

Одним словом, багато цікавого
ii в нас в Олександрії.

(В час перебування в Ткібулі я 
підписав з тобою договір на со
ціалістичне змагання. Тоді на 
зборах гірників вашої шахти роз
повів про успіхи нашого колекти
ву про те, що комсомольсько-мо
лодіжна бригада, якою я керую, 
за прикладом москвичів розгорну
ла змагання за високу продук
тивність праці. Ми довели виро
біток на 'кожного гірника брига
ди до 50 тонн вугілля. Цеіі по
казник—найвищий на шахті.

Зараз ще раїно робити остаточ
ні висновки про наші діла, але 
взяті зобов’язання на честь 300- 
річчя возз'єднання України з Ро
сією ми здійснили.

Нас розділяють тисячі кіло
метрів. Але ми близькі, наші 
думки і помисли єдині. Сьогодні 
ми сядемо за святкові столи і 
піднімемо перший тост за Кому
ністичну партію, за рідний Ра
дянський уряд, за нашого стар
шого брата—великий росій
ський народ.

Хай же міцніє дружба всіх на
родів СРСР! В цій дружбі—інаша 
сила.

€гор ШМАКОВ, 
наваловідбійник шахти № 2-3.

Свято непорушної дружби російського та українського народів

6—16 травня в столиці квітучої Радянської України—Києві проходила декада 
російської літератури і мистецтва, присвячена 300-річчю возз'єднання України 
з Росією. Декада вилилась в яскраву демонстрацію непорушної дружби всіх віль
них і рівноправних радянських народів, які тісно і непохитно згуртувались на 
чолі з великим російським народом навколо Комуністичної партії Радянського 
Союзу. ,

На знімках: 1. Сцена з опери композитора Ю. Шапоріна „Декабристи" в поста
новці колективу Великого театру Союзу РСР. Ролі виконують (зліва направо): 
Щепіна-Ростовського—артист, лауреат Сталінської премії В. В. ІВАНОВСЬКИИ; 

Рилєєва — народний артист СРСР. лауреат Сталінської премії О. П. ІВАНОВ; 
Бестужева—заслужений артист РРФСР, лауреат Сталінської премії І. 1. ПЕТРОВ. 
2. Учні Московського хореографічного училища Елла БРИЧКІНА і Володимир 
ГОЛУБІЙ виконують етюд Рахманінова „Весняні води". 3. На літературному ве
чорі російських радянських письменників у Палаці культури Київського заводу 
„Більшовик". Група письменників серед робітників заводу. На передньому плані— 
С. БАБАЄВСЬКИЙ, О. СУРКОВ, А. ВАРТО і С. ЩИПАЧОВ.

Фото М. Мельника, Н. Цідильковського і В. Сичова. (Прескліше РАТАУ).



Неділя, 23 травня 1954 р. СТАЛІНСЬКИЙ прапор з

СТОРІНКА
Братерська

сім'я
*ри високі дуби, три красуні-брати,
Кучеряві, зелені, вітвисті,
Споконвічно стоять на слов' ямській землі, 
Незборимі, дужі, молодисті!

їх коріння міцне розрослось, обнялось, 
Вглибочінь, вширочінь подалося, 
Рідна мати-земля їх ростить, догляда, 
Бо навічно братання злилося!

О велика земля!.. Древньоруська земля!.. 
Життєдайна колиска народів,
Трьох слов'янів-братів, що із давніх віків, 
Чия дружба з царградських походів!

/ розбійник упав під їхнім мечем, 
Половці й татари втікали.
Хрестоносці лягли біля Пскова кістьми, 
Що на братню сім'ю посягали.

Час ішов... А брати все мужніли й росли,
Один одному завжди в підмозі,
Чи в боях, чи в труді—вони разом ішли 
По великій і спільній дорозі.

Два молодші брати потрапляють в біду, 
Під шляхетське ярмо,—у неволю. 
Старший руку подав—їх з біди врятував 
І повів уперед за собою...

Час минав, а брати, як безстрашні орли, 
В бій ішли проти рабства й сваволі, 
Проти хижих панів і тиранів-царів, 
За свободу, за вихід з неволі.

Руський брат-пролетар бідних всіх об'єднав 
Під звитяжним марксистським знаменом, 
І в Жовтневу грозу їх повів на борню 
Геній людства—великий наш Ленін.

/ радянський наш край тепер буйно розцвів, 
А братерська сім'я розрослася.
Зараз в новій сім'ї аж шістнадцять братів - 
Світла мрія народів збулася!

Мих. ВДОВЕНКО, 
с. Петрово.

На знімку: репродукція з ста
ровинного портрета Богдана 
Хмельницького, що експонується 
у Львівському історичному музеї.

Здруже н
Гімн дзвенить, немов до бою 
Кличуть Сурми золоті,— 
Славний Київ із Москвою 

' Триста літ в одній сім’ї.

Як святиня непорушна 
їх возз’єднана земля.
Кров'ю спаяна їх дружба, 
Сталлю злита їх сім’я.

В ній життя цвіте, вирує — 
Щастя, радість і пісні.
Наш народ вперед крокує 
Триста літ в одній сім’ї.

і в віках
Глянь на схід— там ріки, гори, 
Молодіє все, співа.
Глянь на північ — світять зорі, 
Серце наше там — Москва.
Ми будуєм, творим, краєм 
Землі наші залежні.
Горе й радість поділяєм 
Триста літ в одній сім’ї.
Перемога з нами всюди — 
Нас же Партія веде.
Де згуртовані так люди, 
Де ще дружба така є!

Олексій ОНОПА.
м. Олександрія.

Русскому народу
Великий, могучий 

с открьітой душой,
В труде закаленими, 

бесстрашньїй в борьбе.
Как мне не гордиться 

.всем сердцем тоїбой,
Как звоикие песни 

не петь о тебе.
їм славиться силой 

свюей ИИЮЛИИСЮОЙ,
Умом СВОИїМ ЯІСНЬІМ

и дружбюй большой,
Надаром мавок и 

на-род украннский
На горе врагам 

поірюднился с тобой.
Как синєє небо

над Ворсклой и Бугом,
Всегда твоя совесть

чиста и юветла.
Тм бмл украинцам 

и братом и другом,
Одпа у нас целт,

и дорога одна.
Как мне не любить 

тебя пилкою страістью 
За то, что тьі в жизни 

паденья не зимі. .
Тьі миру на радость

и счастье
Вождя революции 

Ленина дал.
Михаил САВЧЕНКО.

с. Бандуровка.

Песня труда и единства

. Побратими
Було це в 1936 році. На один 

з Московських заводів з’явився 
невеликого росту, енергійний, бі
лявий юнак.

—Костянтин Васильович Кон- 
дирєв, від роду — 16-й, закін
чив сім класів, хочу стати слю
сарем,проговорив поспішливо.

На заводі оточили його хороші 
люди, вчителі. Вони допомогли 
Кості швидко оволодіти облюбова- 
ною спеціальністю слюсаря-ле- 
кальника.

Працював він з запалом, зав
зяте, а після роботи, відпочив
ши, відвідував середню вечірню 
школу робітничої молоді.

'Здійснювалась прекрасна мрія 
—працювати і навчатись. Ши
рокі горизонти, прекрасні пер
спективи розкривались перед Кос- 
тею, як і перед КОЖНОЮ молодою 
людиною в радянській країні.

—Дерзай!—кликало життя.
І все відчутнішим були резуль

тати плодотворної мирної праці.
Але підступні вороги провоку

вали воєнні виступи проти соціа
лістичної Батьківщини. Довелося 
міняти Костянтину Кондиреву ро
бітничу блузу на солдатську ши
нелю.

Він брав участь у боях з біло- 
фінами, в походах за визволення 
Північної Буковини.

..Шастали грізні дні для Ра
дянської Батьківщини.

Чорного навалою, віроломно 
вторглися німецькі фашистські 
полчища в рідну країну, в наш 
діїм.

(Разом з частинами Радянської 
Армії по полях Білорусії і Укра
їни пройшов з боями і офіцер 
Костянтин Кондирєв, визволив 
Польщу7, а закінчив війну на ні
мецькій землі. Багато фронтових 
епізодів залишила війна в йото 
пам’яті. Він пригадує, як в Дан- 
цігу в смертельній схватці з во-

Серце

рогом. захищаючи своєю груддю 
росіянина офіцера, смертю хо
робрих поліг рядовий солдат уз
бек.

Довгими фронтовими дорогами 
в одній частині пліч-о-пліч прой
шов офіцер Кондирєв з солдатом- 
розвіїдіником українцем Валенти
ном Шушанським.

А найбільше запам'ятався в 
житті старшого лейтенанта Кон- 
дирєва Костянтина Васильовича 
той день, коли йому за відвагу, 
проявлену в боях на Наревсьюому 
плацдармі в січні 1945 рожу, було 
вручено високу урядову нагороду
— орден Богдана Хмельницького
— символ нерушимої дружби ро
сійського і українського народів, 
всіх народів нашої рідної Віт
чизни.

— Це орден братерства, — з 
повагою говорить т. Кондирєв.

** *
(Після Великої Вітчизняної вій

ни воїн Радянської Армії Кос
тянтин Кондирєв знову одяг ро
бітничу блузу. На цей раз він 
вирішив працювати на вугільних 
підприємствах Олександрії. Спо
чатку управляв екскаватором на 
Вайдаківському вуглерозрізі, а 
потім призначили механіком ван
тажної дільниці шахти ЛГ» 2-3.

— Недавно відбулася зворуш
лива зустріч, що запам’ятається 
на все життя, — розповідає тов. 
Кондирєв. — Якось розговорились 
ми з електрослюсарем шахти 
№ 2-3 т. Шушанським і вияви
лось, що це той самий колиш
ній солдат-розвідник Валентин 
Шушанським.

— Ви уявляєте, — говорить з 
захопленням т. Кондирєв, — я»а 
це радісна зустріч для нас, по
братимів, в дні великих всена
родних торжеств — 300-річчя 
возз’єднання України з Росією.

Т. АПОСТОЛ.

Ну, як не радіти, 
Як не співати, 
Ну, як моє серце 
Може мовчати.
Не може мовчати — 
Співає воно,
Співає про щастя, 
Що всім нам дано.
Співає про щастя 
Моє і твоє,
І Партію славить,

співає
Що щастя дає.
Співає про юність
І наше життя,
Про світлі й широкі
Шляхи в майбуття.
Лине в просторах, 
Усіх звеселя.
Від щирого серця
Щеня моя.

Владислав ЖУРАВСЬКИЙ.
селище Перемога.

’Гишина над землей опустилась кругом. 
Нежиой зеленью степь отдает вся. 
Ооветила заря небо альїм крилом. 
Вдалеке гдс-то песнь раздается.

Зтой весни не раз я уж сльїшал ланей. 
В густих зимних лесах ІІодмооковья,
Под баян вместе с русским уікраинец пел 
С чувстівом братскюй любви и равдолья.

С 9Т0Й П0СНЄЙ прошли по дорогам войньї, 
Вивозь сраженья навстречу всем бедам 
Уюраинец и руссікий, Отчизньї сини,
II добили свободу победой.
На завадах, на «тройках я сльгшал ее, 
На Кавказе, в Сибиіри далекой.
На своем язмке ее неінец поет
И волжанин на Волге іпирокюй.
Где котовника нес низкорослмй скакун, 
Где добьічу себе вмжадая,

В поднебесье парит терпеливо беркут, 
Варкий нагляд свой в простер устіремляя,

Там стальнме машинні победно процдут,
Жирний пласт цешньї лоднимая,
Там простер зеленя, хлеба дружно взойдут, 
Колосись, зашумят, расцветая.

Волнуется даль от маїбега ветров
Не саднім ковшем, а хлебами.
11 в простер золотом 
Гордо вьійдут отчизньї комбайни.

И над морем хлебоїв песня вновь. зазвучит, 
Как на «тройках великих, державних. 
С ней наш братсікий народ все в труде 

победит, 
Урожай внраетит нкбивалий.

Евгений ВЬІСОКОСОВ.

г. Александрия.

В Москві відбувся виступ Київського театру опери та ба
лету імені Т. Г. Шевченка. Показ свого мистецтва театр почав 
оперою заслуженого діяча мистецтв УРСР композитора К. Дань- 
кевича „Богдан Хмельницький" (лібретто В. Василевської і О. Кор
нійчука).

На знімку: сцена із 4-ї дії опери „Богдан Хмельницький"; 
на площі в Переяславі в день возз’єднання двох братніх народів 
— російського і українського. Прескліше ТАРС.
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На знімку: східці на Богданову гору в Чигирині.

Святковий мотокрос
Сьогодні в місті Олександрії 

відбудеться товариська зустріч 
між командами мотоциклістів до
бровільного спортивного товарист
ва «Шахтар» міст Москви, Тули, 
Сталіно і Олександрії, присвячена 
визначній історичній події в жит

Постава п'єси „Богдан Хмельницький" в міському
Будинку

Драматичний колектив худож
ньої самодіяльності міського Бу
динку культури до 300-річчя воз
з’єднання України з Росією підго
тував свою першу поставу — 
п’єсу Олександра Корнійчука 
«Богдан Хмельницький».

По історичних
В Кам’янці (Черкаська об- 

лац.) недавно побували учні дев’я
тих класів міської середньої шко
ли № 4.

Кам’янку часто відвідував, пере
буваючи в засланні, геніальний ро
сійський поет О. £. Пушкін, тут 
довгий час проживав великий ро
сійський композитор Чайковський 
і проводили свої тайні збори де-

Зосереджені, святково одягнені 
десятикласники Бандурівської се
редньої школи 20 травня дружно 
прийшли на екзамени. Розкривши 
пакет письмової роботи на атес
тат зрілості з української літера
тури, екзаменаційна комісія чекає 
дзвінка.

В установлений час у святково 
прибраній кімнаті розпочався ек
замен. Учням дається три теми 
письмових робіт на вибір.

Через кілька хвилин десятиклас
ники приступають до роботи. Во
ни пишуть твори на різні теми, 
але найбільш облюбованою була 
тема «Оспівування дружби наро
дів в українській радянській по
езії».

Насичені глибоким змістом, чис
ленними прикладами, епіграфами 
про велику дружбу двох братніх 
народів роботи багатьох учнів.

Випускник Олександр Шмура- 

ті радянських народів— 300-річчю 
возз’єднання України з Росією. В 
мотогонках на відстань 100 кіло
метрів візьмуть участь 26 кращих 
спортсменів добровільного спор
тивного товариства «Шахтар».

культури
Роль Богдана Хмельницького 

виконує працівник артілі «П'ята 
п’ятирічка» т. Петренко. Поста
новка режисера заслуженого ар
тиста Української РСР І. П. Са- 
гайдарова.

МІСЦЯХ 
кабристи Давидов, Волконський, 
Пестель, Муравйов-Апостол,

Учні відвідали будинок Дави
дових — нині музей Пушкіна- 
Чайковського, побачили кам’яний 
грот — місце тайних зборів де
кабристів, скалу, де О. С. Пуш
кін писав поему «Кавказский 
пленник» та інші дорогі пам’ятки 
старовини. А. ПАМ'ЯТУНОВ.

ПЕРШИЙ ЕКЗАМЕН
тов починає свою роботу словами 
поета Максима Рильського.

Цвіте Казахстан, Закавказзя і
Дів,

Росія цвіте і Вкраїна...
Союз непоборний радянських 

країн—
Моя Батьківщина.
Учень підкреслює дружбу ук

раїнського і російського народів у 
творі Рильського «Народам радян
ської землі», особливо в тій стро
фі, де говориться про дружбу 
Т. Г. Шевченка з Чернишевським. 
Він наводить слова автора:

Хіба забулось, що за грати 
Нас ворог спільний посилав, 
Що Чернишевському, як брату,
Шевченко руку подавав?
Глибоко змістовний опис друж

би українського і російського на
родів свідчить про зрілість і висо
кі знання випускника.

Вечір дружби російської 
і української молоді

В Мосад 19 травня в Концерт
ному залі імені Чайіковськюго від
бувся вечір молоді столиці, при
свячений 300-фіччю возз’єднан
ня України з Росією. В залі була 
присутня делегація молоді Укра
їни.

Вечір відкрив секретар М1І 
ВЛКСМ т. Халдєєв. Він тепло ві
тав українських гостей і в їх 
особі всю слаївну молодь України. 
Потім виступили робітниця КО.М- 
бінату «Трехгорна'Я мануфакту
ра» М. Бєлавенцйва, студент Мос
ковського вищого технічного учи
лища імені Баумаиа В. Татарни- 
ков і молодий поет В. Харитонов.

ІЗ СЛОВОіМ-іВІ'ДПЮШІДДЮ від імені 
молоді України виступили токар 
Київського заводу «Червоний екс
каватор» В. Орестов і студент 
Київського державного універси
тету імені Шевченка II. Коно- 
неніюо.

Ця зустріч російської і україн
ської молоді вилилась в яскраву 
демонстрацію нерушимої дружби 
народів нашої великої Батьків
щини.

Вечір закінчився великим 
концертом.

Подарунок видатного 
російського майстра

Чудовий подарунок українсько
му народові на честь 300-річчя 
вовз’едінаїиня України з Росією 
зробив видатний російський май
стер смичкових інструменті® Ти
мофій Пилипович ІІодгорний, 80- 
ірічний ювілей якого недавно від
значили працівники мистецтв і 
представники промадськості Мос
кви. Він виготував іімениі інстру
менти для квартету: віолончель 
— «Україна», альт — «Богдан 
Хмельницький», 1 скрипка. 
«Дружба народів», 2 скрипка — 
«Переяславська Рада». Інстру
менти відзначаються чудовою си
лою звуку, м’якістю і ніжністю 
тону.

Ювілейна республіканська 
виставка народного мистецтва

20 травня у Києві відкрилась 
ювілейна виставка народного мис
тецтва Української РСР, присвя
чена 300-річчю возз’єднання Ук
раїни з Росією. В залах вистав
ки представлено близько чоти
рьох тисяч творів живопису, 
скульптури, графіки, декоратив
ного розпису, художньої вишив
ки, ткацтва, різьблення по дере
ву, виконаних кращими майстра
ми народної творчості респуб- 

1 ліки. (РАТАУ).

Учениця Людмила Гладищук у 
своїй роботі цитує слова з поезії 
Платона Воронька:

І дружба розквітла у 
ленінські роки,

У сталінські славні літа,
Ідуть з нею люди у шахти 

глибокі,
В поля, де шумують жита.
Радянський народ вдячний Ко

муністичній партії за щасливе, ра
дісне життя.

Вона вирощує нам крила,
Дає натхнення молоде,
Дорогу в щастя нам відкрила, 
До комунізму нас веде.
Так закінчує свою роботу Л. 

Гладищук.
Екзаменаційні роботи десяти

класників свідчать про їх зрілі 
знання з літератури.

П. СТАХОВ.

Міжнародний огляд

Народи Азії—проти 
агресивної політики США

Пропозиції Корейської Народ
но-Демократичної Республіки і Де
мократичної Республіки В'єтнам 
на Женевській нараді, підтримані 
Радянським Союзом і китайською 
Народною Республікою, вказують 
шлях до остаточного врегулюван
ня корейського питання і віднов
лення миру в Індо-Китаї. ІІа про
тивагу цим мирним прагненням 
Сполучені Штати Америки,, як виз
нає іноземна преса, взяли курс на 
зрив Женевської наради, на збе
реження міжнародної напруженос
ті, на розширення воєнних кон 
фліктів в Азії.

Для досягнення цих цілей прав
лячі кола США діють у двох на
прямах. Вони чинять тиск на 
Францію, вимагаючи продовжен
ня і розширення війни в Індо-Кн- 
таї і в той же час створюють аг
ресивний воєнний блок в Півден
но-Східній Азії.

Події показали, що війна, яку 
веде Франція протягом восьми ро
ків проти народів Індо-Китаю, не 
може закінчитись перемогою ко
лонізаторів. Проте Сполучені 
Штати підбурюють французькі 
правлячі кола продовжувати цю 
безнадійну війну, обіцяючи ши
року’ американську допомогу аж 
до посилки американських військ. 
За спиною інших учасників Же
невської наради, в тому числі і 
Англії, представники Сполучених 
Штатів і Франції ведуть перегово
ри про плани розширення війни 
в Індо-Китаї. Плани ці мають ціл
ком ясну мету: встановити там но
вий колоніальний режим, пере
творити цю країну в базу агре
сії проти країн Азії. Виношуючи 
ці плани, США сподіваються захо
пити Індо-Китай в свої руки, ви
тіснити звідти французів. Амери
канські військові — пише вашінг- 
тонська газета «Стар»— намагаю
ться «робити великий вплив на 
хід нинішніх боїв і, очевидно, за
хочуть взяти в свої руки верхов
не командування у війні в Індо- 
Китаї». Як повідомляє іноземна 
преса, американо-французькі пере
говори викликали загострення су
перечностей між США і Англією.

Заходи Сполучених Штатів по 
створюванню воєнного блоку в 
Південно-Східній Азії передба
чають включення до нього коло
ніальних держав, у першу чергу 
США і Франції, та деяких азіат
ських країн — Таїланду, Філіппін 
і маріонеткових режимів Індо-Ки
таю, що перебувають в іноземній 
залежності. Офіціальні американ
ські представники твердять, що 
створення такого блоку під керів
ництвом США ніби то викликане 
інтересами «безпеки». Насправді 
ж американські імперіалісти на

Англійські колонізатори майже півтора року жорстоко те
роризують негритянське населення Кенії. Налічуються десятки 
тисяч забитих і замучених людей, вся „вина" яких полягає в тому, 
що вони прагнуть свободи і визнання своїх людських прав.

На знімку: облава на негрів.
Фото з італійського журналу „Лаворо".

Прескліше ТАРС.

магаються встановити на азіат
ському континенті своє панувіїн- 
ня, нав’язати народам Азії нові 
кайдани колоніального рабства. 
Глава китайської делегації на Же
невській нараді Чжоу Ень-лай в 
одному з своїх виступів вказав, 
що діяльність американських ім
періалістів у цій частині світу 
«немає нічого спільного з гавацту 
ванням колективної безпекиу 
цьому районі і проводиться за спи
ною народів Азії і більшості азі
атських країн».

Агресивна суть політики США в 
Азії проявляється також у ко
рейському питанні. Американські . 
правлячі кола підтримують і 
охочують південнокорейську кліку 
Лі Син Мана, який відкрито за
являє, що він не хоче мирного 
врегулювання корейської пробле
ми, і закликає до «походу на пів
ніч», до війни проти Корейської 
Народно-Демократичної Республі
ки.

Американські плани поневолен
ня народів Азії приречені на не
минучий провал. Вони побудовані 
на піску, бо походять із старих ко
лоніальних мірок і не враховують 
величезних змін, що відбулись на 
азіатському континенті.

Створення Китайської Народної 
Республіки, яка є великою дер
жавою, зростання національної 
самосвідомості всіх азіатських на
родів, посилення і розширення їх 
національно-визвольної боротьби 
— все це свідчить про те, що час 
колонізаторів минув, що розв’я
зання азіатських питань неможли
ве без участі в цьому самих на
родів Азії. А ці народи рішуче 
відкидають політику розпалюван
ня війни і створення агресивних 
союзів.

Американські плани створення 
воєнного блоку в Південно-Схід
ній Азії осудили представники 
всіх демократичних і прогресив
них сил Азії. Ці плани осудили 
Індія, Індонезія, Бірма. В той же 
час громадськість азіатських кра
їн із схваленням зустріла пропо
зиції, які були висунуті на Же
невській нараді корейською і в’єт
намською делегаціями і служать 
загальній меті зміцнення миру в 
Азії і в усьому світі. Індійський 
буржуазний щотижневик «Індіан 
спектейтор» підкреслює «винятко
ву благорозумність» цих пропози
цій, підтриманих радянською і ки
тайською делегаціями.

Такі висловлювання, характер
ні для настроїв в усіх азіатських 
країнах, переконливо показують, 
на чийому боці симпатії народів 
Азії, які становлять дві третини 
всього людства.

С. ІВАНОВ.

Редактор В. МАЛЕНКО.
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БК 04503 Олександрійська міська друкарня, Кіровоградського обласного управління культури, м. Олександрія, вул. Шевченка, 71. Зам. № 1147 Т. 5.000



Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

СТАЛІНСЬКИЙ
ПРАПОР

ОРГАН ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО МІСЬККОМУ ТА РАЙКОМУ 

КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ, МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД 

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Верховній Раді Української Радянської 
Соціалістичної Республіки

® Раді Міністрів Української РСР 
Центральному Комітетові 

Комуністичної партії України
Президія Верховної Ради СРСР, Ради 
’істрів СРСР і Центральний Комітет 

Кшіуністичної партії Радянського Союзу 
палко вітають робітників, колгоспників, ін
телігенцію, всіх трудящих Української Ра
дянської Соціалістичної Республіки і по
здоровляють їх з великим національним 
святом українського і російського народів, 
святом усіх братніх народів СРСР —300- 
річчям возз’єднання України з Росією.

Український народ, який багато століть 
боровся проти іноземного поневолення, за 
возз’єднання з братнім російським наро
дом в єдиній Російській державі, завжди 
бачив у своєму єдинокровному браті — 
російському народі — надійного захисни
ка і вірного союзника. Російський народ 
подавав постійну підтримку у визвольній 
війні, яку вів український нарад під ке
рівництвом видатного державного діяча і 
полководця Богдана Хмельницького. Рі
шення Переяславської Ради про возз'єд
нання України з Росією було могутнім 
волевиявленням волелюбного українського 
народу, мало велике прогресивне значен
ня. Возз’єднання з Росією врятувало ук
раїнський народ від гніту польської шлях
ти, захистило Україну від постійних напа
дів розбійних орд турецько-татарських ха
нів. забезпечило можливість національно
го розвитку українського народу.

Досвід історії показав, іцо шлях бра
терського єднання і союзу вибраний росій
ським і українським народами, був єдино 
правильним шляхом. Об’єднання двох ве
ликих слов’янських народів умножило їх 
сили в спільній боротьбі проти всіх зов
нішніх ворогів, проти кріпосників і буржу
азії, проти царизму і капіталістичного раб
ства. В цій боротьбі розвивалась і міцніла 
нерозривна дружба російського і україн
ського народів.

Український народ першим слідом за 
російським народом пішов по славному 
шляху соціалізму. Рука в руну, пліч-о-пліч 
трудящі Росії і України боролися за пере
могу Великої Жовтневої соціалістичної ре
волюції, бились на фронтах громадянської 
війни, будували соціалістичне суспільство, 
захищали свободу і незалежність нашої 
Батьківщини у Великій Вітчизняній війні.

Утворення Української Радянської дер
жави і встановлення тісного союзу Украї
ни з Росією та іншими радянськими рес
публіками було великим торжеством ленін
сько-сталінської / національної політики, 
торжеством принципів повної рівноправ
ності і дружби народів, величезною пораз
кою буржуазно-націоналістичної контрре
волюції, поразкою міжнародного імперіа
лізму, що намагався відірвати Україну від 
Радянського Союзу і перетворити її в свою 
колонію.

Розквіт Української Радянської Соці
алістичної Республіки, її успіхи в госпо
дарському і культурному будівництві На
очно показують велику силу соціалістично
го ладу, могутнього союзу робітничого кла
су і селянства, нерушимої дружби і бра
терського співробітництва всіх народів 
СРСР.

Ще в роки довоєнних п’ятирічок Украї
на перетворилася в могутню соціалістич
ну індустріально-колгоспну республіку з 
високорозвинутою промисловістю, з вели
ким, механізованим сільським господар
ством, з передовою культурою — націо
нальною формою, соціалістичною змістом. 
Війна і німецько-фашистська окупація 
завдали Україні тяжких ран. її заводи і 
фабрики, шахти і електростанції, міста і 
села лежали в попелі 1 руїнах. За корот
кий строк український народ своєю героїч
ною працею, з допомогою всіх народів 
СРСР, не тільки відновив, але й залишив 
далеко позаду довоєнний рівень розвитку 
народного господарства України.

Нині Радянська Україна стала однією з 
найбільших держав Європи; її могутня 
промисловість, її передове сільське госпо
дарство, її квітучі міста і села, видатні 
досягнення її культури і мистецтва є пред
метом законної патріотичної гордості всіх 
радянських народів. Під великим прапо
ром соціалізму український народ здій
снив свою споконвічну мрію, возз’єднавши 
всі українські землі в єдину Українську 
Радянську соціалістичну державу. Разом з 
усіма братніми народами СРСР україн
ський народ, під керівництвом Комуніс
тичної партії, добивається нових перемог 
у мирній творчій праці, впевнено йде впе
ред. по шляху комунізму, вносить вели
кий вклад у справу боротьби за мир в 
усьому світі. Видатні успіхи українського 
народу в державному, господарському і 
культурному будівництві є запалюючим 
прикладом для всіх вільних народів, які 
стали на шлях створення нового, соціаліс
тичного життя і об’єдналися в неперемож
ний табір соціалізму і демократії.

Президія Верховної Ради СРСР, Рада 
Міністрів СРСР і Центральний Комітет 
Комуністичної партії Радянського Союзу 
висловлюють тверду впевненість в тому, 
що робітники, колгоспники, інтелігенція 
Радянської України покажуть нові високі 
зразки самовідданої праці і творчої ініціа
тиви в боротьбі за здійснення завдань, 
поставлених партією і урядом у справі 
дальшого розвитку важкої Індустрії, кру
того піднесення сільського господарства і 
виробництва предметів народного спожи
вання, неухильного підвищення добробуту 
народу.

Бажаємо славному українському наро
дові нових успіхів у великій всенародній 
боротьбі за торжество комунізму!

Хай живе і процвітає Українська Ра
дянська Соціалістична Республіка!

Хай живе нерушима дружба україн
ського, російського, всіх народів нашої 
країни — вірна і надійна запорука їх на
ціональної незалежності і свободи, процві
тання і щастя!

Хай живе наша велика Батьківщина — 
Союз Радянських Соціалістичних Респуб
лік — могутній оплот миру в усьому світі!

Під керівництвом Комуністичної партії 
вперед, до перемоги комунізму!

Президія Верховної Ради СРСР. 
Рада Міністрів СРСР. 

Центральний Комітет Комуністичної партії 
Радянського Союзу.
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УКАЗ
Президії Верховної Ради СРСР

Про нагородження Української 
Радянської Соціалістичної Республіки 

орденом Леніна
На ознаменування 300-річчя возз'єднання України з 

Росією і відзначаючи видатні успіхи українського народу 
в державному, господарському і культурному будівниц
тві, нагородити Українську Радянську Соціалістичну Рес
публіку орденом Леніна.

Голова. Президії Верховної Ради СРСР
К. ВОРОШИЛОВ.

Секретар Президії Верховної Ради СРСР
М. ПЄГОВ.

Москва, Кремль. 22 травня 1954 року.

УКАЗ
Президії Верховної Ради СРСР

Про нагородження міста Києва 
орденом Леніна

У зв’язку з 300-річчям возз’єднання України з Росією 
і відмічаючи велике значення Києва в історії російського, 
українського і білоруського народів, нагородити місто 
Київ — столицю Української Радянської Соціалістичної 
Республіки — орденом Леніна.

Голева Президії Верховної Ради СРСР
К. ВОРОШИЛОВ.

Секретар Президії Верховної Ради СРСР
М. ПЄГОВ.

Москва, Кремль. 22 травня 1954 року.

Ювілейна сесія Верховної Ради УРСР, 
присвячена 300-річчю возз'єднання України 

з Росією
Радісно й урочисто у розквіті 

своїх творчих сил зустрічає весь 
радянський народ всенародне свя
то 300-річчя возз’єднання Украї
ни з Росією. Пам’ятною, неза
бутньою сторінкою ввійде ця ви
датна подія в історію нашої ве
ликої Батьківщини.

Разом з усіма народами СРСР 
радіє український нарад. Урочис
те і величіне свято увійшло в усі 
міста і села Радянської України. 
Як ніколи величний і красивші 
у святковому вбранні Київ. На 
будинках портрети Маркса, 
Енгельса, Леніна і Сталіна, керів
ників партії і уряду, державні 
прапори Радянського Союзу і всох 
16 союзних республік, золотом іс
кряться емблеми 300-річчя воз
з'єднання України з Росією. Ко
льорові панно і транспаранти ві
дображають героїчну історію 
.спільної боротьби і славних пе
ремог українського і російського 
народів, їх натхненну працю у 
славу Вітчизни, їх вірність свя
щенному братерству і дружбі.

22 травня у Київському дер
жавному академічному театрі опе
ри та балету імені ’Г. Г. Шевчен
ка відбулась Ювілейна сесія Вер
ховної Ради Української РСР, 
присвячена ЗОО^річчю возз'єд
нання України з Росією. В пере
повненому, залитому електрични
ми вогнями залі, депутати і чис
ленні гості, делегації всіх брат
ніх союзних республік, делегації 
Сейму Польської Народної Рес
публіки, Товариства об’єднаних 
українців Канади.

11 година. Бурхливою, довго 
нестихаючою овацією зустріча
ють депутати і численні гості по
яву за столом, президії — Голови 
Верховної Ради Української РСР 
депутата П. іГ. Тичини, заступ
ників Голови — депутатів М. С. 
Кіх, 0. Ф. Федорова і К. Ф. Ста- 
родабова і в урядових ложах — 
товаришів 0. І. Кириченка, Н. Т. 
Бальченка, Д. С. Коротчеика, 
М. В. Подторното, І, С. Сеніна,

I. Д. Назаренка, 0. Є. Корнійчу
ка, І. С. Конєїва, В. І. Чуйкова, 
Г. 6. Гришва, М. Д. Бубновського, 
членів Президії Верховної Ради 
УРСР, Уряду Радянської Украї
ни, керівників делегацій братніх 
союзних республік, а також ке
рівника делегації Сейму Поль
ської Народної Республіки Стефа- 
на Іпнара, глави делегації Това
риства об’єднаних українці® Ка
нади І. П. Бойчука.

Ювілейну сесію відкривав ко
ротким вступним словом Голова 
Верховної Ради Української РСР 
депутат II. Г. Тичина.

Урочисто звучить Гімн Радян
ського Союзу.

Депутат П. Г. Тичина повідом
ляє, що на ім’я Верховної Ради, 
Ради Міністрів Української РСР і 
ЦК КН України надійшло приві
тання Президії Верховної Ради 
Союзу РСР, Ради Міністрів СРСР, 
Центрального Комітету Комуніс
тичної партії Радянського Союзу. 
Це повідомлення викликає бурх
ливу, довго нестихаючу овацію.

В урочистій тинні Голова Ради 
Міністрів Української РСР то®.
II. Т. Кальчепко читає текст при
вітання. Висока оцінка Комуніс
тичною партією і Радянським 
урядом успіхів українського на
роду в державному, господарсько
му і культурному будівництві 
сповнює серця трудящих респуб
ліки почуттям законної гордості 
за свою велику Батьківщину — 
Радянський Союз, за весь багато
національний, об’єднаний узами 
братерства радянський народ.

З новою силою в залі виника
ють овації, коли II. Г. Тичина 
оголошує Укази Президії Верхов
ної Ради СРСР про нагородження 
Української Радянської Соціаліс
тичної Республіки, а також сто
лиці України — міста Києва ор
денами Леніна.

(Закінчення на 2 стор.).
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Ювілейна сесія Верховної Ради УРСР, 
присвячена 300-річчю возз'єднання України 

з Росією
(Закінчення).

Слово для доповіді «Про 300- 
річчя возз'єднання України з Ро
сією» наїдається першому секре
тареві Центрального Комітету КІІ 
України тав. 0. І. Кириченкові, 
тепло зустрінутому присутніми.

На початку своєї доповіді тов. 
0. І. Кириченкю за дорученням 
ЦІЇ Комуністичної партії Украї
ни, Уряду Радянської України і 
Президії Церковної Ради Україн
ської РСР, від імені всього ук
раїнського народу сердечно і пал
ко віітає дорогих гостей, які при
були на святкування 300-річчя 
возз'єднання України з Росією, 
— делегації великого російського 
народу, братніх радянських рес
публік, делегації Польської На
родної Республіки і Товариства 
об’єднаних українців Канади. 
Тов. 0. І. Кириченко палко вітає 
і сердечно поздоровляє робітни
ків, колгоспників, інтелігенцію, 
всіх трудящих Російської Феде
рації і Радянської України з ве
ликим і радісним святом —300- 
річчям возз’єднаїйня України з 
Росією.

Доповідач докладно спиняється 
на великому історичному значен
ні возз'єднання України з Росією, 
що навічно утвердило нерушиме 
єднання двох братніх слов’ян
ських народів.

Бурхливими оплесками зустрі
чає зал • слова доповідача про ви
датну роль Комуністичної партії 
в житті іі всесвітіньоісторичних 
перемог російського, українського 
і всіх народів Радянської Бать
ківщини.

Тоїв. 0. І. Кириченко докладно 
характеризує успіхи, досягнуті 
українським народом під керів
ництвом Комуністичної парнії в 
розвитку промисловості, сільсько
го господарства, інауки, культу
ри, піднесенні добробуту народу. 
Всіі ці успіхи, — говорить допо
відач, — є результатом безко
рисливої і всебічної допомоги ро
сійського і всіх народів нашої 
Батьківщини.

Закінчуючи свою доповідь, 
тав. Кириченко говорить:

— Дозвольте запевнити Цен
тральний Комітет КПРС, Радян
ський уряд, російський народ і 
всі народи нашої Батьківщини, 
що український народ, Централь
ний Комітет КП України, уряд 
Української РСР, як зіницю ока, 
будуть берегти і зміцнювати 
дружбу народів на славу Вітчиз
ни, на страх ворогам.

З величезним піднесенням Вер
ховна Рада Української РСР 
приймає текст вітального листа 
від імені українського народу 
Президії Верховної Ради СРСР, 
Раді Міністрів СРСР, Центрально
му Комітетові Комуністичної пар
тії Радянського Союзу.

З привітаннями українському 
народові на сесії виступили теп
ло зустрінуті керівники делега
цій — Голова Президії Верхов
ної Ради РРФСР М. II. Тарасов, 
Голова Президії Верховної Ради 
Білоруської РСР В. І. Козлов, 
Голова Президії Верховної Ради 

Узбецької РСР Ш. Рашідов, Го
лова Президії Верховної Ради 
Казахської РСР Н. Д. Ундаси- 
нов, Голова Президії Верховної 
Ради Грузинської РСР М. Д. Чу- 
бінідве, Голова Ради Міністрів 
Азербайджанської РСР С. Рагі- 
мов, секретар Центрального Ко
мітету Комуністичної партії Лит
ви М. Ю. Шумаукаю, Голова Пре
зидії Верховної Ради Молдав
ської РСР І. С. Кодіца, Голова 
Ради Міністрів Латвійської РСР 
В. Т. Лащіс, секретар ЦК КІІ Кир
гизії К. Каракєєв, Голова Прези
дії Верховної • Ради Таджицької 
РСР Н. Додхудоєв, Голова Пре
зидії Верховної Ради Вірменської 
РСР ПІ. М. Арушанян, секретар 
Центрального Комітету Комуніс
тичної партії Туркменії Н. Д. 
Дурдиєїва, заступник Голови Ради 
Міністрів Естонської РСР Г. Нел- 
ліс, заступник Голови Президії 
Верховної Ради Карело-Фінської 
РСР В. В. Карно®.

На ознаменування всенародно
го свята всі делегації братніх со
юзних республік піднесли україн
ському народові подарунки, ві
тальні адреси.

Тепло зустріли депутати і гос
ті виступи на сесії заступника 
Голови Державної Ради Сейму 
Польської Народної Республіки 
Стефана Ігнара і Голови Сло
в'янського комітету Канади І. П. 
Бюйчука.

В обстановці величезного під
несення сесія Верховної Ради Ук
раїнської РСР приймає тенет ві
тального листа великому росій
ському народові від українського 
народу.

Потім Верховна Рада Україн
ської РСР затверджує склад Уря
дової делегації УРСР на Ювілей
ну сесію Верховної Ради РРФСР 
в кількості 35 чоловік.

Головуючий — Голова Верхов
ної Ради Української РСР II. Г. 
Тичина повідомляє, що на ім’я 
Президії Верховної Ради УРСР, 
Ради Міністрів УРСР і ЦК КІІ 
України одержана велика кіль
кість вітальних телеграм. Від іме
ні депутатів Верховної Ради 
УРСР він висловлює сердечну по
дяку .всім організаціям за поздо
ровлення.

То®. П. Г. Тичина сердечно дя
кує від імені українського наро
ду всім делегаціям братніх рес
публік за їх участь у роботі се
сії, за теплі слова привітання, за 
багаті, щедрі подарунки, які во
ни привезли від свого народу для 
трудящих нашої республіки з на
годи 300-річчя возз’єднання Ук
раїни з Росією, і оголошує Юві
лейну сесію Верховної Ради Ук
раїнської РСР закритою.

Урочисто й велично піц скле
пінням театру звучить Держав; 
ний Гімн Української РСР.

♦ »
♦

Ввечері, 22 травня, депутатам 
і гостям був показаний спектакль 
композитора опери К. Данькеви- 
ча «Богдан Хмельницький» у ви
конанні колективу Київського 
державного академічного театру 
опери та балету імені Т. Г. Шев
ченка.

(РАТАУ).

Президії Верховної Ради Союзу РСР 
Раді Міністрів Союзу РСР 

Центральному Комітетові 
Комуністичної партії Радянського Союзу

Ювілейній сесії Верховної Ради Української РСР, 
возз’єднання України з Росією, 22 травня 1954 року.

Свято в Олександрії

Ювілейна сесія Верховної Ради Української 
РСР, присвячена великому торжеству — 300- 
річчю возз’єднання України з Росією, від лиця 
робітників, КОЛГОСПНИКІВ, інтелігенції і всіх тру
дящих Української Радянської Соціалістичної 
Республіки сердечно дякує Верховній Раді Сою
зу РСР, Раді Міністрів Союзу Рі'Р.Ц-.нтра.іьному 
Комітетові Комуністичної партії Радянського Со
юзу за теплі слова привітання українському на
родові з нагоди великого національного свята 
українського, російського і всіх братніх народів 
СРСР і висловлює Президії Верховної Ради Со
юзу РСР, Раді Міністрів < РСР. Центральному 
Комітетові Комуністичної партії Радянського Со
юзу палку любов І безмежну відданість.

Віками боровся український народ проти іно
земних поневолювачів — польської шляхти, ту
рецько-татарських орд, за возз'єднання з брат
нім російським народом. В цій боротьбі україн
ський народ завади бачив в ршїйсьмагу народо
ві вірного свого союзника і надійного захис
ника.

Триста років тому на славній Переяславській 
Раді український народ прийняв історичне рі
шення про возз’єднаная України з Росією.

Об’єднання двох братніх народі® помножило їх 
силу в боротьбі проти спільних ворогів—цар
ського самодержавства, поміщиків і капіталістки, 
великодержавних шовіністі® та українських на
ціоналістів, проти всіх іноземних загарбників, 
які зазіхали на наші землі.

Вирішальне значення для дальшої долі україн
ського нарощу, як і всіх народів СРСР, мала по
ява на історичній арені російського пролетаріа
ту і його бойового авангарду — Комуністичної 
партії, створеної і викуваної геніальним Леніним.

Комуністична партія привела народи нашої 
країни до всеевітньоіїсторичної перемоги Вели
кої Жовтневої соціалістичної революції. Україн
ський народ першим слідом за російським наро
дом пішов по шляху Жовтня і під керівництвом 
партії створив національну суверенну Радяиеьку 
державу, поклавши цим початок нової і справді 
славної епохи своєї історії.

Завдяки мудрій політиці Комуністичної пар
тії і Радянського уряду український народ здій
снив свою багатовікову мрію про возз’єднання 
всіх українських земель в єдиній державі.

Тісно згуртований навколо Великої Комуніс
тичної партії та її Центрального Комітету ук
раїнський нарад разом з усіма народами нашої 
країни впевнено йде вперед до торжества кому
нізму.

В дні всенародного торжества український на
род від усього серця славить свого радного бра
та — великий російський народ, слаївить неру
шиму дружбу всіх радянських народів, яка є

Прийнято на
присвяченій 300-річчю

джерелом сили і могутності Радянської держа
ви, основою процвітання Радянської України — 
невід'ємної і складової частини Великого Радян
ського Союзу.

Трьохсотріччя возз'єднання України з Росією | 
— це свято нерозривної діружби російського, • 
українського і всіх народів Радянського Сощу, 
торжество леніїнсько-сталінської ніаціоінаїВої 
політики Комуністичної партії, в основі якої 
лежить учення великого' В. І. Леніна про повіну 
рівноправність і співдружність народі®.

Робітники, КОЛГОСПНИКИ, трудова інтеліічмніція, 1 
весь український народ своєю героїчною працею І 
бореться за здійснення завдань, поставлещр 
партією і урядом у справі дальшого роивцЖу 
важкої індустрії, крутого піднесеная сільського 
господарства, створення в нашій країні достатку 
матеріальних і духовних благ, за успішне пере
творення в життя накресленої партією величної 
програми побудови комунізму в нашій країні.

З глибокою радістю, піднесенням і сердечною 
вдячністю партії і урядові зустрів український 
народ Укази Президії Верховної Ради СРСР про 
нагородження Української Радянської Соціаліс
тичної Ресіпублііки і її столиці м. Києва найви
щою урадовою нагородою Союзу РСР — ордена
ми Леніна.

Ці нагороди запалюють робітників, колгосп
ників, інтелігенцію Радянської України на нові 
трудові подвиги і досягнення у славу нашої 
великої Батьківщини, в ім'я щастя і процвітан
ня нерушимої сім'ї радянських народів.

Від карпатських верховин до донецьких сте
пів, від Полісся до берегів Чорного моря — на 
просторах рідної української землі, як і в усій 
нашій країні, кипить творча праця, яка умно
жає могутність Радянської держави.

Український народ і далі високо триматиме 
побідонрений прапор нашої великої партії, пра
пор комунізму, берегтиме як зіницю ока дружбу 
народів СРСР, зміцнюватиме «поз робітничого 
класу і селянства, могутність і обороноздатність 
соціалістичної держави.

Хай живе і процвітає нерушима дружба ук
раїнського, російського і всіх народів нашої 
країни!

Хай живе Союз Радянських Соціалістичних 
Республік — твердиня дружби і слави народів 
нашої Батьківщини, непохитний оплот миру в 
усьому світі!

Слава рідному Радянському Урядові!
Слава Центральному Комітетові — бойовому 

штабові Комуністичної партії Радянського Союзу!
Хаті живе Комуністична партія Радянського 

Союзу, вдохновляюча і керівна сила радянського 
народу в боротьбі за побудову комунізму!

Разом з усіма народами на
шої Батьківщини урочисто і ра
дісно відзначили трудящі міста 
Олександрії всенародне свято — 
300-річчя возз’єднання України 
з Росією.

Ще задовго до демонстрації 
тисячі трудящих вийшли на ву
лиці. Фасади будинків прикра
шають прапори Радянського Со
юзу, Російської Федерації і Укра
їнської РСР, портрети В. 1. 
Леніна і Й. В. Сталіна, керівни
ків партії і уряду.

Одинадцята година ранку. Під 
звуки оркестрів на площу ім. Ко
шового вливаються красиво 
оформлені колони демонстрантів.

Першими проходять учні шкіл 
трудових резервів — надійне по
повнення рядів виробничників за
водів і фабрик.

Слідом за ними на площу всту
пають колони школярів. Радістю 
і щастям світяться обличчя ді
тей. В безлічі панно і лозунгів ві
дображене батьківсько піклуван
ня рідної Комуністичної партії і 
Радянського уряду про підроста
юче покоління, висловлена щира 
подяка за щасливе і радіане ди
тинство.

...Хвилинна пауза. До площі 
наближається колона трудівників 
тресту «Олексавдріявутілля». Ко
лективи багатьох підприємств 
цього тресту ознаменували вели
ке свято новими трудовими пере
могами. Достроково, 23 травня, 
виробничники Семенівської бри
кетної фабрики завершили 5-мі- 
сячний плащ. Гірники Байдаків- 
еьвюго і Семеиівеьюого вуглероз

різів видали понад завдання ти
сячі тонн палива.

Безперервним потоком ідуть 
демонстранти. Сотні плакатів роз
повідають про непорушну бра
терську дружбу народів Радян
ського Союзу, про мудрого творця 
цієї дружби — славну Комуніс
тичну партію.

Над колонами багатоголосою 
хвилею прокочується «Ура» на 
честь Комуністичної партії Ра
дянського Союзу, великого ро
сійського народу.

Кілька тисяч трудящих 
міста гірників взяли участь у де
монстрації на честь великого на
ціонального сівята всіх народів 
Радянської країни — 300-річчя 
возз'єднання України з Росією.

Після демонстрації відбулися 
масові народні гуляння.
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Верховній Раді РРФСР
Великому російському народові

від сесії Верховної Ради Української РСР і українського народу
Дорогі брати і сестри!

Великий братній російський народе!

Ювілейна сесія Верховної Ради Української Ра
дянської Соціалістичної Республіки-, скликана на оз
наменування всенародного свята — 300-річчя возз’єд
нання України з Росією, від імені робітників, кол- 

, ц^ггниюв і всіх трудящих України звертається з 
«швом палкої любові і сердечного привіту ДО тебе, 
наш друже і брате, великий російський народе.

Триста років тому, в 1654 році, в древньому .місті 
Переяславі на історичній Раді український народ 
вільним волевиявленням проголосив возз’єднання Ук
раїни з Росією, завершивши цим загальнонародну 
ігатовікошу боротьбу проти іноземного поневолення, 
^^возз'єднання з російським народом. Об’єднавшись в 
єдиній державі, два великих братніх народи, близьких 
і радних мовою і культурою, характером і походжен
ням, назавжди зв’язали свою долю і утвердили неру
шиму дружбу на вічні чави.

■Суворі і тяжкіі випробування припали українсько
му народові ,в минулому. Польська шляхта, турецько- 
татарські розбійники, литовські і угорська магнати 
шматували Україну. Не раз український народ підні
мався на захист рідної землі проти поневолювачів, 
незмінно дістаючи допомогу від братнього російського 
народу. З особливою силою боротьба проти іноземних 
загарбників розгорнулась піц керівництвом видатного 
полководця і державного діяча Богдана Хмельницького. 
Це була справедлива війна українського народу за 
визволення від іноземного поневолення, за возз’єднан
ня з російським народом в єдиній Російській державі. 
В цій тяжкій багаторічній війні українському народо
ві, як завжди, подана® руку допомоги братній росій
ський народ.

Возз’єднавшись в єдиній Російській державі, на- 
роди-брати пішли одним шляхом спільної боротьби 
проти спільних внутрішніх і зовнішніх ворогів. В 
цій боротьбі зростала і міцніла наша дружба. Росій
ський меч і козацька шабля завдавали грізних і ни
щівних ударів іноземним загарбникам, які посягали на 
честь і, незалежність російського і українського наро
дів. В єдиному строю проти польсько-шляхетських, 
турецько-татарських, шведських та інших загарбників 
стояли сини Москви і Києва, сини Волги і Дніпра. 
Пліч-о-пліч боролися трудящі Росії і України проти 
самодержавства, поміщиків і капіталістів. Російський 
народ у цій боротьбі завжди відігравав провйдігу роль. 
У тісній єдності з російським народом український 
народ бачив своє пвітле майбутнє.

У боротьбі проти гнобителів наші народи змітали 
геть із свого шляху пайпідліших ворогів — україн- 
ьких буржуазних націоналістів і великодержавних 

шовіністі®, які посягали на найовященніше і найдо
рожче для нас — на скріплену кров’ю нерозривну 
дружбу російського і українського народів.

Російський народ дав світові найвеличнішого вождя 
всього трудового людства—геніального Леніна. Лешй- 
шзм є найвищим досягненням не тільки російської, але 
і «пової культури і науки. Ленінізм став всаперема- 
і>ч- ю зброєю трудящих в їх боротьбі за своє виз

волення. /

В робітничому класі, в його бойовому авангарді — 
м-ігутвій Комуністичній партії — віками пригноблю- 

їні трудящі маси всіх національностей Росії знай- 
□ли вперше в історії надійного керівника, який здій
мав велику справу соціального і національного виз

волення народів.

Робітники, селяни і інтелігенція України свято 
? бері гали і зберігають у своєму серці безсмертні слова 
ь-ликого творця Комуністичної партії, генія людства 
Володимира Ілліча Леніна про те, що тільки «при єди
ній дії пролетарів великоруських і українських вільна 
Україна можлива, без такої бідності про неї не може 
бути й мови».

Український народ першим слідом за російським 
народом пішов по шляху Великої -Жовтневої соціаліс
тичної революції, яка стала поворотним пунктом в 
і -торії людства. Першими в історії людства справді 
вільними народами, які визволилися від всякого при
гноблення і нерівності, стали народи нашої країни, що 

об’єдналися під керівництвом Комуністичної партії 
навколо великого російського народу в єдину соціа
лістичну державу — в могутній нерушимий Радян
ський Союз.

Тільки завдяки Радянській владі і Комуністичній 
партії, з братерською допомогою російського і всіх на
родів нашої країни, український нари і вперше за всю 
свою історію створив свою державність, нобу.в свобо- 
ту і щастя.

Могутня життєва сила дружби двох великих наро
дів—російського і українського і всіх народів СРСР 
зростала і міцніла в роки громадянської війни і воєн
ної інтервенції, на всіх етапах соціалістичного будів
ництва, в роки суворих випробувань Великої Вітчиз
няної війни.

У братній сім’ї народів Радянського Союзу україн
ський народ добився небувалого розквіту своїх матері
альних і духовних сил і здійснив свої вікові споді
вання про возз’єднання всіх українських земель в єди
ній Українській державі. Нині Українська Радянська 
Соціалістична Республіка, складова і невід’ємна час
тина великої соціалістичної держави — Радянського 
Союзу, є однією з найбільших держав в Європі. Ра
дянська Україна далеко випередила по цілому ряду 
основних економічних показників такі капіталістичні 
країни, як Франція, Італія та інші.

Радянська Україна стала республікою потужної і 
передової індустрії, розвинутого сільського господар
ства, соціалістичної змістом і національної формою 
української радянської культури, яка неухильно 
розвивається.

Єдність революційно-визвольної боротьби обумовила 
зміцнення культурних зв’язків російського і україн
ського народів. .Українська культура здавна збагачу
валась ідеями передової російської культури. Волелюб
но слово великих діячів і мислителів Росії—'Пушина, 
Бєлінського, Герцепа, Черниш енсько то, Гоголя, Некра- 
сова, Горькото — запалювало на боротьбу проти са
модержавства і виховувало синів і дочок російського, 
українського і всіх народів нашої країни в дусі вза
ємної цоваги і дружби. Великі співці українського 
народу Тарас Шевченко, Іван Франка, Леся Українка, 
Михайло Коцюбинський, Павло Грабовеький внесли 
великий вклад у скарбницю двох братніх культур і 
відіграли величезну роль у зміцненні нерозривної 
дружби російського і українського народів.

Прп величенній братерській допомозі всіх інших 
народів СРСР на Україні створені такі промислові гі
ганти, як Харківський тракторний завод, Краматор
ський завої важкого машинобудування, металургійні 
комбінати Азовсталь», «Запоріжсталь», Горліївський 
хімічний завод, споруджена найбільша в Європі Дніі- 
нров- ька гідроелектростанція імені В. І. Леніна; пов
ністю реконструйовані Донецький вугільний і Криво
різький залізорудний басейни. Велика промисловість 
республіки в 1952 році дала продукції в 17 раз біль
ше, ніж промисловість дореволюційної України. На 
.Україні, як і в усій країні, швидко розвивається про
мисловість, .що виробляє товари народного споживання.

Значні успіхи в розвитку соціалістичного земле
робства. Колгоспне селянство України висунуло бага
тьох чудових людей, невтомних, сміливих новаторів, 
передовиків сільського господарства. Робітники, кол
госпники і інтелігенція докладають всіх сил, щоб до
битися успішного виконання рішень партії та уряду 
про круте піднесення всіх галузей сільського госпо
дарства, що є однією з найважливіших умов перемож
ного будівництва комунізму в нашій країні.

Всі досягнення і успіхи Радянської України є ре
зультатом мудрого керівництва Великої Комуністичної 
партії Радянського Союзу, здійснення ленінської на
ціональної політики, результатом дружби і братер
ського співробітництва всіх народів нашої Батьків
щини.

Одним з яскравих прикладів цієї дружби є пере
дача Кримської області до окладу Української Радян
ської Соціалістичної Республіки.

Дорогі брати і сестри!
Куди не звертаємо ми свої погляди, всюди видно 

великі результати нашої спільної боротьби, наших 
спільних перемог.

Як не висохнуть моїм і океани, так ніколи не 
вичерпається вікова братерська дружба російського і 
українського народів. Не було, немає і ніколи не буде 
такої сили, яка могла б похитнути нашу єдність. Вся
кі спроби імперіалістів та їх агентури посіяти розбрат 
і ворожнечу між народами нашої країни приречені на 
провал. Не допоможуть заокеанським панам та їх за
хідноєвропейським підааикам жалюгідні прихвоеш ім
періалізму — українські буржуазні націоналісти. До 
цієї мізерної купки продажних агентів імперіалізму 
український народ ставиться з ненавистю і презир
ством, як до своїх лютих ворогів.

Наша дружба — велика незламна сила в боротьбі за 
перемогу комунізму, великий запалюючий приклад для 
всього прогресивного людства. Мільйони людей зем
ної кулі, звертаючи свої погляди до Радянського Сою
зу, бачать, що тільки соціалізм забезпечує розквіт 
народів і націй, справжню дружбу і рівність народів, 
їх співробітництво і взаємодопомогу.

Велике свято 300-річчя возз’єднання України з 
Росією ознаменоване всенародним соціалістичним зма
ганням. Трудящі Радянської України з величезною од
ностайністю зустріли виклик на змагання колгоспни
ків і механізаторів Російської Федерації. Вони докла
дуть всіх сил до того, щоб добитись нових успіхів у 
дальшому розвитку сільського господарства.

По всій землі українській кипить будівнича твор
ча праця. Иа заводах і шахтах, на полях і в лабора
торіях трудящі республіки, керовані Комуністичною 
партією, натхненно борються за втілення в життя 
величної програми будівництва комунізму. Ми глибоко 
усвідомлюємо, що успішне здійснення цієї програми 
сприятиме дальшому зміцненню союзу робітничого 
класу і селянства, дружби народів, морально-політич
ній єдності всього радянського суспільства, дальшому 
зростанню могутдасгй і міжнародного авторитету Ра
дянської держави і зміцненню миру в усьому СВІТІ.

Ми, українці, разом з тобою, наш російський бра
те, разом з усіма нарадами нашої Батьківщини не 
пошкодуємо сил для створення достатку матеріальних 
і- культурних цінностей в нашій країні, достатку 
предметів споживання і продовольства для населення, 
сировини для нашої невпинно зростаючої промисло
вості. Народам, які об’єднані братерськими узами, які 
живуть в умовах соціалістичного ладу, під силу це 
завдання—і ми з честю його виконаємо!

Російські брати і сестри! Дорогі друзі і товариші 
наші! В ці святкові весняні дні сяє і цвіте україн
ська земля. Немає дому, їв який не ввійшло б свято. 
Український народ величає і славить нашу рідну ра
дянську Вітчизну.

Ми знову й знову повторюємо великі слова: «Хай 
живе нерушима дружба вільних радянських народів!» 
Ми заповідаємо ці слова дітям, внукам і правнукам 
пашим. Хай живе цей заповіт у серцях, умах і діян
нях майбутніх поколінь.

Разом з тобою, наш друже і брате, російський на
роде, разом з уійіма народами Радянського Союзу про
голошуємо ми здравицю на честь нашої рідної Кому
ністичної партії Радянського Союзу — натхненника і 
організатора всіх наших перемог, на честь нашого рід
ного Радянського уряду.

Слава світлому розумові партії, мужньому, по
лум’яному, благородному серцю її—Центральному Ко
мітетові! Слава Радянському урядові! Всенародне спа
сибі партії і урядові за все те прекрасне і радісне, 
чим багате наше радянське життя!

Під прапором Маркса—Енгельса—Леніна—Сталіна, 
під керівництвом нашої славної Комуністичної партії, 
рідного Радянського уряду, в згуртованому строю на
родів нашої Батьківщини, народів-друзів, народів-йра- 
тів, ідемо до вершин людського щастя, до комунізму!

Слався і розцвітай, ленінсько-сталінська дружба 
народів!

Будь славен, великий рідаий російський народе!
Слава нашій могутній Вітчизні — Союзові Радян

ських Соціалістичних Республік! і

Прийнято на Ювілейній сесії Верховної Ради Української РСР, присвяченій 300-річчю 
возз’єднання України з Росією, 22 травня 1954 року.



4 СТАЛІНСЬКИЙ прапор Середа, 26 травня 1954 р.

Парад і демонстрація трудящих у Києві
іНепювторними своєю кірасою, 

величчю її історичним значенням 
були в Києві торжества на честь 
300-річчя возз’єднання України 
з Росією. Вони перетворилися в 
хвилюючу демонстіраіфіо єдності 
радянських народів, їх згуртова
ності наївколо Комуністичної пар
тії і Радянського уряду. Приві
тання Президії Верховної Ради 
Союзу РСР, Ради ММетрів СРСР 
і Центрального Комітету Комуніс
тичної партії Радянського Союзу 
укріаДяськоіму народові, нагород
ження України і її столиці — 
Києва орденами Леніна ще біль
ше звеличили свято, запалили 
трудящих орденоносної України 
на нові трудові успіхи у славу 
любимої Вітчизни.

Ніколи ще Київ не був у та
кому яскравому, святковому на
ряді, як 23 травня. На фасадах 
будинків — портрети Маркса, 
Енгельса, Леніна, Сталіна, керів
ників Комуністичної партії і Ра
дянського уряду. Всюди виблис
кують золотом слова.: «300 років 
возз'єднання України з Росією», 
тисячі прапорів, транспарантів.

Урочистий в святковому вбран
ні Хрещатик. До 10 години три
буни заповнили члени ЦК КіПРС, 
ЦК КП України, депутати Вер
ховних Рад СРСР і УРСР, делега
ції союзних 'республік, Сейму 
Польської Народної Республіки, 
Товариства об’єднаних українців 
Канади, міністри УРСР, Герої Ра
дянського Союзу і Герої Соціаліс
тичної Праїці, передовики під
приємств, сільського господар- 

'йавз, діячі науки, літератури і 
мистецтва, партійний і радян
ський актив.

На урядову трибуну піднімаю
ться члени Президії ЦК КП Ук
раїни, Уряду Української РСР, 
секретарі ЦК КІІ України: това
риші М. Д. Буїбновіський, Г. Є. 
Гришко, Н. Т. Кальченко, 0. І. 
Кириченкю, І. С. Конєв, 0. Є. 
Корнійчук, Д. С. Коротчеико, І. Д. 
Назаренко, М. В. Подгорний, І. С. 
Сенів, Маршал Радянського Союзу 
С. М. Будьоінний, керівники деле
гацій союзних республік та інші.

10 година ранку. Командуючий 
військами Київського військового 
округу генерал армії В. І. Чуй- 
кіов приймає рапорт командуючо
го парадом генерал-полковника 
І. В. Болдіна і разом з ним 
об'їжджає війська, вітає їх і поз
доровляє з всенародним націо
нальним святом — 300-річчям 
возз’єднання України з Росією. У 
відповідь несеться перекатами 
могутнє «Ура». Після об’їзду 
військ генерал армії тов. Чуйкіов 
піднімається на урядову трибуну 
і виголошує промову, в якій від 
імені Уряду Української РСР і 
Центрального Комітету КП Украї
ни вітає війська і всіх трудящих 
України з всенародним святом.

Могутнє солдатське «Ура», що 
гримить у відповідь, зливається з 
величною мелодією Державного 
гімну Радянського Союзу і Гімну 
Української РСР. Гримить арти
лерійський сЮпот. ІІоглади всіх 
підносяться вгору — їв травневе

н
Бібліотеки міста і району по

повнилися новими цінними книга
ми. Недавно вони одержали три
томник «Воссоединение Украиньї 
с Россией» видавництва Академії 
наук СРСР, де зібрані документи 
і матеріали про дружбу російсько
го і українського народів.

За останній час в бібліотеки 

небо піднімається прикріплений 
до аеростата величезний черво
ний прапор із зображенням В. І. 
Леніна і Й. В. Сталіна.

Фанфари сповіщають про поча
ток параду. Його відкривають юні 
барабанщики. Юнь зміняють зве
дені офіцерські колоіни. Чітким 
кроком проходять піхотинці, 
льотчики, танкісти, курсанти 
військових училищ, ОУВО'РОВЦІ.

На марші — бойова техніка. 
Стрясаючи землю, проходять бро- 
нетраспортери, колони мотопіхо
ти, тягачі з гарматами різних 
систем і калібрів, зенітна артиле
рія. Високо в небі проносяться 
реактивні літаки.

Під звуки маршу починається 
урочистий похід трудящих орде
ноносної столиці Радянської Ук
раїни. Попереду демоінстраінтіїв 
гордо майорять прапори Радян
ського Союзу, Російської Федера
ції і Української РСР. Дівчата в 
національних костюмах несуть 
емблему ордена. Леніна, яким на
городжені Україна і Київ. Демон
странти несуть транспаранти з 
квітів «300 років возз’єднання 
України з Росією», герби і пра
пори всіх союзних республік. 
Слідом іде міська колона прапо
роносців.

В яскравому вбранні проходять 
дитячі колони. На паяию і тран
спарантах, що їх несуть школярі, 
— слова сердечної вдячності Ко
муністичній партії і Радянському 
урядові за щасливе дитинство. 
Від колони школярів відокрем
люється група хлопчиків і дівча
ток і прямує до урядової трибу
ни. Вони підносять квіти членам 
Президії ЦК КП України, Уряду 
Радянської України, керівникам 
делегацій, які присутні на святі.

Проходить багатотисячна коло
на фізкультурників.

З червоними прапорами йдуть 
трудящі Києва. Над колонами — 
портрети Маркса, Енгельса, 
Леніна, Сталіна, керівників Кому
ністичної партії і Радянського 
уряду, керівників Компартії Ук
раїни, Уряду Української РСР. 
Українською і російською мовами 
звучать здравиці на честь рідної 
Комуністичної партії, Радянсько
го уряду, на честь нерушимої 
дружби радянських народів.

Український народ із законною 
гордістю за свою любиму Бать
ківщину оглядає сьогодні шлях 
розвитку важкої індустрії, ство
реної з допомогою російського і 
всіх народів нашої країни. На 
підприємствах і будовах Радян
ської України працюють пред
ставники всіх братніх республік, 
віддаючи свої сили і -творчу енер
гію великії! справі будівництва 
комунізму.

— Слава рідному братові — 
народові російському!

— Навеки вместе! Навіки ра
зом! —лунає над численними ко
лонами.

'Великих успіхів добились тру
дівники соціалістичного сільсько
го господарства України, які бо
рються за створення в Радян
ському Союзі достатку продуктів

О В І книг 

надійшло також багато політичної 
і художньої літератури, в якій 
відображається віковічна дружба 
двох братніх народів.

На ці книги великий попит. По
знайомитись з документами і ма
теріалами, про національно-виз
вольну боротьбу українського на- 

харчування і сировини для іирю- 
мислоївості, яка виробляє товари 
широкого споживання. На Украї
ні створюється потужна тек
стильна промисловість: по вироб
ництву бавовняних тканин — в 
Херсоні, трикотажного полотна і 
пряжі — в Полтаві, шерстяних 
тканин — у Чернігові, шовкових 
тканин — в Києві. В республіці 
будується ЗО нових швейних 
фабрик, сотні інших підприємств 
легкої промисловості.

Демонстранти гаряче вітають 
дорогих гостей столиці України, 
нестихаючи лунають вигуки:

— Хай живе братній великий 
російський народ! Хай живуть 
білоруський, узбецький, грузин
ський народи!

— Хай живуть і здраяствують 
наші таджицькі, казахські, ли
товські, киргизькі, туркменські 
брати!

— Хап живуть народи Латвій
ської, Азербайджанської, Молдав
ської, Вірменської, Естонської, 
Карело-Фінської Радянських. Со
ціалістичних Республік!

У відповідь з трибун, на яких 
стоять делегації союзних респуб
лік, лунають бурхливі овації.

Численні 'колони демонстран
тів несуть портрети державних 
діячів країн народної демократії, 
.керівників братніх комуністичних 
і робітничих партій зарубіжних 
країн.

Над Хрещатиком гримлять ви
гуки:

— Хай живуть і процвітають 
нерушима братерська дружба і 
співробітництво трудящих Радян
ського Союзу і всіх наро'дно-іде- 
мо'кіратичних кіраїїн!

—Хай живе Комуністична пар
тія Радянського Союзу!

Близько 500 тисяч киян взяли 
участь в урочистому поході на 
честь великого національного свя
та всіх народів Радянської країни 
—300-річчя возз’єднання Укра
їни з Росією.

♦ *

0 6 годині вечора більше 50 
тисяч киян і гостей заповнили 
трибуни стадіону імені Хрущова. 
Тут відбулося велике спортивне 
свято фізкультурників України, 
Москви, Ленінграда, Російської 
Федерації, Білорусії та інших 
республік.

На спортивному святі були 
присутні товариші Н. Т. Кальчен- 
ко, 0. І. Кириченко, І. С. Конєв, 
Д. С. Коротчеико, І. Д. Назарен
ко, М. В. Подгорний, І. С. Селін.

* *
*

23 травня військові паради і 
демонстрації трудящих відбулися 
в Харкові, Львові, Севастополі, 
Одесі, Переяслав-Хмельницькому. 
В містах і селах України прой
шли численні демонстрації.

Увечері в Києві, Харкові, 
Львові, Севастополі, Одеса, Пере
яслав-Хмельницькому був прове
денні! святковий салют.

На вулицях, площах міст і сіл 
України до пізньої ночі тривало 
народне торжество.

(РАТАУ).

и
роду з-під гніту іноземних понево
лювачів і братню допомогу вели
кого російського народу прихо
дять робітники та інженерно-тех
нічні працівники підприємств міс
та, колгоспники, спеціалісти сіль
ського господарства, учні і сту
денти.

Організовано і своєчасно 
провадити польові роботи
По виконанню весняно-польо

вих робіт наш колгосп ім. Ен
гельса займає в районі друге 
місце. Всіі .роботи провадимо ми за 
планом. Своєчасно проведено об
робіток міжрядь кукурудзи на 
195 гектарах, соняшника—на. 80 
гектарах. Ці культури прорвано 
па всій площі.

'Захистили колгоспники від по- ' 
шкодженвя і всі 106 гектарів 
цукрових буряків. Двічі планта
ції обприскували в літака. Два 
кінних обіїгриекувачі працюють 
тут весь час. По 100 і більше 
чоловік визбирували 'довгоносика 
вручну, в цьому колгоспникам 
допомагали учні і вчителі почат
кової школи.

Не гаялись у юолгоіші .і з сів
бою овочів. Вже посіяно 4 гекта
ри огірків, 2,5 гектара ранньої 
капусти, 8 гектарів помідорі®. 
Причому 4 гектари помідорі® і 
два гектари капусти посадили в 
землеперегніпіних горщечках.

Значну увагу приділяємо кор

За високий урожай 
цукрових буряків

Наполегливо борються буряко- 
ВОДИ колгоспів зони діяльності 
Користівської МТС за високий 
урожай цукрових буряків.

На плантаціях щодня .працює 
29 кінних обприскувачі®, двічі 
буряки обприскані з літака.

Велику допомогу в боротьбі з 
шкідниками подають учні Прото- 

Молдавська РСР. На полях Колгоспу імені Котовського, 
Дубоссарського району, з'явились дружні сходи соняшника, посія
ного квадратно-гніздовим способом.

На знімку: обробіток міжрядь в колгоспі імені Ко
товського.

Фото П. Лисенкіна. Прескліше ТАРС.

------- До відома колгоспів і населення -----
На Олександрійському лісоторговому складі є 

в продажі такі лісоматеріали:
Штакет різних розмірів, шпальний горбиль, хвойний 

обапол, рейки, посилкові ящики, березові дрючки, букові 
дошки, дитячі столики лозові, колісні ступки, ясен для 
спиць, липові дрючки, виноградні кілля, шингліс для по
крівлі, грабові дрючки, обапол дубовий, віконні рами, дран-

I ка, обробні дошки, вішалки, етажерки, бочки різні.

ДИРЕКЦІЯ.

Громадянин Сапунов Федір Тихонович порушує справу про 
розторгнення шлюбу з громадянкою Сапуновою Олександрою Михай
лівною. Проживають в селі Войнівці, Олександрійського району, Кі
ровоградської області.

Справа розглядатиметься в народному суді Олександрійсько
го району.

мовим культурам і, зокрема, коре
неплодам. Для громадського тва
ринництва посіяли 10 гектарів 
буряків і 25 гектарі® кормових 
кавунів та гарбузів.

Цього року використаємо 15 
гектарів малопридатних земель— 
схили ярів тощо під посіви трав. 
Вже посіяно 5 гектарів суданки 
і розробляємо ще 10 гектарі®, де 
трохи пізніше посіємо теж судан
ку, яка піде у нас на годівлю 
худоби, так званим зеленим і,'^ 
вепером.

Але несвоєчасно вторується 
колгосп з проривкою та підсад
кою цукрових буряка®.

Так, з 58 гектарі® буряків пер
шої бригади, де бригадирвИь 
т. І’ро.м, підсадку зроблено лише 
на половині площі, прорвано тіль
ки 15 гектарів. Правління арті
лі повинно, вжити заходів для 
ліквідації цих недороблеиостей.

А. ОРЛОВСЬКИЙ, 
бухгалтер колгоспу.

попівської, Бандурівської і Ко- 
сівської шкіл.

Всі колгоспи закінчили шаров- 
ку буряків на площі 860 гекта
рів і зараз посилено проривають 
їх. Кращих успіхів на цій роботі 
добиваються колгоспники артілі 
ім. Калініна.

Г. ЧЕЛНАКОВ,
агроном-ентомолог.

Редактор В. МАЛЕНКО.
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Пленум Центрального Комітету 
Комуністичної партії України

25 травня відбувся Пленум Центрального Комітету 
Комуністичної партії України. Пленум розглянув органі
заційне питання.

Пленум обрав секретарем ЦК 1<П України 
тов. Іваїценко О. 1.

Велике свято 
радянських народів

Прийом на честь 300-річчя возз'єднання 
України з Росією Урядом Української РСР

Возз'єднаний в єдиній Ук- 
раЗВЬкій Радянській держа
ві, вільний і щасливий укра
їнський народ разом з усіма 
народами нашої неосяжної 
Батьківщини урочисто і ра
дісно відзначив велике все
народне свято — 300-річчя 
во.л<єднання України з Ро
сією. Ця знаменна історична 
дата стала великим націо
нальним святом російського і 
українського народів, святом 
усіх народів великого багато
національного Радянського 
Союзу.

У найвіддалеиіші куточки 
республіки долинули полу
м’яні слова привітання Пре
зидії Верховної Ради СРСР, 
Ради Міністрів СРСР і Цен
трального Комітету Комуніс
тичної партії Радянського Со
юзу українському народові і 
побажання йому нових успі
хів у всенародній боротьбі за 
торжество комунізму.

Весь український народ з 
величезною радістю 1 сердеч
ною вдячністю партії і уря
дові зустрів Укази Президії 
Верховної Ради СРСР про 
нагородження Радянської Ук
раїни та її столиці — Києва 
орденами Леніна.

« Ці нагороди, —говорить
ся в привітальному листі 
Президії Верховної Ради 
СРСР, Раді Міністрів СРСР 
і Центральному Комітетові 
КПРС, прийнятому на Юві
лейній сесії Верховної Ради 
Української РСР, —- запа
люють робітників, колгосп
ників, інтелігенцію Радян
ської'України на нові трудо
ві подвиги і досягнення на 
славу нашої великої Батьків
щини. в ім'я щастя і процві
тання нерушимої сім’ї радян
ських народів.

Разом з усім українським 
народом трудящі нашого міс
та і району з почуттям вели
чезної радості зустріли Ука
зи Президії Верховної Ради 
СРСР про нагородження Ук
раїнської РСР і її столиці — 
міста Києва орденами Леніна.

В ці дні на підприємствах, 
в установах, колгоспах, рад
госпах і МТС проходять ба
гатолюдні мітинги і збори, 
на яких трудящі у- відповідь 
на високу нагороду зобов’я
зуються натхненною працею 
добиватися нових трудових 
успіхіїв в ім’я рідної Бать
ківщини.

В обстановці великого пат
ріотичного піднесення прой
шов мітинг трудящих Семе- 
ійвської брикетної фабрики. 
Виступаючи на мітингу, ро
бітник фабрики т. Гоцунаев 
сказав:

— Високі нагороди зобо
в'язують нас ще самовіддані
ше працювати на благо Бать
ківщини, наполегливо боро
тись за збільшення випуску 
продукції.

Натхненні високою нагоро
дою, трудівники фабрики зо
бов’язалися виробити понад 
травневе завдання кілька 
ешелонів брикету.

— З величезною радістю 
слухали ми Укази Президії 
Верховної Ради СРСР, — 
сказав бригадир рільничої 
бригади колгоспу їм. 18парт- 
конференції т. Матяш. — 
Протягом трьох століть міц
ніє дружба українського і 
російського народів, її не
спроможні порушити ніякі 
вороги. Ми будемо працюва
ти ще краще, щоб наша лю
бима Батьківщина стала ще 
могутнішою. Наша бригада 
бере зобов’язання до 1 черв
ня закінчити обробіток посі
вів зернових та городніх 
культур.

Велике свято народів СРСР 
— 300-річчя возз’єднання 
України з Росією—ївсі трудя
щі нашої Батьківщини озна
менували новими успіхами в 
боротьбі за здійснення зав
дань, поставлених партією і 
урядом. Закріплюючи і мно
жачи успіхи, братерська сім’я 
народів СРСР під керівниц
твом Комуністичної партії 
впевнено йде вперед, до ко
мунізму.

24 травня відбувся прийом, органвзоіваний 
Урядом Української РСР на честь всенародного 
свята — 300-річчя возз’єднання України з 
Росією.

На прийомі були присутні члени і кандидати 
в члени Президії ЦІЇ. КП України, Уряду Укра
їнської РСР, секретарі ЦК К1І України: товари
ші М. Д. Буїбновський, Г. 6. Гришіко, Н. Т. Каль- 
ченко, 0. І. Киричеінко, І. С. Конєв, 0. 8. Кор
нійчук, Д. С. Коротченко, 1. Д. Назаренко, М. В. 
Подгорний, 1. С. Сенін, В. 1. Чуйков, голова ви
конкому Київської обласної Раци депутатів тру
дящих І. II. Стафійчук, секретар Київського 
міськкому КГІ України М. С. Синиця, голова ви
конкому Київської міської Ради депутатів тру
дящих 0. Й. Даівидов, Маршал Радянського Сою
зу С. М. Будьзнний, секретар Московського 
міськкому КПРС К. 0. Фурцева, секретар Ленін
градського міськкому КПРС І. її. Замчеївський, 
генерали армії А, А. Гречко, І. Єременко, 
М. М. Попов.

На прийомі були присутні делегації союзних 
республік. які прибули на святкування 300-дрФч- 
чя (возз'єднання України з Росією: від РРФСР— 
на чолі з Головою Презвдї Верховної Ради Рес
публіки М. II. Тарасовим, від Білоруської РСР
— на чолі з Головою Пііезидії Верховної Ради 
Республіки В. І. Козловим, від Узбецької РСР 
на чолі з Головою Президії Верховної Ради Рес
публіки ПІ. Рашіцоївим, від Казахської РСР—на 
чолі з Головою Президії Верховної Ради Рес
публіки Н. Д. МніДасииовим, від Грузинської РСР
— на чолі з Головою Президії Верховної Ради 
Республіки М. Д. Чубіиідзе, від Азербайджан
ської РСР — на чолі з Головою Ради Міністрів 
Республіки С. Рагї.човим, від Литовської РСР — 
на чолі з секретарем ЦК КП Литви М. 10. Шу- 
маускасом, від Мо.гіавської РСР—на чо.ті з Го
ловою Президії Верховної Ради Республіки І. С. 
Кодіцею, від Латвійської РСР-—на чолі з Голо
вою Ради Міністрів Республіки В. Т. Лацісом, 
від Киргизької РСР—на чолй з секретарем ЦК 
КП Киргизії К. Каракєєвим, від Таджицької РСР
— на чо.ті з Головою Президії Верховної Ради 
Республіки Н. Додхудоєвим, від Вірменської РіСР
— на чолі з Головою Президії Верховної Ради 
Республіки 111. М. Арушаняном, від Туркменської 
РСР — на чолі з секретарем ЦК К1І Туркменії 
II. Д. Дурдинвоіб, від Естонської РСР—на чолі з 
заступником Голови Ради Міністрів Реепублйки 
]’. Иеллісом, від Карело-Фімської РСР — на чолі 
з заступником Голови Президії Верховної Ради 
Республіки В. В. Карповим, делегація Сейму 
Польської Народної Республіки на чолі з Отс- 

фаном Ігінаром, делегація Товариства об’єднаних 
українців Канади на чолі з І. 11. Бобчуком.

На прийомі також1 буди присутні депутати 
Верховної Ради Содову РіСР і Верховної Ради 
Української РСР, Герої Радянського Союзу і Ге
рої Соціалістичної Праці, міністри Української 
РСР, перші секретарі обкомів КІІ України, го
лови виконкомів обласних Рад депутатів трудя
щих республіки, директори підприємств, секре
тарі партійних організацій, діячі науки, літера
тури і мистецтва, знатні люди промислових під
приємств столиці України, передовики СІЛЬСЬКО
ГО господарства.

Прийом на честь 300-річчя возз’єднання Ук
раїни з Росією пройшов в обстановці надзви
чайної теплоти, .виняткової сердечносте і був яс
кравим вираженням найглибшої любові україн
ського народу до великого російського народу і 
всіх братніх народів Радянського Союзу.

Для учасників прийому було дано великий 
концерт, в якому взяли участь Державна заслу
жена капела бандуристів УРСР під керуванням 
заслуженого діяча мистецтв УРСР 0. 3. Минь- 
ківського, Державний український народний хор 
під керуванням , заслуженого діяча мистецтв 
УРСР Г. Г. Верьовки, кращі артистичні сили 
столиці .V'країни — народні артисти СРСР М. С. 
Гришіко, Б. Р. Гімиря, народні артисти УРСР 
11. С. Білнпник, Я. Д. Лобанова-Рогачюва, ваелу- 
жені артисти УРСР Г. С. Шолііна-Панченко, В. І. 
Матівєєв, В. Ф. Козерацький та інші.

Музично-хорові колективи і солісти з великою 
майстерністю виконали твори класиків, народні 
пісні і твори радянських композиторів.

Палко зустріли учасники прийому виступи 
членів делегацій братніх союзних республік — 
народного артиста СРСР Д. К'уузіка., народної 
артистки Молдавської РСР Т. С. Чебан, лауреата 
Міжнародного фестивалю молоді в Бухаресті 
Єрмена Серкебаєва, народної артистки СРСР Ку
лані Байсеітавоа, народної артистки Казахської 
РС.Р Шари Ж’ієн-кулової, народного артиста Бі
лоруської РСР II. ,Д. Ворівулєва, народної артист
ки СРСР Халіми Наїсирової, заслуженого артиста 
Казахської РСР Г. Курмавгалієва, народного ар
тиста Азербайджанської РСР Р. Бейбутова, за
служеної артистки Литовської РСР Я. В. II ет- 
рашкевічюте та інших.

Майстри мистецтв братніх республік з винят
ковою задупі’еївністіо і теплотою, талановито’ 
виконали пісні народів нашої Вітчизни, кращі 
твори російської музичної культури.

(РАТАУ).

Від Президії Верховної Ради УРСР, 
Ради Міністрів УРСР

і Центрального Комітету НП України
Президія Верховної Ради УРСР, Рада Міністрів УРСР

і Центральний Комітет КП України висловлюють сердеч
ну подяку всім організаціям, установам і особам, які на
діслали свої привітання 1 поздоровлення у зв’язку з 
великим національним святом українського, російського і 
всіх народів Радянського Союзу —300-річчя возз’єднання 
України з Росією.

ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УРСР 

РАДА МІНІСТРІВ УРСР

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КП УКРАЇНИ

25 травня 1954 року.

В столиці нашої Батьківщини ------------------- г

На знімках: 1. Вид па Кремль з Москва-ріки. 2. Площа Свердлова. Будинок Великого театру 
Союзу РСР.

Фото Н. Грановського, В. Кунова і В. Соболева (Прескліше РАТАУ).
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Ювілейні торжества на Україні
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Закладка в Києві Тріумфальної арки
НАГОРОДА КЛИЧЕ 

ДО НОВИХ ПЕРЕМОГ
На правому березі Дніпра, на 

маїлістіралі, що вв’язує столицю 
України з Москвою, біля нового 
першого в світі суцільно-зварного 
моста імені Е. 0. Лато,на 24 трав
ня відбулась урочиста. заікладка 
Тріумфальної арки на честь 300- 
річчя івоаз’вднання України з 
Росією.

На мітинг зібрались тися
чі трудящих Києва, — члени де
легацій братніх союзних респуб
лік, партійні і радянські праців
ники. На трибуні—товариші Н. Т. 
Кальченко, 0. І. Киричеико, І. С. 
Конев, М. В. Подгоріний, В. 1. 
Луйков та інші.

Мітинг відкрив секретар ЦК 
КП України тов. N. В. Подгор- 
ний. Він надає слово Голові Ради

Закладка монумента і відкриття меморіальної дошки 
в Переяслав-Хмельницькому

ної Праці, депутат Веірхоївної І’а-У стародавньому місті Переяс- 
лав-Хмельницькоіму 24 травня 
відбувся багатолюдний мітинг, 
присвячений заклацці монумента 
і відкриттю меморіальної дошки 
на честь 300-річчя возз’єднання 
.України з Росією.

На площу імені Богдана Хмель
ницького зібрались тисячі трудя
щих міста і району, численні 
гості — члени делегацій РРФСР 
та інших братніх союзних рес
публік-, Сейму Польської Народ
ної Республіки, Товариства об’єд
наних українців Канади.

Мітинг відкрив секретар Ки
ївського обкому КП України тов. 
Г. Є. Гришко. З промовами вис
тупили двічі Герой Соці а ліс тич-

Дари російського народу трудящим Переяслав-Хмельницького
2,5 травня в іПереяслаїв-Хмель- 

ницькому побувала груїпа членів 
делегації Російської Федерації, 
яка прибула в Київ на ювілейні 
торжества. Трудящі міста тепло 
зустрічали дорогих гостей.

Голова Президії Верховної Ра

Склад делегації Української РСР
ховної Ради РРФСРна Ювілейну сесію Вер

Ювілейна сесія Верховної Ра
ди УРСР ухвалила послати деле
гацію Української РСР на Юві
лейну сесію Верховної Ради 
РРФіСР у такому складі: Бажай 
М. П. — голова правління Спіл
ки радянських письменників Ук
раїни; Бурікацька Г. Є. — то
лова колгоспу ім Хрущова, Чер
каського району, Черкаської об
ласті, Герой Соціалістичної Пра
ці; Валітура І. Т.—вибійник шах
ти № 1-2 «'Красний Октябрь», 
тресту « Орджоїніїкідаевугілл я », 
м. Єнакієво, Герой Соціалістичної 
Праці; Виштаїк. С. Д. —• ланко
ва колгоспу ім. Молотова, Гребіїн- 
ківіського району, Київської об
ласті, двічі Герой Соціалістичної 
Праці; Гііталоїв 0. В. — брига
дир 'тракторної бригади Малопо- 
мічнянської МТС, Кіровоград
ської області, Герой Соціалістич
ної Праці; Гончаренко Н. 1. — 
солістка Київського академічного 
театру опери та балету ім. Т. Г. 
Шевченка, народна артистка 
УРСР: Гришко М. С. — соліст1* 
Київського академічного театру 
опери та балету ім. Т. Г. Шев
ченка, народний чіртист СРСР; 
Давида® 0. Й. — голова виконко
му Київської міськради депута
тів трудящих; Забаптта Л. В. — 
письменниця, м. Київ; Іващенжо

Міністрів Української РСР гов. 
Н. Т. Кальчеику.

—Сьогодні, — говорить тов. 
Кальченко,—ми закладаємо Трі
умфальну арку над «знаменування 
300-річчя возз'єднання України 
з Росією. Хай цей величний мо
нумент у стародавньому Києві бу
де символом вічної братерської 
єдності іі священної дружби '• ро
сійського та українського лаіроців 
і всіх народів нашої Вітчизни.

З промовами також .виступили 
знатний токар Київського заводу 
«Червоний екскаватор», лауреат 
Сталінської премії В. К. Семин- 
ський, толова Київської міськра
ди 0. 1. Давиде®, командуючий 
військами Київського військового 
округу генерал армії В. І. Чуй- 
коїв, голова правління Спілки ра

ди СРСР тон. Виштаїк, секретар 
Переяслаїв-Хмельницькото райти
му партії тов. Осадчий та інші. 

Мітинг закінчений. То®. Гриш- 
ко перерізає стрічку. Полотно, 
що покриває плиту, надає. Погля
дам присутніх відкривається па
лаючий золотом напис:

Тут буде 
споруджено 

монумент 

на честь 
300-річчя 

возз'єднання 
України з Росією

Після цього учасники мітингу 
ідуть на площу Возз’єднання, де 

ди РРФСР М. П. Тарашв і секре
тар Московського міського комі
тету .партії К. 0. Фурцева палко 
поздоровляли трудящих міста і 
району з великим національним 
святом радянсько™ народу 300- 
рііччям возз’єднання України з

0. І.—секретар Київського обкому 
КП України; Кавимиреяко Я. Д. 
— слюсар заводу «Більшовик», 
м. Київ; Кальченко Н.Т.—-Голова 
Ради Міністрів Української РСР; 
Киричеико 0.1. — .перший секре
тар ЦК КП України (керівник де
легації); Ковпак С. А. — заступ
ник голови Президії Верховної 
Ради Української РСР, двічі Ге
рой Радянського Союзу; Козиць- 
кий П. 0. •— голова правління 
Спілки радянських композиторів 
України; Козлаїнюк П. С. — го
лова правління Львівського від
ділення Спілки радянських пись
менників України; Коломийчеиюо 
М. І. — головний хірург Мініс
терства охорони здоров’я Україн
ської РСР; Коїротченко Д. С. — 
Голова Президії Верховної Ради 
Української РСР; Кривошеїя 0. Ф. 
—'директор середньої школи МЗ З 
їм. Києва, заслужена вчителька 
Української РСР; Кулаков М. М. 
—член .Військової Ради Чорномор
ського флоту; Мтеїкалець К. Ф.— 
голова Української республвіюам- 
сьжої Ради професійних спілок; 
Неживенко Г. С. — токар заводу 
радіальних верстатів, м. Одеса; 
Осадчий К. М. — секретар Пере- 
яслав-Хмельпицького райкому КП 
України, Київської області; 

дянських письменників України 
М. П. Бажай.

Мітинг закінчено. Під звуки 
Державного гімну Української 
РСР тов. Падгорний перерізає 
стрічку на білосніжному покрива
лі, і перед поглядами присутніх 
постає плита з червоного граніту. 
Золотом сяє на ній напис:

Тут буде 
споруджено 

Тріумфальну арку 
на честь 

300-річчя 
возз'єднання 

Унраїни з Росією 
24-5-1954

Повз трибуну урочистим мар
шем проходять частини військ 
Київського гарнізону.

на честь 300-річчя возз’єднання 
України з Росією встановлений 
постамент. Під звуки Державного 
гімну Української РСР тов. 
Гриппм розрізає стрічку. Полот
но падає. На постаменті — мемо
ріальна дошка, ,на якій золотом 
накреслені слова:

На цій площі
8 (18) січня 1654 року 

відбулась 
Переяславська Рада,

яка, виражаючи волю 
українського народу, 
одностайно прийняла 

історичне рішення 
про возз'єднання 
України з Росією

Росією. Гості передали трудящим 
Переяслав-Хмельницького пода
рунки на знак вічної і нерушимої 
дружби народі® Російської Феде
рації і Української Республіки.

(іРАТАУ).

ІІестеха 0. С. — директор швей
ної фабрики ім. Смирнюва-Лаїсточ- 
кіна, м. Київ; Повмітний М. 0. 

.—голова колгоспу ім. Будьонио- 
го, Березівського району, Одесь
кої області, Герой Соціалістичної 
Праці; Рожанчук М. М. — го
лова виконкому Полтавської об
ласної Ради депутатів трудящих; 
Семиїволю-с 0. І. — керуючий ру
доуправлінням ім. Ілліча, тресту 
«Дзержииськруда», м. Кривий 
Ріг, лауреат Отажнсь‘ко<ї премії; 
Синиця N. С. — секретар Київ
ського міськкому КП України; 
Солянки 0. М. — капітан-ди
ректор китобійної флотилії «Сла
ва», Герой Соціалістичної Праці; 
Федоре® 0. Ф. — секретар Жито
мирського обкому КП України, 
двічі Герой Радянського. Союзу; 
Хобта 0. С, — ланкова колгоспу 
ім. Шевченка, Переіямав-Хмеїль- 
ницького району, Київської об
ласті, Герой Соціалістичної Пра
ці; Чуйкоїв В. 1.—командую
чий військами Київського вій
ськового. округу, двічі Герой Ра
дянського Союзу; Шевель Г. Г. 
—секретар ЦК ЯКОМУ; Юр’єв
B. Я. — дійсний член Академії 
наук Української РСР, Герой Со
ціалістичної Праці; Якименіко
C. С. — сталевар заводу «Заіпо- 
ріжсталь», м. Запоріжжя.

Будемо ще самовідданіше працювати
'Виступаючи на мітингу трудя

щих Семеніївісьюої .брикетної фаб
рики, присвяченому нагороджен
ню Української РСР і міста Киє
ва орденами Леніна, десятник 
т. Гоцунаєв сказав:

—У братній сім’ї рівноправ
них соціалістичних республік 
пишно розквітла Радянська Ук
раїна — складова і невід’ємна 
частина могутнього Союзу Радян
ських Соціалістичних Республік. 
Своє щастя український народ 
знайшов лише за Радянської вла
ди, в нерозривній дружбі з вели
ким російським народом і всіма 
народами нашої Батьківщини.

На ознаменування 300-річчя 
■возз'єднання України з Росією, 
відзначаючи видатйі успіхи ук
раїнського народу в державному,

Виробниче
Робітники будівельного управ

ління Димитровського тресту з 
великим піднесенням зустріли 
Укази Президії Верховної Ради 
( РСР про нагородження орденами 
Леніна Української РСР і сто
лиці Києва.

На всіх дільницях робітники 
у «повідь на високу урядову 
нагороду беруть на себе нові 
■підвищені зобов’язання.

—Ми сповнені радістю і гор
дістю за нашу Радянську Укра
їну,—говорить тесляр т. Паль
чик.—йід великим прапором со
ціалізму український народ здій
снив свою віковічну мрію, воз
з'єднавши українські землі в єди- 

Автотранспортники множать успіхи
УїСіПІ'ШІНО здійснив своє . зобо

в'язання, взяте в .соціалістичному 
■змаганні на честь великого на
ціонального свята 300-річчя воз
з’єднання України з Росією, ко
лектив Олександрійської автоба
зи. П’ятимісячний план вантажо
перевезень виконано достроково.

Кращих показників добились 
автоколона №1 (начальник т. Во
ронцю®) і автоколона №2 (на
чальник т. Шамогонюв). Вони пе
ревезли понад завдання сотні тонн 
вантажів.

Велика
Укази Президії Верховної Ради 

СРСР про нагородження орденами 
Леніна Радянської України і її 
столиці Києва викликали нову 
хвилю трудового піднесення се
ред хліборобі® артілі ім. 18 парт- 
коїнференції. З цього приводу тут 
відбулися багатолюдні збори.

—З великою радістю слуха
ли ми Укази Президії Верховної 
Ради С.рС.Р, — сказав бригадир 
рільничої бригади т. Матяш. — 
Протягом трьох століть міцніє 
дружба українськоіго і російського 
народів, її несіїї.ромож'ніі порушити 
ніякі вороги. Ми будемо працю
вати ще краще, щоб наша Баїть- 
ківщина стала ще могутнішою. 
Наша бригада бере вобов’язаіння

ВИСОКА
Хлібороби сільгоспартілі «Ко

мунар» обговорюють Укази Пре
зидії Верховної Ради СРСР про 
нагородження орденами Леніна 
Української Радянської Соціаліс
тичної Республіки і її столиці 
Києва за видатні успіхи в дер
жавному, господарському і куль
турному будівництві. 

гоїнцаїрськоиу і культурному бу
дівництві, нашу республіку наго
роджено орденом Леніна.

Велике значення в історії ро
сійського, українського і біло
руського народів має Київ. Ука
зом Президії Верховної Ради 
СРСР це старовинне місто також 
наїгароджеЬо орденом Леніна.

Високі нагороди зобов'язують 
нас ще самовідданіше ираі|Жіти 
на благо Батьківщини, наполег
ливо боротись за збільшення ви
пуску продукції.

Своє слово трудівники підпри
ємства підкріплюють ділом. Фаб
рика достроково виконала тПРги- 
місячний план. Колектив’ зобо
в’язався до кінця травня дати 
додатково 4 ешелони брикету.

піднесення
ну Українську Радянську соціа
лістичну державу, У братній 
сім'ї народі® СРСР український 
народ добивається нових визнач
них успіхів у розвитку .народного 
господарства і культури, своєю 
самовідданою працею вносить до
стойний вклад у ■справу будів
ництва комунізму.

Бригадир малярів т. Бахметь- 
єв закликав всіх будівельників 
у відповідь на Укази Президії 
Верховної Ради СРСР наполегли
во боротись за дальше підвищен
ня продуктивності праці і. поліп
шення ЯКОСТІ будівельних РО'ҐЙТ.

Л. БЄЛОВА.

Хороших показників домоглись 
водії Микита Верещак, Михайло 
Коївальчуік, Микола Турбаїївський, 
Іван Шиял, Яків Середа. Кожний 
з них виконав норму на 150— 
160 процентів.

'Натхненні нагородою Україн
ської РСР і міста Києва орденами 
Леніна, трудівники автопарку 
множать свої виробничі успіхи, 
перевозять для будов міста бага
то надпланових .вантажів.

Н. ЦИМБАЛІСТ, 
економіст автобази.

радість
до 1 червня закінчити обробіток 
посівів зернових та городніх 
культур і лісосмуг.

■Від імені колгоспників висту
пив т. Шияїї. Він дав слово ще 
краще організувати догляд за ви- 
рощувашням в теплиці городніх 
культур і вже цими днями дати 
.населенню міста перші овочі.

ІЦирі, від усього серця слова 
колтоспіників підкріплюються са
мовідданою працею. В ці дні кол
госпниці Василина. Іванченюо, Ок
сана Птицина, Марія Бандурко 
та інші на проривці соняшника і 
кукуріуідзи виконують денні зав
дання на 200—240 процентів.

І. ПОПОВ,
голова колгоспу.

НАГОРОДА
Укази Президії Верховної Ра

ди СРОР викликали нову хвилю 
трудового піднесення серед кол
госпників. 'Воїни сповнені праг
нення в стислі строки і високо
якісно Провести обробІТОїК ПО'СІІВІВ.

О. ХРИЧОВ, 
голова Ясиноватської сільради.
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Правильний роздій—важлива умова 
збільшення продуктивності корів

В радгоспі «іЮоміитеїрн» я пра
цюю з 1952 року. За мною і до
яркою Софією Кошовою закрііпле- 
но 18 корів. В цій групі були 
старі корови з високими молоч
ними ЯКОСТЯМИ ІІ первістки. Вже 
в той час радгосп мав велике 
стадо, достаток корміїв. Від нас, 
доярок, вимагалось уміло вико
ристати наявні можливості і до
битись дальшого збільшення на
доїв молока.

Своє завдання ми добре зрозу
міли. Знали і те, що у справі 
збільшення продуктивності корів 
велике значення' має правильна 
організація їх іроздою. Та ми ста
вили перед собою завдання не ли- 

СШС роздоїти корови ДО (ВИСОКОГО 
добового надою, але й зберегти 
одержану найвищу продуктив
ність на найдовший час.

У своїй роботі я з напарни
цею т. Кошового запозичили, дов
голітній досвід кращих доярок 
радгоспу, вчились у них методів 
годівлі тварин, техніки доїння, 
прислухались до порад спеціаліс
тів. Результати не забарилися. 
Уже в 1952 році ми одержали на 
кожну фуражну корову по 4.318 
кілограмів молока, а в наступно
му році надій зріс до 4.865 кіло
грамів.

Ще вищу продуктивність дали 
«кремі корови. Так, від «Лімфи» 
за рік взяли 7.765 кілограмів 
молока при його жирності 4,05 
процента. ІІонад 6.000 кілогра
мі® надоїли від корів «Пічка», 
«Рум’яна» і т. д.

За одержані показники мене і 
напарницю т. Колнлву зараховано 
кандидатами на Всесоюзну сіль
сько господарську виставку 1954 
року. Головним комітетом для 
показу на сільськогосподарській 
виставці прийнята і наша краща

корова «Німфа». Це велика честь 
для нас, доярок.

Як же ми домагаємось високої 
продуктивності?

Перш за. все ми працюймо за 
суворим роапор'Яідіком дня, вико
нуємо вимоги зоотехнічної нау
ки, сміливо впроваджуємо у ви
робництво досвід передовиків. 
Протягом доби чотири рази годує
мо і стільки ж раз доїмо корів. 
Систематично стежимо за чисто
тою стійла і самих тварин, за їх 
здоров'ям і апетитом.

Доїння провадимо кулаком у 
швидкому темпі. Перед цим обо
в’язково підмиваємо вим’я теплою 
водою і насухо витираємо його 
рушником, робимо глибокий ма
саж. Це настроює тварин до пов
ної молоковіддачі. Повністю ви
доївши корову, знову повторює
мо масаж іі 'видоюємо останні 
краплі молока.

Так уже в нас прийнято, що 
кожного разу, коли якась коро
ва знижує націй, ми з'ясовуємо 
причини, попереджаємо про це 
ізмінну доярку, (бригадира, зоотех
ніка і ветеринарного лікаря.

Найвідповідальніший період 
вважаємо період, коли тварин 
підготовляємо до отелення. В 
цей час даємо їм найкращий і 
найрізноманітніший й корм, щоб 
корови поправились і створили 
необхідний запас в своєму орга
нізмі для майбутньої лактації.

Після отелення найважливіше 
правильно роздоїти корову. Фак
ти свідчать, що кожну короіву 
можна роздоїти до високої про
дуктивності. Та®, первістка «Лу
на» за рік дала 5.398 кілограмів 
молока. Або ось такий випадок. 
Корова «Рум’яна» була запущена 
і її перевели на сухостійний ре
жим. Згодом з'ясувалось, що вона

залишилась ялоївою. Та нас не 
зупинило це. Ми вирішили роз
доювати її, стали посилено году
вати соковитими кормами, засто
совували довгий попередній і за
ключний масаж вим’я. Ці заходи 
сприяли тому, що корова почала 
прибавляти молоко. В результаті 
«Рум’яна.», як передойіка, за 280 
днів дала 5.200 кілотраімів мо
лока.

Було і таке. В стаді радгоспу 
вважалась телицею «Пам’ятка». 
Нормально розвинена, вона чомусь 
не піддавалась ні природному, ні 
штучному заплідненню. Старший 
зоотехнік т. Потопі порадив нам 
спробувати роздоїти її. Ми вирі
шили зробити це. У другій поло
вині березня «Пам’ятку» поста
вили в нашу групу і розпочали 
годувати, як діійиу корову, ма
сажувати -вим’я, якого по суті й 
не було. На перших пораїх ми бра
ли від неї лише кілька крапель 
прозорої рідини, але не залишали 
справи і продовжували доїти як 
справжню корову чотири рази на 
день.

Ми помітили деяку прибавку 
рідини, а на десятий день роздою 
з радістю (Віднесли зоотехніку 80 
грамів молока.

Продовжуючи роздоювати, ми 
добились того, що тепер «Па
м’ятка» дає нам близько 6 кіло
грамів молока на день з жирніс
тю 4,1—4,2 процента.

Зараз я з своєю напарницею 
наполегливо боремося за право 
участі на Всесоюзній сільсько
господарській виставці в 1955 
році. Своє соціалістичне зобо
в'язання— надоїти в 1954 році 
4.800 кілограмів молока, щіід кож
ної фуражної корови—ми вико
наємо.

Т. ПО ВАЛ їй, 
доярка.

Механізатори перевиконують норми
Сівбу просапних культур у 

другій рільничій бригаді колгос
пу імені Леніна тракторна брига
да Аі 13 Олександрійської МТС, 
де бригадиром т. Нсчипоренко, 
провела ківадратно-іпніодоівим спо
собом.

За другу декаду травня двома 
тракторами ХТЗ і «Універсалом» 
вона провела міжрядне рихлення 
в переводі на один слід на 350 
гектарах при завданні 300.

Осо б л ив и х усп іхіїв до б ивс я 
тракторист Федір Шевченко. Він 
за 6 днів зробив рихлення на 
133 гектарах, значно перевико
навши норму, (ставши 18 травня 
на трудову вахту на честь свята, 
т. Шевченко з причіплювачем 
т Жежерею виконав норму виро
бітку на 387,5 процента.

д. костишин,
агроном-плановик.

Обробіток посівів
В змаганні на честь 300-річчя 

возз’єднання України з Росією 
значних успіхів добилися на обро
бітку просапних культур кол
госпники артілі ім. 18 з’їзду 
ІЖП(іб).

Перше мотиження в двох на
прямках і проривку соняшника 
на .площі 126 гектарів і куку
рудзи на 180 гектарах закінче
но. У зріджених місцях проведе
но підсадку.

В. МЕТКИЙ.

ЗВЕДЕННЯ
райпланкомісії про догляд на посівами ярих культур в колгоспах району 

станом на 25 травня 1954 року (в процентах до плану)

К О Л Г О С ГІ н

ім. Ворошилова
ім. Калініна
ім. 12-річчя Жовтня
ім. Жданова
ім. Леніна (Протопопівка) 
ім. Рози Люксембург 
«Заповіт Леніна"
ім. Молотова
ім. 19 з'їзду КПРС
ім. Сталіна (Ворошиловка) 
«Прапор комунізму"
ім. Карла Маркса
ім. 18 з'їзду ВКП(б)
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ім. Хрущова
ім. Леніна (місто) 
.Комунар"
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Впроваджувати передові
методи електрозварювання

В Олександрії в широких мас
штабах ведеться будівництво жи
тел і культурно-побутових закла
дів. Значний обсяг робіт здійсню
ють підприємства «Укрвуглемоп- 
таж».

Серйозні завдання покладені 
на нас, електрозварювалшиків. 
Від швидкості і якості виконува
них нами робіт набагато зале
жать темпи будівництва тих чи 
інших об’єктів.

(Ще не так давно електрозва
рювання провадилось виключно 
крейдовими електродами. Це аж 
ніяк не сприяло підвищенню про
дуктивності праці і не забезпечу
вало потрібної якості.

Я вирішив застосувати електро
ди ОіМіМ-5 і ЦМ-7. Мій приклад 
наслідували електрозварювальни- 
ки тт. Агеєв, Лущенню, Синиць- 
кий, Меткий 'та інші. За корот
кий строк всі ми добились хоро
ших наслідків. Наш виробіток 
збільшився вдвічі, поліпшилась 
якість робіт.

Але на цьому не зупинився. Я 
запропонував провадити зварю
вання труб діаметром 200 мілі
метрів і більше при безперервно
му русі. Це себе цілком виправ
дало.

Через деякий час застосував 
новий спосіб зварювання з спи
ранням електродів. Як це робив? 
Перший шов зварював електрода
ми ОММ-5, другий і третій — 
електродами ЦМ-7. Силу струму 
збільшив проти нормальної на. 
100—120 амперів. Ланки труб 
діаметром 500 міліметрів обертав 
.на 360 градусів.

Такий метод дозволив збільши
ти швидкість зварювання вдвічі. 
Як показує досвід, його можна з 
успіхом застосовувати, не тільки 
при з'єднанні трубопроводів, але 
й конструкцій ферм, резервуарів 
тещо.

Вода
Радісно відзначили славне 300- 

річчя возз'єднання України з Ро
сією трудівники міської артілі ім. 
Леніна.

23 травня тут відбулося уро
чисте відкриття зрошувальної 
системи.

Після короткого мітингу, який 
відкрив секретар колгоспної парт- 
оргайізації т. Карапиш, була 
включена насосна установка. По 
трубах довжиною понад 2 кіло
метри у магістральні канали, а 
звідти на. посіви овочів пішла 
вода.

Перша черга зрошувальної си
стеми, яка стала до ладу, забез
печить поливку овочевих куль
тур на площі близько 200 гек
тарів.

Треба однак сказати, що пере
дові методи ні в нас,® Олекісаінід- 
рійсвкому будівельно-монтажно
му управлінні, ні на рудоремонт- 
ному заводі не знаходять належ
ної підтримки з боку .господар
ників. Тільки цим можна пояс
нити те, що нерідко зварювання 
трубопроводів ведуть по-старому. 
Половину діаметра стику труби 
обварюють повністю; потім пере
вертають і обварюють другу по
ловину стику. В результаті вини
кає на стику два замки і два 
з’єднання, а це призводить до 
створення внутрішніх шкідливих 
напружень стиків зварювання, 
зменшує міцність конструкції.

Є багато інших недоліків. До
сі, як не дивно, застосовується 
крейдовий електрод, який не від
повідає технічним вимогам. Часто 
дріт збирають іржавий, не очи
щають його, не цікавляться якої 
марки сталь.

Мені здається, що завод «Чер
воний ливарник» та рудоремоит- 
ний завод можуть налагодити ви
робіток якісних електродів.

Недостатньо уваги приділяєть
ся і техніці безпеки. Так, на теп
ловій електростанції більш ість 
електрояварювальникі® працює з 
розбитими щитками і звичайним 
склом.

Ці недоліки треба рішуче усу
нути, необхідно створити нам всі 
умови для високопродуктивної 
праці.

Назрів час скликати нараду 
електрозварювальними для обмі
ну досвідом роботи, домогтись 
широкого впровадження прогре
сивних методів.

П. ГІОНОМАРЬОВ, 
електрозварювальний Олек
сандрійського будівельно-мон

тажного управління.

п і ш л а
У спорудженні цієї першої в 

районі великої зрошувальної сіт
ки взяли участь працівники 
Олександрійської МТС і шефи — 
колектив рудоремонітнюго заводу. 
На будівництві майже не засто
совувалась ручна праця. Всі 
трудомісткі земляні роботи вико
нані з допомогою потужних ма
шин—грейдері®, тракторів, важ
ких котків і т. д.

На спорудженні зрошувальної 
сітки самовідданою працею від
значилися трактористи Олеюсан- 
дрійської МТС тт. Гарасько та 
Солющежо, зварники рудо ремонт
ного заводу тт. Бондаренко, Пу- 
шечкіїн, Олійниченко та інші.

Грозненська область. В Міжреченському районі збудова
на нова міжколгоспна гідроелектростанція потужністю 125 кіло
ват. В обслужуваних новою ГЕС колгоспах електрифікація трудо
містких процесів вивільнила сотні робочих рук.

На знімку: нова міжколгоспна ГЕС Міжреченського району.
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ЗРІЛІСТЬ
Протягом всього навчального 

року вчителі Кте-івсьіоої середньої 
шволи діяльно готувалися до ек
заменів, мю б і лімв ували учнів на 
наполегливу самостійну роботу, 
здійснювали індивідуальний під
хід до кожного учня, прагнули 
дати сталі і глибокі знання.

З перших екзаменів учні пока
зали високу грамотність, зрілість 
думки. Відповіді школярів, їх 
письмові роботи демонструють 
безмежну любов де радної Бать
ківщини, Комуністичної партії, 
почуття иоДякіи за щасливу 
юність.

В письмових роботах на тему 
«Оспівування дружби народі» в 
українській поезії» учні 10 кла
су Підпорна, Короленко, Гончар', 
Туз та інші виявили глибоке 
розуміння ідеї дружби народів 
СРСР на всіх етапах мирного 
життя і під час Великої Вітчиз
няної війни.

п. крайній,
працівник райкому комсомолу.

* *♦
Глибокі знання показали на 

екзаменах учні Воймівської се
редньої школи. Особливо добре 
проходить вдача екзаменів на 
атестат зрілості. Разом з про
грамним матеріалом в усних від
повідях і письмових роботах де- 
с ятикласники використовують 
допоміжну літературу, матеріали 
з газет і журналів. Письмові ро-

Шкільна бібліотека 
в час екзаменів

Людно в просторому приміщен
ні бібліотеки середньої школи 
К» 10 селища Перемога в ці ек
заменаційні дні.

'В бібліотеці влаштовано кіниж- 
кову виставку, в якій підібрана 
література до екзаменів. Загадую
ча т. Демиденко систематично 
проводить бесіди з учнями, реко
мендує їм допоміжну літературу. 
Особливо активними читачами тут 
з’являються учні КаніїкоіВісьїкий, 
Білий, Аталов, Волотевий, Цюпя, 
Любивець та інші. Кожен з них

ПЕРЕЙМАЄМО ДОСВІД МАЙСТРІВ

Зараз з учнями гірничопро
мислової школи № 3 проводяться 
практичні заняття.

Успішно справляються з прак
тичними завданнями в деревооб
робних майстернях учні групи 
№ 5. Волику допомогу в цьому

Спортивна робота 
в гірничопромисловій школі

З настанням літнього спортив
ного сеаолу в гірничопромисловій 
школі Аг« 3 розпочалися трену
вання і заняття з рівних видів 
спорту.

Велику роботу зараз проводить 
рада добровільного спортивного 
товариства «Трудові резерви». На 
своїх засіданнях вона намічає 
плани проведення спортивних 
змагань та подаїшіеіння роботи 
секцій.

Добре в нас працюють секції 
шахово-шашкова, акробатична, 
стрілецька, легкоатлетична. та 
інші. 

боти насичені змістовними цита
тами, в яких висловлюється по
лум’яна любов до своєї Батьків
щини, Комуністичної партії, Ра
дянського уряду.

Учень 10 класу Станіслав 
Дюбко в своєму творі пише:

«Сповнені синівської лобові 
до Ро'Сііїчматері, ми разом з поета
ми кажемо:

«іМостй наша! Русь наша!». 
Десятикласники Віктор Хміль, 

Борис Проколеним починають 
письмові роботи еагіїлрафами-щи- 
татами з -яворів Й. В. Сталіна.

Через твори червоною ниткою 
проходить мотив миру і дружби 
між народами, радянського пат
ріотизму.

Сталі знання виявили всі учні 
10 класу. Характеризуючи обра
зи вождів В. І. Леніна і П. В. 
Сталіна в поезіях Максима Риль
ського, учениця Євдожіія Метка 
підкріплює відповідь уривком з 
поезії «Ленін з нами»:

Коли наш день, як світлий 
корабель,

Проплив над роз’ярілими 
валами, — 

Від гір Кавказу і до фінських 
скель

Слова гриміли: «Мудрий Ленін 
з нами!»

10 учнів з 20 по письмових 
роботах з української літератури 
одержали оцінку «5».

Г. ХАРХОТА, В. КАВУН, 
Г. ЖЕНИЛЕНКО- 

вчитедіі.

за останні два місяці прочитав 
по 20—40 книжок.

Книжковий фонд бібліотеки ре
гулярно поповнюється. Недавно 
придбано твори Некрасива, Тол- 
стого та інші.

При бібліотеці часто організо
вуються читацькі конференції, 
літературні вікторини тощо. Ос
таннім часом тут надбулася чи
тацька 'конференція по книзі Бі- 
ляева «Стара фортеця».

М. ЛАШКУЛ, 
учитель.

подає їм майстер групи Здороївець 
Василь Миколайович. Він з ба
жанням передає учням свій дос
від.

А. МАРКОВ, 
учень гірничопромислової 

школи № 3.

Днями в школі був проведений 
шаховий турнір.

В КОМСОМіОЛЬСЬКО-МОЛОДІЖіНОМУ 
кросі добрих результатів добили
ся учні Явтухов, Бабеико, Берд
ник та інші.

Велику допомогу в проведенні 
спортивних змагань і поліпшенні 
фізичної культури подають ком
сомольська та профснілікова орга
нізації школи.

І. ДОНЧЕНКО, 
учень гірничопромислової ІНКОЛИ 

№ 3.

СПОРТИВНА ХРСИІІКА

Змагання 
мотоциклістів

В минулу неділю в м. Олексан
дрії відбулося товариське змаган
ня мотоцнклістіп добровільного 
спортивного товариства «Шахтар», 
присвячене 300-річчю возз’єд
нання України з Росією. В ньому 
взяли участь команди мотоспорт- 
сменів міст Москви, Тули, Сталіно 
та Олександрії.

В гонках на дистанцію в 1 кі
лометр з ходу но машинах 'класу 
750 і 350 кубічних сантиметрів 
перші місця завоювали олексан
дрійські спортсмени Василь Крав
ченко та Володимир Лагутін.

24 травня відбулися мотогонки 
на 100 кілометрів по важкопро- 
ходимих місцях. Досить сказати, 
що на цій дистанції спортсменам 
довелося подолати 3 водних, 4 лі
сові і кілька гористих перешкод.

Третя година дня. На старті 
вишикувались спортсмени Мос
кви, Сталіно, Тули. Олександрії.

З привітанням виступив голова 
рсспублі ка нського добровільного 
спортивного товариства «Шахтар» 
т. Лужецький. Він поздоровив 
спортсменів і присутніх з всена
родним святом — "300-річчям воз
з'єднання України з Росією і по
бажав учасникам змагання спор
тивних успіхів.

Головний суддя дає старт. Один 
за одним, на великій швидкості, 
стартують 26 спортсменів.

Велику майстерність показали 
мотоциклісти міста Сталіно. Пер
шими фінішували донецькі спорт
смени Сергій Ялих та Михайло 
Романенко.

За підсумками змагань команд
ну першість зайняли спортсмени 
міста Сталіно. Друге місце завою
вали олбкеандрійці. Третє і чет
верте місця поділили команди 
Москви і Тули.

Футбол 
В додатковий час

Кілька тисяч болільників прий
шли минулої неділі на міський 
стадіон добровільного спортивного 
товариства «Шахтар». Тут відбу
лося змагання на четверть кубка 
області з футбол а між командами 
«Медик» (Новомиргород) та «Шах
тар».

Гра почалася в швидкому тем
пі. Вже на перших хвилинах 
обидві команди можуть відкрити 
рахунок. Але нападаючі обох 
команд б’ють неточно. На 7-й 
хвилині центральний нападаючий 
«Шахтаря» Кравченко з вигідно
го становища посилає м’яч мимо 

| воріт. На 11-й хвилині нападаю
чий олександрійців Лярвинський 
виходить один на один з ворота
рем. М’яч, посланий ним з десяти 
метрів, не попадає у ворота.

На 22 хвилині за порушення 
правил гри суддя призначає 11- 
метровий штрафний удар біля во
ріт «Шахтаря». Удар... і м’яч від 
штанги виходить в поле.

З рахунком 0:0 команди ідуть 
на відпочинок.

Друга половина гри починає
ться гострими атаками господарів 
поля. Гості переходять до захисту. 
Нападаючі «Шахтаря» кілька ра
зів мали змогу відкрити рахунок, 
але їх завершувальні удари були 
неточними.

90 хвилин гри не принесли ус
піху жодній команді.

За положенням про розиграш 
Кубка, суддя призначає додатко
во ЗО хвилин гри.

В додатковий час олександрій
ські нападаючі забили у ворота 
«Медика» два м'ячі.

Після цієї перемоги «Шахтар» 
завоював право участі у напів- 
фінальних змаганнях на Кубок 
області.

ГІатет-Лао—одна із трьох демократичних держав Індо-Китаю. 
В результаті героїчної боротьби за мир і незалежність країна 
уряд опору створив Народно-визвольну армію.

На знімку: один з загонів Народно-визвольної армії 
Патет-Лао.

Фото Агентства Єіньхуа. Прескліше ТАРС.

Відзначення 300-річчя возз'єднання 
України з Росією за кордоном
ПОЛЬЩА

ВАРШАВА. (ТАРС). Разом з 
народами Радянського Союзу 
польський народ відзначає істо
ричні роковини вовз’еднання Ук
раїни з Росією. На фабриках і 
заводах, на будовах, в установах 
і учбових закладах, у селах і зе
млеробських виробничих коопера
тивах країни проводяться лекції, 
присвячені цій даті, влаштовую
ться виставки, що розповідають 
ігро величезні досягнення парадів 
Радянського Союзу на шляху до 
комунізму, про івічну і нерушиму 
дружбу між російським, україн
ським і польським народами.

Газети публікують великі ма
теріали про історичне значення 
возз'єднання .України в Росією. 
Газета «Трибуна люду» в передо
вій статті піц заголовком «Бра
терство і дружба щільних наро
дів» пише: «З українським і ро
сійським народами, з усіма на
родами Радянського Союзу поль-' 
ський народ зв’язують сьогодні 
нерозривний братерський союз і 
вічна дружба. Нас об’єднує .спіль
на боротьба в рядах великого та
бору демократії ’і соціалізму на 
захист миру і свободи народів. Нас 
об’єднують традиції, які йдуть у 
далеке минуле,—‘традиції спіль
них боїв проти спільних воро
гів — польських і російських 
експлуататорів та гнобителів. 
Нас об’єднує братерське спів
робітництво В будівництві но
вого життя — щастя, багатства 
і культурного розквіту наших на
роді® і всіх народів земної кулі. 
Пас об’єднує великий і непере
можний прапор марксизму-ле- 
нінізму, який веде радянські на
роди до .комунізму, а польський 
народ — до повного тріумфу со
ціалізму».

Святкування 300-річчя возз'єд
нання України з Росією прохо
дить в Польщі під лозунгом даль
шого зміцнення щічної і неруши
мої дружби, розіниріїння братер-

Відкриття надзвичайної сесії Всесвітньої Ради Миру
БЕРЛІН. (ТАРО. 24 травня о

15 годині 45 хвилин '(за берлін
ським часом) в урочистій 'Обста
новці відкрилась надзвичайна 
сесія Всесвітньої Ради Миру. Зал, 
в якому проходить сесія, прикра
шений національними прапорами 
різних країн світу, написами де
сятьма мовами із словом «мир», 
живими квітами. 

ських зв'язків між радянським і 
польським народами. З ініціативи 
Товариства по л ьс ьі -радимсїжо ї 
дружби в клубах і будинках 
культури, на (підприємствах, в 
установах і селах проводяться 
лекції, доповіді і бесіди про іс
торичне значення возз’єднання 
двох братніх слов'янських наро
дів, про дружбу і співробітництво 
всіх народів табору миру, демо
кратії і соціалізму.

ЧЕХОСЛОВАЧЧИНА
ПРАГА. (ТАРС). 23 травня 

всі центральні чехословацька га
зети опублікували текст приві
тання Верховної Ради СРСР, Раці 
Міністрів СРСР і ЦК К1ІРС Вер
ховній Раді Української РСР, Ра
ді Міністрів Української РСР і 
ЦК Комуністичної партії Украї
ни: опубліковані Укази Прези
дії Верховної Ради СРСР про на
городження УРСР і міста Києва 
орденами Леніна.

'Газети опублікували також ін
ші матеріали, присвячені 300- 
річчю возз'єднання України з 
Росією.

РУМУНІЯ
БУХАРЕСТ. (ТАРС). Румун

ським народ з радістю відзначає 
велике свято російського, укра
їнського і всіх народів Радян
ського Союзу — 300-річчя воз
з'єднання України з Росією.

Преса публікує численні ма
теріали, присвячені цій знамен
ній даті. Газета «Скинтейія тіїне- 
ретулуй» у передовій статті «На
віки разом» пише:

В день 300-річчя возз'єднання 
України з Росією румунський 
народ шле палкий привіт наро
дам великої дружньої країни і 
бажає їм нових успіхів у здійс- 
іні'нні великої програми будівниц
тва комунізму.

На честь знаменної дати по 
всій країні провадиться тиждень, 
присвячений 300-р'іччю возз'єд
нання України з Росією.

На засіданні присутні делега
ції прихильників миру багатьох 
країн, в тому числі делегації від 
Радянського Союзу, Китайської 
Народної Республіки, Франції, 
Італії, Польщі, Чехословаччини 
та інших.

Сесію вдарив віце-голова Бюро 
Всесвітньої Ради Миру Го Мо-жю.

Редактор В. МАЛЕНКО.
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Хай живе нерушима дружба україн
ського, російського, всіх народів нашої 
країни — вірна і надійна запорука їх 
національної незалежності і свободи, 
процвітання і щастя!

Ширше розгортати масовий спорт
Комуністична партія і Ра

дянський уряд невтомно пі
клуються про фізичне вихо
вання ТРУДЯЩИХ, про розквіт 
спорту. Держава щороку від
пускає величезні кошти на 
будівництво й утримання ста
діонів, водних станцій, гім
настичних залів, на прове
дення численних змагань, під
готовку фізкультурних кад
рів, на придбання спортивно
го інвентаря.

Великий, хорошо обладна
ний стадіон мають у своєму 
розпорядженні фізкультурни
ки Олександрії, споруджено 
багато спортивних площадок 
на підприємствах і в колгос
пах.

В нашому місті вже третій 
рік працює юнацька спортив
на школа. Багато юнаків і 
дівчат оволодівають тут тех
нікою різних видів спорту.

Все ширшого розмаху на
буває фізкультурний рух (В 
селах району. З ініціативи 
комсомольських організацій 
сіл Войнівки, Банду рііївки, 
Косівки та інших на спортив
них площадках провадяться 
футбольні, волейбольні та 
легкоатлетичні змагання, в 
яких бере участь багато мо
лоді.

Одцак в роботі фізкуль
турних організаціііі міста і ра
йону мають місце серйозні 
недоліки. Це, насамперед, 
стосується добровільних 
спортивних товариств «Шах
тар» та «Колгоспник». Ке
рівники цих спортивних то
вариств тт. Проскуровський 
та Куліков по суті не зай
маються розгортанням масо
вого спорту.

Взяти, наприклад, добро
вільне спортивне товариство 
«Шахтар». Воно' охоплює 
великий загін молоді, яка 
працює на підприємствах 
міста.

Молодь з нетерпінням жде, 
коли ж ради спортивних то
вариств та комсомольські ко
мітети повідомлять про те, 
коли і які будуть провадитись 
спартакіади, дні! відкритих 
стартів, змагання команд з 
футболу, волейболу, баскет
болу, городків та інших видів 
спорту.

Але про це не можна діз
натись ні в міській раді 
«Шахтар», ні в міськкомї 
ЛКСМУ. Тому і не дивно, що 
міський стадіон завжди на 
замку, а спортивні площадки 
поросли бур’янами.

Почалося збирання зернових, 
овочів і картоплі

Сільгоспартілі Бахаденсьїкопо 
району, Ашхабадеьжої області, 
Туркменської РСР, першими в 
республіці почали маеове збиран
ня ячменю.

'Колгоспи Вахшсь'кої долини, 
Таджицької РСР, ведуть масове

Не налагоджена фізкуль
турна робота і в більшості 
сіл району. Роль сторонніх 
спостерігачів займають і рай
ком вугільників, міський та 
районний комітети фізкуль
тури і спорту. Вони не вжи
вають рішучих заходів по на
лагодженню масової спортив
ної роботи.

В цьому році значно зни
зився клас гри футбольної 
команди «Шахтар». В остан
ній зустрічі з торпедівцями 
Кіровограда (другий склад) 
«Шахтар» зазнав поразки. 
Це пояснюється тим, що в 
команді «Шахтар» (тренер 
т. Козаков) виховна і трену
вальна робота поставлена по
гано.

Партія вимагає від комсо
молу проявляти постійну за- 
боту про фізичне загартуван
ня молоді, про підготовку їх 
до праці і оборони Батьків
щини. Відповісти практични
ми ділами на цю вимогу — 
обов'язок усіх комсомоль
ських організацій.

Але слід пред’явити сер
йозний рахунок як міськко
му, так і райкому. ЛКСМУ 
(секретарі тт. Вараіда і Коби- 
лянський). Вони по-справж
ньому ще не займаються ши
роким розгортанням масового 
спорту, не залучають юнаків 
і дівчат в ряди фізкультурни
ків 1 по суті цю важливу 
державну справу пустили на 
самоплив.

Велику і корисну справу 
можуть зробити комсомоль
ські організації, якщо вони 
візьмуться за всемірний роз
виток спортивної роботи.

Особливою турботою ком
сомолу повинні бути оточені 
юні фізкультурники—піонери 
та школярі. В піонерських 
таборах, з старшокласниками 
і дітьми, які залишаються в 
місті, необхідно проводити 
туристські походи, цікаві 
спортивні змагання з легкої 
атлетики, плавання, футболу 
та інше.

Джерело сили радянського 
спорту — в його масовості. 
Чим більше юнаків і дівчат 
буде займатися в спортив
них секціях і командах, тим 
швидше будуть зростати ус
піхи наших спортсменів, по
повнюватись ряди майстрів 
спорту.

Юнаки і дівчата, готуй
тесь до туристських походів, 
змагань, займайтесь фізич
ною культурою і спортом!

збирання огірюіїв і 'Капусти. На 
ринках з’явились перші помідо
ри. Колгоспи Молотовабадсмиго 
району приступили до копання 
ранньої картоплі.

(РАТАУ).

Висока нагорода кличе 
до нових трудових перемог

З почуттям величезної радості 
і сердечної вдячності зустрів 
український наїрод Укази Президії 
Верховної Рати СРСР про нагород
ження Української РСР та її сто
лиці —міста Києва орденами 
Леніна. В містах і селах у ці дні 
проходять багатолюдні мітинги і 
збори, на яких робітники, кол
госпники, інтелігенція республіки 
у відповідь на високу нагороду 
зобов’язуються натхненною пра
цею добиватися нових видатних 
перемог на всіх ділянках кому
ністи чното будівництва.

В обстановці великого патріо
тичного піднесення пройшли ба
гатолюдні мітинги в усіх цехах 
Київського заводу «Ленінська 
кузня». Виступаючи в інструмен
тальному цеху, кращий фрезеру
вальник заводу Семен Пономареи- 
ко сказав:

Прибуття в Москв^ делегації Української РСР
28 травня в Москву на Юві

лейну сесію Верховної Ради 
РРФСР, присвячену 300-річчю 
воізз’одінаїаня України . з Росією,- 
прибула делегація Української 
РСР.

На Київському вокзалі, при
крашеному державними прапора
ми СРСР, РРФСР і УРСР, москви
чі урочисто зустрічали дорогих 
гостей. В обрамленні російського 
і українського орнаментів золотом 
відливав знаменна дата: «300». 
На червоному полотнищі написа
но: «Слава братньому україн
ському народові!». Всюди ківііти. 
На пероні вишикувала почесна 
варта.

Поїзд підходить до перону. З 
пагона виходять перший секретар 
ЦК К1І України тон. 0. І. Кири- 
ченко, Голова Ради Міністрів

У Києві в Державному музеї 
західного і східного мистецтва 
відкрилась велика виставка пода

Святкування 300-річчя возз‘єднання України з Росією

Всі народи нашої країни відзначили знаменну дату 300 річ чи возз'єднання українського і ро
сійського народів. 23 травня на честь свята в столиці Радянської України—орденоносному Києві від
бувся військовий парад і демонстрація представників трудящих. В Москві відбулись народні гуляння 
і спортивні виступи.

На знімках (зліва): колона демонстрантів у Києві. Справа—представники делегації Української 
РСР на параді фізкультурників (московський стадіон „Динамо").

Фото С. Михайлової, В. Савостьянова і Н. Кулешова. Прескліше ТАРС.

—Висока оцінка партією і уря
дом заслуг українського народу 
зобов’язує нас працювати ще кра
ще, кличе нас до нових трудових 
перемог у славу нашої любимої 
Батьківщини.

Натхненні високою нагородою, 
суднобудівники прийняли рішен
ня — до 25 червня завершити 
виконання піврічного плану.

На мітингу колективу шахти 
№ 1-2 «Золоте» тресту «Перво- 
майськвугілля» в Донбасі висту
пив нрубмашиніст т. Рожков. 
Висловлюючи почуття присутніх, 
він заявив:

—Радянський уряд достойно 
■оцінив видатні успіхи україн
ського народу в державному, гос
подарському іі культурному будів
ництві. Будемо ж гідні високої 
нагороди. Будемо працювати з по
двоєною енергією.

УРСР то®. Н. Т. Кальченко, Голо
ва Президії Верховної Ради Ук
раїнської РСР то®. Д. С. Коїрот- 
ченко, члени делегації. їх тепло 
зустрічають Голова Ради Мініст
рів РРФСР тав. 0. М. Пузанов, 
Голова Президії Верховної Ради 
РРФСР М. П. Тарасоїв, члени Ви
конкому Московської Ради депу
татів трудящих, секретарі МК і 
ММК КПРС, представники громад
ських організацій. Піонери Київ
ського району столиці передають 
ГОСТЯМ букети ЯСКіраіВИХ весняних 
квітів.

іНайстаїріша робітниця Красіно- 
холмського камвольного комбіна
ту ткаля 0. Г. Забродііна за ста
ровинним російським звичаєм 
підносить тов. Коїротченку на 
срібному блюді ХЛІіб-СІІЛЬ.

Виставка подарунків
рунків українському народові від 
народів братніх союзних респуб
лік на ознаменування великого

У часники мітингу одностайно 
вирішили виконати річний план 
на 2 місяці раніше строку і да
ти країні 40 тисяч тонн надпла
нового вугілля.

Колгоспники і механізатори ма
шинно-тракторних станцій, ко
лективи радгоспів посилюють до
гляд за посівами. Працівники 50 
МТС Вінницької області заверши
ли в обслужуваних колгоспах ша
рування цукрових буряків. Ме
ханізатори радгоспів республіки 
обробили вже понад 50 тисяч гек
тарів просапних культур. У кол
госпах зони Кііровсько’і МТС, Кі
ровоградської області, проведе
ний перший міжрядний обробіток 
соняшника і кукурудзи в двох 
напрямах.

(РАТАУ).

Тов. Бо ротчепіко від усього 
серця дякує за гостинну зустріч 
і передає палкий привіт україн
ського народу російському наро
дові. Українською мовою під 
дружні оплески присутніх він 
виголошує: «Великому російсько
му народові слава!».

Тепло вітали посланців укра
їнського народу тисячі трудящих 
столиці, які зібралися на привок
зальній площі. Ця хвилююча зу
стріч вилилася в яскраву демон
страцію дружби російського, ук
раїнського і всіх братніх народів 
нашої Батьківщини, згуртованих 
в нерушимому Союзі Радянських 
Соціалістичних Республік вели
кою Комуністичною партією.'

(ТАРС).

національного свята—300-річчя 
возз’єднання України з Росією.

(РАТАУ).
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Бесіди агітатора

Для
...45 жльяодів карбоїваиців. 

Вдумаємось у цю цифру. В мій 
виражені ті додаткові вигоди (в 
порівнянні в 1953 роком), які 
одержать радянські люди за ра
хунок Державного бюджету 1954 
року. Вони одержують їх в ре
зультаті збільшення витрат дер
жави на соціальніо-ікультурщі за
ходи, нового зниження держав
них роздрібних цін на товари на
родного споживання, підвищення 
закупочних цін на сільськогоспо
дарські продукти та інших захо
дів.

Комуністична партія і Радян
ський уряд роблять все для то
го, щоб трудящі рік у рік жили 
ікраще, ні в чому не знали неста
чі. В ім’я цього перегороджують
ся гігантськими греблями елек
тростанцій бурхливі ріки, про
кладаються стальні магістралі за
лізниць, розорюються мільйони 
гектарів досі, ніким не займаних 
цілинних земель. На необжитих 
місцях виростають нові міста і 
індустріальні центри, радгоспи і 
машинно-тракторні станції. І чим 
багатшою, могутнішою стає наша 
Вітчизна, тим краще життя на
роду.

Радянські люди вже наочно 
бачать благотворні результати 
тих заходів, які проводять партія 
і уряд в інтересах народу, для 
підвищення йото добробуту. Бага
то про що, наприклад, свідчить 
такий факт. Торік до ладу діючих 
вступило 300 нових підприємств, 
які випускають товари народного 
споживання. А в цьому році дер
жава виділяє для будівництва 
підприємств промисловості про
довольчих товарів і товарів ши
рокого споживання майже в два 
рази більше коштів, ніж у 1953 
році. Отже, країна зробить но
вий крок уперед на шляху до 
підвищення життєвого рівня тру
дящих. Досить сказати, що в 
цьому році виробництво товарів 
широкого споживання досягне 
рівня, передбаченого п’ятим п'я
тирічним планом на 1955 рік.

Вирішальне значення для ви
робництва предметів народного 
споживання має сільське госпо
дарство, яке постачав населенню 
продовольство, а легкій промисло
вості сировину. Тому партія і 
уряд проявляють оеличеоне пік-

Глибокі
Закінчився 1953—1954 нав

чальний рік їв сітці партійної ос
віти. Для слухачів гуртка основ
ного типу другого року навчання 
при партійній організації 11 ди
станції служби колії він не прой
шов марно. Керуючись вказівка
ми нашої партії про рішуче усу
нення формалізму, начотництва 
і догматизму при вивченні марк
систсько-ленінської теорії, багато 
слухачів навчились свідомо за
стосовувати набуті знання в сво
їй практичній роботі.

Так, комуніст т. Яіковлєв, який 
очолює колектив робітників май
стерень дистанції, забезпечив 
виконання виробничого плану 
1953 року на 122 проценти.

Сумлінно виконують свої обо
в'язки комуніст технік дистанції 
т. Сергєєва, комсомолка ‘ бухгал
тер т. Каретна, інженер третьої 
дільниці живого захисту т. Ка
жанова та інші.

Помітно зріс ідейно-політично 
комуніст т. Леїщевко. Якщо рані
ше він відставав від своїх това-

блага народу
„Богдан Хмельницький"

Постановка колективу художньої самодіяльності 
міського Будинку культури

лунання про дальший розвиток 
усіх галузей сільськогосподаїр- 
ськоіго виробництва. Якщо торік 
держава витратила на розвиток 
сільського господарства за раху
нок бюджету та інших джерел 
52,3 мільярда карбованців, то на 
1954 рік вона відпускає вже 74,4 
мільярда.

Зростання добробуту народу, а, 
отже, і його купівельної спро
можності вимагає дальшого роз
витку радянської торгівлі. Това
рооборот їв країні безперервно роз
ширяється. Пошлемось на такі 
приклади. В 1953 році тільки по 
лінії державної і кооперативної 
торгівлі населенню Оуло- продано 
товарів на 21 процент більше, 
ніж у 1952 році. Змінилася і 
структура споживання. Радян
ські люди купують товари кра
щих сортів і більш добротні.

Обсяг товарообороту (в порів
няльних цінах) в 1954 році зро
стає в порівнянні з 1950 роком 
на 75 процентів при завданні 
п’ятої п’ятирічки на 1955 рік у 
70 процентів. Таким чином, не 
тільки по виробництву предметів 
споживання, але й по товарообо
роту п’ятирічний план буде вико
наний за чотири роки. В цьому 
році населенню буде продано то
варів у два з лишком рази біль
ше, ніж у 1940 році.

Яскравим показнижрн умно
ження громадського багатства і 
підвищення матеріального і куль
турного рівня життя радянського 
народу є неухильне зростання 
національного доходу.

Уже в 1953 році національний 
доход перевищив довоєнний рі
вень у два з лишком рази, а в 
порівнянні з 1952 роком зріс на 
8 процентів. Частка національно
го доходу, яка надійшла в осо
бисте розпорядження трудящих, 
зросла, а друга частка, яка зали
шається в розпорядженні держа
ви, трохи скоротилася. Торік ро
бітники, колгоспники, службовці 
одержали з бюджету більше, ніж 
вони внесли ІВ бюджет у вигляді 
податків, зборів і по передплаті 
позики, іна 130 мільярдів карбо
ванців проти 61 мільярда карбо
ванців у 1952 році.

Нове, сьоме числом у після
воєнний час, зниження цін ще 
більше підвищило реальний рі

ПОЛ1ТИЧН1
рипіі® у навчанні, то в минулому 
році т. Лещеінко брав активну 
участь у співбесідах з усіх пи
тань програми. Добре засвоїли 
вивчаємий матеріал і слухачі тт. 
Кравченко, Мірошниченко, Бро- 
жуїков 'та інші.

Підвищенню успішності слу
хачів сприяло те, іцо ми вивчали 
програму, тісно поєднуючи її з ви
рішенням політичних і господар
ських завдань, поставлених пе
ред радянським народом XIX з’їз
дом КЇЇРС, п’ятою сесією Верхов
ної Ради СРСР, постановами ве
ресневого та лютнево-березневого 
Пленумів ЦІЇ КЛРС і іншими рі
шеннями партії і радянського 
уряду, спрямованими на забезпе
чення постійно зростаючих мате
ріальних і культурних запитів 
радянських людей.

Заняття в нашому гуртку про
водились під систематичним кон
тролем бюро партійної організа
ції.. Воно подавало нам необхідну 
допомогу, вказувало на недоліки.

Зваживши на вказівки бюро, 

вень заробітної плати робітників 
і службовців, реальні доходи кол
госпного селянства. Тепер трудя
щі купують за 433 карбованці 
ту кількість товарів, яку вони 
купували в 1947 році за тисячу 
карбованців.

В Радянському Союзі доход ро
бітничого класу не вичерпується 
грошовою заробітною платою, а 
колгоспного селянства—доходами 
по трудоднях. Трудящі мають до
датково великі доходи у вигляді 
допомог по соціальному страху
ванню робітникам і службовцям, 
безплатного навчання в школі, 
лікування, пенсій по соціальному 
забезпеченню, безплатних або 
пільгових путівок у санаторії 'і 
дитячі заклади, щорічних від
пусток із збереженням заробіт
ної плати та інших виплат за ра
хунок держави. В цьому році іна 
соціально-культурні заходи пе
редбачена величезна сума—141,3 
мільярда карбованців, або майже 
на 10 процентів більше в порів
нянні з попередніми підсумками 
виконання бюджету за минулий 
рік.

Неухильне піднесення ЖИТТЄ
ВОГО рівня радянського народу 
особливо показове ігри порівнянні 
з матеріальним становищем тру
дящих у країнах капіталу. 'Гам 
нечувано зростають прибутки ка
піталістів і безперервно знижую
ться заробітки робітників і дохо
ди селян. Наприклад, в Сполуче
них Штатах реальна заробітна 
плата значно нижча, ніж до вій
ни. В Англії вона скоротилася 
проти довоєнного- рівня на 20 
процентів, у Франції та Італії 
зарплата впала більш як удвоє. 
Капіталісти роздувають ціни на 
товари і продукти харчування. 
Так, в Англії ціни зросли проти 
довоєнних на 125 процентів.

Радянські люди впевнено див
ляться в майбутнє. Вони знають, 
що життя їх кращає, іцо благо 
людини праці, процвітання наро
ду є найвищим законом Комуніс
тичної партії та Радянського уря
ду. Яскравим свідченням послі
довного руху нашої Батьківщини 
по шляху прогресу і розквіту є 
Державний бюджет СРСР на 
1954 рік, затверджений Верхов
ною Радою Союзу РСР.

А. МІЛЯЄВ.

знання
ми своєчасно виправили хиби, 
допущені при комплектуванні 
гуртка. Були, наприклад, відчис
лені зі складу слухачів товари
ші, які через похилий Вік та з 
інших поважних причин пропус
кали .заняття, відставали в нав
чанні.

В гуртку проведемо три пов
торних заняття а порядку огля
дових лекцій по окремих історич
них етапах діяльності Комуніс
тичної партії. Ці заняття спря
мували увагу слухачів на виз
начення змісту політики нашої 
партії й уряду по будівництву 
комунізму в нашій країні, а та
кож допомогли глибше зрозуміти 
завдання, що стоять перед радян
ським народом на сучасному іс
торичному етапі.

Підсумкові заняття показали 
глибокі знання слухачів з історії 
партії, їх вміння орієнтуватися в 
сучасних міжнародних подіях і 
політично вірно оцінювати їх.

Т. СЕВЕРИН, 
пропагандист.

Хви.поючі дні переживає наша 
радянська Батьківщина. Від За
карпаття до Курільських островів, 
від Нової Землі до Паміру трудя
щі нашої країни урочисто відзна
чають велике національне свято— 
300-річчя возз’єднання України з 
Росією. Свято з приводу цієї важ
ливої події в житті радянських 
людей вилилось у яскраву демон
страцію успіхів нашої соціалістич
ної культури, демонстрацію по
лум'яного радянського патріотизму' 
і нерушимої дружби народів Со
юзу РСР.

Художній колектив міського Бу
динку культури присвятив цій зна
менній даті свою виставу за п’єсою 
О. Корнійчука «Богдан Хмель
ницький». Це радісна подія в 
культурному житті нашого міста.

Яскраві, хвилюючі картини істо
рії визвольної боротьби волелюб
ного українського народу проти 
польської шляхти, здійснення ві
ковічних прагнень українського 
народу — возз’єднання з своїм 
старшим братом — великим ро
сійським народом постають перед 
глядачами в п’єсі «Богдан Хмель
ницький».

В постановці спектаклю взяли 
участь близько 100 учасників ху
дожньої самодіяльності — праців
ників підприємств, установ та уч
нів навчальних закладів міста.

Головний герой твору — укра
їнський народ, стійкий і мудрий в 
боротьбі з ворогами, який палко 
любить свою батьківщину, глибо
ко впевнений у свою перемогу. 
Ного завітна мета і прагнення — 
возз’єднатись з великим росій
ським народом.

Драматург втілив у своїй п’єсі 
один з яскравих епізодів бороть
би українського народу, найкращі 
його ідеї, почуття і думки.

Ось чому п’єса користується 
великим успіхом у глядача.

Яскравий образ полководця ук
раїнського народу Богдана Хмель
ницького створив учасник драма
тичного колективу — працівник 
артілі «П’ята п'ятирічка» І. Пет
ренко. його гра захоплює гляда
чів. Богдан у виконанні Петренка— 
вірний, непохитний виразник 
прагнень українського народу.

Роль народного героя полков
ника Кривоноса вдало виконує 
працівник артілі «Укоопхудож- 
ник» Т. Семеніхін. Недарма цей 
образ глибоко хвилює глядачів і 
викликає симпатії до його прозор
ливості, правдивості і вольовитос- 
ті. Максим Кривонос постає перед 
глядачами як мужній, прямоліній
ний, чесний борець за свободу 
свого народу, ненависний і непід
купний до ворогів.

Надовго залишається в пам’яті 
роль полковника Богуна, яку доб
ре виконує секретар міськкому 
ЛКСМУ О. Мальований. Богун у 
його виконанні — хоробрий козак, 
січовик, до кінця вірний тій вели

Московська область. Шириться змагання колгоспів Ук
раїнської РСР із сільськогосподарськими артілями Підмосков'я. 
Недавно в Наро-Фоминському районі побували представники 
сільгоспартілі імені Шевченка, Золотоношського району, Черка
ської області. Вони оглянули ряд колгоспів, ознайомились з дос
відом передовиків сільського господарства, розповіли про свої 
досягнення. Гості викликали на соціалістичне змагання колгосп
ників сільгоспартілі імені 8 березня.

На знімку: колгоспники сільгоспартілі імені 8 березня 
зустрічають українських колгоспників.

Фото В. Зуніна. Прескдіше ТАРС.

кій справі, якій він присвятив 
своє життя.

З глибоким хвилюванням сприй
має глядач образ козака Тура, 
роль якого виконує працівник 
тресту «Укрвуглемонтаж» т. Лаза- 
рєв. Тур в ім’я перемоги над во
рогом, в ім’я врятування своєї 
батьківщини самовіддано жертвує,, 
своїм життям.

Симпатією у глядачів користує-л, 
ться образ богатиря Довбні. Ви
конавець цієї ролі — працівник 
міської санстанції Г. Шквиря зу
мів надати своєму героєві риси 
ліричної „безпосередності. Перед 
нами у всій красі постає рядовий 22^ 
представник народу з ніжним 
добрим серцем.

Цікаву роль старої козачки 
Варвари майстерно виконує до
машня господарка Фролова. Вар
вара своєю смертю врятовує Бог
дана і викриває зрадницю Зосю.

Вдало виконують ролі Адама 
Кісіля — працівник шахти № 2-3 
К- Кондирєв, дяка Гаврила — 
літпрацівник міського радіомов
лення О. Бузинник, панни Зосі— 
т. Коротка та інші.

Боягузливого, пихатого авантю
риста, запроданця ієзуїтів і поль
ської шляхти Лизогуба добре ви
конує працівник тресту «Укрвугле
монтаж» Ю. Ігнатенко. Кошачі ру
хи, м’яка мова, прагнення уникнути 
прямих питань, вміння замаскува
ти свій настрій і справжні відно
шення до людей і подій роблять 
цей образ цікавим і небанальним.

Слід відзначити роботу режисе
ра спектаклю заслуженого артиста 
УРСР І П. Сагайдарова, який зу
мів у постановці яскраво відобра
зити пафос героїки, дух епохи виз
волення українського народу з-під 
шляхетського гноблення, ідею 
возз’єднання українського народу 
з великим російським народом.

Художнє оформлення спектак
лю виконане під керівництвом ху
дожника Семеніченка, музикаль
не — здійснено Ремесником і Ми- 
хайловим. Вони зуміли правдиво 
і художньо відобразити побут ук
раїнців того часу.

Не можна обійти і деякі недолі
ки вистави. Відчуваються недо
робленості в засвоєнні окремих 
мізансцен окремими виконавцями. 
Необхідно знайти ще глибший 
внутрішній ритм спектаклю, до
могтись того, щоб всі учасники 
грали не лише в монологах, але й 
після закінчення слів. Слід зроби
ти більш виразними закулісні 
ефекти (постріли, людський гомін 
і Т. д.).

Не дивлячись на ці недоробле
ності, спектакль в цілому заслуго
вує високої оцінки, його з задо
воленням сприйняли трудящі міс
та. Колектив художньої самоді
яльності міського Будинку культу
ри з честю витримав свій перший 
творчий іспит.

Д. Ш КА ГУЛ А.
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Соціалістичне зма гання шахтарів Олександрії і Ткібулі

Хай міцніють узи нашої дружби!
Нерозривними узами дружби 

зв’язані українські і грузин
ські шахтарі. Півтора роки 
змагаються між собою колек
тиви двох шахт: Олександрій
ської № 2-3 і ткібульської іме
ні Молотова. Ця співдружність 
пщ^сить хороші результати.

підведення підсумків 
змагання, обміну досвідом ро
боти у Ткібулі побувала деле
гація гірників шахти № 2-3.

Зустрічі українських вугіль
ників з грузинськими друзями 
перетворились у яскраву д*е- 
м4^к Мію нерушимої дружби 
лвЗ^Датніх народів, безмеж
ної любові до свого старшого 
брата — великого російського 
народу. 4

Нижче вміщуємо окремі вис
тупи учасників делегації.

У наших друзів
Гірники шахти імені Молотова 

енергійно борються за вугілля. 
Це ВИДНО З ТОГО, ЩО З МІСЯЦЯ 'В 

місяць зростає видобуто® палива, 
підвищується ПРОДУКТИВНІСТЬ 
праці.

іМою увагу привернув стан 
пнутрішахтного транспорту. Шпа
ли лежать на хорошому баласті, 
вагони чисті, «мащені, леткі в хо
ду. Скрізь чистота і порядок. То
му і аваріій тут не буває.

Нам багато є в чому повчи
тись у грузинських товаришів. 
Взяти для прикладу нашу шахту. 
Вадко де в ній сухо і до цього, як 
не дивно, у нас звикли.

Після повернення з Ткібулі я 
докладно розповіла своїм товари
шам про свої враження, про все 
те передове, що довелася нам 
побачити на шахті імені Моло
това.

Ми докладемо всіх зусиль, щоб 
у змаганні з нашими грузин
ськими друзями вийти перемож
цями.

Надовго залишаться в пам’яті 
дні перебування в сонячній Гру
зії. І хочеться так працювати, 
щоб неухильно підвищувалась 
продуктивність праці, вростав ви
добуток вугілля, щоб наша люби
ма Батьківщина була ще багат
шою.

Наша дружба буде день у день 
міцніти і приносити благодатні 
плоди.

Л. БЕНЬКО, 
відкатниця.

В місті
Місто прокинулось дуже рано. 

Як тільки із-за -пір показалось 
сонце, то тут, то там з’являють
ся люди. Одні поспішають на 
шахту, інші—на будови, збагачу
вальну фабрику. Мчать вантажні 
машини, легкові таксі, автобуси, 
проносяться ешелони з вугіллям.

Ранком делегація шахтарів Олек
сандрії приїхала на шахту імені 
Молотова. Перед входом в управ
ління на червоному полотнищі 
українською мовою .слова палко
го привіту гірникам Олександрій
ської шахти № 2-3.

'Переодягнувшись, всі члени 
делегації сіли в підземний трам
вай, а через кілька хвилин кліть 
спустила їх на стометрову глиби
ну. Звідси вони направились до 
забоїв.

Шахта справляє велике вра
ження. Яро це йде жвавий обмін 
думками.

— Порядок який, — каже від-

Єдина шахтарська сім’я. Передові гірники двох міст: грузинського — Ткібулі і українського — 
Олександрії.

На знімку зліва направо: Герой Соціалістичної Праці вибійник А. Касрадзе, посадчик К. Бо- 
гатирьов, Герой Соціалістичної Праці прохідник П. Челішвілі, вантажник А. Бердашвілі, наваловідбій
ник Є. Шмаков, прохідник М. Кравцов. Фотомонтаж Д. Сабелашвілі.
------------------------------------------------------ о о-------------------------------------------------------

Плоди дійового змагання
Недавно делегація нашої шах

ти № 2-3 повернулася з Ткібу- 
лі, куди ми їздили для підведен
ня підсумків соціалістичного зма
гання з гірниками шахти імені 
Молотова.

Тепло, сердечно ігрийняли нас, 
українських вугільників, наші 
грузинські друзі.

Багато цікавого і повчального 
побачили ми на шахтах Ткібулі. 
Металеве кріплення, механізація 
трудомістких робіт, гідрозакладка 
та інші передові методи викли
кали у нас жвавий інтерес.

На зборах були обговорені під
сумки соціалістичного змагання 
обох колективів. Шахта імені 
Молотова — передове підмриємст- 
во тресту «Ткібудвугілля» і ком
бінату «Грузвугілля». Вона знач
но перевиконала чотиримісячний 
план, видавши додатково кілька

Ткібулі
катниця Лідія Беньюо. — Вчи
тися нам треба у грузинських 
товаришів.

— Що правда, то правда, — 
погоджується наваловідбійник 
Єгоїр Шмаков. — А світла скіль
ки, наче на поверхні.

Попереду всіх іде начальник 
шахти Михайло Сидорович Кик- 
івадае. Він розповідає про історію 
шахти, про' труднощі, які зустрі
чались, про трудові діла гірників. 
Так непомітно ми дійшли до міс
ця, яке всіх давно цікавило.

— Ну, ось і металеве кріп
лення, дивіться, — сказав він.

— Кріплення тут різного' ха
рактеру: є і двотаврові балки, 
труби невеликого діаметру, а де— 
просто борти підтримують вузькі 
залізні пластини, встановлені од
на біля одної.

— Раніше, — каже головний 
інженер шахти Георгій Георгійо
вич Размадзе, — ми щомісяця 

тисяч тонн палива.
Гірники наполегливо борються 

за збільшення виробітку. Про це 
свідчить той факт, що вони пе
ревищили зобов'язання по про
дуктивності праці па 10 процен
тів. У травні шахта працює так 
само успішно. Свої трудові успі
хи наші друзі присвятили слав
ному ювілею, великому всенарод
ному святу — 300-річчя возз’єд
нання України з Росією, до якого 
всі ми готувались з піднесенням.

Наша делегація обмінялася з 
молотовцями досвідом роботи, роз
повіла їм про те, як олександрій
ські гірники виконують свої зо
бов’язання, борються за збіль
шення видобутку вугілля. Нам 
не довелося червоніти перед то
варишами.

Від імені трудівників шахти 
№ 2-3 наша делегація уклала 

втрачали на кріпильному лісі де
сятки тисяч карбованців. Колек
тив, за прикладом передових шахт 
країни, вирішив застосувати ме
талеве кріплення. Це себе ви
правдало. Тепер замість збитків 
шахта має прибуток.

Технічний керівник детально 
роапов'ідає, як розгорталась бо
ротьба гірників за впроваджен
ня нового, передового, як вони 
втілювали досвід російських і ук
раїнських шахтарів.

Чим далі йде бесіда, тим яс
кравіше розкриваються слаївіні 
успіхи шахтарів, їх .натхненна 
праця на благо Батьківщини.

В одному з забоїв провадиться 
підготовка до створення відкри
тих запасів вугілля. Взяти йото 
не так просто. Вугленосний шар 
відділений кам’яною глибою. Зір
вати її — порушиться покрівля. 
Інженери ставлять сюди породо
навантажувальну машину. І ми 
бачимо її за роботою. Зі скрего
том впиваються стальні зуби ма
шини в каміння. Важко робити 

договір па соціалістичне змаган
ня на 1954 рік з колективом 
шахти імені Молотова. Особисто 
я викликав на соціалістичне зма
гання передового вибійника Ака- 
кія Хорхюмелідзе. Я сказав йому: 
«Давай, брате, змагатися. Хай 
наше змагання, наша спільна пра
ця послужать священній справі 
зміцнення могутності любимої 
радянської Батьківщини». Акакій 
Хорхомелідзе з радістю прийняв 
мій виклик.

Свої підвищені зобов’язання 
колектив нашої шахти перетво
рює в життя. Так, дільниця № 4 
перша достроково виконала п’я
тимісячний план. Високих показ
ників домігся і я, давши в пер
шій половині травня 130 про
центів норми.

М. КРАВЦОВ, 
прохідник шахти № 2-3.

проходку, але машина бере своє, 
рухається вперед.

Крізь гуркіт і брязкіт заліза 
доносяться слова машиніста:

—Иезабаром буде вугілля. Ма
буть, завтра або післязавтра.

Тим часом по транспортерних 
стрічках рухається вугілля. Гір
ники видають останні тонни па
лива в рахунок чотиримісячнюіго 
плану.

Добре працюють грузинські 
шахтарі. Високопродуктивна пра
ця забезпечує їм хороші заробіт
ки. Вибійники тт. Кублашвілі, 
Арабідае, Хорхомелідзе і багато 
інших щомісяця одержують по 5 
—6 тисяч карбованців.

Делегація олександрійців побу
вала на квартирах у гірників. 
Заможно живуть вугільники. В 
кімнатах нікельові ліжка, бага
толампові радіоприймачі, стильна 
мебля, килими. Близько десяти 
гірників шахти за останній час 
придбали піаніно.

Ми йдемо по широких асфаль
тових вулицях Ткібулі. Місто В

Вийдемо 
переможцями
Чудове враження справили на 

мене шахти імені Молотова та 
імені Сталіна, де я і інші учас
ники делегації знайомились з іх 
роботою.

Грузинські товариші прийня
ли нас, як рідних братів. За цс 
їм сердечно спасибі.

Лід час перебування в Ткібулі 
я зустрічався з багатьма шахта
рями. Ми домовилися з Героєм Со
ціалістичної Праці прохідииком 
т. Челішвілі листуватись, обміню
ватись досвідом, повідомляти один 
одного про здобуті успіхи.

Першого травня разом з гру
зинськими друзями ми відзначали 
всенародне свято. Повз трибуну 
проходила одна колона гірників 
за другою. Шахтарі рапортували 
про дострокове виконання вироб
ничих планів, демонстрували свою 
безмежну відданість Комуністич
ній партії і Радянському урядо
ві, свою палку любо® до старшо
го брата — великого російського 
народу, до всіх народів нашої 
багатонаціональної соціалістичної 
держави.

Ми уклали договір на змаган
ня на 1954 рік між колективами 
двох шахт. Високі зобов’язання 
взяті нами. Вони вимагають на
пруженої, наполегливої праці. Ус
піх цього змагання набагато за
лежатиме віід того, як наші проф
спілкові організації керуватимуть 
ним, як вони підхоплюватимуть 
передовий досвід, популяризуїва- 
тимуть до-сягнення кращих ви
робничників.

Слід сказати, що на шахті іме
ні Молотова успішно застосову
ють графік циклічності, а у нас, 
на шахті № 2-3, з цією спра
вою далеко не гаразд. Отже нам 
слід звернути особливу увагу на 
те, щоб широко впровадити про
гресивний метод роїботи.

Як і інші гірники, я дотримую 
слова, взятого у змаганні. Щодня 
виконую норму на 125—130 
процентів. Ми повинні докласти 
всіх зусиль, щоб неухильно під
вищувати продуктивність праці, 
вийти переможцями у змаганні з 
грузинськими товаришами.

К. БОГАТИРЬОВ, 
почесний шахтар, посадчик лав.

риштуваннях новобудов. Спо
руджуються дитячі садки, ясла, 
магазини, клуби і інші культур- 
ночпо'бутові заклади. Днями зда
но в експлуатацію монументаль
ний будинок, в якому розмістить
ся райком партії і райвиконком. 
Рядом будується Палац культури, 
триповерховий житловий буди
нок.

їВсе робиться добротно, з лю
бов’ю, смаком.

З ким би ми не розмовляли: 
шахтарем, мул яром, штукатуром 
— кожний пишається своїм міс
том, його прекрасним майбутнім.

...І ось настав останній день 
перебування олександрійців у 
братній Грузії. Закінчився обмін 
досвідом, підведені, результати 
роботи, підписаний новий договір 
на соціалістичне змагання. Лу
нають слова дружби, привіту, по
бажання щастя, нових успіхів.

іВ Ткібулі українських шахта
рі® зустрічали, ж друзі®, а про
воджали, як рідних братів.

і А. ЛЬВОВ. ,
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Міжнародний день 
захисту дітей

В. ІВАНОВА, 
заступник голови Антифашистського комітету радянської молоді

Міжнародний огляд

Обговорення корейського питання 
на Женевській нараді

1 червня прогресивна громад
ськість всього світу п'ятий раз 
відзначає Міжнародний день за
хисту дітей.

Цілі і завдання Міжнародного 
дня захисту дітей — мобіжація 
широких мас на посилення бо
ротьби за життя, за здоров’я, за 
право на навчання для всіх дітей 
земної кулі — близькі і дорогі 
кожній матері, кожній чесній 
людині, незалежно від відміннос
тей у поглядах і переконаннях. 
Врятувати дітей від страхіть вій
ни, забезпечити їм світле і радіс
не дитинство, нормальні умови 
життя, виростити з них фізич
но і духовно здорових, освічених 
членів суспільства — висока гу
манна мета.

В пам'яті народів ще свіжі 
страхіття другої світової війни, 
їв результаті якої 13 мільйонів 
дітей Європи втратили батьків, а 
21 мільйон — рідну домівку. 
Людство ще не встигло оправитись 
від нещасть минулої сватової 
війни, а купка оскаженілих ім
періалістів уже готує нову, ще 
більш спустошливу і кровопро
литну війну.

Тепер діти більше, ніж будь- 
коли, потребують захисту, бо ні
коли ще їх становище їв країнах 
■капіталу не було таким тяжким 
і безвідрадним. Капіталістична 
система прирікає на голод, злидні 
і вимирання мільйони дітей. 
Злиденне існування змушує міль
йони дітей кидати школи і йти 
на фабрики і заводи, де вони за
знають жорстокої ешілуатації.

У Франції змушений працюва
ти по найму кожний третій під
літок., який досягнув чотирнадця
тирічного віку. Третина всіх ро
бітників Еквадору — це діти до 
12 років. В Італії понад один 
мільйон дітей замість того, щоб 
вчитися в школі, працюють в 
промисловості і сільському госпо
дарстві. Знамениті іранські кили
ми здебільшого робляться руками 
дітей. У килимовій промисловості 
Ірану 60 процентів робітників— 
діти до 14 років, серед них не
мало чотирирічних.

Для мільйонів дітей капіталіс
тичного світу лишається нероз
в’язною проблема освіти. Так, за 
підрахунками урядового уповно
важеного у справах освіти СІЛА 
Ерла Мажпрата, близько півтора 
мільйона американських дітей у 
віці від 7 до 17 років позбавлені 
можливості регулярно відвідувати 
школу. В Туреччині, за визнан
ням газети «Єні Істанбул», 80 
процентів всього населення краї
ни неписьменні. Із сорока тисяч 
турецьких сіл в 28 тисячах не
має навіть початкових шкіл.

Капіталізм не тільки віднімає 
у дітей дитинство, калічить їх 
життя, але й спотворює дитячі 
душі, розбещує їх психіку. Для 
цього використовуються всі засо
би ідеологічного впливу: школа, 
література., кіно, театр, радіо. 
Пропаганда війни, расова нена
висть, придушення національної 
культури інших народів, жорсто
кість і грубість — ось основна 
лінія виховання підростаючого 
покоління в капіталістичному 
світі. В знаряддя прославлення 

війни, пропаганди звірства і на
сильства перетворені навіть ди
тячі іграшки. Отрутою людино- 
іненавиеництва отруюють дітвору 
горезвісні «коміікси» — мерзенні 
книжки, заповнені описами 
■вбивств і пограбувань.

На боротьбу проти капіталіс
тичного гніту, за мир і демокра
тію піднімаються все нові верст
ви трудящих земної кулі, зростає 
і міцніє рух прихильників миру, 
складовою частиною якого є рух 
на захист дітей. Все більше лю
дей доброї волі, проймається сві
домістю, що не можна захищати 
життя, здоіров’я і благополуччя 
дітей, не відстоюючи справу ми- 
РУ-'

В цій благородній боротьбі на 
захист дітей запалюючим прикла
дом для народів світу є щасливе 
і світле життя підростаючого по
коління Радянського Союзу і ви
датні успіхи в розв’язанні дитя
чої проблеми, досягнуті в краї
нах народної демократії.

■Піклуючись про благо народу, 
Комуністична партія і Радян
ський уряд особливу увагу при
діляють дітям. Юне покоління в 
нашій країні оточене всенарод
ною любов’ю. Радянським дітям 
забезпечене щасливе сьогодні і 
ще більш щасливе завтра.

В Радянському Союзі запро
ваджена загальна обов'язкова 
семирічна освіта. Тепер постав
лено завдання завершити до кін
ця цієї п’ятирічки перехід від 
семирічної освіти на загальну 
середню освіту в столицях рес
публік, у великих містах та про
мислових центрах і підготувати 
умови для повного здійснення в 
наступній п’ятирічці загальної 
середньої освіти.

Шкільне навчання доповнює
ться позашкільним вихованням. 
У нашій країні налічується по
над 2.500 позашкільних дитячих 
закладів, палаці® і будинків піо
нерів, значна кількість станцій 
юних техніків, юних натураліс
тів, дитячих парків і стадіонів, 
залізниць. Нашу дітвору об
служують 140 спеціальних ди
тячих театрів. Протягом літа ми
нулого рожу понад 5 мільйонів 
500 тисяч дітей і підлітків від
почивали в піонерських таборах, 
дитячих санаторіях, провели екс
курсійно-туристські подорожі і 
походи.

Радянській системі навчання і 
виховання на відміну від бур
жуазної чужа в будь-якій мірі 
ідеологія расової або національ
ної ворожнечі. Радянська школа 
пройнята високими ідеями миру, 
любові до Батьківщини і поваги 
до інших народів.

Використовуючи багатим досвід 
Радянського Союзу, трудящі кра
їн народної демократії також 
створюють нові умови життя для 
своїх дітей. Вони досягай вели
чезних успіхів у справі вихо
вання дітей і демократизації 
школи.

В цьому році, як і в попередні 
роки, Міжнародний день захисту 
дітей буде могутньою демонстра
цією сил демократії і прогресу, 
які стали на боротьбу за мир, за 
краще майбутнє дітей.

Наприкінці минулого тижня на 
Женевській нараді відновилось об
говорення корейського питання. 
Відомо, що західні держави на чо
лі з Сполученими Штатами під 
усякими приводами відтягували 
його обговорення, чекаючи резуль
татів «виборів», інсценованих лі- 
синманівцями в Південній Кореї 
20 травня. Комедія цих «виборів», 
які проходили в умовах поліцей
ської сваволі, розрахована була на 
те, щоб показати,що режим Лі 
Син Мана нібито користується в 
Південній Кореї підтримкою на
роду і що тепер це «розв'язання» 
корейського питання полягає, мов
ляв, лише в проведенні виборів у 
Північній Кореї.

Проте цей маневр американ
ської дипломатії зазнав провалу. 
«Вибори» в Південній Кореї ви
явились комедією, розіграною лі- 
синманівською клікою за амери
канською указкою. Незважаючи 
на кривавий терор, насильства і 
прямі підробки,- «вибори» не при
несли Лі Син Ману бажаної біль
шості і показали, що лісин.манів- 
ська кліка ненависна корейському 
народові і тримається лише на 
американських штикєіх.

Корейське питання в Женеві 
обговорювалося вже на 11 засі
даннях. На них виступили майже 
всі учасники наради. Проте до
сі конкретну програму розв’язан
ня корейського питання на мир
ній і демократичній основі внесла 
лише делегація Корейської На
родно-Демократичної Республіки: 

*ці пропозиції були підтримані і 
Китайською Народною Республі
кою. Що ж до делегації Сполуче
них Штатів і представників дер
жав, які йдуть за ними, то їх зу
силля спрямовані для того, щоб 
спробувати нав'язати корейському

Заява
ЛОНДОН. (ТАРС). Як передає 

агентство Рейтер, відповідаючи 25 
травня на запитання в палаті гро
мад, прем'єр-міністр Черчілль зно
ву заявив, тцо проваджена Англі
єю політика не брати ніяких зобо
в’язань у Південно-Східній Азії 
доти, поки не будуть відомі ре
зультати Женевської наради, ли
шається в силі.

Вимушені визнання 
лісинманівських 

властей
ПХЕНЬЯН, 26. (ТАРС). Як по

відомляється, розрекламована 
американцями так звана програма 
«економічної відбудови» Південної 
Кореї зазнає повного провалу. За 
повідомленням кореспондента 
агентства Фран? Пресе, це були 
змушені визнати навіть самі лі- 
синманівські власті в заяві, опуб
лікованій вчора південнокорей- 
ською газетою «Кореан ріпаблік». 
Відмітивши, що американська про
грама «економічної відбудови» 
Південної Кореї зазнає «повного 
банкрутства», лісинманівські влас
ті обвинуватили Сполучені Штати 
в тому, що вони «практично не 
зробили нічого» для справжньої 
відбудови і що вони намагаються 

поставити Південну Корею в за

лежність від Японії «в галузі го
тової продукції і сировини».

Вказавши на все зростаючу ін
фляцію, лісинманівські власті за
являють, що коли становище не 
зміниться, то Південній Кореї за
грожує «повний економічний крах». 

народові за столом наради те, що 
їм не вдалося нав'язати шляхом 
збройної агресії.

Засідання, яке відбулося 22 
травня, з новою силою показало, 
що в підході до розв'язання ко
рейської проблеми є дві проти
лежні лінії. Заходи, що їх пропо
нує делегація Корейської Народ
но-Демократичної Республіки і 
підтримують Радянський Союз і 
Китай, спрямовані до якнайшвид
шого відновлення єдності Кореї, 
до створення єдиної, незалежної, 
демократичної корейської держави. 
Розв’язати це національне зав
дання повинен сам корейський на
род, а всі держави, заінтересова
ні в підтриманні миру на Дале
кому Сході, покликані сприяти 
цій справі. Виходячи з цього, де
легація Корейської Народно-Де
мократичної Республіки пропонує 
провести по всій Кореї вибори в 
умовах справді вільного волеви
явлення населення. Такі вибори 
повинна підготувати і провести 
загальнокорейська комісія, яка 
складатиметься з представників 
північної і південної частин кра
їни.

Основною причиною, яка пере
шкоджає тепер проведенню віль
них виборів по всій Кореї, є при
сутність у країні іноземних військ. 
Тому пропозиція Корейської На
родно-Демократичної Республіки 
передбачає виведення з території 
Кореї в п’ятимісячний строк всіх 
іноземних військ.

На засіданні 22 травня делега
ції Китайської Народної Респуб
ліки і Корейської Народно-Демо
кратичної Республіки внесли до
даткову пропозицію, спрямовану 
на дальше полегшення остаточного 
мирного врегулювання в Кореї.

Черчілля в палаті громад
Він підкреслив, що проектовані 

штабні переговори п’яти держав 
— Сполучених Штатів, Англії, 
Франції, Австралії і Нової Зелан
дії — зовсім не зв’язані з перед
бачуваним створенням оборонного 
пакту для Південно-Східної Азії. 
(Так іменують створюваний Спо
лученими Штатами воєнний блок 

ОЛЕКСА НАРІЙСЬКА 
ШКОЛА МЕДИЧНИХ СЕСТЕР

ОГОЛОШУЄ

ПРИЙОМ УЧНІВ
на перший курс 

1954—1955 навчального року.
Громадяни жіночої статі віком від 14 до ЗО років, що 

мають освіту в обсязі 7 класів, приймаються на сестринський 
та акушерський відділи, жіночої і чоловічої статі—на фельд
шерський вечірній відділ без відриву від виробництва.

Вступники складають екзамени з української і російської 
мов (письмово й усно), математики—арифметики, алгебри й 
геометрії (письмово й усно), Конституції СРСР і УРСР.

Особи, що закінчили 7 класів на „5“ у 1953—1954 нав
чальному році, приймаються без екзаменів і забезпечуються 
стипендією.

Громадяни жіночої статі віком від 17 до ЗО років, що 
мають освіту в обсязі 10 класів, приймаються на акушерський 
відділ зі скороченим строком навчання (2 роки).

Вступники складають екзамени з української мови і літе
ратури (письмово (твір) і усно), російської мови і літератури 
(письмово (твір) і усно), історії СРСР.

Прийом заяв—з 1 червня по 1 серпня.
До заяви слід додати такі документи: свідоцтво про освіту 

(в оригіналі), свідоцтво про народження (в оригіналі), автобіог
рафію, три фотокартки, довідку про стан здоров'я.

Вступні екзамени—з 1 серпня.
Початок навчання—з 1 вересня.
Адреса: м. Олександрія, вулиця Пролетарська, 7.

ДИРЕКЦІЯ.

Вони запропонували створити ко
місію нейтральних країн, яка б, 
не втручаючись у справу корей
ського народу, наглядала за хо
дом виборів у Кореї.

Що ж протиставлять цим ясним 
і розумним пропозиціям Сполуче
ні Штати та їх портнериі^Ш^ступ 
22 травня лісинманівсько^Рделе- 
гата знову продемонстрував, що 
в основі американського підходу 
до корейської проблеми лежать 
агресивні цілі. США хочуть, щоб 
вибори в Кореї проходили в об
становці іноземної окупації, під 
контролем «комісії ООП».<йй- за
гально відомо, що 0011.^* вою
ючою стороною в Кореї.

Що ж до виведення іноземних 
військ з Кореї, то тут агресивна 
спрямованість цілей США і лі- 
синманівців виявляється особливо 
яскраво. США хочуть, щоб з Ко
реї пішли китайські народні доб
ровольці, але навідріз відмовляю
ться вивести з південної частини 
Кореї свої війська. Більше того, 
як показують факти, американ
ські генерали, порушуючи угоду 
про перемир’я, безперервно поси
люють свої війська в Кореї, по- 
стачаючи їм нове озброєння.

Цілком ясно, що позиція США 
не може служити справі остаточ
ного мирного врегулювання на 
корейській землі. Індійська газета 
«Свадхіната», торкаючись позиції, 
якої додержуються в Женеві при 
обговоренні корейського питання 
США та їх портнери, відмічає, що 
таку позицію можуть займати 
лише ті, хто заінтересований у 
збереженні воєнного вогнища на 
Корейському півострові для під
тримання напруженості в Азії і в 
усьому світі.

В. ХАРЬКОВ.

у Південно-Східній Азії. — Ред.). 
«Палаті не слід чекати, — зая

вив Черчілль, — що я скажу сьо
годні що-небудь більше, крім то
го, що політика уряду лишається 
незмінною, такою, як її не раз 
формулювали».

Редактор В. МАЛЕНКО.

Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 62.
БК—04506 Олександрійська міська друкарня, Кіровоградського обласного управління культури, м. Олександрія, вул. Шевченка, 71. Вам. № 1159 Т. 5.000



Хай вічно живе нерушима дружба

російського, українського і всіх

народів нашої країни!

Пролетарі всіх країн, єднайтеся! Рік видання ХХУ-й

СТАЛІНСЬКИЙ
ПРАПОР

ОРГАН ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО МІСЬККОМУ ТА РАЙКОМУ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ, МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД 

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
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Верховній Раді Російської Радянської 
Федеративної Соціалістичної Республіки 

Раді Міністрів Російської Радянської 
Федеративної Соціалістичної Республіки

Президія Верховної Ради СРСР, Рада 
Міністрів СРСР 1 Центральний Комітет 

^Комуністичної партії Радянського Союзу 
палко вітають робітників, колгоспників, ін
телігенцію, всіх трудящих Російської Ра
дянської Федеративної Соціалістичної Рес
публіки 1 поздоровляють їх з великим 
святом дружної сім'ї народів нашої соціа
лістичної Батьківщини — ЗООзріччям воз
з'єднання України з Росією.

Багатовікові узи нерушимої дружби 
зв'язують два великих слов’янських наро- 

4, ди — російський 1 український. Цю світ
лу, нерозривну дружбу народи-ібрати про
несли через суворі випробування століть. 
Вони розвивали і зміцнювали її на основі 
єдності походження, близькості мови, дав
ніх економічних, політичних 1 культурних 
зв’язків, у спільній визвольній боротьбі 
проти спільних ворогів. Постійне прагнен
ня двох братніх народів до тісного єднання 
і вічного союзу завершилось знаменним 
Історичним актом, проголошеним Переяс
лавською Радою.

Возз’єднання України з Росією відпові
дало корінним Інтересам і сподіванням ро
сіян і українців, воно мало величезне про
гресивне значення для цих народів-братів. 
Український народ був врятований від за
грози іноземного поневолення ' і дістав 
можливість свого національного розвитку. 
Російський народ знайшов в особі україн
ського нараду вірного друга. В результаті 
возз’єднання незмірно зросли сила, могут
ність і міжнародний авторитет Російської 
держави, яка стала центром і опорою для 
братніх народів у боротьбі з зовнішніми 
ворогами.

Російський народ прославив себе, як 
носій великих революційних ідей свободи 
і прогресу в боротьбі проти царського са
модержавства, поміщиків і буржуазії. Під 
керівництвом Комуністичної партії, зас
нованої найвидатнішим генієм людства — 
Володимиром Іллічем Леніним, російський 
пролетаріат згуртував трудящих Росії і 
привів їх до перемоги Великої Жовтневої 
соціалістичної революції. В цій героїчній 
боротьбі брав активну участь український 
пролетаріат—один з найбільших і най- 
бойовіших'загонів робітничого класу Ро
сії. Перемога соціалістичної революції на
завжди визволила народи нашої країни від 
соціального і національного гніту, закла
ла основи нерушимої дружби народів, їх 
тісного співробітництва 1 взаємної допомо
ги в будівництві комуністичного суспіль
ства.

Вірний ідеям ленінсько-сталінської на
ціональної політики російський народ по
дав щедру допомогу всім народам СРСР 
у створенні і зміцненні їх державності, в 
розвитку економіки і культури.

В союзі з великим російським народом, 
у братній сім’ї народів могутнього Радян
ського Союзу український народ здійснив 
своє вікове прагнення до возз’єднання 
всіх українських земель в єдиній Україн
ській радянській державі. Україна стала

однією з передових радянських республік 
— республікою вугілля й металу, потуж
ної машинобудівної індустрії, найбільшою 
житницею Радянського Союзу, однією з 
найбільших держав Європи.

У результаті перемоги соціалізму друж
ба народів нашої країни перетворилась в 
могутню, непереборну силу. Ця дружба 
ще більше загартувалась 1 зміцніла у вог
ні Великої Вітчизняної війни. Ніколи не 
померкне слава подвигів російського наро
ду. Його безприкладна мужність 1 стій
кість у захисті соціалістичної Вітчизни, 
небачений в історії героїзм на фронтах і 
самовіддана праця в тилу завоювали йому 
загальне визнання, як видатного народу.

Величні досягнення російського наро
ду в розвитку економіки і культури ви
кликають почуття гордості в серцях усіх 
радянських народів. Все зростаюча індуст
ріальна могутність Москви і Ленінграда, 
Уралу і Поволжя, Сибіру і Далекого Схо
ду, зростаюче й міцніюче соціалістичне 
сільське господарство Російської Федера
ції постають в ці знаменні дні як яскраве 
уособлення могутності нашої соціалістич
ної Батьківщини, яка йде до комунізму.

Видатні досягнення російського народу, 
Українського народу, всіх народів Радян
ського Союзу, тісно згуртованих навколо 
Комуністичної партії і Радянського уряду, 
запалюють трудящих всього світу в їх бо
ротьбі за визволення від капіталістичного 
рабства, вселяють впевненість у перемозі 
сил табору миру, демократії і соціалізму.

Нерушима дружба російського і україн
ського народів і всіх народів СРСР, скріп
лена кров’ю, пролитою в боротьбі проти 
спільних ворогів, зцементована будівни- 
чою творчою працею 1 взаємною допомо
гою, є величезним завоюванням нашої 
країни, могутньою животворною силою в 
боротьбі за комунізм.

Президія Верховної Ради СРСР, Рада 
Міністрів СРСР і Центральний Комітет 
Комуністичної партії Радянського Союзу 
висловлюють впевненість в тому, що ро
сійський народ 1 всі народи Російської Фе
дерації і далі будуть безустанно зміцню
вати могутність нашої славної Батьківщи
ни, віддадуть всі свої сили, енергію та 
ініціативу справі дальшого зростання 
важкої індустрії, могутнього піднесення 
сільського господарства, виробництва 
предметів народного споживання, неухиль
ного підвищення добробуту трудящих.

Хай живе Російська Радянська Федера
тивна Соціалістична Республіка!

Хай вічно живе нерушима дружба ро
сійського, українського 1 всіх народів на
шої країни!

Хай живе і процвітає наша славна Віт
чизна— Союз Радянських Соціалістичних 
Республік — незламний оплот миру в 
усьому світі!

Під прапором Маркса — Енгельса — 
Леніна — Сталіна, під керівництвом Ко
муністичної партії вперед, до перемоги 
комунізму!

, ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР 

РАДА МІНІСТРІВ СРСР 

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ 

РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ

Ювілейна сесія Верховної Ради РРФСР, 
присвячена 300-річчю возз'єднання 

України з Росією
Радісно, з величезним патріо

тичним піднесеавям відзначають 
народи Радянського Союзу ана- 
мвнву дату в історії нашої Бать
ківщини — ЗОО-річчя возз'єднан
ня України з Росією. Свято вели
кої, нерушимої дружби радян
ських народів вилилось в могут
ню демонстрацію згуртованості 
трудящих навколо Комуністичної 
партії і Радянського уряду.

29 травня, в Москві, у Велико
му Кремлівському палаці, відбу
лась Ювілейна сесія Верховної 
Ради РРФСР, присвячена 300- 
іріччю возз'єднання України з Ро
сією. На велике свято дружби 
приїхали гості з усіх кінці® ра
дянської землі. Заповнені ложі 
дипломатичного корпусу, радян
ських та іноземних журналістів.

Перша година дня. За столом 
•Голови з’являється Голова Вер
ховної Ради РРФСР Я. М. Сопов- 
йов і його заступники, в ложах 
—товариші Г. М. Маленнов, М. С. 
Хрущов, М. 0. Булганін, А. І. Мі- 
ноян, М. Г. Первухін, М. М. ІІІвер- 
ник, 0. І. Кириченно, М. А. Сус
лов, П. М. Поспелов, члени Прези
дії Верховної Ради і уряду 
РРФСР, представники делегацій 
братніх союаних республік, деле
гацій Москви, Ленінграда, Сталін- 
іграда, Сейму Польської Народної 
Республіки. Депутати і гості зу
стрічають їх бурхливими, трива
лими оплесками. Всі встають. Од
на з найстаріших учасниць де
легації Української РСР — лан
кова колгоспу імені Шевченка, 
Иереяслаїв-Хмельницькоіго району, 
Київської області, Герой Соціа
лістичної Праці 0. С. Хобта була 
запрошена в урядову ложу. Това
риші Г. М. Маленков, М. С. Хру
щов і М. 0. Булганін тепло віта
ли знатну українську колгоспни
цю, гідну представницю великого 
українського народу.

Ювілейну сесію відкриває ко
роткою вступною промовою Голо
ва Верховної Ради РРФСР Л. М. 
іСоловйов.

З великою радістю зустрічають 
учасники сесії повідомлення про

те, що на ім'я Верховної Радц і Ра
ди Міністрів РРФСР надійшло при
вітання Президії Верховної Ради 
СРСР, Ради Міністрів СРСР і 
Центрального Комітету Комуніс
тичної партії Радянського Союзу. 
Теист привітання оголошує Голо
ва Президії Верховної Ради 
РРФСР тов. М. П. Тарасов. Га
рячою овацією депутати і гості 
виражають свою любов і відда
ність рідному Радянському уря
дові, нашій славній Комуністич
ній партії, її Центральному Ко
мітетові.

З новою силою вибухає бурх
лива, тривала овація, коли го
ловуючий зачитує Указ Президії 
Верховної Ради СРСР про' наго
родження Російської Радянської 
Федеративної Соціалістичної Рес
публіки орденом Леніна.

Потім слово для доповіді «Про 
ЗООнріччя .возз'єднання України 
з Росією» надається Голові Ради 
Міністрів РРФСР тов. 0. М. Пу- 
занову, тепло зустрінутому при
сутніми.

Тов. (Пузаноїв сердечно вітає до
рогих гостей—посланців великого 
українського народу, представни
ків усіх братніх радянських рес
публік, Сейму Польської Народної 
Республіки, .які прибули на свят
кування 300-річчя возз’єднання 
України з Росією. Віїн висловлює 
глибоку подяку народам усіх 
братніх союзних республік за 
дружбу і довір’я, які незмінно 
виявляють до російського народу 
і до всіх народів Російської Фе
дерації.

Доповідач докладно спиняється 
на величезному історичному ана- 
ченні акту возз’єднання України 
з Росією.

300-річиий шлях .російського і 
українського народів показав міц
ність і нерушимість союзу двох 
братніх Слов’янських народів.

Під склепінням величезного за
лу Великого Кремлівського пала
цу довго гримлять бурхливі оп
лески у відповідь на здравицю на

(Закінчення на 2-й стор.)

УКАЗ
Президії Верховної Ради СРСР

Про нагородження Російської Радянської 
Федеративної Соціалістичної Республіки 

орденом Леніна
На ознаменування 300-річчя возз’єднання України з 

Росією і відзначаючи видатні успіхи російського народу і 
всіх народів Російської Федерації в державному, госпо
дарському і культурному будівництві, нагородити Росій
ську Радянську Федеративну Соціалістичну Республіку 
орденом Леніна.

Голова Президії Верховної Ради СРСР
К. ВОРОШИЛОВ.

Секретар Президії Верховної Ради СРСР
М. ПЄГОВ.

Москва, Кремль. 29 травня 1954 р.
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Ювілейна сесія Верховної Ради РРФСР, 
присвячена 300-річчю возз'єднання 

України з Росією
(Закінчення).

честь нерушимої дружби великих 
іросійського і українського наро
дів, братерської дружби між усі
ма народами нашої 'Країни, на 
честь рідного Радянського уряду 
іі великої Комуністичної партії— 
організатора і натхненника всіх 
перемог радянського народу.

іВ обстановці величезного- па
тріотичного піднесення Ювілейна 
сесія Верховної Радд РРФСР зус- 
трічаеШтроповицію надіслати при
вітання Президії Верховної Ради 
СРСР, Раді -Міністрів СРСР і 
Центральному Комітетові Кому
ністичної партії Радянського- Со
юзу. Текст привітання оголошує 
депутат М. Д. Казьмін.

Слово -надається керівникові 
української делегації — першо
му секретареві ЦК КП України 
тов. 0. І. Кириченку, тепло зус
трінутому присутніми.

Від імені 42-мільйоінінюіго ук
раїнського народу він передає ве
ликому російському народові, всім 
народам Російської Федерації, 
трудящим славно-ї столиці паяної 
Батьківщини — Москви гарячий 
братерський привіт і сердечне 
поздоровлення. з великим, радіс
ним святом.

Під бурхливі оплески присут
ніх промовець проголошує здра
вицю на честь дружби народів 
іСРіОР, на честь великої Вітчиз
ни — Союзу Радянських Соціа
лістичних Республік, на честь 
славної Комуністичної партії Ра
дянського Союзу і її Централь
ного Комітету.

Прийом у Кремлі на честь 
300-річчя возз'єднання 

України з Росією
-ЗО травня в Кремлі на ознаме

нування 300-річчя возз’єднаний 
України з Росією Президія 'Вер
ховної Ради і Рада Міністрів 
РРФСР влаштували великий при
йом.

В Георгіївському залі Велико
го Кремлівського палацу зібра
лись члени уряду СРСР, члени 
ЦК КПРіС, члени уряду РРФСР, 
прибулі на Ювілейну сесію Вер
ховної Ради РРФСР делегація Ук
раїнської РСР і делегації ініших 
союзних радянських республік, 
депутати Верховних Рад СРСР і 
РРФСР, -знатні люди московських 
промислових підприємств і будів
ництва, -працівники сільського 
го-сподаїрства, найвизначніші пред
ставники Радянської Армії, нау
ки, мистецтва, культури.

Бурхливими оплесками зустрі
ли присутні появу в залі товари
шів Г. М. Маленюова, М. С. Хру
щова, М. 0. Булганіна, А. І. Мі- 
кояна, М. Г. Первухііна, М. М. 
Шіверн-ика, 0. І. Кириченка, М. А. 
Суслова, П. М. Поспєл-ова, М. П. 
Тарасова, 0. М. Пузанова, Д. С. 
Коротчеінка, Н. Т. Кальченка.

Присутні -палко аплодували у 
відповідь на проголошувані това
ришами М. С. Хрущовим і М. II. 
Тарасовим здравиці на че-сть зна
менної дати — трьохсотріччя 
возз’єднання -України з Росією, на 
честь навіки нерушим-ої дружби 
і братерства великого російсько

Делегація України, в знак ві
кової нерозривної дружби, підно
сить Російській Федерації і ве
ликому російському народові пра
пор і -скриньку з адресом.

З привітанням виступає керів
ник Білоруської делегації —се
кретар ЦК КП Білорусії тов. Т. С. 
Горбунов.

Слово надається керівникові 
делегації Сейму Польської На
родної Республіки тов. Я. Дем- 
бовському. Він говорить про існу
вання -глибоких ідейних зв’язків, 
що об’єднували передових людей 
Польщі, Росії і України в різні 
періоди історії, «в’язків, які зміц
нювались вірою в творчі сили на
роду і остаточну перемогу народу 
в боротьбі за свободу.

Ювілейну сесію Верховної Ра
ди і в її особі російський народ і 
всі народи Російської Федерації 
вітали керівники делегацій всіх 
братніх союзних республік.

В величезним піднесенням 
учасники сесії приймають віталь
ний лист Верховній Раді Україн
ської РСР і великому українсько
му народові. Текст листа зачитує 
секретар Московського міськкому 
•КПРіС тов. К. 0. Фурцева.

Висловивши гарячу подяку до
рогим гостям за привітання і по
здоровлення з нагоди всенарод
ного свята, головуючий депутат 
Сол-овйов оголошує Ювілейну се
сію Верховної Ради РРФСР за
критою.

(РАТАУ).

го народу з українським народом 
та іншими народами Радянського 
Союзу, на честь мудрої Комуніс
тичної партії Радянського Союзу, 
на честь народів союзних радян
ських республік, на честь робіт
ничого класу і колгоспного се
лянства, за їх нерозривний союз, 
на честь доблесних Радянських 
Збройних Сил, на честь мирної 
політики Радянської держави, на 
честь діячів радянського права, 
науки, мистецтва, літератури.

Були проголошені здравиці на 
честь народу Польської Народної 
Республіки, делегація сейму якої 
була присутня на Ювілейній се
сії Верх-овної Ради РРФСР, здра
виці -на честь всіх народів могут
нього табору миру і демо
кратії.

В середині прийому в Георгієв- 
ському залі з’явився тепло зустрі
нутий присутніми товариш В. М. 
Молитов, який щойно прибув з 
Женеви.

к Прийом був яскравим виявом 
братерської єдності народів -Ра
дянського Союзу, -виявом єднання 
Комуністичної партії, уряду і ра
дянського народу.

* ♦
♦

Під час прийому відбувся ве
ликий концерт, в якому взяли 
участь найкращі артистичні си
ли країни.

(ТАРО).

Верховній Раді Союзу РСР 
Раді Міністрів Союзу РСР 

Центральному Комітетові 
Комуністичної партії Радянського Союзу

Ювілейна сесія Верховної Ради Російської Ра
дянської Федеративної Соціалістичної Республі
ки, присвячена 300-річчю возз’єднання України 
з Росією, сердечно дякує Президії Верховної Ради 
СРСР, Раді Міністрів СРСР і Центральному Ко
мітетові Комуністичної партії Радянського Союзу 
за їх тепле привітання робітникам, колгоспникам 
та інтелігенції, всім трудящим Російської Фе
дерації.

Знаменну історичну подію — 300-річчя воз
з'єднання України з Росією святкують не тільки 
росіяни й українці, але й усі народи нашої ба
гатонаціональної соціалістичної Батьківщини. У 
цьому знову з яскравою силою проявились неру
шима дружба -народів нашої країни, їх велика 
єдність і згуртованість навколо Комуністичної 
партії і Радянського Уряду.

Наїв-іки -разом! — сказали 300 рокіів тому 
один одному росіяни й українці, і ці мужні бра
терські слова наїкрес-теїйі тепер на прапорах усіх 
народів Радянського Союзу. Діружба і братерство 
трудящих Росії -і України викувані в спільній 
боротьбі проти всіх і всяких гнобителі®—проти 
царського самодержавства, -поміщицького гніту, 
капіталістичної експлуатації. Наша дружба 
с-кріпл-ена кров'ю, пролитою синами російського- 
і 'українського народів на фронтах громадян
ської війни, в боях за молоду Радянську 
республіку.

Б роки п’ятирічок, на -риштуваннях новобудов 
ще більше зміцніла наша дружба і братерська 
взаємодопомога. Російські робітники допомагали 
українцям споруджувати Дніінроге-с, Харківський 
тракторний, заводи «.Запоріжсталь», «Азов-сталь», 
Краматорський завод важкого машинобудування 
та багато інших. І в той же час українські ро
бітники були в рядах будівників Магнітогорсько
го і Кузнецького металургійних комбінатів, 
Сталіінтрад-сьїко-го і Челябінського тракторних 
заводів, Уралмашзаводу та -інших гігантів соціа
лістичної індустрії країни.

Російський народ пліч-о-пліч з українським 
та іншими народами Радянського Союзу захищав 
свободу -і незалежність соціалістичної Батьків
щини у Великій Вітчизняній -віі-йні, громив гіт
лерівські полчища, бився за визволення всього 
людства від загрози фашистського поневолення. 
В післявоєнні -роки трудящі Російської Федера
ції разом з усіма народами-братами не шкоду
ють сил і праці, перетворюючи в життя велич
ну програму комуністичного будівництва, -намі

чену Партією і Урядом. І в цій будівничий твор
чій праці все більше зміцнюються узи нашої 
нерозривної, запалюваної єдиною метою, дружби.

Радянський А ряд високо оцінив видатні істо
ричні заслуги російського народу, нагородивши 
Російську Радянську Федеративну Соціалістич
ну Республіку орденом Леніна. Приймаючи цю 
найвищу урядову нагороду з глибокою і сердеч
ною вдячністю, російський -народ і всі -народи 
Російської Федерації сповнені рішимості відпо
вісти новими успіхами творчої праці, ще більш 
активною і напруженою боротьбою за виконан
ня завдань, поставлених Партією і Урядом.

-Широкі її величні простори російської землі. 
Одним праіненням, однією метою інатхн-ені всі 
трудящі нашої Федерації — -вод берегів Тихого 
океану і кордоні® дружнього великого Китаю до 
Балтики, від суворого Заполяр'я до Чорното і 
Каспійського морів. Трудящі Російської Федера
ції запевняють Президію Верховної Ради СРСР, 
Раду Міністрів СРСР і Центральний Комітет 
Комуністичної партії Радянського Союзу в тому,^ 
що в-они, не шкодуючи сил, боротимуться з.-г^ 
дальші успіхи нашої могутньої соціалістичної ін
дустрії, за -круте піднесення -сільського господар
ства, за різке збільшення виробництва предметів 
народного споживання, і д-ал-і безустанно зміц
нюватимуть могутність і обороноздатність нашо-ї 
-великої Радянської Батьківщини.

Своєю вірністю ленінському прапорові проле
тарського інтернаціоналізму, братерства -і друж
би народів СРСР російський народ здобув любов 
і довір’я всіх народів нашої країни, всіх -народів 
світу. Російський народ дорожить цим довір’ям і 
в знаменні дні святкування 300-річчя возз’єд
нання України з Росією урочисто обіцяє і в май
бутньому виправдати це довір’я всіма своїми ді
лами, своєю допомогою братнім народам союзних 
республік у -великій справі будіївництва кому
нізму.

Хай живе, міцніє і шириться дружба росій
ського, українського і всіх народів Радянського 
Союзу!

Хай живе і процвітає наша могутня багато
національна Радянська Батьківщина — дорога 
■і любима мати всіх народів, що її населятодь!

Хай живе паш радний Радянський Уряд!
Хай живе натхненник і організатор вюіх пе

ремог нашого народу — Комуністична партія 
Радянського Союзу і її Центральний Комітет!

Прийнято на Ювілейній сесії Верховної Ради РРФСР, 
присвяченій 300-річчю возз’єднання України з Росією, 
29 травня 1954 року.

23 травня 1954 року. Народні торжества в столиці Радянської України—орденоносному Києві на 
честь 300-річчя возз'єднання України з Росією.

Фото Н. Цідильковського. Прескліше РАТАУ.
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Парад і демонстрація на Красній площі 
на честь 300-річчя возз'єднання 

України з Росією

Верховній Раді УРСР 
Великому українському народові 

від сесії Верховної Рада РРФСР
і російського народуВ яскравий весняний день ЗО 

травня Москва урочисто відзначи
ла всенародне свято — ЗОО-річ- 
чя возз’єднання України з Росією. 

На честь всенародного сівята на 
Красній площі відбулись військо
вий парад і демонстрація пред
ставників трудящих столиці.

Трибуни вздоївж Кремлівської 
стіни заповнили депутати Верхов
ної Ради СРОР і Верховної Ради 
РРФСР, делегація української 
РСР, делегації всіх союзних рес
публік, представники Польської 
Народної Республіки, передові 
люди промисловості, видатні вче
ні, діячі мистецтв, офіцери іі ге- 
нецИЙЇ, адмірали.

Цифра «300» виблискує золо
том на Красній площі, все вбран
ня якої присвячене братерській 
дружбі росіян і українців, усіх 
народів нашої країни. На будин
ку ГУМ’у в облямуванні держав
них прапорів союзних республік, 
барельєфи В. І. Леніна і Й. В. 
Сталіна.

і^валими оплесками зустріли 
присутні на площі появу на три
буні Мавзолею товаришів Г. М. 
Маленкова, М. С. Хрущова, А. І. 
Мікюяна, М. Г. ІІервухіна, М. М. 
ПІверника, 0. І. Кириченка, М. А. 
Суслова, II. М. Поспєлова.

Починається військовий па
рад.

Міністр Оборони СРСР Маршал 
Радянського Союзу М. 0. Булга- 
нін, який приймає -парад, ралом 
з командуючим парадом Генералом 
армії К. С. Москаленком об’їжд
жає війська, сердечно поздоров
ляє воїнів з 300-річчям возз’єд
нання України з Росією.

Закінчивши об’їзд військ, Мар
шал Радянського Союзу М. 0. 
Булганін піднімається на трибу
ну Мавзолею і виголошує промову.

На промову Маршала Булгані- 
на учасники параду відповідають 
могутнім «ура». Гримлять залпи 
артилерійського салюту.

Па урочистому марші — слу
хачі військових академій — іме
ні М. В. Фрунзе, військово-полі
тичної, артилерійської, бронетан
кових і механізованих військ, ін
женерної, ВіЙСЬКОВСнПо-ВІТрЯІНИХ 
Сил...

На мундирах офіцерів ордени і 
медалі. Орденами Суворова, Куту-

зовіа, Богдана Хмельницького, 
Олександра Невського, іншими 
бойовими нагородами відзначені 
подвиги синів нашої соціалістич
ної Вітчизни.

Захопленим поглядом проводжа
ють глядачі славних героїв Вели
кої Вітчизняної війїіи. -Пліч-о-пліч 
з російським та іншими народами 
СРСР український народ мужньо 
бився на всіх фронтах. Близько 
півтора мільйона українців— 
учасників Великої Вітчизняної 
війни — нагороджені орденами й 
медалями. Майже дві тисячі — 
удостоєні високого звання Героя 
Радянського Союзу.

Могутня техніка пройшла по 
Красній площі: гармати піхоти, 
довгостволі зенітки, короткі гау- 
биці. Злегка похитуючись на 
товстих шинах, котились гарма
ти великого калібру — далеко
бійні. Загальне захоплення ви
кликали гвардійські міномети 
«Катюші» і їх зовсім ще молоді 
бойові подруги.

Величний був парад крилатої 
техніки.

Парад на Красній площі ще раз 
показав, що наші Збройні Сили 
—надійний оплот мирної праці 
радянських людей, які йдуть до 
перемоги комунізму.

Після паїраду на Красній пло
щі відбулась демонстрація пред
ставників трудящії* Москви, при
свячена всенародному святу — 
300-річчю возз’єднання України 
з Росією.

Демонстрація пройшла під зна
ком тісного згуртування всіх на
родів Радянської країни навколо- 
Комуністичної партії і Радянсько
го уряду. Демонстранти гаряче 
виразили своє непохитне праг
нення віддати всі сили великій 
справі будівництва комунізму.

* **

Ввечері ЗО травня над Моск
вою, виблискуючи вогнями 
святкової ілюмінації, прогриміли 
артилерійські залпи. Це столиця 
нашої Батьківщини салютувала 
на честь нерушимої братерської 
дружби народів СРСР.

До пізньої ночі у святковій 
Москві тривали народні гуляння.

(ТАРС).

Урочиста закладна в Москві монумента 
в пам’ять 300-річчя возз’єднання 

України з Росією
29 травня в Москві на площі 

Київського вокзалу відбулась 
урочиста закладка монумента в 
пам’ять 300-річчя возз’єднання 
України з Росією.

На площу до місця закладки 
монумента прийшли тисячі мос
квичів, посланці українського 
народу, гості з братніх республік.

На урочистому мітингу були 
присутні Голова Ради Міністрів 
РРФСР тов. 0. М. Пузанов, Голо
ва Президії Верховної Ради 
РРФСР тов. М. П. Тарасов, пер
ший секретар ЦК КП України 
тов. 0. І. Кириченко, Голова Ради 
Міністрів УРСР тов. Н. Т. Каль- 
ченко, Голова Президії Верховної 
Ради УРСР тов. Д. С. Коротчен- 
ко, керівники делегацій союзних 
республік, які прибули на Юві
лейну сесію Верховної Ради 
РРФСР, секретар МК КПРС тов.

І. В. Капіітонов, Маршал Радян
ського Союзу С. М. Будьонний, 
командуючий військами Київсько
го військового округу В. І. Чуй- 
ков.

З вітальними промовами висту
пили товариші 0. М. Пузашов, 
І. В. Капіітонов, Н. Т. Кальченко.

По закінченні мітингу тов. 
Пузанов перерізає стрічку. Падає 
покривало з гранітної плити, на 
якій накреслені слова:

Здесь будет І 
сооружен монумент 

в память 300-летия 
воссоединения Украиньї с Россией 

1654—1954 гг.

Оркестр виконує Гімн Радян
ського Союзу.

(РАТАУ).

Дорогі українські брати і сестри!

Любимий братній український народ!

Верховна Рада Російської Радянської Федера
тивної Соціалістичної Республіки, зібравшись на 
Ювілейну сесію, присвячену 300-річчю возз’єд
нання України з Росією, від імені .російського 
народу і всієї братньої сім’ї народів Російської 
Федерації гаряче вітає і поздоровляє всіх тру
дящих Радянської України з великим святом 
народів нашої країни.

Верховна Рада Російської Радянської Соціаліс
тичної) Республіки, російський народ, всі народи 
нашої Федерації сердечно дякують Верховній 
Раді Української Радянської Соціалістичної Рес
публіки і великому українському народові за 
братерське послання і гарячі привітання у зв’яз
ку з всенародним святом.

Всенародне святкування великої історичної 
події — 300-річчя возз’єднання України з Ро
сією — це ще одна благородна і яскрава сто
рінка в золотій книзі нерушимої дружби росій
ського і українського народів, усіх >«ародів Ра
дянського Союзу, згуртованих Комуністичною 
партією в єдину могутню братню сім’ю.

Наше спільне торжество осяяне глибокою гор
дістю всіх радянських пародіїв-братів за свою 
славну і непереможну Батьківщину, за її великі 
успіхи в будівництві нового, комуністичного 
суспільства. Ми радіємо, бачачи, як за нашими 
рубежами на Заході і Сході країни народної де
мократії, спираючись на братерську допомогу 
великого Радянського Союзу, успішно будують 
соціалізм.

Ми маємо право пишатись і пишаємось тим, 
що саме наша Батьківщина, вперше в історії 
людства, проклала прямий і ясний шлях до ми
ру, демократії і соціалізму, що до неї з надією 
звернуті погляди трудових людей усього світу.

З почуттям безмежної любові звертається в ці 
знаменні дні до свого єдинокровного брата — 
українського народу — російський народ, зв’я
заний з ним, так само як і з братнім білору
ським народом, єдністю походження, близькістю 
мови, культури і місцепрюживання, спільністю 
всього історичного розвитку.

'Возз’єднання України з Росією, проголошене 
іна знаменитій Переяславській Раді в січні 1654 
■року, було закономірним результатом усієї попе
редньої історії двох великих братніх слов’ян
ських народів. Воно було обумовлене тісними ба
гатовіковими економічними, політичними і куль
турними зв'язками України з Росією і відмовііда- 
ло корінним інтересам і сподіванням обох 
народів.

Велика заслуга в справі підготовки возз’єднан
ня України з Росією належить видатному дер
жавному діячеві і полководцю Богданові Хмель
ницькому. Возз’єднання зміцнило єдність росій
ського і українського народів в їх спільній бо
ротьбі проти чужоземних поневолювачів, а та
кож піроги найлютішого ворога всіх народів Ро
сії — царського самодержавства.

Суворий шлях тяжких випробувань пройшли 
спільно російський і український народи. В ме
жі України і Росії не раз вторгалися орди та
тарських ханів і турецьких султанів, литов
ських, польських, шведських, німецьких феода
лів, які розоряли і грабували українські й ро
сійські землі і поневолювали їх населення. 
Трудящі маси України і Росії століттями стог
нали під гнітом кріпосницького, а потім капі
талістичного рабства. Страждання українського 
народу були особливо нестерпними; поряд з 
тяжким соціальним гнітом трудящі України за
знавали жорстокого національного гніту.

Царизм, поміщики і буржуазія пригноблювали 
російський, український, білоруський і всі інші 
народи нашої багатонаціональної країни. Цар
ське самодержавство позбавляло неруські народи 
праіва на внутрішнє самоврядування, проводило 
-політику жорстокого національного гноблення, 
намагалось придушити зачатки державності і 
національну культуру цих народів.

Протягом століть трудящі маси нашої країни 
вели стійку боротьбу з феодалами, царським са
модержавством і буржуазією. Селянські маси різ
них народностей Росії, зімкнувшись у спільних 

'рядах, боролися проти кріпацтва під керівниц
твом Степана Разіна, Омеляна ІІутачова, Івана 
Болотникова. В боротьбі проти феодально-чкрі- 
посницьвого і національного' гніту українське 
селянство висунуло таких народних вожаків, як 
Залізняк, Довбуш, Карм-елюк та інші. Російські 
революційні демократи — Бєлінський, Черни- 
ш-евський та інші знаходили найжваївіший відгук 
і дійову підтримку з боку таких видатних пред
ставників українського народу, як великий по
ет і мислитель Т. Г. Шевченко'.

Коли кріпосне рабство змінилося капіталіс
тичним гнітом, російський робітничий клас, що 
'виступив передовим борцем і керівником виз
вольного руху всіх народів Росії, знайшов собі 
вірного собрата і друга в особі зростаючого про
летаріату Украйни. Російські, українські робіт
ники і робітники інших націй Росії об’єднались 
і піднялись під керівництвом Комуністичної пар
тії, створеної великим Леніним, на революційну 
боротьбу проти спільного ворога — царизму та 
'імперіалістичної буржуазії .

Комуністична партія виступила як могутня 
організуюча і спрямовуюча сила .в боротьбі тру
дящих Росії 'проти соціального- і національного 
пноблення. Вона високо підняла прапор проле
тарського інтернаціоналізму і дружби народів, 
ведучи нещадну боротьбу проти російських ве
ликодержавних шовіністів, українських та інших 
буржуазних націоналістів, які намагались ро
зірвати -нерушимий союз наших народів, отруїти 
свідомість мас отрутою недовір’я і взаємної во
рожнечі, розколоти і ослабити революційні сили 
трудящих.

Наші народи були завжди вірні великому пра
порові єдності і дружби; вони пронесли його 
незаплям-ованим через тяжкі роки реакції після 
-поразки першої російської революції 1905 ро-ку, 
через роки імперіалістичної війни. Діючи пліч- 
о-пліч, вони під проводом Комуністичної партії 
здійснили Жовтневу соціалістичну революцію і 
встановили диктатуру пролетаріату.

Велика Жовтнева соціалістична революція бу
ла корінним поворотом в долі російського, укра
їнського і всіх інших народів Росії, корінним 
поворотом в історії людства. Вона назавжди зни
щила національний пніт і нерівність народів на 
одній шостій частині земної кулі і створила умо
ви для -виникнення і розвитку соціалістичних 
націй, які мають небачену -в історії силу згур
тованості.

Український народ першим слідом за росій
ським народом пішов по шляху Жовтня. При 
братерській допомозі російського народу він до
бився здійснення своєї вікової мрії — створен
ня справді вільної, суверенної національної 
держави — Української Радянської Соціаліс
тичної Республіки.

Під керівництвом Комуністичної партії Ра
дянського Союзу народи нашої країни в жор
стокій і кривавій -боротьбі проти зовнішніх воро
гів і внутрішньої контрреволюції відстояли -свою 
свободу і незалежність. У боротьбі з -внутріш
німи і зовнішніми ворогами Радянської влади 
безустанно міцніли і -загартовувались братер
ський союз -і дружба народів нашої країни.

З перемогою соціалізму -вікова дружба росій
ського, українського і всіх народів Радянського 
Союзу перетворилась в нездоланну силу, -в одну 
з могутніх основ багатонаціональної Радянської 
держави. Вірні ленінському принципові проле
тарського інтернаціоналізму, соціалістичні нації 
Радянського Союзу, допомагаючи одна одній, 
становлять велику, ще небачену в світовій іс
торії, згуртовану і по'біїдоін-осну армію будівників 
КОМУНІСТИЧНОГО суспільства, які творять історію 
і рухають її вперед.

-Суворою перевіркою міцності і сили радян
ського ладу, нерушимої діружіби народів нашої 
країни була Велика Вітчизняна війна Радян
ського Союзу. На заклик Комуністичної партії -і 
Радянського Уряду -весь радянський народ під
нявся на захист Батьківщини. Український на
род разом з російським народом, з у-сіма наро
дами Радянського Союзу безстрашно бився проти 
німецько-фашистських загарбників на фронті і

(Закінчення на 4 стор.).
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Верховній Раді УРСР 
Великому українському народові 

від сесії Верховної Ради РРФСР 
і російського народу

В Німецькій Демократичній Республіці безперервно розви
вається торговельна сітка, розширюється асортимент товарів ма
сового споживання. В містах і селах відкриваються нові і рекон
струюються існуючі магазини.

На знімку: будинок універсального магазину в Ерфурті — 
одного з крупніших торговельних підприємств в республіці.

Закриття Надзвичайної сесії 
Всесвітньої Ради Миру

(Закінчення).
карав їх у тилу нещадною руїюою народних 
месникіїв-партизанів. Тисячі й тисячі синів і 
дочок українського народу, які врятували і ви
везли в тилові .райони братніх радянських рес
публік устаткування українських фабрик і за
водіїв, майно колгоспів і радгоспів, своєю само
відданою працею кували перемогу над ворогом.

Всесвітньоіісторична перемога Радянської Армії 
у Великій Вітчизняній війні дала, українському 
народові можливість перетворити в життя свої 
вікові сподівання про національне возз’єднання. 
Возз'єднавши всі свої споконвічні землі, Украї
на стала одною з найбільших держав Європи.

Після побадоносното закінчення Великої Віт
чизняної війни народи Радянського Союзу, нат- 
хнеіні Комуністичною партією, в небачено корот
кі строки відбудували своє розорене війною на
родне господарство. Трудящі Радянської Украї
ни, спираючись на братню допомогу всіх наро
дів Радянського Союзу, відродили промисловість 
і сільське господарство, вже давно переступив
ши за рівень довоєнних років. Нині всі ми разом 
з вааіи, дорогі українські брати і сестри, радіє
мо вашим успіхам, разом з вами пишаємось не
бувалим розквітом економіки і культури Радян
ської України.

Радянські люди самовіддано працюють над 
здійсненням великої програми дальшого розвитку 
нашої країни по шляху до комунізму, яку намі
тив XIX з’їзд Комуністичної партії Радянського 
Союзу. Партія і Уряд докладають всіх зусиль, 
щоб якнайширше задовольняти постійно' зроста
ючі матеріальні і культурні потреби трудящих.

У рішеннях вересневого і лютнево-березневого 
Пленумів ЦК КПРС дана бойова програма роз
витку соціалістичного сільського господарства 
і підвищення матеріального добробуту трудя
щих. Продовжуючи розвивати важку промисло
вість — основу радянської економіки, радянські 
люди одночасно борються за круте піднесення 
сільського господарства, за швидкий розвиток 
легкої і харчової промисловості, щоб у найближ
чі два-три роки створити у країні повний доста
ток продовольчих продуктів і забезпечити сиро
виною легку і харчову промисловість.

Це піклування партії окриляє нас на нові 
перемоги у славу Батьківщини, їв ім’я комунізму.

Дорогі брати і сестри!
Від імені російського народу і всіх народів 

Російської Федерації, від усього серця вітаємо 
в цей світлий день усіх робітників та інженер
но-технічних працівників української індустрії, 
передовиків промислового виробництва України!

Радянська Україна — найбільша житниця 
нашої країни — створила і продовжує успішно 
розвивати передове соціалістичне землеробство'. 
Прекрасний виробничий досвід українського 
колгоспного селянства, що перебудувало сіль

ське господарство на основі нової машинної тех
ніки, дорогий всім народам нашої країни.

.Ми сердечно вітаємо трудівників соціалістич
ного сільського господарства України, які безус
танно підвищують виробництво продуктів СІЛЬ
СЬКОГО господарства, спрямовують всі свої твор
чі зусилля на створення достатку продуктів на
родного споживання.

Разом з вами, брати-українці, ми радіємо до
сягненням передової української культури — 
національної формою і соціалістичної змістом.

Ми гаряче вітаємо славну українську радян
ську інтелігенцію — працівників науки, мис
тецтва, літератури, які вносять визначний вклад 
у розвиток радянської культури і науки.

Багата, світла і радісна сьогодні квітуча Ра
дянська Україна, прекрасні її міста і села, від
роджені після спустошливої війни. Прекрасний 
її народ, що проявив свої чудові якості як в 
суворі рони війни, таїк і у мирній праці: без
страшність і мужність у боротьбі з ворогами 
Радянської Батьківщини, витривалість і працьо
витість, відданість Радянській владі, любов і 
глибоке довір’я до Комуністичної партії.

Урочисто й радісно святкує вся наша радян
ська країна 300-річчя возз’єднання України з 
Росією.

Нема радянської людини, чиє серце не спов
нилося б сьогодні радістю цього великого свята! 
Ти в нашому серці, рідний український народ 
— товариш у праці і боротьбі! «Навіки разом» 
—ось наша клятва, наш братерський обіг!

Ніяким ворожим підступам не порушити на
шої дружби. Російський і український народи і 
вся братня сім’я народів Радянського Союзу бу
дують і далі будуватимуть своє життя на осно
ві великих ленінських заповітів про єдність 
трудящих Росії і України, про єдність і бра
терство всіх народів Радянського Союзу!

Широким шляхом, твердим кроком іде радян
ський народ вперед, до повної перемоги кому
нізму в нашій країні. Його шлях освітлює вели
ке всесильне вчення Маркса—Енгельса—Леніна 
—Сталіна!

Всіма своїми перемогами радянський народ 
зобов'язаний своїй радній Комуністичній партії, 
їй ми зобов’язані процвітанням наапюї Батьків
щини, їй ми зобов’язані небувалим розмахом 
с оці а л істиічн ого будівництв а.

Хай живе Комуністична партія Радянського 
Союзу — творець великої дружби народів!

Хай живе наш Радянський Уряд!
Хай живе і процвітає у .віках наша рідна ор

деноносна Україна!
Хай живе і міцніє свята нерушима дружба ро

сійського і українського народів, всіх народів Ра
дянського Союзу — джерело1 непереможної сили 
і могутності нашої Великої Батьківщини!

Прийнято на Ювілейній сесії Верховної Ради РРФСР, присвяченій 
300-річчю возз'єднання України з Росією, 29 травня 1954 року.

Основоположник класичної музики
Першого червня радянський на

род і все прогресивне людство від
значили 150-річчя з дня народ
ження великого російського ком
позитора, основоположника кла
сичної російської музики Михайла 
Івановича Глінки.

Черпаючи натхнення з живого 
джерела російської народної пі
сенної творчості і передової ро
сійської літератури, Глінка ство
рив безсмертні музичні твори, ІЯІКІ 
назавжди ввійшли в золотий фонд 
світової культури. Один з найкра
щих його творів—геніальна па
тріотична опера «Іван Сусанін». 
У цій опері Глінка вперше в му
зичному мистецтві показав народ, 
як рушійну силу історичних во
дій, створив образ селянина-па- 
тріота, розкрив високі моральні 
якості російського народу—геро

їзм і безстрашність, палку любов 
до Батьківщини. Прослухавши 
оперу «Іван Сусанін», Тарас Шев
ченко записав у щоденнику: 
«Бессмертньїй М. И. Глинка!».

Незрівнянна за ідейною глиби
ною, за мелодичною красою і дру
га його опера—«Руслам і Люд
мила», створена по однойменній 
поемі Пушкіна. Ці твори є осно
вою російської класичної музики.

Творчість Глінки справила'ве
личезний вплив на розвиток му
зичної культури народів нашої 
країни, в тому числі і україн
ського народу. В 1838 році Глін
ка відвідав Качанінку на Черні
гівщині. Тут він написав на сло
ва українського поета В. Забіли 
дві пісні «Гуде вітер» і «Не ще
бечи, солюївейко». Композитор 
часто звертався до української 

тематики. Він же відкрив музич
ний талант Гулаїка-Артемовського, 
який завдяки піклуванню і допо
мозі Гліїнки став чудовим співа
ком, зумів створити оперу «Запо
рожець за Дунаєм». Під впливом 
«Івана Сусаніна» написана і ви
датна опера М. Лисенка «Тарас 
Бульба».

Благотворний вплив реалістич
них традицій Глінки позначає
ться і на творчості радянських 
композиторів.

Вмер М. І. Глінка в лютому 
1857 р. Радянський народ, все 
прогресивне людство свято шану
ють пам’ять геніального1 росій
ського композитора, який ут
верджував провідну роль великого 
російського народу в розвитку сві
тової музичної культури.

М. МИХАЙЛОВ.

БЕРЛІН. (ТАРС). 28 травня 
Надзвичайна сесія Всесвітньої 
Ради Миру закінчила свою ро
боту.

На вечірньому засіданні профе
сор Генрі Пратт-Ферчайлд (США) 
зачитаїв послання учасникам се
сії від Поля Робсоїна.

Сесія прийняла резолюцію про 
атомну зброю, резолюцію в пи
танні про безпеку націй і реко
мендацію культурної комісії.

На пропозицію Жаіна Лаффіга 
до складу Всесвітньої Ради Миру 
було обрано 23 нових члени. До 
Бюро Всесвітньої Ради Миру 
обрані нові члени — В. Ельфес 
(Німеччина), Джепмс Еадікотт

ВИСТУПИ АРТИСТІВ РАДЯНСЬКОГО 
БАЛЕТУ В БЕРЛІНІ

БЕРЛІН, 29. (ТАРС). Вчора в 
Берліні відбувся другий виступ 
артистів радянського балету. Цей 
виступ, так само як і перший, 
пройшов з великим успіхом. Зал 
театру « Фрадріхпггадт-паліаіст », 
розрахований на 3.000 місць,був 
знову переповнений. Глядачі за
хоплено вітали радянських артис
тів. Багато номерів були повто
рені.

Німецька преса високо оцінює 
майстерність артистів радянського' 
балету. Газети опублікували до
кладні звіти про перші виступи 
радянських артистів, вмістили

ПОЇЗДКА В РАДЯНСЬКИЙ

ЛОНДОН, 29. (ТАРС). Това
риство культурного зв’язку з 
СРСР оголосило, що група ан
глійських музикантів на запро
шення Міністерства культури 
СРСР виїжджає сьогодні в Ра
дянський Союз. До окладу цієї 
групи ввійдуть музичний дирек
тор телевізійної служби радіо
мовної корпорації Кеннет Райт, 
редактор журналу «Музика і му
зиканти» Івен Сініор, оперний

Бонн поставляє воєнні матеріали баодаївцям
БЕРЛІН, 29. (ТАРС). Як пере

дає агентство АДН, уряд Аденауе- 
ра відповідно до протоколу від З 
травня зобов’язався поставляти 
важливі у воєнному відношенні 
матеріали на суму 50 мільйонів 
французьких франків баодаїівськю'- 
му урядові у В’єтнамі. Матеріали 
повинні бути передані до ЗО ве
ресня. Це видно з повідомлення 
боннського міністерства господар
ства, опублікованого в бюлетені 
«Буцдесанцейгер».

(Канада) і Щадим Хік^ет (Туреч
чина).

Рікікардю Ломбарді (Італія) і 
Данкен Джонс (Англія) були об
рані одночасно членами Бюро і 
секретаріату Всесвітньої Рвди 
Миру. ■'

ПІа цьому Надзвичайна сесія 
Всесвітньої Ради Миру закінчила 
свою роботу.

♦ *
♦

28 травня їв Берліні .відбувся ве
ликий мітинг трудящих з участю 
представників руху прихиль
ників миру, які прцбули в Берлін 
на Надзвичайну сесію Всесвітньої 
Ради Миру.

численні знімки виконавців окре
мих танцювальних номерів. Газе
та «Нейес Дейчланд» підкреслює, 
що виконання радянських артис
тів відзначається високою техні
кою, великою виразністю і чарів
ною простотою. Газета «Ді юнге 
вельт» пише: «Вже багато' рад до 
нас приїжджали групи радян
ських артистів, і кожного1 разу 
вони захоплювали нас своєю май
стерністю виконання. Проте май
стерність артистів радянського 
балету, які виступають зараз у 
Берліні, перевершує все бачене 
досі».

ДІЯЧІВ КУЛЬТУРИ
СОЮЗ АНГЛІЙСЬКИХ

співак Мартін Лоуренс (бас), 
скрипач Аллам Лавдей і піаніст 
Леонард Каюсіні. їх супроводитиме 
секретар секції музики Товарис
тва культурного зв’язку з СРСР 
пані Чеккетс.

Лоуренс, Лавдей і Басейні ви
ступлять у Москві, Ленінграді та 
інших містах Радянського Союзу 

з концертами з творів англій
ської музики.

У список гоїв арів, які мають 
буги поставлені з Західно1'! Ні
меччини для маріонеткового уря
ду у В’єтнамі, внесені, зокрема, 
дизельні мотори і запасні части
ни, точні і оптичні прилади, «ірйз- 
ні» машини і апарати та інпігі 
«різні» товари, причому уника
ють всякої вказівки на їх воєн
не застосування.

Редактор В. МАЛЕНКО.
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Від Президії Верховної Ради 
РРФСР 

і Ради Міністрів РРФСР
Президія Верховної Ради РРФСР і Рада Міністрів 

РРФСР висловлюють сердечну подяку всім громадським 
організаціям, установам і особам, які надіслали приві
тання, поздоровлення і побажання в .зв’язку з святкуван
ням 300-річчя возз’єднання України з Росією.

ПРЕЗИДІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ РРФСР 
РАДА МІНІСТРІВ РРФСР

У Раді Міністрів СРСР 
і Центральному Комітеті КПРС

Про проведення заготівлі кормів 
у колгоспах і радгоспах в 1954 році

Сесія Верховної Ради РРФСР

Рада Міністрів СРСР і ЦК КПРС 
й^гдідують місцевим партійним, 
радянським і ісільсьїкоНосподар- 
ським органам, .керівникам МТС, 
радгоспі® і колгоспів, що настав 
'вирішальний момент по заготів
лі кормів, проведенню догляду за 
посівами кормових коренеплодів, 
СИЛО'СНИХ та інших кормових куль
тур і звертають уівату обкомі®, 
крайкомів КПРС, ЦК компартій 
союзних республік, облвиконко
мі®? крайвиконкомів, Ради Мі
ністрів республік, Міністерства 
сільського господарства СРСР і 
Міністерстюа радгоспів СРСР «а 
те, що тільки успішне проведен
ня цих робіт дозволить виконати 
план нагромадження кормів для 
громадського тваринництва і ви
дачі кормів колгоспникам на ви
роблені трудодні.

Рада Міністрів СРСР і ЦК 
КПРС постановили:

1. Зобов’язати партійні, ра
дянськії органи областей, країв іі 
республік, Міністерство сільсько
го господарства СРСР і Міністер
ство радгоспів СРСР:

а) забезпечити своєчасне за
кінчення .в МТС, радгоспах і кол
госпах ремонту сінозбиральних 
машин, повне використання їх 
на сінозбиранні і виконання кож
ним сінозбиральним агрегатом 
змінних норм виробітку з тим, 
щоб сінокосіння на всіх площах 
природних сінокосів і сіяних трав 
було проведене повністю і своє
часно.

Там, де немає можливості ви
користати сінокосарки, організу
вати в колгоспах і радгоспах 
ручне косіння з тим, щоб не за-

Пам‘яті геніального російського
Громадськість нашої країни 

широко 'відзначила 150-річчя в 
дня народження основополож
ника російської класичної музи
ки Михайла Івановича Глінки. В 
клубах і палацах культури, в пар
ках і концертних валах проведе
ні лекції, вечори і концерти, при
свячені життю і 'творчій діяль
ності геніального, російського ком
позитора. В бібліотеках відкрили
ся виставки, численні матеріали

Перебування на Україні делегації Товариства об‘єднаних українців Канади
Одиінадцять днів на Україні 

перебувала делегація Товариства 
об’єднаних українців Канади, яка 
прибула в Радянський Союз на 
запрошення Слов’янського, комі
тету СРСР іі українського това
риства культурного зв’язку з за
кордоном.

Дощі, які пройшли .в останні 
дні, прискорили ріст тірав. Пер
шими в Кримській області при

лишився нестишеним ні один 
гектар сінокосів;

б) добитися на сінозбиранні 
участі якнайбільшої кількості 
колгоспників, робітників радгос
пів, забезпечити на заготівлі 
кормів застосування заходів ма
теріальної заінтересованості кол
госпників, працівників МТС і 
радгоспів. У необхідних випадках 
залучати па сінокосіння праце
здатне сільське населення, а та
кож населення міст і робітничих 
селищ без шкоди для роботи дер
жавних організацій. Оплату на
селення, яке залучається на за
готівлю кормів, провадити у від
повідності з розпорядженням Ра
ди Міністрів СРСР від 19 червня 
1953 року № 8299;

в) організувати своєчасне і 
старанне проведення догляду за 
посівами кукурудзи, соняшника 
на силос, коренеплодів, баштан
них та інших кормових культур 
з тим, щоб на всіх площах посі
ву цих культур одержати високі 
врожаї. Поряд з силосними куль
турами широко використовувати 
для силосування дикоростучі тра
ви;

г) забезпечити в усіх колгос
пах і радгоспах своєчасне закін
чення будівництва силосних спо
руд У розмірах, необхідних для 
виконання плану закладення си
лосу, а там, де встановлений 
план силосування, не забезпечує 
повної потреби в силосі і є мож
ливим до збільшення закладення, 
збудувати силосні споруди з роз
рахунку повної потреби в силосі 
громадського тваринництва і ви
дачі силосу колгоспникам для ху-
------------ ---------------- 

яких розповідають про творця 
безсмертних опер «Іван Сусаиін» 
і «іРуслан і Людмила», прекрас
них симфонічних іі камерних тво
рів, які завоювали любо® і виз
нання народу.

Великою любов’ю користую
ться твори великого російського 
композитора серед українського 
народу. В Києві, Харкові, Льво
ві, Дніпропетровську, Одесі, Уж
городі та інших містах ресіпубліі-

У Києві гості взяли участь в 
святкуванні ЗОО-іріччя возз’єд
нання .України з Росією, ювінайо- 
милися з історичними місцями і 
пам’ятками, побували в музеях, 
театрах, ікультурноосівітніх за
кладах міста. Воїни відвідали та
кож Харків, Львів, Тернопіль, 

В Криму почалася косовиця трав
ступили. до сінокосіння радгоспи 
«Обильньїй» і «Саки». В міру 
підсихання сіна провадиться його 

доби, яка знаходиться в їх осо
бистій власності;

д) організувати після комбай
нового. збирання хлібі® збирання 
і скиртування всієї соломи і по
лови, широко використовуючи 
для цієї мети наявні в МТС і рад
госпах тракторні волокуші, стого
клади та інші засоби механізації;

®) всемірно використати літній 
пасовищний період для роздою 
корів, нагулу худоби, широко 
■впроваджувати стійлово-табірне 
утримання корів та іншої худоби 
із застосуванням зеленого кон
вейєра.

2. Зобов’язати Міністерство 
■автомобільного, тракторного -і 
сільськотосиодарського машинобу
дування та інші промислові мі
ністерства, які мають завдання 
но виробництву сільськогосподар
ських машин, забезпечити в най- 
коротший строк виконання вста
новленого плану поставки в 
сільському господарстві сіновби- 
ральних машин та інвентаря і 
необхідних запасних частин.

* **
Рада Міністрів СРСР і ЦК 

КПРС ставлять перед правління
ми колгоспі®, директорами МТС і 
радгоспів, райкомами партії і 
р ай радам и, обк ом ам и, крайком ами 
КПРС, ЦК компартій союзних 
ресіпублік, облвиконкомами, край
виконкомами і Радами Міністрі® 
ресіпублік, як найважливіше дер
жавне .завдання — повне забез
печення поголів’я худоби ® кол
госпах і радгоспах кормами, ма
ючи на увазі, що. від цього зале
жатиме виконання плану розвит
ку тваринництва і підвищення 
його продуктивності.

композитора
ки, а також у багатьох районних 
центрах проведені музичні вечори 
і ювілейні концерти. 1 червня 
колектив Київського театру опе
ри та балету імені Т. Г. Шевчен
ка показав оперу «Іван Сусаиін».

150-іріччю з дня народження 
М. І. Глінки 1 червня було при
свячено урочисте засідання у .Ве
ликому театрі 'Союзу РСР.

(РАТАУ).

Чернівці, Лереяслав-Хмельниць- 
кий та інші міста. Члени делега
ції побували на промислових під
приємствах, в колгоспах, радгос
пах, .зустрічалися в діячами ук
раїнської культури.

1 червня делегація вилетіла в 
Москву. (РАТАУ).

згрібання і юопнування, в роботу 
вводяться тракторні грабліі, 
штовхані, волокуші. (РАТАУ).

31 травня в Москві відкрилась 
п’ята сесія Верховної Ради 
РРФСР. Зал засідань великого 
Кремлівського Палацу заповнили 
обранці великого російського, на
роду та інших «родів Росій
ської Федерації. Присутні чис
ленні гості.

Одностайно приймається такий 
порядок денний:

1. Затвердження Державного 
бюджету РРФСР на 1954 рік і 
звіту про виконання Державного 
бюджету РРФСР за 1953 рік.

2. Затвердження Указів Прези
дії Верховної Ради РРФСР.

Голова Верховної Ради РРФСР 
депутат Л. М. Соловйов надає 
слово для доповіді міністрові фі
нансів РРФСР депутатові І. І. 
Фадєєву.

— Народи Російської Федера
ції, — говорить доповідач, —до- 
сягли великих успіхів у госпо
дарському і культурному будів
ництві.

Державний план розвитку на
родного господарства РРФСР на 
1953 рік в цілому буїв викона
ний успішно.

Державний бюджет виконаний 
по доходах на 100 процентів і 
по видатках на 99,8 процента.

Загальний обсяг Державного 
бюджету РРФСР на 1954 рік на
мічений в сумі 66 мільярді® 
570,1 мільйона карбованців, що 
означає збільшення проти мину
лого року на 8,3 процента.

Характеризуючи окремі статті 
бюджету, доповідач підкреслює, 
що основна частина коштів бюд
жету республіки — 60 мільяр
дів 787,1 мільйона карбованців 
направляється на фінансування 
народного господарства і соціаль
но-культурних заходів. У цифрах 
бюджету наочно проявляється 
постійне піклування партії і уря
ду про підвищення матеріального

Сесія Верховної Ради РРФСР 
закінчила свою роботу

Першого, і другого серпня на 
сесії Верховної Ради РРФСР об
говорювалось питання про за
твердження Державного бюджету 
РРФСР на 1954 рік і звіту про. 
виконання Державного бюджету 
республіки за 1953 рік.

'Всі депутати, які виступали в 
дебатах на доповідь міністра фі
нансів РРФСР депутата І. І. Фа- 
деева і співдоповідь Голови Бюд
жетної комісії Верховної Ради 
РРФСР депутата С. П. Афанасьс- 
ва, одностайно- відзначили, що 
бюджет забезпечує необхідними 
коштами передбачені народногос
подарським планом заходи по 
дальшому піднесенню господарст
ва і .підівищє’ніню матеріального і 
культурного рівня життя народів 
республіки. ' ;

Верховна Рада РРФСР одно
стайно . затвердила Державний 
бюджет на 1954 рік і звіт про 

і культурного рівня життя тру
дящих.

Республіканська і місцева про
мисловість має виробити ® цьому 
році товарів народного спожи
вання на 109 мільярдів карбо
ванців. Серйозні завдання мають 
бути розв’язані по дальшому під
несенню сільського господарства. 
Тільки за рахунок освоєння нових 
земель республіка повинна дати 
країні в 1955 році додатково 
650—700 мільйонів пудів зерна.

Збільшуються вкладення в 
житлове будівництво, впорядку
вання міст, на утримання почат
кових, семирічних і середніх 
шкіл, на видатки по охороні здо
ров’я.

— Трудящі нашої республіки,
— говорить наприкінці доповідач,
— з ■ .величезним задоволенням 
зустріли Указ Президії Верховної 
Ради СРСР про нагородження 
Російської Радянської Федератив
ної Соціалістичної Республіки ор
деном Леніна. У відповідь на цю 
високу нагороду російський на
род, всі народи Російської Феде
рації будуть ще самовідданіше 
боротись за дальше зміцнення мо
гутності Радянської держави і 
безпеки нашої Батьківщини, за 
нове піднесення соціалістичної 
економіки і культури, за не
ухильне підвищення добробуту 
народу.

Із співдоповіддю бюджетної ко
місії виступи® Голова Бюджетної 
■комісії, депутат С. ГІ. Афанасьсв. 
Він пропонує затвердити звіт про 
виконання державного. бюджету 
РРФСР за 1953 рік і Державний 
бюджет іреспубліііки на 1954 рік 
з поправками Бюджетної комісії.

На цьому перше засідання 
Верховної Ради Російської Феде
рації закінчується.

(ТАРС).

виконання Державного бюджету 
за 1953 рік. По доходах бюджет 
затверджений в сумі 66 мільяр
дів 664 мільйони 732 тисячі кар
бованців, по видатках — в сумі 
66 мільярдів 592 мільйони 93 
тисячі карбованців. Одностайно 
прийнято Закон про Державний 
бюджет РРФСР на 1954 рік.

Верховна Рада обговорила дру
ге питання порядку денного — 
затвердження Указів Президії 
Верховної Ради РРФСР, прийня
тих у період між сесіями. З до
повіддю .виступив Секретар Пре
зидії Верховної Ради РРФСР де
путат І. М. Зимін.

Після затвердження Указів і 
прийняття рішення про внесення 
змін у відповідні статті Консти
туції РРФСР п’ята сесія Верхов
ної Ради РРФСР оголошується за
критою. з

(РАТАУ).
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масовий ватів радянської преси. 
Вони но раз доводили свою здат
ність вміло розв'язувати відпові
дальні іі складні завдання, які 
ставить перед ними рідна Кому
ністична партія. Від районної 
преси у великій мірі залежить ус
піх виконання рішень вереснево
го і лютнево-березневого Плену
мів ЦК ЕПРС по крутому підне
сенню всіх галузей сільського 
господарства.

В ці дні найвідповідальнішим 
завданням районних газет е по
дання широкої допомоги трудів
никам сільського1 господарства, 
партійним і радянським органам 
у зразковому проведенні догляду 
за посівами. На відміну від мину
лих роов, у нинішньому році 
колгоспи, іМТС іі радгоспи нашої 
області посіяли і посадили соняш
ник, кукурудзу, картоплю квад
ратно-гніздовим способом. Новий, 
прогресивний спосіб сівби дав 
можливість механізувати міжряд
ний обробіток посівів, набагато 
полегшити працю хліборобів, під
нести її продуктивність, створи
ти умови для різкого підвищення 
рівня агротехніки, збільшення 
врожайності.

Догляд за посівами —найбільш 
■трудомістка робота їв сільськогос
подарському виробництві, вона, 
природно, вимагав участі всіх 
працездатних колгоспників і кол
госпниць. Це врахувала голова- 
ініївсьїка районна газета «Сталін
ська правда», яка в ряді змістов
них виступів націлила первинні 
парторганізації та правління кол
госпів на правильну організацію 
праці трудівників села, підкрес
люючи, що стислі строки й добра 
якість обробітку посівів, зокрема 
цукрових буряків та кукурудзи, 
неодмінна умова одержання 'Висо
ких урожаїв.

.Вміло, із знанням справи вис
вітлюють хід обробітку посівів 
тракторними, кінними знаряддя
ми і вручну деякі інші районні 
газети, приділяють особливу ува
гу питанням обробітку в двох на
прямах міжрядь кукурудзи, ово
чевих 'Культур, використанню 
механізмів. Газета чільне місце 
відводять показові роботи машин
но-тракторних станцій, обсяг ро
біт яких значно розширився у 
зв’язку з квадратно-гніздовим 
способом сіївби.

Чуйно ставитись до заяв і скарг трудящих
До радянських установ і ор

ганізацій району щодня надхо
дить багато заяв і скарг 
трудящих. Робітники, колгоспни
ки й інтелігенція пишуть в них 
яро свої досягнення, сигналізу
ють про хиби в роботі колгоспів, 
МТС, організацій. І таїм, де швид
ко, зі всією партійною принципо
вістю реагують на заяви і скар
ги, швидко усуваються недоліки в 
роботі. І, навпаки, формально- 
бюрократичне (ставлення ДО' роз
гляду сигналів трудящих призво
дить до грубих порушень дер
жавних законів.

Численні факти свідчать, зо
крема, про те, що керівники дея
ких організацій і установ району 
все ще незадовільно організували 
роботу по розгляду заяв і скарг 
трудящих, часто з великим за
пізненням реагують на них, а 
інколи взагалі (відмовчуються.

Ось один з проявів чиновниць
кого ставлення до вимог трудя

Проте багато районних газет 
області працюють нижче своїх 
можливостей, про догляд за посі
вами пишуть від випадку до (ви
падку, часто обмежують свої вис
тупи загальними закликами і на
становами. Рідко їв ці дні вико
ристовується метод порівняння 
роботи передових і відстаючих на 
обробітку посівів колгоспів, що 
знаходяться в однакових умовах, 
щоб найбільш яскраво і перекон
ливо показати, як досягаються 
успіхи передовиками, в чому по
лягають недоліки і як вони вини
кають у відстаючих.

У Долинському райкомі партії, 
очевидно, неуважно читають 
свою газету «На соціалістичних 
ланах», миряться в тим, що’ вона 
не викриває серйозних хиб в ор
ганізації праці на догляді за цу
кровими 'буряками, що зброя 
критики притуплена. В числен
них нотатках про хід польових 
робіт у колгоспах говориться тіль
ки про успіхи, замовчуються не
доліки, не вказується на те, що 
ще не вроблено і що треба вжити 
для виконання чергових робіт у 
найкоротші спорки і на високому 
рівні агротехніки. Треба докорін
но поліпшити контроль райкому 
партії за змістом газети, зробити 
її надійним помічником районної 
партійної організації у здійснен
ні історичних рішень вересневого 
та лютнево-березневого Пленумів 
ЦЕ КПРС.

Новгород кі вс ька, Е оми аніїїв - 
еька та інші районні газети за
бувають, що запізнення з обробіт
ком, а також в проведенням (бо
ротьби з шкідниками і хворобами 
сільськогосподарських рослин мо
же привести до непоправних 
втрат і знецінити раніше закла
дену працю. Тому-то на сторінках 
цих газет не видно продуманих 
критичних виступів проти тих, 
хто гальмує обробіток посівів. У 
редакції новгородківіської район
ної газети «Маяк комунізму» бу
ли сигнали, що проривка куку
рудзи в багатьох колгоспах іде 
дуже повільно. В артілі «Іскра», 
наприклад, до останніх днів вона 
була проведена на площі 200 
гектарів. Цю плющу обробили 
трудящі Кіровограда у свій ви
хідний день. Докладаючись на не
дільники, правління артілі не 

щих. Ще їв січні цього року на 
ім’я директора Олександрійської 
бурякюбази т. Черкасова .надій
шла скарга від працівників Зе- 
ле.ніівського бурякопункту. В ній 
вказувалося на незаконні дії за
відуючого пунктом т. Мостовлю- 
ка, який в корисних цілях вико
ристовує державних коней, з та
кою ж метою зарахував на поса
ду конюха свою дружину, хоч во
на і не виконує цих обов’язків, 
але справно одержує заробітну 
плату.

Ці факти повинні (були при
вернути увагу керівників буря- 
коібази, та, на жаль, цього не ста
лося. І понині ця скарга не роз
глянута. Протягом місяця блукає 
по 'кабінетах буряікобази і заява 
т. Еапинуса, який скаржиться на 
незаконне звільнення йото з ро
боти.

Подібні прояви бюрократично
го, бездушного ставлення до лю

спромоглося організувати як слід 
проривку кукурудзи, щоб у ній 
брали участь всі працездатні кол
госпники. Подібні факти мають 
місце і в деяких колгоспах Олек
сандрійського району. Та даремно 
шукати цих серйозних сигналів 
на сторінках газет Новгородків- 
ськбго й Олександрійського райо
нів.

Районні газети зобов’язані го
ловну увагу приділити висвітлен
ню боротьби за високий урожай 
соняшника, кукурудзи, цукрових 
буряків та інших просапних куль
тур, добиватися здійснення в 
кожному колгоспі всього ком
плексу агротехнічних заходів. 
Треба створити всі умови для 
нормального росту і розвитку 
рослин.

Зараз необхідно широко пропа
гувати досвід передових механі
заторів і колгоспників, показува
ти, що успіху добиваються там, 
де тракторні агрегати працюють 
у дві зміни, де максимально ви
користовується живе тягло на 
обробітку міжрядь кінними куль
тиваторами. Не можна забувати, 
що правильним проведенням пер
шого обробітку посівів створю
ються належні умови для наступ
них культивацій у двох напря
мах — важливого засобу утри
мання плантацій у чистому стані.

Обов’язок ножної газети —ди
витися вперед, цікавитись пер
спективами розвитку колгоспного 
виробництва. Поряд з боротьбою 
за вчасний і якісний догляд за 
посівами слід з номера в номер 
висвітлювати хід підготовки ма
теріально-технічної бази і людей 
до вчасного збирання врожаю. 
Видне місце на сторінках тавот 
має бути приділене питанням по
ліпшення партійно-організацій
ної і партійно-політичної (роботи 
на селі.

В партійному керівництві — 
сила наших газет. Райкоми пар
тії повинні спрямувати діяльність 
своїх друкованих органів на вис
вітлення корінних питань даль
шого розвитку сільського госпо
дарства, слідкувати за тим, щоб 
навколо газет був згуртований 
міцний актив іробсількюрів, щоб 
слово радянської преси було гост
рим, дохідливим, таким, що влуч
но б’є в ціль.

(Кіровоградська правда* 
за 2 червня 1954 р.).

дей мають місце і в деяких ін
ших організаціях.

8 місяців, наприклад, лежить 
скарга громадянина Черешка у 
директора Олександрійського мас
лозаводу Іванова. 'Гов. Терешко 
скаржився на працівника заводу 

1 Шевченка, який займався шах
райськими справами. Та Іванов 
зробив все, щоб захистити шах
рая від відповідальності. Чимало 
й інших скарг здатчиків молока 
також припадають пилом у шух
лядах директорського столу.

Трудящі нашої країни кровно 
заінтересовані в дальшому поліп
шенні роботи радянських установ 
і організацій, їв (зміцненні кол
госпів, радгоспів, МТС. Важли
вішою умовою дальшого поліп
шення їх (роботи є чуйне став
лення до заяв і скарг трудящих, 
непримирима боротьба проти кан
целярщини і бюрократизму.

В. МАКОВЕЦЬКИЙ.

Як працюють вугільники
В третій декаді травня вугільники тресту «Олександріявугілляж 

продовжували набирати темпи. Здійснюючи соціалістичні зобов'я
зання, взяті на честь 300-річчя возз’єднання України з Росією, 
майже всі виробничі колективи успішно завершили травневу про
граму. Лише одна шахта № 2-3 (начальник т. Панчищенко) не 
впоралась з місячним планом.

Перекрили декадне завдання Байдаківський і Семенівський вуг
лерозрізи (начальники тт. Філоненко і Артюхов). Обидва колективи 
йшли на одному рівні. Вони план вуглевидобутку минулого мі
сяця перевиконали.

Випередили графік останніх 10 днів травня трудівники Байда- 
ківської брикетної фабрики (директор т. Філінов), Семенівської бри
кетної фабрики (директор т. Самохотін).

Гірники тресту, зокрема Семенівського вуглерозрізу, зобов’язані 
в червні круто піднести темпи вскриші, день у день виконувати 
встановлений план.

На чотири дні раніше строку
На чотири дні раніше строку 

Байдаківський вуглерозріз вико
нав п’ятимісячний план. Серед
ньодобовий видобуток в травні у 
порівнянні з квітнем зріс па 280 
тонші. Продуктивність праці гір
ників підвищилась на 5 процен
тів.

Новатори (виробництва чимало 
зробили для удосконалення тран
спортування палива. Раніше на 
вивозці вугілля електропоїзди 
складались з чотирьох вагонів. 
Зараз за почином машиніста елек
тровоза Петра Чорноморця при
чіплюється п’ятий—хопер. Нині 
щозміни додатково вивозиться до 
500 тонн вугілля.

Зобов'язання виконані
Сотні тонн вантажів понад п’я

тимісячний план перевезли тру
дівники автоколони № 2 (на
чальник т. ПІймагонов). Свої зо
бов'язання — достойно зустріти 
300-річчя возз’єднання України 
з Росією колектив успішно вико
нав. Травневе завдання мій реалі
зували на 5 днів раніше вста
новленого строку.

Зразки високопродуктивної пра

НАБИРАЮТЬ ТЕМПИ
Дні святкування 300-річчя 

возз'єднання України з Росією 
колектив гудзикової фабрики оз
наменував достроковим виконан
ням п'ятимісячного плану. Най
кращих результатів у змаганні 
добились тт. Чабан, Бєліков, 
Красно куцький, Сарафанюк, які

Оперативно керувати зміною
Хоча Байдаківська брикетна 

фабрика і виконала травневий 
план, але всі резерви далеко пов
ністю не використовуються, під
приємство працює ринками. По
яснюється це не тільки невмілим 
використанням обладнання, пору
шенням технологічного процесу, 
але п низькою виробничою і тру
довою дисципліною. Візьмемо, на
приклад, нашу зміну. Нерідко 
начальник зміни т. Біляк запіз
нюється на роботу, тому робітни
ки несвоєчасно одержують зав
дання. Замість того, щоб опера
тивно керувати, бувати на робо
чих місцях, т. Біляк часто від
сиджується в кабінеті.

Бувають випадки, коли на

Навести порядок на автобусних зупинках
З ранку до пізнього вечора 

перебувають на автобусних зу
пинках пасажири. Але ці місця 
ніколи ніким не прибираються. 
Часто можіна бачити, що в купах 
сміття граються діти, з вітер здій

(Колектив 'розрізу здійснив 4^ 
бов’язання, взяті у змаганні на 
честь 300-річчя возз'єднання Ук
раїни з Росією. Закріплюючи ус
піхи, гірники добиваються даль
шого підвищення виробітку. Ма
шиніст екскаватора Григорій По- 
пичеиюо при нормі 900 тонн ви
добуває 1.200—1.300 тонн ву
гілля. Екскаваторник Євген Дан- 
чук дає майже дві норми. Значну 
перевиконує виробниче завдИЙя 
машиніст комплекса траінопортно- 
відвального мосту Микола Рома
нсів.

А. ЄРЕМЕНКО, 
заступник головного інженера 

Байдаківського вуглерозрізу.

ці як в травні, так і зараз пока
зують водії автомашин Оковитим, 
Бичок, Шаповалов, Ковальчук. 
Вони дають ціо 130—150 процен
тів норми.

Закріплюючи здобуті успіхи, 
водії 1 і 2 червня значно пере
крили виробниче завдання.

А. НЕСТЕРЕНКО, 
диспетчер автоколони Олек

сандрійської автобази.

виконують норми іна 160—200 
процентів.

Трудівники нашої фабрики з 
перших днів червня продовжують 
працювати на високому рівні.

В. ПАВЛЕНКО, 
робітник Олександрійської 

гудзикової фабрики.

чальника зміни (взагалі важко 
знайти. Недавно в Нічній зміні в 
аварійному стані знаходились 
транспортери приймальної ями. 
Через відсутність Біляка неполад
ки вчасно не (були усунуті.

У нас слабо розгорнуте соціа
лістичне змагання, ним не керу
ють.

Паша зміїна може працювати 
добре, бути передовою на фабри
ці. Для цього треба, щоб началь
ник зміни т. Біляк по-справжньо
му івзявся за діло, мобілізував 
робітників на виконання і пере
виконання виробничих завдань.

А. ШЕВЧЕНКО, 
робітник Байдаківської бри

кетної фабрики.

має таку куряву, що нічого не 
видно.

Буди ж дивляться працівники 
санстанції?

Б. БУЛАЄВ.
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Організовано провадити обробіток посівів
Цього рожу в колгоспах району 

набагато збільшилися площі під 
посівами просапних культур. 
Своєчасно обробити їх — важли- 
і- і почесне завдання кожного 
колгоспника, кожного механізато
рі, Адже відомо, що обробіток по
вів — найважливіший, найвіід- 

повідальніший період боротьби за 
високий урожай просапних — со
няшника, кукурудзи, цукрових 
уряіків та інших культур.

Не дивлячись на розширення 
посівів цих культур, кожен кол
госп цього року має набагато 
більші можливості, ніж будь-ко
ли, для своєчасного і високоякіс
ного обробітку посівів. Нинішньої 
весни всі просапні, за винятком 

цукрових буряків, сіялись квад- 
■ ратно-гніздовим способом. МТС по

повнились просапними трактора
ми, отже є вісі умови механізу
вати обробіток у двох інаміпрямках. 
що набагато полегшує працю хлі
боробів, економить час, сприяє 
своєчасному проведенню невід
кладних робіт.

Правильно використавши ці 
можливості, чимало колгоспі® ра- 
ілну успішно обробляють посіви 
Набагато краще, ніж торік, на
приклад, доглядають прочипг 
культури хлібороби артілі ім. 12- 
річчя Жовтня (толова т. Си- 
дельник). Ручну роботу по підпу
шуванню міжрядь соняшника і 
кукурудзи тут повністю механі
зовано. Це створило додаткові 
умови для своєчасного лроведежя 
проривки рослин.

У ці дні колгоспники цієї ар
тілі уже завершують проривку 
цукрових буряків, провадять 
міжрядний обробіток всіх інших 
культур і наполегливо готуються 
до збирання врожаю.

Однак факти свідчать, що в 
раді колгоспів обробіток посівів 
недопустимо зволікаєте'’я. Особ

Колгоспники артілі ім. 18 нарт- 
іинференції вирішили виростити 
в цьому році не менше ЗО цент
нері® кукурудзи з кожного гек
тара. Посіяна в кращі агротех
нічні строми, зійшла вона на всій 
площі в 160 гектарів.

Для своєчасного обробітку ку
курудзи треба було вишукати 
додаткові виробничі .резерви, бо 

ливо загрозливий стан створився 
з проривкою цукрових буряікйв. 
Зараз після дощів, що пройшли, 
вони заростають бур'янами, сті
кають, а план проривки в районі 
виконано лише на 37 процентів, 
незадовільно проходить і обробі
ток міжрядь.

В чому ж причина відставан
ня? Щоб пояснити це, досить про
аналізувати організацію праці 
хоча б в артілі їм. .Іеніна (Про- 
топопівка). В цьому колгоспі з 
320 працездатних колгоспників 
на обробітку посівів працює всьо
го 120—130 чоловік. їм необхід
но прорвати близько 600 гекта
рів просапних. Звичайно, коли 
покластись лиш'' на цих людей, 
нічого п думати про своєчасне 
проведення робіт по доглвду за 
посівами. Це розуміють і керів
ники артілі 'голова т. Андреєв, 
агроном МТС т. Солодка). Проте 
дійових заходів не вживають, не 
мобілізовують і не організовують 
на приведення обробітку наявні 
резерви.

Ось Факти. В артілі є понад 
150 колгоспників, які не беруть 
безпосередньої участі в польових 
роботах, в тому числі близько 
50 чоловік адміністративного' і 
-мі іугчву нічого персоналу (облі
ковці. рахівники, бригадири, ко
мірники і т. д.). За положенням 
вони зобов’язані виробити не 
менше 25 процентів мінімуму 
трудоднів у полі. Крім того, на 
території села проживає багато 
сімей робітників. Голова Прото- 
попівської сільської Ради т. Рож- 
ман подав список на 112 домо- 
югподароїк, яких можна залучити 
до обробітку посівів. Це велика 
сила. Та вона не використовуєть
ся. Чому? Тому, ЩО' керівники 
артілі не подають особистого при
кладу, самі не беруть безпосе
редньої участі в польових тюбо- 

СТРОКІВ РОБІТ ДОДЕРЖАНО
наявні можливості колгоспу^ не 
забезпечували потрібних темпів. 
Правління колгоспу, виконуючи 
план заходів по обробітку про
сапних, залучило на проривку 
посівів колгоспників, які вико
нували інші роботи, працівників 
контори та членів сімей робітни
ків і службовців підприємств, що 

тах, відсиджуються вдома і їх 
дружини.

Таким чином вся робота по об- 
робітку звалилася на плечі порів
няно незначної частини колгосп
ників. їх сьогодні посилають на 
буряки, завтра на кіукуруцву чи 
соняшник, згодом знову на буря
ки і т. д.

Колгоспу ім. Леніна значну до
помогу в обробітку просапних по
дають робітники міста й учні 
місцевої школи. Але в дні, коли 
приїжджають в артіль працівни
ки підприємств міста, частина 
колгоспників не виходить на ро
боту і займається особистими 
справами.

Артіль ім. Леніна обслужує дві 
тракторні бригади Користівської 
МТС; Л» 4 Семена Устенка і 
№ 5 Павла Лановчука. На обро
бітку посівів у бригадах від
сутня організованість. За ними 
не розкріплені площі. Тому є ви
падки, коли на кращі ділянки 
виїжджають трактори з обох 
бригад, а інші площі залишають
ся поза увагою механізаторів.

Така порочна практика в орга
нізації праці властива і для кол
госпі® ім. Володимира Ульянова, 
ім. Карла Маркса і деяких інших. 
Не дивно, що п тут недопустимо 
відстають з обробітком посівів.

Настав червень. Зволікати далі 
обробіток просапних культур — 
значить завдати великої шкоди 
майбутньому врожаєві. Обов’язок 
керівників колгоспів, секретарів 
партійних організацій широко 
роз'яснити хліборобам чергові 
завдання, створити напруження і 
мобілізувати всі засоби на як
найшвидше і якісне завершення 
обробітку посівів.

В цьому нині основне завдання 
колгоспників і механізаторів.

В. ЛЕОНТЬЄВ.

проживають на території кол
госпу.

На заздалегідь підготовлені 
дільниці вийшло на роботу 115 
чоловік замість 70, які працюва
ли на ційтроботі раніше. Завдяки 
цьому проривку кукурудзи на 
всій площі пск іву було закінчено 
в намічений строк.

І. АНТОНОВ.

Піонерський костьор
Вечором першого червня в лу

гопарку зібралося близько трьох 
тисяч учнів шкіл міста на піо
нерський костьор, присвячений 
Міжнародному дню захисту дітей.

Заграли горністи. Піонерські 
дружини шкіл вишикувалися на 
лінійку. Чітко віддають рапорти 
голови рад загоні®.

Під звуки маралу відмінники 
навчання учні міських шкілАлік 
Яновський, Валя Литвин і Галя 
Репенько проносять міський піо
нерський прапор.

Піонерський костьор відкрив 
секретар міськкому ЯКОМУ т. Ва
рива. Він звернувся до піонерів з 
девізам: <До боротьби за справу 
Комуністичної партії будьте на
поготові!».

У відповідь лунає багатоголосе 
Завжди напоготові!».

Останній
Ранок 26 травня приніс бага

то радості учням четвертих і п’я
тих класів Звенигородської семи
річної школи. Цього дня тут був 
останній екзамен в цьому нав
чальному5 * 7 році.

5 червня 1954 року минає
двадцять п’ять років з дня орга
нізації ммпинно-тражторних стан
цій. За цей строк вони виросли і 
зміцніли, стали могутньою моду- 
стріа л ьно ю м атеріал ьно -те хнічною 
базою колгоспного ладу, найваж
ливішими опорними пунктами 
держави в керівництві колгоспа
ми. Завдяки повсякденному пік
луванню Комуністичної партії та 
Радянського уряду рік у рік збіль
шується число МТС, зростає їх 
машинно-тракторний парк. Тепер 
у нашій країні нараховується 
більше 9 тисяч МТС, які мають 
понад мільйон тракторів (в пере
веденні на п’ятнадцятисильні), 
близько 300 тисяч комбайнів, 
багато посівних машин, різних 
грунтообробних знарядь, авто
транспортних засобів. У післяво
єнні роки МТС поповнилися вели
кою кількістю потужних дизель
них гусеничних тракторів.

Висока оснащеність сільського 
господарства першокласною тех-

Ще за годину до початку за
нять прийшли до школи святко
во одягнені діти. Вони діляться 
своїми думками про складені і 
наступний екзамени, про те, як 
будуть проводити літній відпо
чинок.

Дзвінок. Класні кімнати запов
нили учні. Запанувала тиша.

Вчителька 4 класу т. Шужає-

Від піонері® шкіл міста висту
пила піонерка середньої школи 
№ 2 ім. Горького Софа Рубай. 
Вона дякувала Комуністичній 
партії і Радянському урядові за 
щасливе і радісне дитинство.

Запалити костьор було доруче
но кращим піонерам Колі Півню, 
Борі Теренову, Борі Павленку, 
Володі Море і Валеірику Бровку. З 
п’яти кінців спалахує вогонь. Ор
кестр виконує Гімн Радянського 
Союзу.

Після урочистої частини біля 
вогнища були організовані масо
ві танці, пісні, ігри, атракціон.

Щасливими, веселими поверта
лися діти додому.

Р. БЛАГАЯ, 
зав. відділом МК ЛКСМУ по 
роботі серед шкільної молоді 

і піонерів.

екзамен
па В. С. прочитала текст дик
танту з російської мови. Уважно 
слухають учні кожне слово, ре
чення. Протягом навчального ро
ку вони старанно вчилися і тому 
впевнено пишуть екзаменаційну 
роботу.

З 17 учнів лише 2 написали 
диктант з російської мови на 
«З». Решта одержала оцінки 
«4» і «5».

Екзамени свідчать про напо
легливу працю вчительського і 
учнівського колективів протягом 
навчального року.

Є. МЕТКА, 
зав, райметодкабінетом.

* * *
Кемеровська область. В цент

рі робітничого селища в Кисе- 
льовську збудовано двоповерхо
вий будинок дитячого садка. 
Великою увагою і піклуванням 
оточені його вихованці. Кожна 
група має окрему спальню, їдаль
ню. В центрі будинку розміщена 
музична кімната.

На знімку: вихованці садка — 
діти гірників Рая Багурська (злі
ва) і Еля Поженьчереда розгля
дають нову книжку.

Фото В. Скоробогатова.
Прескліше ТАРС.

* * *

МТС—вирішальна сила колгоспного виробництва
пікою у величезній мірі иолеипи-
ла працю колгоспного' селянства. 
Вона дала можливість успішно 
розв’язати проблему механізації 
найважливіших виробничих робіт 
■і перевести сільське господарство 
на сучасні науково-агрономічні 
основи.

(Будучи великими державними 
підприємствами, яла зосереджують 
у себе першокласну 'Сільськогос
подарську техніку, машинно-трак
торні станції виконують понад 
80 процентів усіх сільськогоспо
дарських робіт у колгоспах. При 
цьому, наприклад, в 1953 році 
пранка парів і зябу механізована 
майже повністю, сівба озимих 
культур — на 93 проценти, сів
ба ярих культур — на 83 про
центи. Комбайнами зібрано 77 
процентів усіх зернових (культур. 
Зростає механізація трудомістких 
процесів у тваринництві, у ви
робництві картоплі, овочів та ін
ших галузях сільського господар
ства. Рік у рік посилюється агро

номічна і зоотехнічна допомога 
колгоспам.

(В результаті 'Всієї цієї плодо
творної діяльності машинно-трак
торних станцій підвищується 
врожайність колгоспних • полів, 
збільшуються громадське пого
лів'я худоби і її продуктивність, 
уміножуютьі'я багатства колгос
пів.

Щодо цього особливо вартий 
уваги досвід передових госпо
дарств. Так, колгосп імені С. М. 
Будьонного, Берегівського району, 
Одеської області, обслужуваний 
колективом найстарішої їв (країні 
ордена Леніна МТС імені Т. Г. 
Шевченка, в 1953 році зібрав у 
середньому з кожного' гектара по 
19 центнерів зернових культур 
на площі 1.470 гектарів, одер
жав івід кожної корови по 3.200 
літрі® молока, що становить 240 
центнерів молока на кожні 100 
гектарів орних земель, лук і па
совищ. Доходи колгоспу за три 
останніх роки зросли в два рази 

і десятки торік більше 5 МІЛЬЙО
НІВ карбованців. Неподільний 
фонд колгоспу тепер становить 6 
мільйонів 300 тисяч 'Карбованців 
— це майже в три рази більше 
того, що було їв 1950 році. Зрос
тання громадського господарства 
і доході® дозволило видати кол
госпникам на трудодень по 8 
карбованців грішми і по 3 кіло
грами зерна.

Видатних успіхів у піднесенні 
і'іюмадсько'го господарства об
служуваних колгоспів добилися 
Петроївська 'МТС на Ставрополя!, 
Мадведовська іі Михайлівська 
МТС на Кубані, Огаро-Бенгівська. 
МТС у Сталінській області і ба
гато інших.

Разом з цим, як відзначив ве
ресневий Пленум ЦК КПРС, в ді
яльності МТС є серйозні хиби. 
Помітно відстає механізація та
ких життєво важливих галузей, 
як тваринництво', виробництво 
овочів і картоплі. МТС також не- 
задовільио використовують наяв
ні льонозбиральні і льонообробні 
машипи, не виконують своїх зо

бов’язань за договорами із колгос
пами но збиранню і обмолоту льо- 
ну-довгунця, в результаті чого ці 
роботи виконуються вручну з 
великим запізненням.

На основі більш продуктивного 
використання машинно-трактор
ного парку і широкого впровад
ження в (колгоспне виробництво 
досягнень науки і (передового дос
віду МТС покликані ще вище під
нести свою організуючу роль у 
боротьбі за успішне розв'язання 
їх головного завдання — всебіч
не підвищення врожайності всіх 
сільськогосподарських культур, 
забезпечення зростання громад
ського поголів’я худоби при одно
часному підвищенні її продук
тивності, збільшення валової і 
товарної продукції землеробства і 
тваринництва в обслужуваних 
колгоспах. (Машинно - тракторні 
станції мають завершити механі
зацію робіт у рільництві, широко 
розгорнути механізацію трудо
містких процесів у тваринництві, 
у виробництві картоплі і овочі®,

(Закінчення на 4 стор.).
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Футбол

Дві поразки „ Шахтаря “
Минулого тижня на міському 

стадіоні добровільного спортивно
го товариства «Шахтар» відбули
ся дві товариські зустрічі з фут
болу.

27 травня господарі поля зустрі
лися з футболістами кіровоград
ського «Торпедо» (другий склад). 
Перша половина гри закінчилась 
безрезультатно.

Після відпочинку натиск торпе- 
дівців посилився. їх нападаючі 
все частіше прориваються на 
штрафну площадку «Шахтаря» і 
на 71-й хвилині забивають гол.

Загроза поразки примусила фут
болістів «Шахтаря» активізувати 
гру. За 10 хвилин до кінця матчу 
олександрійці одержують право на 
11-метровий штрафний удар. Але 
центральний нападаючий «Шахта
ря» Кравченко пробив мимо воріт.

З рахунком 1:0 перемогу здобу
ли торпедівці.

ЗО травня відбулася друга това
риська зустріч між командами 
«Урожай» (Кіровоград) і «Шах
тар» (Олександрія). Гра розпоча
лася атаками кіровоградців. На 
четвертій хвилині центральний на
падаючий «Урожаю» Гребенков, 
скориставшись помилкою захис
ників «Шахтаря», відкриває раху
нок. Через сім хвилин лівий край
ній нападаючий кіровоградців 
Шевченко з штрафного удару 
сильно посилає другий м’яч в сіт
ку господарів поля.

Спроби олександрійців змінити 
рахунок не увінчались успіхом. З 
рахунком 0:2 «Шахтар» зазнав 
другої поразки.

Як сталося, що команда, яка в 
минулих 1952 і 1953 роках успіш
но захищала спортивну честь міс
та вугільників, тепер зазнає одну 
за одною поразки?

Чому численні глядачі, які були 
присутніми на останніх матчах, за
лишилися невдоволеними грою 
футболістів «Шахтаря»?

Пояснити це можна лише по
ганою підготовкою до спортивно
го сезону, відсутністю колективіз
му в грі. Це, насамперед, стосує
ться лінії нападу.

Нападаючі олександрійців у звіт
них матчах часто проривалися на 
штрафну площадку «противника». 
Але вони не вміють бити по воро
тах. М’ячі, пробиті навіть з близь
кої відстані, здебільшого ' летять 
мимо воріт.

В докір тренерові команди т. Ко
закову слід поставити також те, 
що тактичний малюнок гри неви

МТС—вирішальна сила колгоспного
(Закінчення). 

разний, одноманітний. Олександ
рійці під час атаки намагаються 
відпасувати м’яч точно в ноги 
портнерові. Це часто затримує 
атаку, знижує темп, полегшує дії 
захисників суперників, заважає 
нападаючим «відірватись» від опі
ки.

В команді майже забуті такі 
корисні маневри, як заміна місць 
нападаючих під час атаки, відпа- 
совка м’яча на вільне місце, куди 
потім виходить нападаючий.

Не завжди однаково грають на
падаючі Тертичний і Лярвинський. 
Вони часто лише спостерігають 
гру, не ведуть активної боротьби 
за м’яч.

В цьому році в команду прий
шов молодий нападаючий Чередни
ченко, який виступає правим край
нім. Він добре бігає, володіє 
технікою обробітку м’яча. Але в 
атаках Чередниченко участі майже 
не приймає. Здебільшого він грає 
далеко відтягнутим назад, а якщо 
і виходить на ворота «противни
ка», то уникає ударів по воротах. 
Цей недолік слід повністю віднес
ти За рахунок тренера команди 
т. Козакова, який не допоміг мо
лодому гравцеві зайняти своє місце 
в лінії нападу.

За останній час помітно зни
зився клас гри і лінії захисту. В 
першу чергу це стосується цент
рального захисника Тарари і пра
вого захисника Дублевського (ка
пітан команди). Вони не відпа- 
совують м’яча своїм нападаючим, 
а грають на відбій, часто залиша
ють неприкритими нападаючих су
перників і тіГм самим ставлять 
свої ворота під загрозу.

Тарара і Дублевський безумов
но здібні футболісти, але вони за
зналися, вдають з себе «майстрів», 
на тренування не з’являються. 
Більш того, вони ігнорують вка
зівки тренера і тим самим пору
шують дисципліну в команді.

Одним з головних недоліків є 
те, що команда «Шахтаря» не по
повнюється за рахунок молоді і 
тому до цього часу тут фактично 
відсутня лінія півзахисту.

В команді «Шахтар» є хороші 
футболісти, створені умови для 
тренування. Слід тільки покра
щити виховну і тренувальну ро
боту серед гравців. Це повинні 
зробити тренер команди т. Коза- 
ков, голова райради добровільно
го спортивного товариства «Шах
тар» т. Проскуровський та голова 
райкому вугільників т. Клименко.

Комуністична партія, Радян
ський уряд, весь наш радянський 
народ подають МТС Всебічну до
помогу. Соціалістична промисло
вість за період з 1954 року до 1 
травня 1957 року поставить 
сільському господарству не мен
ше 750 тисяч нових тракторів, у 
тому числі 250 тисяч просапних, 
а також необхідну кількість при
чіпних машин і знарядь, аівтюпе- 
ресувних майстерень, вантажних 
і легкових автомобілів.

Машинно-тракторні станції ма
ють тапер необхідне число' по
стійних механізаторських кадрів. 
Після вересневого Пленуму ЦК 
КПРС у штати МТС зара
ховано близько’ 1 мільйона 250 
■тисяч трактористів, бригадирів 
тракторних 'бригад, машиністів 
складних сільськогосподарських 
машин та інших працівників. У 
відповідь на заклик Комуністич
ної партії з різних галузей на
родного господарства повернулося 
в МТС близько 50 тисяч мсхані-

З редакційної 
пошти

—В селищі Перемога е лото® 
для продажу нафтопродуктів, але 
гасу купити тут майже ініколи не 
вдається,—пише (в своєму листі 
до редакції т. Яковеико.—Знають 
керівники відділу робітничого 
лоїстачаиня, іцо продавець Сві- 
деірсьїка не справляється з своїми 
обов’язками, але заходів до нала
годження торгівлі не вживають. 
Через це за гасом доводиться 
мандрувати до міста.

* *
♦

—По вулиці Заощражній і ву- 
гол Тихоїмирової лопнула водо- 
провздна труба,—повідомляє гру
па жильців цих вулиць.—Началь
ник житлово-комунальної конто
ри № 4 прислав слюсарів, вони 
викопали яму, але водопроводу не 
ремонтують, доки ми їм не пос
тавимо «могоірича». Роботи слю
сарів керівники житлово-кому
нальної контори не контролюють.

* **
—В клубі селища Оіктябр- 

скко'го (зав. клубом т. Даівидсн- 
ко) не можна нормальне перегля-. 
інути кінофільм. Апаратура завжди 
не налагоджена: то погано видно 
кадри, т ' немає звужу. Часто бу
ває так, що замість 10—11 час
тин глядач бачить 8—9, а ос
танні кіномеханік Малишев на 
свій розсуд скорочує. Так було 13 
травня. Лише після протесту гля
дачів Малишев пропустив усю кі
нокартину, — пише в листі до 
редакції т. Ткаченко.

* ♦
♦

— Де провести дозвілля? — 
запитує ігрупа комсомольців і мо
лоді села Березівки.

— Напроти сільського клубу 
була невеличка спортивна пло
щадка, яку ми, комсомольці, ра
зом а молоддю села почали облад
нувати. Тут вже стояли стоівпи 
для волейбольної сіітіки, вистру
гана площадка. Але в легкої руки 
голови колгоспу Конбасенка 
слортплощадку зорали, а стовпи 
зламали трактором.

—Ие цікавиться запитами мо
лодих трудівників села і райком 
■комсомолу, — скаржиться група 
молоді села.

виробництва
заторів. Крім того, в МТС .направ
лено більше 100 тисяч агрономів 
і зоотехніків для агрономічного’ і 
зоотехнічного обслужування кол
госпів. З промисловості сюди ж 
прийшли 23 тисячі інженерів і 
техніків.

На неозорих просторах кол
госпних полів нашої великої 
Батьківщини кипить напружена 
творча праця. У відповідь на зак
лик учасників Всесоюзної наради 
працівників МТС і 'Всеросійської 
наради передовиків сільського 
господарства механізатори, тру
дівники колгоспного села все 
ширше розгортають соціалістичне 
змагання за успішне виконання 
рішень вересневого і лютнево-бе
резневого Пленумів ЦК КПРС. 
Всі їх помисли спрямовані до то
го, щоб внести свій гідний вклад 
у велику, загальнонародну впра
ву боротьби за створення достат
ку сільськогосподарських продук
тів у нашій країні.

С. РОЗИГРАЄВ.

Рішення Надзвичайної Сесії 
Всесвітньої Ради Миру

РЕЗОЛЮЦІЯ В ПИТАННІ ПРО АТОМНУ ЗБРОЮ
Сліпі засоби повного знищен

ня загрожують всім народам. Сві
домість світу пробуджується. Пар
ламенти, державні діячі, люди, 
які мають найвищий релігійний 
і моральний авторитет, виступа
ють з протестом.

Від імені народів ми вимагаємо 
як найбільш невідкладного’ захо
ду — укладення міжнародної уго
ди, що містила б зобов’язання не 
проводити більше випробувань 
атомних і водневих бомб і не за
стосовувати цих видів зброї. Та
ка угода підготувала б і полег
шила б вжиття дійових заходів, 
що забезпечать їх повну заборо
ну. Вона сприяла б у найближчо
му майбутньому ослабленню на
пруженості міжнародного стано
вища, привела б до загального’

РЕЗОЛЮЦІЯ В ПИТАННІ ПРО БЕЗПЕКУ
Загроза воєнного втручання 

Сполучених Штатів Америки в 
конфлікт в Індо-Китаї, ЩО' може 
привести до розширення війни, 
тиск, який має на меті створення 
«європейського оборонного спів
товариства», що закріпило б оз
броєння Німеччини, розкол Євро
пи і Азії з допомогою політики 
воєнних пактів, випробування 
термоядерної зброї, відновлені для 
залякування і шантажу, — все 
це нові причини для тривоги на
родів після перших надій, зв’яза
них з переговорами.

Рух громадської думки різ
них країн, який добився укла
дення перемир’я в Кореї іі почат
ку переговорів по проблемах Єв
ропи 'і Азії, може добитися сьо
годні:

— успішного завершення Же
невської наради, тобто припинен
ня волиш їв Індо-Китаї і мирного 
врегулювання конфліктів іу Кореї 
та Індо-Китаї;

—відхилення боннського і па
ризького договорів і відновлення

РЕКОМЕНДАЦІЯ КУЛЬТУРНОЇ КОМІСІЇ
1. Останні місяці ознаменува

лися підбадьорюючими успіхами 
в галузі культурного обміну. 'Від
булись численні конгреси праців
ників розумової праці, покази 
досягнень в галуні театрального 
мистецтва і кінематографії, по
їздки делегацій, святкування юві
лейних дат великих людей і ви
датних ТВ'ОрІВ, зустрічі вчителів, 
діячів науки, студентів, спорт
сменів ІІ т. д. Все це підтверджує 
бажання народів обмінюватись 
плодами своєї праці, технічного' 
прогресу, досягненнями в галузі 
науки і мистецтва.

2. іВ той же час виникли і 
зрослій широкі національні рухи, 
що мають на мсті розвивати са
мобутню культуру кожної країни 
і нести людські знання в широкі 
маси народу. Чинячи опір всякому 
намаганню придушення націо
нальної культури, бо подібні на
магання є посяганням на суве
ренітет країн, ці рухи старають
ся сприяти появі таких творів, 
які, збільшуючи скарбницю куль
тури кожного народу, збагачують 
міжнародні зв’язки. 

Олександрійська інкубаторно-птахівнича станція
ДОВОДИТЬ ДО ВІДОМА

здатчиків яєць в обмін на курчат про необхідність пред’явити квитан
ції й одержати курчат 4, 5, 7, 10 і 13 червня ц. р.

Квитанції, пред'явлені після 13 червня, позбавляють права на 
одержання курчат в зв'язку з закінченням сезону інкубації 1954 року. 

ДИРЕКЦІЯ.

скорочення озброєнь, відкрила б 
шлях до співробітництва для ви
користання атомної енергії ® мир
них цілях.

Ми закликаємо всі організації, 
всіх діячів, яким дорогий мир, 
ми іпросимо Вісі політичні, проф
спілкові, релігійні і культурні ор
ганізації, чоловіків і жінок усіх 
країн — вишукувати спільно в 
національному і міжнародному 
масштабі засоби для того* 1, щоб до
битись угоди між урядами пота- 
ких основних пунктах: заборона 
виробництва, зберігання і вико
ристання всіх видів зброї масово
го знищення і суворий контроль 
—який цілком здійсненний—над 
цією забороною.

впроваджувати у колгоспне ви
робництво досягнення науки і 
передової практики, забезпечити 
дальше організаційночтоісіподар- 
ське зміцнення колгоспів і іна 
цій основі підвищення матеріаль
ного добробуту колгоспників.

Винятково велика роль МТС в 
освоєнні цілинних і перелогових 
земель, у піднесенні зернового 
господарства — основи основ 
усього сільськогосподарського ви
робництва. Спільними зусиллями 
механізаторів МТС, колгоспників
і працівників радгоспів у 1954— 
1955 роках в районах Казахста
ну, Сибіру, Уралу, Поволжя і 
Північного Кавказу буде освоєно 
13 мільйонів гектарів цілинних і 
перелогових земель. За рахунок 
цього наша Батьківщина в 1955 
році додатково одержить 1.100— 
1.200 мли. пудів зерна, в тому 
числі 800—900 млн. пудів то
варного хліба.

Берлін, 28 травня 1954 року.

переговорів про мирне розв’язан
ня німецької проблеми;

—угоди між урядами про при
пинення випробувань атомної 
зброї і незастоісуваиня цієї зброї. ¥

Незважаючи на відмінність по-"*" 
літичних і соціальних систем, у 
всіх народів є спільні інтереси. 
Не можна захищати ці спільні ін
тереси, не можна гарантувати 
безпеку кожної людини і неза
лежність народів шляхом атомно
го шантажу і розколу світу на 
воєнні блоки. Придушення націо
нально-визвольного руху, ,а також 
втручання у внутрішні справи 
держав загрожують цим спільним 
'інтересам.

'Не можна гарантувати свою 
власну безпеку, не гарантуючи 
безпеку інших. Загальна безпека 
повинна бути оіргаїйзіована насам
перед в Азії і в Європі всіма за
інтересованими державами, яка б 
не була відмінність в їх соціаль
ному і політичному ладі.

Берлін, 28 травня 1954 року.

В. Проте, хоч результати, до
сягнуті в галузі культурних 
зв’язків, як і в розвитку націо
нальних культур, є підбадьорю
ючими, вони не ввдповідають ни
нішнім можливостям. Зберігаєть
ся ще надто багато перешкод, які 
заважають народам цілком вико
ристати завоювання людського 
розуму. Важко собі уявити, щоб 
могли ще створюватись адміні
стративні або поліітичін'і перешко
ди для вільного вираження ідей, 
руху людей і творів. Ці перешкоди 
повинні вникнути. Воли зник
нуть, якщо кожна людина, кому 
дорога культура, усвідомить свою 
відповідальність і твердо підтри
муватиме будь-яке починання, 
ЗВІДКИ б ВОНО’ не виходило, спря
моване на знищення цих пере
шкод, на дальший розвиток на
ціональної культурної діяльності 
і на розширення взаємного обміну.

Народи хочуть, щоб культура 
служила справі дружби і миру 
між. людьми.

Берлін, 28 травня 1954 року.

Редактор В. МАЛЕНКО.

Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 62.

БК—04508 Олександрійська міська друкарня, Кіровоградського обласного управління культури, м. Олександрія, вул. Шевченка, 71. Зам. № Ц64 Т. 5.000



Пролетарі всіх країн, єднайтеся! Рік видання ХХУ-й

СТАЛІНСЬКИЙ
ПРАПОР

ОРГАН ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО МІСЬККОМУ ТА РАЙКОМУ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ, МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД 

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

№ 68 (4053)

Неділя

6
червня

1954 р.
11 т*іЛ'“ї

Ціна 15 коп.

Комуністична партія і Радянський уряд, виходячи з 
основного економічного закону соціалізму, всю свою 
діяльність спрямовують на максимальне задоволення 
постійно зростаючих матеріальних і культурних потреб 
усього радянського суспільства. Піклування про благо 
народу—вищий закон для нашої партії і нашого уряду.

Зразково організуємо 
літній відпочинок трудящих

Радянська Конституція на
дала всім громадянам Союзу 
РСР великі права. Одним з 
визначних завоювань радян
ського народу є право на від

починок. Комуністична пар
тія і Радянський уряд прояв
ляють неустанне піклування 
про здоров’я трудящих, про 
дальше процвітання нашої 
любимої Батьківщини.

Користуючись наданими 
правами, сотні трудящих на
шого міста й району щороку 
проводять свої відпустки в 

^здравницях України, Кавказу 
'ї<нших місцях нашої країни. 
Досить сказати, що лише за 
перше півріччя нинішнього 
року по путівках райкому ву
гільників в санаторіях і бу
динках відпочинку побувало 
545 чоловік.

Відпочинок трудящих, зви
чайно, цим не обмежується. 
Держава дбає, щоб радянські 
громадяни весело і культур
но проводили кожну свою 
вільну годину. Клуби, стадіо
ни, водні станції, бібліотеки, 
парки —все це створено для 
задоволення культурних по
треб трудящих, для їх відпо
чинку.

Особливого значення вліт
ку набуває зраізкова організа
ція роботи спортивних і куль
турно-побутових закладів. 
Трудящі прагнуть якнайкра
ще використати літній час, 
загартувати здоров’я, провес
ти своє дозвілля на свіжому 
повітрі, в спортивних змаган
нях, в туристських походах, 
на пляжах, в парках і т. д. 
Найповніше задовольнити ці 
вимоги — обов’язок проф
спілкових організацій і куль
турно-побутових закладів.

На жаль, в цій справі в на
шому місті далеко не все 
зроблено, не всі можливості 
використані.

Пройдемось по наших пар
ках. Цієї весни в централь
ному парку наведено належ
ний порядок. Встановлено 
достатню кількість лавок. 

УКАЗ
Президії Верховної Ради Української РСР

Про скликання Верховної Ради
, Української РСР
Президія Верховної Ради Української РСР постанов

ляє:
Скликати шосту сесію Верховної Ради Української 

Радянської Соціалістичної Республіки 16 червня 1954 
року в м. Києві.

Голова Президії Верховної Ради Української РСР

Д. КОРОТЧЕНКО.
Секретар Президії Верховної Ради Української РСР

В. НИЖНИК.
З червня 1954 року.
м. Київ.

розбиті клумби, ' квітники. 
Сюди з великим бажанням 
приходять трудящі, Однак 
все до кінця і тут не доведе
но. В парку не знайдеш га
зети, доміно, шахів, шашок, 
не організовано продажу 
журналів, брошур, книг, во
ди. морозива тощо.

Справедливі нарікання 
трудящих на занедбаність ін
ших парків. Хороший моло
дий парк, наприклад, є по
близу вокзалу. Однак віл не 
впорядкований — немає ого
рожі, лавок, не розбиті алеї. 
Гірше того, частина його чо
мусь зайнята під городами, а 
друга частина служить пасо
вищем для кіз.

Улюбленим місцем відпо
чинку повинен стати міський 
стадіон. Але він буває від
критим лише тоді, коли від
буваються футбольні змаган
ня. Однак і в ці дні об
служування трудящих тор
говельними організаціями не 
налагоджено, що викликає 
справедливі невдоволення.

У місті — багато любите
лів водного спорту. При ба
жанні можна б організувати 
пляжі, водні станції на ста
ву біля с. Перемоги і на річ
ці Інгулець в районі лугопар
ку, і поблизу Войніївки. Та 
про це чомусь не дбають ні 
райком вугільників, ніі секто
ри фізкультури і спорту.

Необмежене поле діяль
ності нині для гуртків ху
дожньої самодіяльності, лек
торських бюро, спортивних 
товариств. Вони можуть і по
винні влаштовувати концерти 
і лекції в садах і парках, в 
польових станах колгоспів, 
організовувати змагання гім
настів, легкоатлетів, велоси
педистів і т. д.

Зразково організувати літ
ній відпочинок трудящих, на
лагодити роботу парків, ста
діону, клубів і інших 'куль
турно-побутових закладів — 
важливе завдання партійних, 
профспілкових і комсомоль
ських організацій.

У Комітеті по міжнародних Сталінських преміях 
,3а зміцнення миру між народами"

Вручення міжнародної Сталінської премії 
радянській громадській діячці Н. В. ПОПОВІЙ

З недавня ц. да. у Овердловсько- 
му залі Кремля відбулося 'вручен
ня міжиаіродінюї Сталінський пре
мії «За зміцнення миру між на
радами» визначній фомадськіій 
діячці, секретареві ВЦРПС, голо
ві Антифашистського комітету 
радянських жінок Н. В. Поповій.

Привітати лауреата прийшли 
члени Радянського комітету за
хисту миру, А'ятифаішистсь'кких) 
-комітету радянських жінок, пред
ставники профспілок, жіночий 
актив столиці. В залі перебували 
також гостюючі в (’РСР учасни

5 червня минуло двадцять 
п’ять років з дня прийняття Ра
дою Праці і Оборони постан'еви 
про організацію машинно-трак
торних станцій.

,Р> цій історичний постанові від
значались позитивні результати 
роботи створеної на весні 1928 
року в Берегівському -районі, 
Одеської області, МТС імені 1. Г. 
Шевченка, яка була одним з пер
ших опорних пунктів у країні в 
справі соціалістичної перебудови 
сільського господарства і подан
ня допомоги трудящому селян
ству з боку робітничого класу і 
-радянської держави.

На основі соціалістичної івду- 
етріалізації країни за чверть сто
ліття на Україні виросла велика 
сітка мапіинн-о-тракторних стан
цій — вирішальної сили в роз
витку колгоспного виробництва. 
Від 14 тракторних загонів, що 
були в 1928 році в МТС імені 
Т. Г. Шевченка, до 1.396 машин
но-тракторних 'і спеціалівюваїніих 
станцій з наявністю 159 тисяч

Святкування 300-річчя возз'єднання України з Росією

Москва, ЗО травня 1954 року.
На знімках: зліва—парад військ Московського гарнізону; військові моряки—учасники па 

раду. Справа—демонстрація представників трудящих на Красній площі.
Фото В. Соболева. ______________________ Прескліше ТАРС.__________

ПОВІДОМЛЕННЯ
В понеділок, 7 червня ц. р., в 

міському Будинку культури і клу
бах селищ Перемога, Октябрсько- 
го та Димитрово відбудуться ку

ки сесії Всесвітніюї Ради Миру, 
яка недавно відбувалася в Берлі
ні, з Китаю, Індії, Бідами, Кореї 
та інших країн.

іііісля оголошення постанови 
Комітету від 12 грудня 1953 р. 
про присудження Н. В. Поповій 
міжнародної Сталіне ької премії 
голова Комітету академік Д. В. 
Скобельним під бурхливі, тривалі 
оплески присутніх .вручає Н. В. 
Поповій диплом і золоту медаль 
лауреата міжнародної Сталінської 
премії миру.

Лауреата тепло вітали голова 
Радянського комітету захисту ми

Славний шлях
тракторів ('у переведенні на 15- 
сильні),—такі цифри, які свід
чать про зростання механізації 
сільського господарства республі
ки, проведеної під керівництвом 
Комуністичної партії.

Зараз машинню-траютоірніі стан
ції Української 1’С-Р виконують 
в колгоспах понад 80 процентів, 
а в південних областях—90—95 
процентів усіх польових робіт. 
Значно зросла роль МТС в меха
нізації трудомістких робіт у тва
ринництві, у вирощуванні кар
топлі та овочів.

Механізатори республіки широ
ко розгорнули -соціалістичне зма
гання за успішне виконання рі
шень вересневого і лютнеїво-ібе- 
резневого Пленумів ЦК КПРС. В 
нинішньому році вже виконано 
робіт в умовній оранці на 4,4 
мільйона гектарів більше, ніж за 
цей же час в минулому році. 
Значно перевиконаний, план сів
би ярих культур. Збільшився 
змінний виробіток на трактор. 
Широко застосовуються -передові

щові наради агітаторів. Секрета

рям первинних партійних органі

зацій і агітаторам необхідно при

ру М. С. Тихонов, «акретар 
ВЦРПС Н. С. Кузнсцова, член 
президії Антифашистського комі
тету радянських жінок Т. М. Зу- 
ева, найстаріша робітниця 'Комбі
нату «Тригерная імам у фактура» 
А. П. Жарова, представниця Все- 
китайськ-ої федерації жінок, член 
Всесвітньої Ради Миру Лю Цуей, 
голова М іжнарадної демократичної 
федерації жінок Ежені Коттон.

З промовою-відповіддіо висту
пила лауреат міжнародної Сталін
ської премії Н. В. Попова.

(ТАРС).

агротехнічні прийоми. Соняшник, 
кукурудза, картопля, баштанні та 
деякі овочеві культури посаджені 
і посіяні квадратно-гніздовим і 
квадратним способами на площі, 
яка перевищує 4 мільйони гек
тарів.

Понад 24 тисячі трактористів, 
комбайнерів та інших спеціаліс
тів, що виїхали з України в 
райони Казахстану, своєю працею 
вносять гідний вклад у справу 
освоєння цілинних і перелогових 
земель.

Радянський уряд високо оцінив 
самовіддану працю механізаторів 
сільського господарства України. 
За забезпечення високих урожаїв 
сільськогосподарських культур і 
високопродуктивне використання 
техніки 88 бригадирам трактор
них бригад, трактористам і ком
байнерам присвоєне зівання Героя 
Соціалістичної Праці і 12 тисяч 
950 чоловік нагороджені ордена
ми і медалями Радянського Союзу.

(РАТАУ).

бути на кущові наради о 7 годи
ні вечора, а в міський Будинок 
культури—о 6 годині вечора.

Міськком КП України.
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Глибше вникати у виробничу діяльність
ПерЄТВОфЮІОЧИ в життя істо

ричні рішення XIX з’їзду ІіПРС, 
ґіірники Олексаздрії успішно' ви
конали завдання перших трьох 
років п'ятої п'ятирічки. Промис
лом підприємства і населення 
країни одержали від олександрій
ських вугільників десятки еше
лонів надпланового вугілля.

Серед вугільних підприємств 
міста провідне місце належить 
Семенівсьиояу вуглерозрізу.

Завдяки неустанному піклу
ванню Комуністичної партії і Ра
дянського уряду Семеніївісьїкий 
вуглерозріз оснащений найнові
шою потужною вітчизняною тех
ніко ю, вис отаива лііфікоіван им и
кадрами.

В минулому році розріз достро
ково виконав річне завдання. За 
підсумками Всесоюзного соціаліс
тичного змагання за четвертий 
квартал колективу було присуд
жено другу премію 'Міністерства 
вугі Л ЬНО'Ї пром И СЛЮВЮСТІ.

Однак здобутих успіхіїв тут не 
закріпили, не мобілізували ко
лектив на те, щоб з перших днів 
січня нового господарського року 
взяти високі темпи.

Розріз вступив у зиму непідго- 
товленим, без достатніх некри
тих запасів. Техніка на повну 
потужність не використовується, 
мають місце простої рухомого сос
тава транспорту.

Внаслідок цього колектив Се- 
менівського вуглерозрізу план 
першого кварталу не виконав, до
пустив значні збитки. Так, на
приклад, в першому кварталі со
бівартість тонни вугілля підви
щилась проти планової більш як 
на 3 карбованці. Лише за пер
ші три місяці цього року розріз 
заборгував країні кілька десят
ків тисяч тонн вугілля.

Днями відбувся черговий пле
нум міськкому КП України, який 
обговорив питання «Еро 'роботу 
партійної організації Семенів - 
ського вуглерозрізу». З доповід
дю в цьому питанні виступив се
кретар парторганізаціії т. Колу- 
занюв.

На пленумі були викриті сер
йозні недоліки в роботі партійної 
організації та її бюро. Тут до. 
цього часу на низькому рівні пе
ребуває організаційно-партійна і 
масово-політична робота. На пар
тійних зборах та засіданнях паїрт- 
бюро в свій час схвалено немало 
рішень, спрямованих на подолан
ня відставання. Але вони зали
шились на папері через те, що 
бюро парторіганізації не мобілізу
вало комуністів, передовиків ви
робництва на їх виконання. Не 
займалась партійна організація і

Занедбана
Лекторій селища Дівоче Поле 

обслужує трудящих кількох на
селених пунктів сільгоспартілі 
ім. Каїрла Маркса. Колгоспники і 
механізатори проявляють тут ве
ликий інтерес до знань, з ціка
вістю слухають доповіді і лекції 
на політичні і наукові теми.

Однак зрослі культурні запи
ти працівників колгоспного села 
погано задовольняються. Досить 
сказати, що членами сільського 
лекторію в нинішньому році про
читано всього 10 лекцій. Але, спра
ва -не лише їв кількості. Головним 
недоліком в роботі лекторської 
групи є те, що тематика лекцій 
обмежена, а якість їх не завжди 
відповідає зрослим вимогам кол
госпників.

★

На пленумі 
міськкому 

КП України

тим, щоб досвід передовиків став 
надбанням усіх виробничників. 
Партійна організація не вмикає у 
виробничу ДІЯЛЬНІСТЬ ПІїДПфИЄІМІСТ- 

ва, не здійснює наданого' їй Ста
тутом КПРС права контролю за 
господарською діяльністю.

Самокритика і критика знизу, 
як основна форма здійснення пар
тійного контролю, тут знаходить
ся ще на низькому рівні.

Тільки цим можна пояснити 
той факт, що розріз погано під
готувався до роботи в зимових 
умовах, відстав з вскришними ро
ботами, • не створив необхідного 
фронту робіт для добувальної 
дільниці.

Член міськкому партії т. Вари
ва критикував партійне бюроіроз- 
ірізу за незадовільне керівництво 
соціалістичним змаганням. Соціа
лістичні зобов’язання тут не 
підкріплюються організаторсько ю 
і масово-політичною роботою. 
Безпосередньо на виробничих міс
цях наочна агітація відсутня. 
Підсумки змагання підводяться 
нерегулярно і тому наполегливої 
боротьби всього колективу за ви
конання взятих зобов’язань не 
відчувається.

Директор Семешівської брикет
ної фабрики т. Самохотін у своє
му виступі вказав, що партійна 
організація і бюро вуглерозрізу 
по~іс.правжньому не ведуть бороть
би за якість палива. Мають місце 
випадки постачання на фабрику 
неякісного вугілля-.

Про ці факти знає партбюро і 
його секретар т. Колузанов. Але 
вони не вживають рішучих захо
дів до усунення цих недоліків.

— На вуглерозрізі працює 6 
партійних груп. Але паргбюро,— 
говорив У своєму виступі завіду
ючий промислово - транспортним 
відділом міськкому КП України 
т. Шевчук, — не допомагає їм в 
роботі і тому вони ще недостат
ньо впливають на виробничий 
процес. Мають місце також при
писки з боку окремих керівни
ків. Шоб уникнути ЦЬОГО', робіт
ник розрізу т. Шаркав виготовив 
прилад для визначення продук
тивності екскаваторів, але раціо
налізатор не знайшов підтримки 
ні в керівників, ні в партбюро 
розрізу.—Тов. Шевчук критику
вав секретаря партоірганізації 
т. Колузанова за відав від вироб

робота сільського лекторію
Таж, члени лекторію дуже рід

ко виступають з лекціями про 
дружбу народів СіРСР, радянський 
патріотизм, керівну роль Кому
ністичної партії, про історичні 
рішення вересневого і лютнавіо- 
березневоіго Пленумів ЦК КПРС і 
зовсім не розробляють тем на 
апрономічніі, зоотехйічні, літера
турні питання. В лекційній про
паганді не беруть участі агроном 
МТС т. Степаненко і зоотехнік 
т. Чередник.

Керівник лекторію т. Малюк 
замість розумного керівництва і 
організації наївколо лекторію кра
щих інтелектуальних сил прагне 
все зробити сам. Тому й не див
но, що багато лекторів майже не 
виступають перед трудящими, а 

ничого процесу, канцелярський 
стиль керівництва ларторганіва- 
цієто і безпринципність у вирі
шенні виробничих питань.

Особливу увагу учасники пле
нуму приділили питанню підви
щення продуктивності праці, ви
користанню внутрішніх резервів 
вирзбн и цтв а, підв ищенню якісних 
показників.

Керуючий трестом «Олексаид- 
ріявугілля» т. Альошин деталь
но зупинився у твоєму виступі на 
роботі інженерно-технічних пра
цівників розрізу. Тут працює 
кілька десятків спеціалістів, які 
покликані займатись питаннями 
підвищення продуктивності праці, 
иовнюге використання гірничої 
техніки. Але вони мало зв’язані з 
виробництвом, не допомагають 
механізаторам дюіаконало оволоді
ти потужною технікою. Більшість 
з них відсиджуються в кабіне
тах, займаються складанням зві
тів і іншими другорядними спра
вами.

На питаннях використання 
внутрішніх резервів виробництва 
зупинився у своєму виступі го
ловний інженер тресту О.тек- 
саіндріявугілля» т. Шпекторов. 
Він навіїв переконливі факти, які 
свідчать про великі невикорис
тані внутрішні резерви підвищен
ня продуктивності праці. Таж, на 
Семенівіському вуглерозрізі до 
цього часу не вирішене питання 
транспортування породи і вугіл
ля. І це в той час, коли електро
вози і думкари використовуються 
дуже погано. Лише в першому 
кварталі простої рухомого соста
ва становили майже 40 процен
тів робочого часу. Незадовільно 
використовуються і екскаватори. 
Мають місце часті аварії і по
ломки механізмів.

Такий стан створився внаслі
док низької трудової дисципліни 
на підприємстві. Але партійна 
організація, бюро і його секретар 
т. Колузанов не вживають захо
дів, спрямованих на зміцнення 
дисципліни і повне використан
ня внутрішніх резервів вироб
ництва.

В обговоренні доповіді взяли 
також участь секретар парторга- 
нізації рудоремонтного заводу тов. 
Ключников, заступник голови 
міськради т. Срібний, начальник 
Оеменівського вуглерозрізу т. Ар- 
тюхоїв, секретар міськкому КП 
України т. Луцен'ко та ін. Всього 
13 чоловік.

Пленум намітив заходи, спря
мовані на поліпшення роботи пар
тійної організації Семенівського 
вуглерозрізу.

до населених пунктів Золотарівки 
і Петрозатір’я члени лекторію 
зовсім забули дорогу.

Подібне можна сказати й про 
рільничі бригади, ферми, польові 
й тракторні стани. Тут не прово
диться масово-політична робота. 
Всі лекції, доповіді, як правило, 
читаються лише в сільському 
клубі.

Про незадовільну роботу сіль
ського лекторію відомо секретарю 
колгоспної парторганіізації т. Бур- 
нашову, але він не вважає за 
свій обов’язок взятись за нала
годження справ. Обходить це пи
тання і районний відділ культури.

, О. ШПАК, 
штатпроп райкому КП України.

Чому Олександрійська МТС 
відстає з ремонтом комбайнів

На 1 червня Олександрійська 
МТС повинна була відремонтува
ти 34 комбайни. Але відремонто
вано на це число тільки 22.

В чому ж справа? Де причини 
повільного ремонту основних зби
ральних машин—(комбайнів?

Незадовільні темпи ремонту 
головний інженер МТС т. Ботомо- 
лов і механік по комбайнах 
т. Клииовець пояснюють браком 
запасних частин.

Відсутність потрібних запас
них частин справді гальмує ре
монт комбайнів. Багато їх ще 
треба, щоб привести комбайни в 
стан готовності до жнив. МТС 
кілька разів зверталась до Олек
сандрійської міжрайбази «Оіль- 
госппостачу із заявками на пот
рібні запчастини, але даремно. 
Одержати їх там нелегко.

Однак справа не тільки уівід- 
сутноеті запчастин. Є й інші при
чини, через які зволікається ре
монт, і залежать вони від МТС, 
її керівників, зокрема головно
го інженера. Ремонт багатьох 
комбайнів почали з великим за
пізненням. З цієї причини не за
кінчили ремонту збиральних агре
гатів комбайнери тт. Дяченко Іван, 
Набойщикоїв Федір та інші.

В МТС навіть не (Підібрали на 
чотири машини комбайнерів і то
му ремонтують їх люди, які не 
працюватимуть ними на збиран-

Не гаятись з проривкою 
цукрових буряків

Ще здалека видно рівні, зеле
ні рядки, що простягнися на од
наковій одна відгодаої відстані 
вздовж усієї плантації. Дружні 
сходи цукрових буряків у КОЛГОС
ПІ ім. 12-річчя Жовтня. Днями 
тут на значній площі проведено 
проривку. Недавно пройшов дощ, і 
буряки милують око свіжою зе
ленню.

Колгоспники цієї артілі в цьо
му році борються за 300 центне
рів (буряків з кожного гектара. 
Воїни докладають всіх сил, щоб 
виконати взяті зобов’язання.

Одним з перших у районі кол
госп закінчив шаіровку буряків. 
Буряководи відстояли сходи від 
пошкодження довгоносиком. Піс
ля дощів з’явилися сходи в міс
цях насадження. Вони покращи
ли загальний стан сходів на всій 
плантації.

Проте дощі сприяють росту та
кож і бур’янів. Крім того, па 
плантаціях утворюється корка. 
Це вимагає від колгоспників і ке

Боротьба з шкідниками садів
Боротьба з шкідниками садів 

має вирішальне значення для 
одержання високого врожаю фрук
тів. Тому треба докласти багато 
зусиль, щоб зберегти від пошкод
ження колгоспні сади і сади влас
ників.

Зараз, коли вже (розвивається 
зав’язь, слід вести боротьбу ядо- 
хімікатами проти яблуневої молі, 
плодожерки, парші та інших. Та 
в нашому місті боротьба з шкід
никами садів ведеться недостат
ньо. Деякі власники садів зов
сім не звертають уваги на свої 
дерева і вони служать розсадни

і

ні. Па 18 збиральних агрегатів 
не підібрано також помічників 
комбайнерів.

Справедливо скаржиться ком
байнер т. Набойщико® на неякіс
ну роботу токарів і теслярів май
стерні. Він показав дерев’яні 
вкладиші шатуна, виготовлені 
тееляром т. Гугленком, які треба 
буде самому доробляти. — Дово
диться рихтувати і вали після 
токарної обробки в майстерні,— 
додає т. Набойщикоїв. Проте ці 
недоробленості, що відбирають у 
комбайнерів дорогий час,, т. Бо
гемо лову здаються дрібницями і 
ніяких заходів він не вживає.

Спокійно констатує т. Богомо
лок і той обурливий факт, що^* и* 
ще з початку року ремонтують 
на Кіровоградському заводі «Чер
воний проіфіїнтерн два мотори, 
колінчатий вал і блок.

Треба на ходу усувати хиби, 
посилити роботи і ближчими дня
ми закінчити ремонт збиральних 
агрегатів, випробувати й закріпи
ти за кожним з них досвідченого 
комбайнера і його помічника, заИ* 
здалегідь визначити ділянки, до
ставити агрегати на місце робо
ти, продумати спосіб збирання, 
подбати про використання на зби
ранні кожного агрегати по 18— 
20 годин на добу, забезпечивши 
їх електроосвітленням.

І. АНТОНОВ.
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рівників артілей, не гаючись, ре
тельно обробляти плантації, кож
ну рослину. Особливо небезпечне 
прогаяная з проривкою. Не прор
вав своєчасно—рослини стечуть, 
зменшиться врожай і цукрис
тість.

Але, на жаль, є ще такі кол
госпи, керівники яких не поспі
шають з виконанням цієї важли
вої вимоги агротехніки.

В колгоспі іім. 18 з’їзду ВБП(б), 
наприклад, з запізненням почали 
проривку буряків, темпи робіт 
незадовільні. Зволікають цю робо
ту в колгоспах ім. Карла Марк
са, ім. Володимира Ульянюва, 
«Шлях ідо комунізму» та ім. 1!) 
з'їзду КПРС.

Щоб дати молодим сходам бу
ряків нормально розвиватись і не 
призводити до зниження їх вро
жаю, треба посилити темпи і.за 
два-три .дні прорвати всі планта
ції.

В. СИВЕРИН.
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ками шкідників, а частина—іве- . 
де боротьбу, яка зводитися до вби
рання гусені вручну.

Оправа в тому, що «Сільгосп- ’ 
постач» ядохїміікати відпускає ли-. 
ше для садів колгоспів, радгоспів 
і питомників, а власники садів не | 
можуть придбати таких отрут, як 
паризька зелень, хлористий ба-1 
рій та бордоська ріідища. Правда, 
в «Сільгосппостачі» відпускають 
дуст, та він слабо діє на шкід
ників.

Ні в кого одержати тут і по
ради, в якій дозі застосовувати 
той чи інший ядохімікат.

Г. ПИЖІННО.
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Більше вугілля
Дати більше вугілля кіраїїніі, до

їжтеся першості у зжігамні з 
кдхтарши «Ттабудвугілля», Гру- 
: »:■» якої РСР,—ось до чого праг- 
яуль гірники Олександрії. Кому- 
і тачиа партія і Радянський 
,Т; безустанно ІІІ'МуКП’Ь’СІЯ про 

і-хмізацію всіх процесів івидо- 
—у і відвантаження вугілля, 

а • пліегшення праці шахтарів, 
• • В&СОКвПрОДуїКІТИВ’Не ІВИїКОірИ'С- 
:*зм техніки.

. л »м ’ятовується ряд амістов- 
виступів олйкіеаіндірі'исьК'ОЇ 

Сталінський прапор» про 
у--. .. вуглерозрізів, шахти, бри- 

фабрик, про діяльність 
:■. :.-:ах партійних організацій.

х яскраво відбиті виробничі 
•игиизоеті, економіка промислю- 
пя міста.

Газета підкреслює, що., незва- 
х_і> ча на певні успіхи, досягнуті 

зими колективами у вико- 
? танні потужної гірничої тех- 
-_іс ще далеко не на всіх під- 
:с«-твах безиідаїовню. працюють 

цтляи В передовій статті «До 
зак-фистати техніку» (за 16 

вказано, що на Байда- 
яагькйму і Семенівському вугле
розрізах погано використовую
ться потужні відвально-тран- 
■зоряяі агрегати Так. наприклад, 
Бійдзкізськлй міст у середньому 
яівзлюе 20—22 тисячі кубо
метрів породи, тоді як може да- 
= гги ЗО тисяч. Не дослг середньо
добової вскриті — 35 тисяч ку- 
беметріз—і колектив Семенів- 

ькото відвального моста. Назива
ючи конкретних винуватців 
цих неподобств, газета вказує 
шляхи їх усунення.

«Вугільні підприємства нашо
го міста оснащені передовою 
технікою. Використати її до дна 
—значить привести в дію до
даткові резерви збільшення видо
бутку вугілля, випуску брикету, 
виробітку електроенергії.

Обов'язок партійних і проф
спілкових організацій полягає в 
тому, щоб глибше вникати у ви
робництво, добиватися заванта
ження машин і механізмів, кон
кретно керувати змаганням за 
неухильне підвищення продук
тивності праці».
Важливі питання поставлені й 

у виступі наваловідбійника шах
ти № 2—3 т. Шпакова (номер 
за 23 травня). Єгор Шмакюв не
давно побував на Твібуліській 
шахті братньої Грузії і через га
зету звернувся з листом до ви
бійника А. Тодо'раідзе, з яким віт 
змагається. В листі він запевняє, 
що досвід шахти імені Молотова 
буде широко використаний у бу- 

МТС—вирішальна сила в розвитку колгоспного виробництва

Машинно-тракторні станції являють собою індустріальну матеріально-технічну базу кол
госпного ладу і е тепер вирішальною силою в розвитку колгоспного виробництва. Партія і Радян
ський уряд невпинно піклуються про дальше зміцнення МТС. В найближчі роки машинний парк 
МТС поповниться 500.000 тракторів загального призначення в 15-сильному обчисленні, 250.000 
просапних тракторів, найновішими сільськогосподарськими машинами, автомобілями, автомайстер- 
нями, різним обладнанням.

В МТС широким потоком поступає нова сільськогосподарська техніка.
На знімках: в Броварській МТС Київської області. Зліва—самохідні зернові комбайни С-4, 

які прибули в МТС. Справа—прийомна в МТС нових картоплезбиральних комбайнів КОК-2.
Фото М Кризова. (Прескліше РАТАУ)’

ровугіль'ній промиїслюївості Олек
сандрії.

«Незабаром і на нашій шахті, 
—іііише Є. Шмаков,—за вашим 
прикладом почнемо застосовува
ти металеве кріплення. За це слід 
нам серйозно взятися. Адже як 
дорого коштують нам кріпильний 
ліс і заготівля його! Якщо під
рахувати, то ви завдяки метале
вому кріпленню щомісяця еко
номите 10—15 тисяч карбован
ців.

...Не приділяється у нас дос
татньої уваги і механізації. Мені 
здається, що якби інженерна 
думка серйозно попрацювала над 
полегшенням праці робітників, то 
за допомогою досконалих меха
нізмів ми видобували б вугілля 
значно більше».
І все ж у висвітленні питань 

роботи вугільної .промиєЛЮВЮСТІ 
Олександрії газета не використо
вує всііх можливостей. Теми Пііід- 
вищеиня продуктивності праці, 
поліпшення якості продукції, 
зниження собівартості, викорис
тання резервів для дальшого піід- 
неееіння темпів промислового ви
робництва ще не стали в газеті 
провідними.

Нотатки «Як працюють ву
гільники», що час ®ід часу пуб
лікуються, нагадують маловираз
ний і до того ж запізнілий пере
каз зведень. У цих нотатках ре
дакція могла б дати докладні ко
ментарі до повідомлень про ро
боту передових і відстаючих під
приємств. І справді, що дає така 
констатація:

«...У травні знизила темпи 
шахта № 2-3 (начальник т. Пан- 
чищенко).

... Відстала з виконанням ви- 
виробничої програми Байдаків- 
ська брикетна фабрика (дирек
тор т. Філінов)».
Чому б не розібратися в при

чинах відставання цих підпри
ємств, не вказати на конкретних 
винуватців незадовільної роботи, 
на тих, хто не виконав своїх соціа. 
дієтичних зобов’язань? Грунто
вний економічний аналіз введень 
про роботу підприємств вугіль
ної промисловості, показ роботи 
передовиків, критика тих, хто по
гано використовує внутрішні ре
зерви, хто вдається до штурмів
щини замість роботи за графіком, 
зробили б нотатки «Як працюють 
вугільники» більш дійовими, ці
леспрямованими.

Без певного плану газета вис
вітлює роботу новаторів вироб
ництва. Хто тепер крищип про
хідник, кращий наваловідбійник, 
кращий машиніст екскаватора, 
ЯКИХ ВОНИ УСПІХІВ ДОіСЯГЛИ, чого 

вчить досвід їх роботи—про це

країні
не можна дізнатися зі сторінок 
«Сталінського прапора».

В статті «Потужна техніка в 
умілих руках» (9 травня) редак
ція зробила спробу докладно роз
повісти про методи машиніста ек
скаватора Якова Трохимовича 
Єременка. Спробу цю не можпа 
вважати вдалою, тому що майже 
вся розповідь звернена до мину
лого. Тут є безліч біографічних 
даних, загальних Фраз, деклара
цій і дуже мало переконливих 
фактів, прикладів.

Як добився Яків Трохимович, 
скажімо, того що 24 квітня його 
бригада дала 400 тонн вугілля 
понад план? Хіба тільки тому, як 
пише газета, що начальник ву
гільної дільниці і гірничий май
стер виходять .на роботу за 1—1,5 
години до її початку і готують 
робочі місця для екскаваторів, 
«виписують наряди і видають їх 
робітникам > ? Автор статті І. Кан- 
дов вдається до опрощення пока
зу роботи передовика. Він твер
дить:

«Під час вимушених простоїв 
кожна бригада усуває найдріб- 
ніші неполадки в механізмах 
екскаваторів, що гарантує по
стійну їх справність і високо
продуктивну роботу...».
Догляд за механізмами не мож

на вважати непередбаченою спра
вою, непостійним обов’язком ме
ханізаторів. Чому тільки під час 
простоїв треба слідкувати за 
справністю механізмів?

Мало пише олександрійська 
газета про передовиків. Про них 
не знайдеш матеріалів навіть у 
святкових номерах, літературних 
сторінках, які, до речі, нерідко 
вміщуються.

Питання роботи вугільної про
мисловості, колективів гірників, 
майстрів вугілля, боротьби за під
вищення продуктивності праці 
мають зайняти чільне місце в 
«Сталінському прапорі». Газета 
повинна посилити допомогу пар
тійним організаціям шахти, бри
кетних фабрик, сміливо розгорта
ти критику і самокритику, рішу
че виявляти и усувати недоїмки 
в роботі, наполегливо боротися за 
те, щоб країна одержувала все 
більше й більше олександрій
ського вугілля.
(«Кіровоградська правда» від 4 

червня 1954 р ).
ВІД РЕДАКЦІЇ: Редакція га

зети «Сталінський прапор» виз
нає критичні зауваження «Кіро
воградської правди» правильни
ми. Редакція вживає заходів 
для більш глибокого висвітлен
ня питань роботи вугільних під
приємств міста.

За високу культуру 
радянської торгівлі

(огляд листів)
Завдяки прийнятим партією ї 

урядом заходам в нашій країні 
неухильно збільшується випуск 
товарів широкого вжитку, роз
ширюється асортимент, зростає 
торговельна сітка.

Останнім часом в Олеюсіандірії 
і робітничих селищах введені в 
експлуатацію фабрика-ікухіня, ді
єтична їдальня, десять нових га
строномічних і промтоварних ма
газинів. Чимало торговельних під
приємств споруджується і зараз.

Зростає товарооборот. В ниніш
ньому році обсяг роздрібної тор
гівлі збільшився в порівнянні з 
відповідним періодам минулого 
року на И процентів. Але цього 
не досить. Нинішній обсяг тоїва- 
іроббороту не може нас задоволь
нити. Тим більше, що є серйозні 
недоліки в організації торгівлі.

Радянський споживач вимагає 
від працівників промисловості і 
торгівлі добротних, ВИМКОЯКІС- 

I них товарів.
Однак торговельні організації 

Олександрії погано вивчають по
пит населення, не завжди задо
вольняють його. Тільки цим мож
на пояснити те, що в ряді мага
зинів товари лежать без руху по 
півроку і більше. Якість їх низь
ка, асортимент обмежений. На 
базі змішторгу, наприклад, нагро
мадилось стільців на 20 тисяч 
карбованців. З минулого рожу 
мебльовик магазин не може їх 
продати. Нікого це, однак, не 
турбує.

Такий стан є наслідком того, 
іцо в змішторгу (директор т. Ба
бич) ідуть но лінії найменшого 
опору: ЩО' дають, те й беруть. 
Самі ж вони потрібної ініціативи 
і вимогливості не виявляють.

Часто можна почути скарги по
купців на відсутність в продажу 
красивого модельного взуття, кім
натних туфлів та ін.

■В магазинах не знайти таких 
звичайних речей, як примусна 
головка, керогаз, електрошнур 
для електроплитки, навіть'кольо
рові нитки стали «проблемою».

Таким буде Київський 
університет

На ознаменування всенародного 
свята — 300-річчя возз’єднання 
України з Росією — в 1954 році 
буде почате будівництво нових 
корпусів Київського державного 
університету імені Т. Г. Шевченка, 
а також гуртожитків для студентів 
і житлового будинку для профе
сорсько-викладацького складу.

Вже намічені основні контури 
майбутніх будинків, в яких роз
міститься один з найстаріших ву
зів країни, що відсвяткував не
давно свій славний 120-річний 
ювілей.

Нові учбові корпуси універси
тету своїми розмірами будуть 
приблизно втроє більші, ніж ни
нішні. Кожний факультет одер
жить світлу і простору аудиторію 
на 300 місць, спеціально устат
ковані кабінети навчальних і на
очних посібників.

У багатоповерховому головному 
корпусі, розташованому в центрі, 
передбачається зосередити примі
щення для позалекційної роботи. 
Тут будуть обладнані великий зал 
на 1.500 місць і два малих зали. 
Просторі приміщення відводяться 
для бібліотеки, читальних залів, 
гуртків художньої самодіяльності, 
спортивних секцій.

Спеціальні будинки намічається 
спорудити для університетської 
астрономічної обсерваторії, геофі

Подовгу не буває фотоплівок, різ
них приладь для фотолюбителів. 
На це вказує в листі до редакції 
т. Гюйса.

Культурно торгувати — це 
значить не тільки бути ввічли
вим, але й своєчасно задовольня
ти запити покупців, прислуха
тись до їх голосу. Однак це не 
скрізь розуміють. Ось про що 
пишуть тт. Бульба і Зайцева:

«Після перегляду кінофільму 
ми зайшли в їдальню № 5. Сіли 
за стіл, але нас своєчасно ' не 
обслужили і пива невистачило. 
Ми попросили книгу скарг. Офі
ціантка Вокалова і буфетниця 
Боровська навідріз відмовились 
її дати».
Так само поступає продавець 

хлібного магазину № 28 Єфімюва. 
Вона ображає споживачів, веде 
себе розв’язано.

Від неї не відстає і працівник 
прилавку Бойківського сільмагу 
Козипець. Як повідомляють кол
госпники, Козинець на зауважен
ня не реагує, лається. Магазин 
часто буває на замку, пораджу в 
ньому нема ніякого.

Подібні факти мають місце і в 
магазині № 41 відділу робітни
чого постачання.

«З травня,—пише працівник 
тресту «Олександріявугілля» 
т. Гергель,—я хотіла купити 
оселедці. Коли підійшла до мене 
черга, продавець Свириденко чо
мусь почала мене ображати і 
відмовила у відпуску товару». 
Всі ці факти свідчать про те, 

іцо серед працівників прилавку 
погано ведеться виховна робота, 
слабо розгорнута боротьба за ви
соку культуру торгівлі. Вони 
з’являються також результатом 
того, що керівники торговельних 
організацій глибоко не вникають 
в діяльність ввірених їм підпри
ємств, терпимо ставляться до не
доліків.

Треба рішуче поліпшити робо
ту магазинів і їдалень, чуйно 
прислухатись до голосу трудя
щих, враховувати попит і задо
вольняти різноманітні потреби 
радянського споживача.

зичної та метеорологічної станцій. 
На площі майже в тридцять гек
тарів розміститься ботанічний сад 
з численними оранжереями і ла
бораторіями.

План будівництва передбачає 
всі умови для успішного навчан
ня. Нові учбові корпуси універси
тету зможуть прийняти до семи 
тисяч студентів одночасно, що 
дасть можливість організувати за
няття в одну зміну і значно шир
ше розгорнути позалекційну робо
ту. Зараз навчається близько шес
ти тисяч студентів, при чому за
няття проводяться в дві зміни.

Поряд з учбовими корпусами 
університету виростуть великі бу
динки студентських гуртожитків і 
житловий будинок для викладачів. 
У студентському містечку будуть 
також споруджені кінотеатр, їдаль
ня, майстерні побутового обслужу
вання, магазини.

Новий Київський університет 
імені Т. Г. Шевченка передбачає
ться збудувати в мальовничому 
районі Голосієво, проти майбут» 
ньої Республіканської сільськогос
подарської виставки. Він буде гід
ним пам’ятником нерушимої бра
терської дружби народів нашої 
великої Батьківщини.

К. ЄВГЕНОВ.
м. Київ. (Кор. РАТАУ).
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Куточок сатири і гумору М і ж н а_р о д вїй йог ляд
Нестійке становище

Дуже грудно застати за роботою голову виконкому 
Морозівської сільради Матвієнка.

— Знову, мабуть, десь гостює наш „Саливон Мого- 
ричний", — кажуть колгоспники, яким доводиться за 
справами відвідувати сільраду.

Декому вдається застати Матвієнка, але справу вирі
шити не можна, бо він частенько на роботі буває на під
питку.

Незвичайні
пригоди

(З листа до редакції).

ПЕРЕПЛУТАВ шофер артілі 
ім. 19 з’їзду КПРС Колпак Ми
кола колгоспну власність з своєю 
і тому користується колгоспною 
вантажною автомашиною, як при
ватною. «Калимні» рейси робить 
нею куди здумає. А правління ар
тілі і його голова Дегтяр потура
ють Колпаку.

* *
*

— По всьому видно, що наш голова довго не 
вдержиться.

Рис. Є. Щеглова.

ЗЛЕДАЩІВ голова комітету 
ДОТСААФ гірничопромислового 
училища № 1 Кошелев, занедбав 
роботу товариства. Він навіть 
членських квитків ніяк не спромо
жеться придбати, хоч гроші для 
цього давно зібрав.

* * *
ЗАСИПАЛИ свиріпою клуб 

четвертої рільничої бригади арті
лі ім. Карла Маркса. А голові 
правління Ткаченку байдуже до 
того, що колгоспникам цієї брига
ди ніде провести культурно доз
вілля.

• *
♦

Вправи Лісовика
В розпалі польових робіт в 

тракторній бригаді т. Матвієнка, 
яка обслужує артіль «Кюмуиаїр», 
вийшов з ладу траіктор «Д'Г-54».

— Потрібна допомога МТС, — 
вирішили тратиюристи.

Незабаром в бригаду при
був дільничний механйік іЮористіїв- 
ськюї МТС Лісовик. Оглянув він 
машину, заглянув у мотор і то
ном, що не допускав заперечень, 
'встановив:

— Зіпсувався болт кріплення 
розподільної Шестерні, — сказав 
•він.

Швидко замиготіли ключі, і на 
місце старого став новий болт. А 
трактор—ні з місця.

Як з'ясувалось пізніше, треба 
було замінити ще і підшипник 
регулятора паливного- насосу.

— Дрібниці, зробимо, — за
певнив Лісовик.

Одержавши підшипник того ж 
дня, механік лише через два дні 
з'явився в бригаду.

—Щ-о, стоїть "праіктоїр?—ади- 
воівано запитав він. — Пустимо.

Попитавшись в машині, нінна
решті сказав: — Готовий.

Та трактор не корився. Він 
немов уріс у землю.

Після цього іце двічі ремонту
вали машину. Замінили поршневу 
трупу і ще деякі деталі.

—Ну, все, працюйте, хлопці,
— задоволено' сказав механік 
трактористам.

—‘Порядок. Трактор—на ходу,
— доповів Лісовик головному ін
женеру МТС.

Але порядку не виявилося, як 
і раніше, трактор не працював. 
Лише після приїаду механіків 
МТС тт. Залюбонського і Вахте
ра були усунені справжні недо
ліки і трактор став працювати..

Та повернення машини до ладу 
не довподобиприйшлось-Лісовику. 
Він виїхав у бригаду і вирішив 
продовжувати свої вправи. Зупи
нивши трактора, Лісовик став мі
няти колінчатий, розподільний і 
проміжний вали, але, не закінчив
ши роботи, поїхав додому.

іВолоікита, затіяна Лісовиком з 
трактором, надокучила бригадиру 
т. Матвієнку.

— Доки ви будете вовтузитись 
біля трактора, коли відремонтує
те його?—не стерпівши, -запи
тав він механіка.

— Не заважайте працювати. 
Я набуваю практику, — спокій
но відповів- Лісовик.

Дорого обходяться державі й 
колгоспу такі -вправи Лісовика.

В. ФЕДОСЄЄВ.

РОЗВАЛЮЄТЬСЯ цегляна ого
рожа навколо лугопарку. Чи ві
домо працівникам міськкомунгос- 
пу і його завідуючому т. Глушко- 
ву, що на спорудження цієї ого
рожі витрачено десятки тисяч кар
бованців державних коштів? Коли 
відомо, то чому вони не встанов
лять господарського нагляду за 
нею?

* **
ЗАЧИНИЛИ на цілий тиждень 

базу керівники відділу робітничо
го постачання. Роблять собі спо
кійно там переоблік, а до того, що 
в магазинах найпотрібніші товари 
відсутні, їм наче і діла ніякого 
немає.

З року в рік зривається за
кінчення будівництва палаців 
культури в селищах Димитрово 
і Перемога. Керуючий Димит- 
ровським трестом т. Ларіонов 
обіцяв закінчити будівництво ще 
в минулому році, але, як ка
жуть. віз і нині там.

НАРОДИ ЗЕМНОЇ КУЛІ 
ВІТАЮТЬ РІШЕННЯ СЕСІЇ 
ВСЕСВІТНЬОЇ РАДИ МИРУ

Прості люди в усіх країнах з 
великим схваленням зустріли рі
шення Надзвичайної сесії Всесвіт
ньої Ради Миру, яка відбувалася 
наприкінці травня в Берліні. «Го
лос мільйонів простих людей»— 
називає рішення сесії чехосло
вацька газета «Руде право». І це, 
справді, так.

Сесія прийняла резолюцію в пи
танні про атомну зброю. Атомну 
енергію, це одне з найвищих до
сягнень людського генія, імперіа
лісти хочуть направити на масове 
винищення людей. Певні кола 
США намагаються залякати наро
ди водневою бомбою. Опір амери
канської водневої бомби, вибух 
якої був недавно проведений у 
Тихому океані, впав на голови 
японських рибаків, багато з яких 
умерло.

Надзвичайна сесія Всесвітньої 
Ради Миру в своєму рішенні за
писала: «Від імені народів ми ви
магаємо якнайбільш невідкладно
го заходу — укладення міжнарод
ної угоди, яка містила б зобов’я
зання не виробляти більше атом
них і водневих бомб і не застосо
вувати цих видів зброї». ■

Величезне значення має і прий
нята сесією резолюція в питанні 
про безпеку народів. В ній відмі
чається, що загроза воєнного втру
чання Сполучених Штатів Амери
ки в конфлікт в Індо-Китаї, аме
риканський тиск з метою переоз
броєння Західної Німеччини під 
вивіскою так зв. «європейського 
оборонного співтовариства». По
літика розколу Європи і Азії з 
допомогою воєнних блоків, випро
бування атомної зброї,—«все це 
нові причини для тривоги народів 
після перших надій, зв’язаних з 
переговорами». Резолюція підкрес
лює, що народи світу можуть і 
повинні добитися успішного за
вершення Женевської наради, від
хилення боннського і паризького 
договорів, спрямованих на від
родження в Західній Німеччині 
гітлерівської воєнної машини, до

сягнення угоди між урядами про 
припинення випробувань атомної 
зброї і про її заборону.

На всіх континентах земної ку
лі люди доброї волі вітають рі
шення. Берлінської сесії Всесвіт
ньої Ради Миру.

НА ЖЕНЕВСЬКІЙ НАРАДІ

На Женевській нараді міністрів 
закордонних справ досягнуто пер
шого успіху на шляху до віднов
лення миру в Індо-Китаї. 29 трав
ня учасники наради договорились 
про те, щоб представники фран
цузької і в’єтнамської армій негай
но зустрілися в Женеві і в Індо- 
Китаї для розгляду питання: як 
розташувати війська після припи
нення воєнних дій.

Слідом за досягненням вказа
ної угоди в Женеві продовжува
лися закриті засідання учасників 
наради, присвячені мирному вре
гулюванню індо-китайської про ми./’ 
блеми. В ході цих засідань деле
гація Китайської Народної Рес
публіки внесла пропозиції про ос
новні принципи угоди про припи
нення вогню в Індо-Китаї. Підчас 
обговорення пропозицій, як пові
домляє зарубіжна преса, наміти
лося зближення точок зору.

Проте делегація США на нара
ді в Женеві продовжує утрудню
вати розв’язання завдань, які сто
ять перед нарадою. Зокрема, аме- % 
риканська делегація створює труд-' 
нощі в розв’язанні питання про 
склад комісії нейтральних держав, 
що здійснювала б контроль над 
додержанням умов перемир’я в 
Індо-Китаї. Як відомо, делегація 
Радянського Союзу запропонувала 
створити таку комісію в складі 
представників Польщі, Чехосло- 
ваччини, Індії і Пакистану. Аме
риканські представники запере
чують проти такого складу комісії. 
В колах спостерігачів у. Женеві 
відмічають, що заперечення Спо
лучених Штатів виходять з їх 
прагнення перешкодити відновлен
ню миру в Індо-Китаї.

І. АРТЕМОВ.

Редактор В. МАЛЕНКО.

Кому нема входу до нашого роду
САМОДУРОВІ

Закони пишуть не для нього, 
Князьком себе він почува 
І визнає лиш «ліву ногу»— 
Вона для нього—голова.
Він любить, тип цей

чванькуватий,
Щоб все тремтіло навкруги... 
Без жалю треба корчувати 
Всі «ліві ноги»—до ноги!

Текст П. Глазового.

«Перспективне» будівництво.
Рис. 10. Узбякова.

СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУПІВ

14 травня в газеті «Сталін
ський прапор» була опублікована 
передова стаття «Всем-іірню -під
тримувати критику знизу», в

*

В газеті «Сталінський прапор» 
від 14 травня 1954 р. під рубри
кою «В редакційної пошти» була 
вміщена замітка, в якій писалося

якій критикувався секретар пар
тійного бюро шахти 5Г» 2-3 
т. Іванов.

21 травня ця стаття обговорю
валась на партійних Арах шах-

*

про антисанітарний стан на- бой
ні, що розташована на території 
села Новопилипівки.

Як повідомив редакцію викину

ти. Партійні збори визнали кри 
тику правильною і намітили за 
ходи по усуненню вказаних га 
зетою недоліків.

♦
юний обов’язки завідуючого ра 
йовною санепідстанцією т. Лейба- 
■бетакіо, м'ясоваййний пункт в се
лі Новопилипшвці закрито.

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ АГРОЛІСОМЕЛІОРАТИВНИЙ ТЕХНІКУМ
ОГОЛОШУЄ

НАБІР СТУДЕНТІВ
На 1954—1955 навчальний рік

Набір провадиться на 1-й курс відділу рільництва 
з освітою за 7 класів та з скороченим строком 

навчання для осіб, що закінчили 10 класів 
середньої школи

Технікум готує молодших агрономів-рільників з середньою 
освітою.

Строк навчання 4 роки, в групах із скороченим строком 
навчання—2 роки.

До технікуму приймаються громадяни віком від 14 до 
ЗО років.

Особи, що закінчили 8 і 9 класів середньої школи, прийма
ються на 1-й курс технікуму на загальних підставах.

Вступники на 1-й курс складають екзамени з української і 
російської мов, математики, Конституції СРСР в обсязі семи
річки; в групи із скороченим строком навчання—з російської 
і української літератури (письмово) та математики (письмово 
і усно) в обсязі середньої школи.

Відмінники навчання приймаються до технікуму без вступних 
екзаменів.

Заяви про вступ приймаються з І червня до 31 липня 
1954 року, здаються особисто або надсилаються поштою.

До заяви додаються такі документи:
1. Свідоцтво про освіту (тільки в оригіналі);
2. Копія свідоцтва про народження, завірена нотаріаль

но. або паспорт (пред'являється особисто);
3. Автобіографія;
4. Три фотокартки (знімки 

розміром 3x4 см);
5. Довідка про стан здоров'я і відсутність хвороб.

перешкоджаючих 
закладу;

6. Для військовозобов'язаних запасу —військовий білет,
для осіб призовного віку — приписне свідоцтво 
(пред'являється особисто);

7. Довідка з місця проживання.
Вступні екзамени проводяться з 1-го по 20-е серпня.
Початок навчання 1 вересня 1954 року.
Технікум забезпечує студентів стипендією та квартирами.
При технікумі є їдальня і учбово-дослідне господарство. 
Адреса технікуму: м Олександрія, Кіровоградської області, 
вул. Діброви, № 75. ДИРЕКЦІЯ.

без головного убору

вступові до даного учбового

Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 62.
БК—04509 Олександрійська міська друкарня, Кіровоградського обласного управління культури, м. Олександрія, вул. Шевченка, 71. Зам. № 116& Т. 5.000
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Хай живуть 

радянські профспілки - 

ш кола кому н і з му!

XI з'їздові професійних спілок СРСР XI з‘їзд профспілок СРСР
Центральний Комітет Комуністичної 

партії Радянського Союзу і Рада Мініс
трів СРСР гаряче вітають Хі з’їзд профе
сійних спілок СРСР і всю багатомільйон
ну армію членів профспілок, наш славний 
робітничий клас і нашу радянську Інтелі
генцію.

Радянські профспілки на всіх етапах со- 
ціалістичного будівництва проводили в 
життя політику Комуністичної партії, 
спрямовану на посилення могутності Ра
дянської держави, на неухильне піднесен
ня економіки країни, культури і добробу
ту народу.

З сучасних умовах ще більше зростає 
значення радянських профспілок, як шко
ли комунізму, як бойових організаторів 

_ мас. Центральний Комітет Комуністичної 
партії Радянського Союзу і Рада Мініст
рів СРСР висловлюють тверду впевненість 
в тому, що радянські профспілки підви
щать свою роль у державному, господар
ському і культурному будівництві, актив
ніше допомагатимуть партії в справі кому
ністичного виховання трудящих, в мобілі
зації їх творчих сил на дальший розвиток 
соціалістичної промисловості, круте підне
сення сільського господарства і виробниц
тва предметів народного споживання, на 
велику справу побудови комуністичного 
суспільства.

Центральний Комітет Комуністичної 
партії Радянського Союзу і Рада Мініст
рів СРСР закликають профспілки безус
танно розвивати соціалістичне змагання в 
промисловості, на транспорті, в маїіпинно- 
тракторних станціях, у радгоспах, спрямо
вуючи ініціативу і енергію трудящих на 
виконання і перевиконання виробничих 
планів і максимальне використання резер
вів соціалістичної економіки. Профспілки 
повинні очолити загальнонародний рух, 
який розгортається, за підвищення про
дуктивності праці і краще використання 
техніки, за зниження собівартості і підви
щення якості продукції, всемірно підтри
мувати і поширювати досвід передовиків і 
раціоналізаторів виробництва, допомага
ти відстаючим підприємствам підтягуватись 
до рівня передових, дбати про дальше 
зміцнення трудової дисципліни.

Священним обов’язком професійних 
спілок є повсякденне піклування про під
вищення матеріального і культурного доб
робуту радянських людей. Радянські проф-

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ.

спілки повинні проявляти більше напо
легливості й ініціативи в поліпшенні умов 
праці 1 побуту робітників і службовців, 
забезпеченні безумовного виконання дер
жавних планів будівництва жител, шкіл, 
клубів, лікарень, санаторіїв, будинків від
починку, а також у значному поліпшенні 
роботи підприємств торгівлі, громадського 
харчування і комунально-побутових закла
дів. Особливу чуйність необхідно проявля
ти до робітниць-матерів, сприяти поліп
шенню умов їх праці і побуту, більше уваги 
приділяти школам, дитячим садкам, яслам, 
піонерським таборам. Профспілки покли
кані вести більш рішучу боротьбу з уся
кого роду проявами байдужості і неуваги 
до запитів 1 потреб трудящих, добиватися 
всемірного поліпшення роботи апарату ра
дянських 1 господарських установ і проф
спілкових органів.

Радянські профспілки повинні постійно 
розширяти і поглиблювати свої зв’язки з 
трудящими, викорінювати в своїй роботі 
канцелярсько-бюрократичні методи керів
ництва. підносити активність і самодіяль
ність всіх робітників і службовців, безус
танно дбати про підвищення політичного і 
загальноосвітнього рівня членів профспі
лок. Центральний Комітет Комуністичної 
партії Радянського Союзу 1 Рада Мініст
рів СРСР впевнені, що професійні спіл
ки, на основі широко розгорнутої демо
кратії, критики і самокритики і піднесення 
активності членів профспілок, усунуть на
явні серйозні хиби в своїй діяльності і 
зроблять усе для того, щоб успішно вико
нати завдання, які стоять перед ними.

Радянські профспілки завжди були в 
перших рядах борців за справу миру, за 
зміцнення єдності міжнародного робітни
чого руху. Центральний Комітет Комуніс
тичної партії і Рада Міністрів СРСР не 
сумніваються в тому, що радянські проф
спілки і далі високо триматимуть прапор 
пролетарського інтернаціоналізму, будуть, 
як і завжди, в авангарді благородної бо
ротьби за мир, демократію і соціалізм, за 
зміцнення міжнародної солідарності тру
дящих усіх країн.

Хай живуть радянські профспілки — 
школа комунізму!

Хай живе славний робітничий клас 1 
народна інтелігенція Радянського Союзу!

Хай живе наша Велика соціалістична 
Батьківщина!

РАДА МІНІСТРІВ СРСР.

7 червня в Москві почав робо
ту XI з’їзд професійних спіло®. 
СРСР. 1.364 делегати з’їзду пред
ставляють сорюїкамільйоїцну ар
мію члені® радянських профсіи- 
ло®.

На з'їзді присутні делегації ба
гатьох зарубіжних профспілкових 
і робітничих організацій. При
сутня також делегація Всесвіт
ньої Федерації ирофспііло® на чо
лі з генеральним секретарем Фе
дерації Луї Сайяном. 12 година 
дня. За столом президії займають 
місця голова ВЦРІІС тов. М. М. 
ІПвсірник, секретарі ВЦРІІС, у ло
жах — члени Президії ЦІЇ КПРС 
товариші К. Є. Ворошилов, Г. М. 
Маленков, А. І. Мікоян, М. С. 
Хрущов, секретарі ЦК КПРС тт. 
II. М. Пюспєлов, М. А. Суслов. 
Делегати і гості встають і віта
ють їх бурхливими тривалими оп
лесками.

З’їзд відкривав голова, ВЦРПС 
тов. М. М. ПІверник.

Від імені Всесоюзної Цент
ральної Ради Професійних Спі
ло® він гаряче віітае делегатів і 
гостей з’їзду — представників 
зарубіжних профспілкових і ро
бітничих організацій. З’їзд вша
нував вставанням світлу пам’ять 
великого вождя, цродюівадвача 
безсмертної справи Леніна 
Йооифа Віссаріїоновича Сталіна.

З великим піднесенням обирає- 
ться почесна президія в’їзду в 
окладі членів Президії Централь
ного Комітету Комуністичної пар
тії Радянського Союзу товаришів 
М. 0. Булганіна, К. 6. Вороши- 
лова, Л. М. Кагановича, Г. М. 
Маленжова, А. І. Мікояна, В. М. 
Молотова, М. Г. Нерву хіна, М.’З. 
Сабурова, М. Сі Хрущова.

Приймається такий порадо® 
денний:

1. Звітна доповідь Все сопшої 
Центральної Ради Професійних 
Спілок.

2. Звітна депюйіць Центральної
іреівізійної комісії ВЦРПС.

3. Про зміни в Статуті профе
сійних спілок СРСР.

4. Вибори Всесоюзної Цент
ральної Ради Професійних Спі
лок. і Центральної ревізійної ко
місії ВЦРПС.

Слово надається секретареві 
ЦК КПРС тов. М. А. Суслову. Він 
оголошує привітання з'їздові від 
Центрального Комітету Комуніс
тичної партії Радянського Союзу 
і Ради Міністрів Союзу РСР.

Потім з’їзд приступає до обго
ворення першого питання. Слово 
для 'доповіді надається голові 
ВЦРПС тов. М. М. Швернику.

Доповідач говорить про успіхи, 
здобуті трудящими Радянського 
Союзу в соціалістичному будів
ництві, докладно спиняється на 
участі профспілок у розвитку на
родного господарства, на питан
нях соціалістичного змагання, на 
участі профспілок у боротьбі .за 
піднесення сільського господар
ства, говорить про зміцнення 
міжнародної робітничої єдності.

Закінчуючи свою доповідь, 
тов. ПІверник підкреслює, що 
професійні спілки є вірним поміч
ником і надійною опорою Кому
ністичної партії в оправі вихо
вання трудящих активними, від
даними Батьківщині будівниками 
комуністичного суспільства. В 
боротьбі за дальший розквіт со
ціалістичної Батьківщини, за не
ухильне зростання матеріально
го добробуту і культурного рів
ня народу професійні спілки ще 
тісніше згуртують трудящих нав
коло Комуністичної партії Радян
ського Союзу.

Заключні слова доповідача, 
який проголосив здравицю на 
честь Комуністичної партії Ра
дянського Союзу, присутні зуст
річають бурхливими, тривалими 
оплесками.

Робота з’їзду триває.

(ТАРС).

Китобої „Слави" перевиконали план

Урочисте відкриття пам'ятника 
засновнику Москви Юрію Долгорукову

За рішенням РацяїнншК’ОГо уря
ду в зв’язку з 800-річчям Мос
кви <:п.аруджіеіний пам’ятник її 
засновникові видатному держав
ному і ініііськовоіму діячеві Юрію 
Довгорукому. 6 червня на Совет- 
сьжіій площі відбулось урочисте 
відкриття нам’ятника.

За дорученням Рада Міністрів 
Союзу РСР шіністр культури 
СРСР Г. Ф. Алексаадрюів вадюришав 
пам’ятник. Спадав покривало, і 
перед іишлвдами присутніх достав 
могутня фігура вершника, який 
нагадує озброєного руського би
линного богатиря. Юрій Долгору- 
ікий зображений в той момент, ко

ли, осадивши коня, він рішучим 
жестом вказує місце, це повинно 
стояти місто — центр землі русь
кої — Москва.

До підніжжя пам'ятника деле
гація 'Московської 'Ради депута
тів трудящих поклала вінок з 
живих квітів.

(РАТАУ).

ВИДАННЯ ОКРЕМОЮ КНИГОЮ ВИСТУПІВ В. М. МОЛОТОВА 
НА БЕРЛІНСЬКІЙ НАРАДІ МІНІСТРІВ ЗАКОРДОННИХ СПРАВ 

СРСР, ФРАНЦІЇ, АНГЛІЇ І СІІІА

Державне видавництво політич
ної літератури (Москва) випусти

ло в світ книгу В. М. Молотова 
«Виступи на Берлінській нараді 
міністрів закордонних справ

СРСР, Франції, Англії і СІЛА» 
(25 січня —18 лютого 1954 р.).

(РАТАУ).

Одеса. Китобої флотилії „Слава" успішно завершили вось
мий рейс в Антарктику. В промисловому сезоні, який проходив 
в тяжких умовах суворої Арктики, колектив флотилії добув 3092 
киги і виробив 28750 тонн китового жиру при плані—27000 тонн. 
За досягнуті успіхи флотилії присуджений перехідний Червоний 
прапор Ради Міністрів СРСР і перша грошова премія.

На знімку: капітан-директор антарктичної китобійної фло
тилії „Слава" Герой Соціалістичної Праці Олексій Миколайович 
соляник.

Фото А. Фатеева. Прескліше РАТАУ.
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Партійне життя

Рішуче 
в роботі

усувати недоліки 
організацій і установ

Недавню відбувся пленум рай
кому партії. З доповіддю про не
доліки в роботі підприємств, ор
ганізацій та установ району вис
тупи® секретар райкому КІТ Ук
раїни т. Івашкевич.

Доповідач і ті, що виступали в 
дебатах, вказували на те, що 
партійні організації колгоспів, 
МТС, радгоспів району провели 
значну роботу по перетворенню 
в життя рішень вересневого* і 
лютнево-березневого Пленумів ЦК 
КПРС по дальшому крутому під
несенню сільського' господарства.

Практичне здійснення заходів 
партії і уряду по розвитку всіх 
галузей колгоспного' і радгоспно
го виробництва вимагає підви
щення рівня, удосконалення ке
рівництва сільським господарст
вом, вміння мобілііаовувати маси 
на розв’язання важливих зав
дань.

Проте, як вказували в своїх 
виступах доіпіовідач і ті, що взя
ли участь в обговоренні доповіді, 
в раді випадків жива творча 
справа по організації трудящих 
на виконання рішень партії і 
уряду нерідко підміінюється скла
данням багатючисленіиих дирек
тив, революцій, довідок, телефо
нограм.

Спеціалісти сіільсьійого госпо
дарства Олександрійської та Ко- 
ристівської МТС ще багато часу 
витрачають на складання рівних 
звітів. Тільки за 5 місяців ц. р. в 
МТС надійшло близько тисячі 
директив і вказівок. Відповіді на 
ці папери забрали у спеціалісти® 
багато дорогого' часу. Ось чому 
вони мало вникали у виробничі 
справи колгоспів. Тому й не див
но, що в деяких артілях допущені 
порушення агротехніки. Так, в 
колгоспі ім. 19 з’їзду КІІРС цук
рові буряки досіяні без внесення 
мінеральних добрив, не виконано 
план посадки картоплі. В артілі 
ім. 18 з’їзду ВКП(іб) неправильно 
провели квадратніО'Чіиівдоіву сів
бу, і це не дозволяє зараз пов
ністю механізувати обробіток про
сапних культур.

,В окремих колгоспах все ще 
низька продуктивність тварин
ництва. Так, на 1 травня в кюл-

Кожного вівторка в установ
лений час збиралися слухачі гурт
ка по вивченню історії партії при 
комсомольській організації викон
кому районної Ради депутатів 
трудящих. Молодь охоче попов
нювала свої знання, бо відчува
ла, що вони розширюють кру
гозір, допомагають в практичній 
роботі.

Пропагандист т. Хазяїнова ви
кладала матеріал змістовно, дохід
ливо, ілюструючи йото яскравими 
прикладами з життя. Вона праг
нула, щоб слухачі добре зрозуміли 
живий нерозривний зв’язок те
орії з практикою. Багато уваги 
приділяла т. Халянюва організа
ції та проведенню бесід, прагну
чи всемірно розвивати активність 
слухачів.

Минув рік. Опрацьовано всі 
теми, передбачені нанчальним 
планом. Настав час підсумкових 
занять. Вони пройшли організова
но, на високому ідейному рівні. 
Пропагандистові не доводилося 
довго запрошувати людей висту

• «

★
На пленумі райкому 

КП України
★

госгіі ім. Вази Люксембург надоє
но на дажну фуражну корову ли
ше 180 літрів молока, в колгос
пі «Комунар» — 221, в колгос
пі ім. Будьонпого — 223 лііітри.

Внаслідок послаблення контро
лю за. господарською діяльністю 
колгоспів і МТС з боку партій
них організацій в деяких коліте - 
пах допускається порушення 
Статуту сільськогосіпоідаїрсьюм ар
тілі. В колгоспах «ііііраїтор кому
нізму», ім. Молотова, ім. Енгель
са порушується принцип демо
кратизму. Загальні збори кол
госпників, засідання правлінь 
збираються від випадку до ви
падку. В артілі «Прапор комуніз
му» (голова т. Теличко), наприк
лад, цього раку проведено лише 
двоє зборів.

— Грубі поірушсняя Статуту 
сільгоспартілі мають місце а в 
колгоспі ім. Ііарла Маркса, — 
говорив у своєму виступі завіду
ючий райфінвідділом т. Кислиця. 
— Окремим колгоспникам вида
но гроші в рахунок авансу не 
тільки 1954 .року, але й за 1955 
рік. Так, бригадир рільничої 
бригади Любодеіяко заборгував кол
госпу 3.500 карбованців. Всього 
ж заборгованість тут становить 
70 тисяч карбованців. В цей же 
час правління артілі не роара- 
хувалося’з частиною колгоспни
ків за 1953 рік.

На пленумі гострій критиці 
була піддана робота відділів рай
виконкому, окремих установ та 
організацій за біороіКіратичне став
лення до запитів трудящих, не- 
реагувапіия на їх листи і скарги. 
Нерідко виконком райради депу
татів трудящих завантажує сіль
ські Ради і правління колгоспів 
потоком директив. Тільки в ми
нулому році в колгоспи, МТС та 
сільради послано 2.300 директив 
і рішень та 330 телефонограм.

Вказувалось також на незадо
вільний контроль за виконанням 
прийнятих рішень. Як приклад 
наводився факт про прийняте ви- 

Грунтовні знання слухачів
пати, охочих висловити свою 
думку З ПРИВОДУ того чи іншого 
обговорюваного питання було ба
гато.

Економіст райпланової коміиї 
Таїся Фундоївна коротко, але яс
краво й грунтовно виклала зміст 
розділу доповіді т. Хрущова на 
лютнено-бврезвеївому Пленумі ЦК 
КПРС. З великою гордістю за 
свою рідау Вітчизну говорила 
комсомолка про круте піднесення 
сільського господарства в нашій 
країні, про історичні перемоги, 
які здобуває наш народ під ке
рівництвом Комуністичної партії.

Добре охарактеризував досяг
нення нашої промисловості і сіль
ського господарства завідуючий 
загальним відділом виконкому 
Михайло Попоїв. Разом з тим роз
повів про величні перспективи 
їх дальшого розвитку. Він навіїв 
ряд цифр, глибоко розкрив їх 
зміст. Відчувалося, що юнак твор
чо вивчив програмний матеріал. 
Говорячи про перспективи роз

юанкомом рішення ігро вироб
ництво в колгоспах хвилястого 
шлако-цементноіго шиферу. Вна
слідок безкоигрольнюсті з боку 
виконкому відділ колгоспного і 
сільського будівництва і йото за
відуючий Т. Смеліїн не ВЖИЛИ 'НІ
ЯКИХ заходів по перетвореиіню 
цього рішення в життя.

Проведена перевірка стану 
справ з розглядом скарг та заяв 
трудящих показала, що окремі 
<ірганізації та установи зволіка
ють розгляд скарг трудящих. Це 
спостерігається на маслозаводі, в 
ра ііс поживспіл ці, уповмінзагу, 
райфінвідділі, Воірішииоївській 
сільраді та інших.

Особливо гостро критикували 
учасники пленуму недоліки в ро
боті упоівміінзату і його керівника 
т. Бондратйнка. Працівники упов
мінзагу, як вказувалося у висту
пах, не знають дійсного стану 
сира® на місцях, формально, по 
шаблону нараховують поставки 
па господарства колгоспникіїв. Не 
випадково тут розглядають заяви 
і скарги протягом 1—2 місяців.

Та замість того, щоб прийняти 
до уваги критичні зауваження, 
уповноважений міністерства за
готівель по району т. Кондра- 
теяко в своєму виступі намагався 
звалити всю вину за зволшкаявя 
розгляду заяв і скарг трудящих 
та неправильне парахутвання по
ставок на виконікюм районної Ра
ди депутатів трудящих та йото 
•виділи.

На пленумі виступили також 
голова колгоспу ім. 18 парткон- 
ференції т. Попоїв, голова колгос
пу ім. Сталіна т. Буйно®, секре
тар партюргайгааїції артілі «Ко
мунар» т. Хоцький та інші. Вони 
вказували, що партійні організа
ції МТС та колгоспів, установ і 
організацій району недостатньо 
займаються організаційно-партій
ною та маїсошлиолітичіиюю робо
тою, не .вникають глибоко у ви
робничі справи, слабо здійснюють 
контроль за діяльністю правлінь 
колгоспів і господарників.

Пленум прийняв рішення, .спря
моване на поліпшення роботи під
приємств, організацій та установ 
району.

витку наїродноіго господарства на
шої країни, т. Попоїв зупинився 
також на конкретних завданнях, 
що стоять перед працівниками 
радянських установ.

Розповідь Таїси Фундовіної, Ми
хайла Попова доповнила друкарка 
Тамара Матвієїніко. Її виступ буїв 
присвячений успіхам нашої 'краї
ни в справі піднсіоення матері
ального і культуріпото рівня ра
дянських людей.

— Найвищим законом для Ко
муністичної партії і Радянського 
УРЯДУ, — підкреслила вона, — 
є неустанне піклування про, бла
го народу, про максимальне задо
волення його матеріальних і 
культурних потреб.

Характерною рисою відповідей 
усіх слухачів є глибоке розумін
ня суті вивченого матеріалу, 
вміння зосередити свою увагу на 
головному, вміння застосувати на
буті знання на практичній ро
боті.

В. МАКОВЕЦЬКИЙ.

В боротьбі за
Перша бригада артілі «Шлях 

до комунізму» цього року посія
ла 128 гектарі® кукурудзи, 20 
гектарів соняшника і цукрових 
буряків 25 гектарів. У бригаді 32 
чоловіка колгоспників. Вихо
дить, що на одного працівника 
припадає близько шести гектарів 
тільки просапних культур. При 
наявності багатої і різноманітної 
сільськогосподарської ^ехкіки, що 
нею виконується не менше 90 
процентів усіх польових робіт, ми 
успішно вштруємось зі своїми 
завдавшими.

Доречно додати ще, що' нашу 
ручну роботу зменшує і полегшує 
ківадранио-пніодовий спосіб посіву 
просапних культур, якісно про
ведений трактористом т. Само
хвалом.

Справді. Око милують зелені 
квадрати на полях кукурудзи і 
соняшника.

ПІа наших ланах пройшли ряс
ні травневі дощі.

Наслідки поганого керівництва
Тракторна бригада № 11 Кю- 

ристоївської МТС у минулому році 
була передовою. Але останнім ча
сом робота її погіршала. Занед
бана тут трудова дисципліна, 
зменшився виробіток на трактор.

Основною причиною такої робо
ти бригади є слабе керівництво з 
боку бригадира Петра Горислав- 
ця. Він рідко буває в бригаді,

ЗВЕДЕННЯ
райпланкомісії про хід польових робіт в колгоспах району 

етапом на 5 червня 1954 року (в процентах до плану)
о к
= X д<я са 
и о « 
О- СХ К 
О й о. 
О-
К Д’Ю

*= Vа * и

« Ю о £ СО ех о Сь к я £ а» О. л 
’І О ЙЮІ

0

Я о. о ю м
3-0 0

5 2“ ■<£ с — «\о о м
5-0 н *
•- ТО « ,
я о

ім. 12-річчя Жовтня 100 100 28,8 —
ім. Леніна (Прогопопівка) 92,9 28,2 50 —
ім. Ворошилова 8(5,6 — 60.9 45
ім. Молотова 77,6 — 88,8 —
ім. Рози Люксембург 76,6 — 48
ім. 18 з'їзду ВКП(б) 70 55,5 40 —
ім. Енгельса 67,8 50 64,7
„Заповіт Леніна" 54,7 54,8 58,8
ім. Жданова 54,3 1(0 50 100
ім. Калініна 51,8 — 28,5 —
ім. Карла Маркса 50 — 24 —
„Прапор комунізму" 49,5 49,5 91,9 100
ім. Сталіна (Бандурівка) 46,6 26,6 58,8 100
ім. Будьонного 46,1 38,4 —
ім. Володимира Ульянова 36,3 100 53,8 100
ім. 19 з'їзду КПРС ЗО 90 34,6 100
ім. Хрущова 33,3 — 60 —
„Шлях до комунізму" 18 — 69,2 —
ім. Сталіна 10 — 83,3 100
ім. 18 партконферепції — ’ — 37,5 100
ім. Леніна (місто) — — 71,8 90,9
„Комунар" — — 38,1 7,1
По Користівській МТС 63,1 31,8 55,4 23,9
По Олександрійській МТС 59,2 33,1 50 58,5
По району 61,4 32,4 53 40,2

Казахська РСР. Великі простори цілинних земель належить 
освоїти недавно організованому в Акмолінській області радгоспу ч
„Жакси". Сюди прибуло багато молодих механізаторів, які не
давно закінчили училище. В новому радгоспі створюються ком
сомольська і профспілкова організації.

На знімку: профспілкові збори тракторної бригади № 5 
радгоспу „Жакси" приймають в члени профспілки тракториста 
Івана Кіменець (крайній зліва), який прибув з Харківського трак
торного училища.

Фото П. Федорова. Прескліше ТАРС.

високий урожай
Тричі ми вже провели мехаиі- 

зоване рихлення міжрядь усієї 
плющі соняшника і кукурудзи. 
Після механізованого оібіробітку 
прорвали рослини, залишаючи їх 
по дві штуки в гнізді.

Провели ми вже шаровку, бу
кетування і проривку цукрових 
буряк®. Почали перше піджив
лення їх мінеральними добривами.

Минулого року ми зібрали з 
кожного гектара по 204 центнери 
цукрових буряків, 21 — куку
рудзи і 16 центнерів соняшника. 
Цього року зобов'язались вирос
тити на кожному гектарі: буря
ків — 250 цнт., кукурудзи — 
ЗО та 18 центнерів соняшника. 
Ми докладом®. всіх сил для вико
нання взятих зобов'язань по ви
рощенню високого врожаю.

Д. ФЕДОРЕНКО, 
бригадир першої рільничої 

бригади.

самоусунувся від керівництва 
нею.

Гориславець грубо поводиться 
з. механізаторами бригади, не ко
ристується у них авторитетом.

Керівники МТС йічоїго не роб
лять для наведення в цій трак
торній бригаді належного по
рядку.

М. ДМИТРІЄВ, 
зав. сільським клубом.
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Неухильно підвищувати продуктивність праці ФЕЙЛЕТОН

РЕЗЕРВИ €—ПУСТИТИ ЇХ В ДІЮ Зозулині повадки
Гірники Баадаківського вугле

розрізу, наслідуючи приклад мос
квичів, зобов’язались підвищити 
продуктивність цраці проти ила- 
нової на 3 проценти і за рахунок 
цього дати додатково до річної 
програми десятки тисяч тонн па
лива.

■Колектив відвантажив понад 
п’ятимісячний план кілька еше
лонів бурогО вугілля, зеконо
мив сотні тисяч карбованців. 1 
все таки, незважаючи на ці до
сягнення, на розрізі не пущені в 
дію всі резерви для збільшення 
видобутку палива і ївскриші по
ради. Резерви ж тут невичерпні. 

;Вади криються, насамперед, в 
*^рі;тиюноіму використанні по
тужної техніки, якою оснащене 
ПІДПрИЄМСТОЙ).

Не можна сказати, іцо госпо
дарники цього не розуміють. І 
начальник розрізу т. Філюїціеінко, 
і головний інженер т. Шаібюлтас 
визнають, що гірниче обладнання 
повністю по завантажене. Але 
визнавати одне, інша справа— 
Ш^учс усувати недоліки, створи- 
тіг напруження в роботі, мобілі
зувати трудівників вуглерозрізу 
на боротьбу за повне викорис
тання техніки. Цього якраз і бра
кує тут.

Надамо слово фактам. П’ятого 
червня з 1 години ночіі до кінця 
денної зміни екскаватор «Д-300», 
яким управляв т. Павленко, не 
працював. З двох боків порвався 
коївшюівий ланцюг. В результаті 
недодано 1.500 тонн вугілля.

Машиніст т. Іваиник вивів з 
ладу підшипники енодкавйгора 
«РС-350». Втрачено 2.500 'кубо
метрі® вскриші.

Днем раніше екскаватор 
«УіЗТМ-10» через поломку прос
тояв майже добу. Це призвело до 
того, що й іншим агрегатам не 
було чого робити.

Може це виняток, збіг обста
вин? Ні. Поломки, аварії меха
нізмі® стали системою. До них 
тут звикли, висновків не роблять.

Найбільшим і найскладнішим 
агрегатом на розрізі є траінспюрт- 
ночвідаальний міст. Він виконує 
70 процентів всієї вскриші. Здаі 
валюся б, що до нього і буде при
кута увага не тільки господарни
ків, але партійних і профспілко

За рясне плодоносіння садів
В рішеннях партії і уряду, на

правлених на круте піднеісення 
всіх галузей сільського господар
ства, накреслені практичні захо
ди по дальшому розвитку садів
ництва в країні. Завдання поля
гає в тому, щоб різко розшири
ти площі під плодово-ягідними 
насадженнями, значно поліпшити 
догляд за садами, забезпечити 
одержання в 1954 році високого 
врожаю плодів, винограду і ягід.

Велика роль в успішному роз
в'язанні цього завдання належить 
колгоспам і радгоспам нашої рес
публіки. Маючи сприятливі для 
садівництва умови, Україна виро
щує значну кількість фрукті® і 
ягід не тільки для населення 
республіки, але й для постачання 
їх трудящим великих міст і про
мислових центрів Радянського 
Союзу.

Тапер у республіці є понад 600 
тис. гектарів садів, в тому чис
лі 300 тис. гектарів у колгоспах. 
Проте багато з них перебуває в 

вих організацій. Між тим, ніпарт- 
бюро, ні шахтком не спрямовують 
зусиль гірників па круте підне
сення темпі®. Змагання між меха
нізаторами не розгорнуто.

Па мосту нема же,дном плака
та, який показував би за що бо
реться колектив, якіі перед ним 
поставлені заівдамня. Це тим 
більше важливо, що колектив 
працює нижче своїх можливос
тей. Міст щодоби транспортує до 
22 тисяч кубометрів, може ж да
вати до ЗО тисяч. В травні були 
дні, коли дільниця, очолювана 
т. Ваиіним, досягла 26 тисяч ку
бометре®, але цей успіх не зак
ріпили. В червні темпи знизи
лись. На запитання, в чому при
чина, машиніст екскаватора тов. 
Маржо® заявив:

— Резерви поганю використо
вуємо1, багато рюбочюто часу май
но витрачаємо. Через відсутність 
забоїв часто вхолосту ганяємо ма
шини. Дається взнаки погана 
якість втулю® , і палиці® до. лан
цюгів, що їх виготовляє рудо- 
ремонтний завод.

І дійсно, раніше пальці, які ви
пускав завод, витримували три 
місяці, при чому в важких зимо
вих умовах. Тепер же, в літній 
час, одні і ті ж деталі, поставле
ні в кінці березня, вже в травні 
зіпсувались.

Порив кожного пальця приз
водить до того, що з ладу вихо
дять 3—4 ковші, а це обходить
ся розрізові в 11—12 тисяч кар
бованців державних коштів.

Виникає питання: доки рудо- 
ремонтний завод постачатиме 
низькосортну продукцію?

Крім транспортно,-відвально
го мосту вскрингу роблять ек
скаватори. А чи працюють земле
рийні агрегати на повну потуж
ність? Ні. Екскаватори «УЗТМ» 
дають на місяць 95—98 тисяч 
кубометрів породи, значно мен
ше, ніж їв минулому році. Нага
даємо, іцо тоді екскаваторник 
Олександр Могильний довів виро
біток до 128.400 кубометрів. За
раз на розрізі чомусь забули про 
почин передовика. Не поширюють 
його досвід, не рівняються по 
ньому.

Успіх виконання плану наба
гато залежить від .роботи трап- 

незадовільному стані, дає низькі 
врожаї. Наскільки велике значен
ня старанного догляду за садом, 
свідчать такі факти. Завдяки 
правильному веденню садівниц
тва, основаному на досягненнях 
науки і передового досвіду, кол
госп імені Орджюнгкідае, Ніко
польського району, Дніпропетров
ської області, рі® у рік збирає 
помад 70 центнерів фруктів з 
кожного гектара плодових на
саджень. Торік 100 гектарів саду 
дали йому близько 1,5 мли. 
карбованців доходу. В той же час 
у колгоспі імені Чкалова, Моги- 
ліївЩоїдільського району, Він
ницької області, де догляду за 
садом но приділяють уваги, садів
ництво перетворилося в збит
кову галузь господарства.

Практика садівників-мічуріїн- 
ців переконливо говорить про то, 
що всі колгоспні і радгоспні са
ди можуть і повинні щороку да
вати рясні врожаї плодів. Пере
довики добиваються цього суво

споргаюї дільниці, правильного 
використання вагонного парку. 
Між тим, електровозосостави за
вантажені на 70—75 про центів 
робочого часу. Причина—простої. 
Ринками працює і вугільна діль
ниця (начальник т. Просянко®). 
Як правило, в першій половині 
зміни тут вугілля майже не ви
добувається. То своєчасно не під
готовили забої, то виникла по
ломка механізмів, ТО' не встигли 
пересунути колію. Тим часом по
їзди простоюють. 4 червня елек
тровоз № 3 простояв 4 години, 
№ 6—шість годин, № 14, №14 
і № 16 — по вісім годин.

Чого ж варті після цього роз
мови т. Філоненка про те, щоне- 
вистачає состав:®. На розрізі з 
16 електровозів в ходу 11, та й 
ті не завантажені.

В занедбаному стані перебуває 
колійне господарство,. Багато 
шпал потребує заміни.

Ці та інші недо.тіки треба усу
нути, добитись чіткої, ритмічної 
роботи всіх дільниць. Особливо 
напружено повинні попрацювати 
вююриішники, щоб ліквідувати роз
рив між продуктивністю екскава
торі® другого і третього уступів.

Не гаразд із заїшвіненням ков,- 
іііііів. Кожний ківш вміщує 450 
літрів, але через залипання поро
дою місткість зменшується напо
ловину. Отже слід організувати 
гідравлічне очищення ковшів.

Можна вдвічі скоротити строки 
ремонту екскаваторів за рахунок 
попередньої підготовки ланцюгів. 
Війні робиться так: лопнув лан
цюг, тоді її починають його на
лагоджувати. А якби завжди бу
ли зібрані куски ланцюга, то за
міна поламаного не викликала б 
великої втрати часу і сил.

І, нарешті, необхідно створити 
базу для ремонту вагонів. Досі її 
немає і ремонт рухомого состава 
провадиться на ходу, абияк.

■На Байдаківськоагу вуглерозрі
зі є всі можливості різко підви
щити продуктивність пращі, збіль
шити видобуток вугілля і вскри- 
шу породи. Треба привести вдію 
невичерпні виробничі резерви.

Рейдова бригада газети 
«Сталінський прапор»: 

М. ХАУСТОВ, М. ПЛАТОВ, 
А. ЛЬВОВ.

рим додержанням всіх агротех
нічних правил, дбайливим до
глядом за плодовими насаджен
нями.

Щоб виростити добрий урожай 
фруктів, треба насамперед мати 
в кожному колгоспи для проведен
ня робіт у садах постійні садів
ничі бригади і ланки, не допус
кати плинності їх складу, не 
відривати колгоспників на інші 
роботи на шкоду садівництву.

■Однією з найважливіших умов 
одержання високого врожаю є 
своєчасне застосування дійових 
заходів боротьби з шкідниками і 
хворобами рослин. Дуже важливо 
використати всі засоби хімічної 
боротьби з шкідниками. В тих 
районах, де немає паризької зе
лені і мідного купоросу, можна 
використати арсенат кальцію. 
Проти грибних захворювань доб
рі наслідки дає застосування вап
нисто-сірчаного відвару, який 
летко приготувати в кожному гос
подарстві.

Тепер, після цвітіння садів, 
треба також здійснити ряд невід

Зозулі в народі здавна не ко
ристуються повагою. Це пояснює
ться тим, що вони НІКОЛИ не ви
рощують своїх пташенят. Зову.кі, 
як відомо, підкидають яйця в 
гнізда інших птахів, покладаючи 
на них турботу за життя своїх 
нащадків.

Нічого доброго не можна сказа
ти і про людину, яка живе за зо
зулиними повадками.

... Валентині Кодшгукювій—28 
років. Позаторік вона приїхала до 
Олександрії на навчання. Вдома у 
батьків залишився її син.

— їдь, доню, вчися, людей 
шануй,—говорила мати, виряд
жаючи Валентину до міста.

Донька у відповідь покірливо 
кивнула головою, а помисли її 
були вже далеко, віід дому, від 
батьків, від сина. Місто, театр, 
кіно, веселі гулянки — ось про 
що мріяла вона, локидаючи осе
лю, батьків і сина.

<В Олександрії Валентина не 
стільки вчилась, скільки займа
лася своєю зовнішністю. Годипа- 

I ми просиджувала перед дзерка
лом, дбала про1 нові плаття, кос
тюми, вимагаючи від батьків все 
більше грошей.

Не без гордості вона розповіда
ла подругам про свої здібності 
легко заводити знайомства, про 
весело проведені вечори в заку
сочних за бокалом пива і чаркою 
вина.

Ми не будемо зупинятись на 
тому, кому вона відкривала своє 
серце, кому заприсягалась у ко
ханні. Нехай це залишиться на її 
совісті. Всю її поведінку, негідну 
і брудну, характеризує остання 
подія.

Валентині сподобався шофер 
легкового таксі Леонід. Ніщо не 
зупинило її ® досягненні мети. 
Навіть, дізнавшись, що Леонід має 
дружину і дочку, вона ні трохи 
не. збентежилась, не виявила 
наймецілого розчарування.

— Сильним почуттям немає 
нерашікод, — думала вона. І, не 
то просячи, не то наказуючи, 
прощаючись з Леонідом, говорила:

— Я жду, чекаю тебе, доро
гий!

А Леонід? Він виявився з та
кими ж зозулиними повадками, 
як і Валентина. Щоб порвати з 

кладних агротехнічних заходів. 
Один з них — тримання між
рядь і пристовбурних смуг в 
плодоносних садах під чорним па
ром. Протягом літнього періоду, в 
залежності від появлення бур’я
ні® і ущільнення грунту, слід 
регулярно' провадити культивацію 
міжрядь саду.

В районах Полісся і Лісостепу, 
де грунт потребує збагачення, в 
другій половині літа рекомеадує- 
ться широко застосовувати посі
ви сидеральних культур на зе
лене добриво. Перед посівом та
ких культур в грунт вноситься 
повне мінеральне добриво1 з роз
рахунку на 1 гектар: суперфос
фату — 3 цнт., азотистих—1,5 
цнт., калійних—1 цнт. Змішува
ти мінеральні добрива слід не ра
ніше, як за два дні до їх внесен
ня.

Для підвищення врожаю фрук
тів велике значення має піджив
лення дерев. Провадиться воно, 
звичайно, після цвітіння садів, а 
також у період формування пло
дів. Для підживлення використо

дружиною, треба було знайти 
причину:

— Мені потрібна жінка, яка б 
сиділа дома і дбала лише про 
мене. Кидай роботу, навчання, 
перестань івідвідавата збори, — 
незабаром заявив він, — інакше 
наші дороги розійдуться.

Марні були спроби дружини 
довести, що він поступає невірно, 
егоїстично, що цроба вчитись не 
лише їй, але і йому. Адже Леонід 
не закінчиш і семи класі®.

— Не згодна, он двері, можеш 
іти! — гнівно кину® Леонід.

Та®, не розтортнувшн шлюбу, 
він зв’язав себе з Валентиною, 
забув про дочку, про. обов'язки 
батька, про гідність радянської 
людини.

Не згадує про сипа й Валенти
на. Більше того, вона не бажає 
його бачити. Цієї весни Вален
тина одержала призначення на 
практику в Новотеоргіївіськ — 
туди, де проживають батьки і 
син.

Дізнавшись, вона навідріз від
мовилась <від цього.

— Не поїду, нізащо не поїду. 
Проходитиму практику лише тут. 
Льоні я не залишу.

Пробували її івговорита, довес
ти, що їй корисно побувати з си
ном. Але ніщо не допомогло.

Хіба можна після цього назва
ти матір’ю людину, яка відмови
лась від рідного сина, від свого 
материнського обов ’изіку ?

Скоро Валентина закінчує ме
дичну школу. Та чи може воїна 
користуватись пошаною і довір'ям 
трудящих? Адже обов’язок мед
працівника не лише лікувати 
недуги людей, а й боротись за 
високі їх моральні якості. Цього 
якраз і бракує у Валентини.

Як не дивно, але дирекція, 
комсомольська і профспілкова ор
ганізації школи медичних сестер, 
де навчається Коршукова, мало 
що зробили, щоб направити її на 
вірний шлях. Не привернула ува
ги керівників міської автотранс
портної контори і аморальна по
ведінка шофера Леоніда Івлєва. А 
■воїни повинні сказати своє слово 
людям, які живуть за зозулиними 
звичаями.

В. ЛЕОНТЬЄВ.

вується гноївка, фекалій, пташи
ний послід і мінеральні, пере
важно азотні, добрива. Вносяться 
воїни в розчиненому виді в бо
розни, розташовані навколо дере
ва на відстані 1,5—'2,5 метра від 
штамбів. Таких борозен повинно 
бути дві-три завширшки 25—ЗО 
см і завглибшки 20—22 см. 
Відстань між борознами — 0,5 
метра.

Треба також організувати доб
рий догляд за молодими садами, 
які ще не ввійшли в поріу пло
доносіння

■Велику допомогу колгоспним 
садівникам повинні подати пра
цівники машинно - тракторних 
станцій. їх обов’явю® — всебічно 
механізувати вісі трудомісткі про
цеси і організувати систематичне 
апротехнічне обслужування кол
госпів, добиваючись неухильного 
підвищення врожайності садів.

3. ШАПОВАЛ, 
начальник відділу садівництва 
і виноградарства Міністерства 
сільського господарства УРСР.

І. комарницький.
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В здравницях Криму В країнах народної демократії

В здравниці південного берега Криму щодня прибувають 
сотні відпочиваючих. Недавно в санаторій „Курпати" приїхала па 
відпочинок велика група робітників сільського господарства Ро
сійської Федерації і України.

На знімку (зліва направо): викладач Новогеоргіївського 
училища механізації сільського господарства Кіровоградської об
ласті П. К. ПОЛІЩУК, ветлікар радгоспу „Металіст" Сталінської 
області М. І. САВЧЕНКО, викладач Судженської ветеринарно- 
фельдшерської школи Курської області Г. X. САЛО, робітник 
радгоспу „Акермень" Запорізької області І. П. СІРОШ і моторист 
Білопільської МТС Вінницької області ГІ. Ф. ПІЛЯВЕЦЬ на про
гулянці в санаторії ,Курпати“.

Фото Н. Бондаренка. Прескліше ТАРС.

Листи до редакції
Будуємо тваринницькі приміщення

Успішно відбудовується сільське 
господарство Північної Кореї

В ПрОТОПОПІВСЬКІОМУ КОЛГОСПІ 
ім. Леніна шарового розмаху на
було будівництво тваринницьких 
приміщень. За тиїловим проектом 
ми споруджуємо корівник на 160 
полів з чотирьюхірядаим розміщен
ням худоби. Вже зажиадено фун
дамент, провадиться цеглова 
кладка стін за системою інжене
ра Попова-'Орляикина, яка дав 
економію цегли до 25 процентів. 
Приступили також до будівниц
тва сило-сної башти місткістю в 
200 кубометрів.

Для забезпечення будівництва 
тваринницьких приміщень покрі
вельним матеріалом їв колгоспі

РУЖИНА БЕЗДІЯЛЬНИЧАЄ
Ми, комсомольці і молодь села * 

Иедогаїржи, трудимося на іволгое-п- 
інмх поляк, боремося за високий 
врожай. Після роботи ми хо
чемо весело й/культурно ВІДПО
ЧИТИ.

Ллє в нашому клубі (завідуюча 
Ружина) культурно провести 
•дозвілля не можна.

Відкривши клуб, Вужина ку
дись зникав. Тому тут немає ні
якого ПОРЯДКУ. В ПрИІМІЩвіННІ 
брудно. Самодіяльні гуртки не 
працюють. Ми запропонували Ву

Бібліотечка на допомогу сільським
Державне видавництво сіль- 

с ько то с под аїре ької л іт е раїт ури
УРСВ випустило бібліотечку на. 
допомогу сільським механізато
рам. Вона складається з семи бро
шур, присвячених окіреімим пи
танням раціонального викорис
тання машинню-траіктоірноіго пар
ку, механізації трудомістких про
цесів у тваринництві, а також 
організації агрономічного і зоо
технічного обслужування кол
госпів спеціалістами МТС.

Бригадир тірактоіріпюї бригади 
Ійровської МТС Кііровоградськюї 
області В. П. Мельниченко в бро
шурі «Запроваджуймо прогресив
ні методи роботи у рільництві» 
ділиться доовіідоїм одержання пра
вильного квадрата на сіївбі куку
рудзи і соняшника і дальшого 

організовано виготовлення шла
коцементного хвилястого ши
феру.

Для потреб будівництва нам 
необхідна значна кількість це
менту, вапна і інших будівельних 
матеріалів, яких не можна виго
товити на місці. Проте правлін
ня Олександрійської райспожив- 
спілки і його голова т. Терехюв 
байдуже ставляться до потреб 
колгоспів у будівельному матері
алі і не турбуються про завезен
ня йото.

К. ТРОФИМОВИЧ,
бригадир будівельників кол
госпу ім. Леніна.

жиній організувати драматичний 
та співочий гуртки, але вона на 
це відповіла грубістю.

Слід проявити більше ініціа
тиви і можна було б організувати 
аготікультбригадіу з комсомольців 
і молоді села, яка виступала б за
раз в польових станах і брига
дах з концертами. Про культур
не дозвілля молоді слід подба
ти також райкому комсомолу і 
районному відділу культури.

Група комсомольців і мо
лоді села Недогарки.

механізованого обробітку міжрядь. 
Бригадир тракторної бригади Ста- 
рц-Бешіівсьїкої МТС Сталінської 
області, Герой Соціалістичної 
Праці II. М. Ангеліїна в брошурі 
«Тракторна бригада в боротьбі за 
виконання головного завдання в 
землеробстві» розповідає про пе
редові прийоми організації пра
ці в трак торці й бригаді і трудову 
співдружність траіктоіристів та 
колгоспи икіі® у боротьбі за ви
ткий урожай сільськогоісподаїр- 
ських культур.

Багато цікавого і корисного 
для своєї роботи знайдуть меха
нізатори в брошурах голюївіного іін- 
женеіра Улянів'сьюї МТС Дні
пропетровської області К. Ф. 
БольбоТа «Високопродуктивне 
використання машинно-трактоїр-

11 яв а л а ам ериканс ь км х і міп ері а - 
ліс™ і ліеинмаїнівців па Корей
ську Народно- Демократичну Рес
публіку заподіяла величезних 
руйнувань всьому нарзцноіму гос
подарству країни. Сильно потер
піло сільське гоешвдарсіів.0'. Інтер
венти спалили тисячі сіл, пошко
дили іригаційні системи, дамби, 
плантації, фруктові сади. В ра
йонах, які знаходились під аме
риканською окупацією, знищені 
майже вся худоба і птиця. Пого
лів'я корів скоротилось на 63,7 
процента, свиней—на. 29,9 про
цента.

Після закінчення воєнних дій 
трудящі республіки .під керівниц
твом народного уряду і Трудової 
партії з небувалим піднесенням 
приступили до відбудови сіль
ського господарства. Велику до- 

' помсту корейському народові по
дають в цьому Радянський Союз, 
Китайська Народна Республіка, 
країни народної демократії. З Ра
дянського Союзу в КНДіР надхо
дять трактори, сіїьськоігоісподаїр- 
еькі машини, хімічні добрива, 
племінна худоба. Для селян гір
ських районів, де неможливо за
стосувати трактори, Радянський 
Союз направляє 15 тисяч коней, 
кінні .плуги і т. II.

З допомогою Радянського. Союзу 
і .країн народної демократії в 
Північній Кореї значно розшири
лась сітка машиїнно-іфожат'них 
станцій, Говорені кінно-шроікатіні 
станції, нові великі державні 
землеробська господарства, тва
ринницькі ферми. Для забезпе
чення нормальної роботи машин
но-прокатних і ікінню-проік.а.тних 
станцій будуються траіктороре- 
моїнтний завод і завод сільськогос
подарських машин, які оснащую
ться найновішим радянським ус
таткуванням.

Народний уряд створює селя
нам сприятливі умови для відбу
дови всіх галузей сільського гос
подарства. їм видаються грошові 
позички па проведення сільсько- 
господарських робіт, споруджен
ня житлових будинків і придбан
ня худоби.

Велика увага. приділяється 
збільшенню площ під рис шляхом 
перетворення неполивних земель

механізаторам
ного парку», директора Отрижав- 
ської МТС Вінницької області 
В. К. Дегтяра «Досвід роботи МТС 
по підвищенню ПРЮ'ДУКТИІВІНОІСТІ 
громадського тваринництва» та 
іінших.

Особливе місце в брошурах зай
мають питання підвищення про- 
дуіктивностї праці і поліпшення 
якості виконуваних робіт. На 
конкретних прикладах автори по
казують, що високий виробіток 
на тракторі досягається, насампе
ред, вмілим використанням по
тужності мотора, строгою еконо
мією робочого часу і правильним 
укомплектуванням агрегатів.

Брошури видані українською 
мовою, ціна бібліотечки—1 крб. 
85 коїп.

•в поливні. Для цього прискоре
ними темпами відбудовуються і 
розширяються старі і будуються 
нові іригаційні споруда. Віднови
лись перервані війною роботи на 
будівництві найбільшої в Кореї 
іригаційної системи в провінції 
Південний Пхенан. Цю систему 
живитимуть ріки 1'едонган і Иен- 
ченган. Загальна довжина «ава
лів цієї іригаційної системи ста
новитиме близько тисячі кіло
метрі®. З ріки Тодюіиган вода піде 
в канали по Ч'отирикі.тометровому 
тунелю.

Із заіюінченням будівництва 
Пхенаїнської іригаційної системи 
ще пишніше розквітне родюча до 
лина. Андюбер. Тисяч1! гектарів 
нової цілинної землі перетворять
ся в рисові поля. Будуть зро
шені 25 тисяч гектарів безвод
них земель в долині ріки Чен- 
ченган і 50 тисяч гектарів ці
линних земель, які піднімаються 
на узбережжі Жовтого моря.

Народний уряд республіки на
дає великого значення сільсько
господарським кооперативам і по
стійно про .них дбає. Кабінет мі
ністрів КНДР недавно прийняв 
постанову, в якій передбачаються 
всебічні заходи допомоги існую
чим кооперативам і заохочення 
дальшого зростання сільськогос
подарської кооперації при стро
гому додержанні принципу добо
пільності. Останнім часом потяг 
селян до. кооперування помітно 
зріс.

Товариш Кім Іір Сен, виступаю
чи на Всекорейськ'ій нараді се
лян — передовиків сільського 
господарства, сказав, що в зв’яз
ку з корінними якісними зміна
ми В проїмИСІЛОВОІСТІ республіки, 
які стануться найближчим часам, 
необхідно ДОбИТИСЯ того, щоб 
сільськютослодаїріське виробництво 
ішло в ногу з промисловістю. Для 
цього вимагається протягом одно- 
ГО-ДВ0іХ років не тільки Піднести 
сільське господарство до рівня 
довоєнного, але іі значно перевер
шити йото.

Планом відбудови і розвитку 
сільського господарства передба
чається, поряд із збільшенням 
виробництва рису, ровширити по
сіви технічних культур': льону, 
бавовнику, буряків, конопель. У 
великих масштабах розводити
муться шйнкоп'ряди, зростуть тва
ринництво, садівництво, овочів
ництво. . Ці заходи Дозволять 
більш повно, задовольнити потре

----------------------- -------------------------—

На першість СРСР з футбола
5 червня на республіканському 

стадіоні ім. М. С. Хрущова відбу
лося чергове змагання на пер
шість країни з футбола серед 
команд класу «А». Київські днна- 
мівці приймали мінських спарта- 
ківців. Змагання закінчилося пе
ремогою київських динамівців з 
рахунком 1 : О.

5 червня відбулися також фут
больні гри у Москві і Ленінграді. 

В нарсуд 2 дільниці м. Олександрії надійшла заява про визнан
ня безвісті відсутньою громадянки Дудник Лариси Семенівни.

Громадянам, яким відомо місце перебування або про смерть 
Дудник Л. С., належить повідомити народний суд 2 дільниці м. Олек
сандрії.

би населення в продовольстві і 
.Цр.'ІМИеЛОВО'СТ.І в сировині.

Зовсім іншу картину можна, 
спостерігати в Південній Кореї. 
Промисловість і сільське госпо
дарство не відбудовуються. Посів
ні площі набагато скоротились. 
За визнанням самих лісияманів- 
ців у минулому році для прого
дування населення мевистачило 
близько 3,5 мільйона сен рису 
(се® дорівнює 150—180 кг), в 
цьому році невиетачає понад три 
мільйони сек, в результаті чого. 
4 мільйони чоловік перебувають, 
на грані голодної смерті. В не
величкому селі в повіті Кочан 
провінції Північний Чжелла, що 
налічує 28 дворів, все населення 
загинуло від голоду.

Незважаючи на тяжке стано
вище народу, американські імпе
ріалісти продовжують з відома 
правлячої кліки Ліі Син Маш^ 
вивозити з Південної Кореї за іїст-^ 
ціно® високосортний рис, а Вза
мін поставляти гниле борошно, 
яке продають корейцям по над
звичайно високих цінах. Так, не
давно 1В ПІВ'ДешНОіКеїреЙСЬКИП порт 
в Мокпхо американці поставили 
взамін вивезених півтора міль
йона сек рису 3.916 тонн борош
на, яке виявилось гнилим і не 
придатним для вживання в їжу.

У Південній Кореї з кожним 
днем посилюється народний опір 
поліцейському режимові Лі Син 
Мана, розширяється партизанська 
боротьба, зростають симпатії тру
дящих Південної Кореї до народ
но-демократичного ладу в Пів
нічній Кореї, і це викликає лють 
в американської маріонетки. Під
бурювана заокеанськими хазя
ями, фашистська кліка Л.і Син 
Мана погрожує мовим походом 
на Північ, проти Корейської На
родно- Демократичної Республіки.

Але ні погрози, ні авантюри 
імперіалістів і їх агентури не 
зможуть спинити переможного ру
ху вперед трудящих ПІВНІЧНОЇ 
Кореї. Взявши владу в свої руки, 
вони створили міцну народно-де- 
моїкратичну республіку, героїчно 
відстояли її в запеклій, крово
пролитній 'війні проти амери
канських загарбників і лісимма- 
н'іївських банд і тепер успішно 
будують нове, щасливе життя.

Я. КАДУЛІН.

В Москві зустрілися місцеві коман
ди «Динамо» і «Торпедо». Гра за
кінчилася з рахунком 2:0 на ко
ристь динамівців. В Ленінграді 
місцева команда «Зеніт» приймала 
футболістів Центрального будинку 
Радянської Армії. Змагання закін
чилося внічию з рахунком 1:1.

Редактор В. МАЛЕНКО.
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Трудящі міста і району 
одностайно передплачують 

нову Державну позику.

У Раді Міністрів СРСР
Про випуск Державної позики 

розвитку народного господарства СРСР 
(випуск 1954 року)

- З метою .залучення коштів населення 
дл^фінансуваніня заходів по здійсненню 
ГТятого п'ятирічного плану розвитку 
СРСР Рада Міністрів Союзу РСР поста
новила:

1. Випустити Державну позику розвит
ку народного господарства СРСР (випуск 
1954 року) на суму 16 мільярдів карбо
ванців строком на 20 років.

2. Облігації позики і виграші по них 

звільнити від оподаткування державними і 
місцевими податками, і зборами.

3. Затвердити подані Міністерством 
фінансів СРСР умови випуску Державної 

позики розвитку народного господарства 
СРСР (випуск 1954 року).

Щоб далі міцніла 
наша держава

х В ім'я дальшого процвітання
З великим патріотичним 

піднесенням зустріли трудя
щі нашої країни постанову 
Радянського уряду про ви
пуск нової Державної позики 
розвитку народного господар
ства СРСР.

Під керівництвом Кому
ністичної партії радянський 
народ домігся великих пере
мог. За короткий історичний 
період наша країна з відста
лої, аграрної перетворилася 
на могутню індустріальну 
державу. У післявоєнні роки 
усп'шпо відбудовані промис
ловість, транспорт і сільське 
господарство, значно переви
щено довоєнний рівень в усіх 
галузях соціалістичної еко
номіки.

Особливо високими темпа
ми розвивається народне гос
подарство у п’ятій п’ятирічці. 
Про це свідчить успішне 
виконання завдань трьох ро
ків п'ятого п’ятирічного пла
ну.

З величезною енергією 
взявся радянський народ за 
перетворення в життя, захо
дів, накреслених партією і 
урддом по дальшому круто
му піднесенню всіх галузей 
сільського господарства, по 
збільшенню виробництва то
варів народного споживання.

Переважна частина затрат 
на господарське і культурне 
будівництво забезпечується за 

На будівництві Камської гідроелектростанції закінчується спорудження потужної залізобетон
ної водозливної греблі і готується до пуску перший шлюз, по якому вже в цьому році буде сплав
лятися по Камі ліс.

На знімку: загальний вигляд верхнього б‘єфа водозливної греблі.
Фото Б. Візуля. Прескліше ’ГАРС.

рахунок надходжень від со
ціалістичних підприємств і 
господарських організацій. Ці 
надходження ' збільшуються 
рік у рік і тепер становлять 
понад 80 процентів усіх до
ходів Державного бюджету 
СРСР, Одним із додаткових 
джерел фінансування радян
ської економіки є державні 
позики.

Рада Міністрів Союзу РСР 
постановила випустити нову 
позику з метою залучення 
коштів населення для фінан
сування заходів по здійснен
ню п'ятого п’ятирічного пла
ну розвитку нашої країни.

З цієї нагоди на підпри
ємствах, в установах, в кол
госпах, радгоспах, МТС, в 
навчальних закладах відбули
ся багатолюдні мітинги і збо
ри.

Робітники, інженерно-тех
нічні працівники, колгоспни
ки, механізатори, інтеліген
ція — люди різних спеціаль
ностей вбачають в новій по
зиці дальший розквіт, зміц
нення економічної могутнос
ті і обороноздатності нашої 
рідної Батьківщини, вбача
ють величезну увагу і пов
сякденне піклування Кому
ністичної партії і Радянсько
го уряду про задоволення 
постійно зростаючих матері
альних і культурних потреб 
трудящих.

На багатолюдному мітингу 
трудящих рудоремонтного за
воду виступив стахановець 
Федір Бране.

— Ми щороку всі, як 
один, передплачуємо Дер
жавну позику, — сказав він. 
— Наша позика спрямована 
на дальший розвиток про
мисловості і сільського гос
подарства нашої країни. Я 
охоче передплачую нову по
зику.

Схвильовану промову вис
ловив на мітингу колективу 
трудящих заводу «Червоний 
ливарник» кадровий робіт
ник Гурій Берест.

— Ми любимо рідну Віт
чизну за наше щастя і 
охоче віддаємо в позику дер
жаві свої трудові заощад
ження, бо знаємо, що вони 
послужать дальшому зміц
ненню могутності Батьків
щини.

Організовано проходить 
передплата нової Державної 
позики в колгоспах ім. 18 
партконференції, ім. Леніна 
(місто), ім. Енгельса та ін
ших.

Державна позика розвит
ку народного господарства 
СРСР (випуск 1954 року) — 
кровна справа всіх радян
ських людей. Вона є великим 
вкладом у справу побудови 
комунізму в нашій країні.

Перед початком другої змани 
в 'нарядній шахти № 2-3 вбра
лись робітники, інженерно-тех
нічні працівники і службовці. 
Мітинг, присвячений випуску НО
ВОЇ ПОЗИКИ, ВіІДІКрИТО. Слово бере 
наваловідбійник Єгор ПІмажю®.

—'Кожний гірник схвалює по
станову уряду про випуск Дер
жавної позики розвитку народ
ного господарства. Ми знаємо., що, 
даючи в позику рідній держані 
свої заощадження, ми сприяємо 
прискоренню будівництва нових 
шахт, заводів, фабрик, МТС. На
ша позика — це нові школи, 
житлові будинки, санаторії. По
дивіться на наше місто. Яік во
но виросло за останні роки! По
будовано десятки благоустроєних 
будинків, шкіл, дитячих садіксів, 
ясел. Багато будинків, діва Палаци

Рідній
Як тільки було передано по 

радіо повідомлення про випуск 
нової Державної позики, робітни
ки заївощу «Червоний ливарник» 
звалися на мітинг.

'Слово взяв стахаїнювець заводу 
кадровий робітник Гурій Берест.

— Ми любимо рідшу вітчизну,

— сказав він, — за щастя на-

Патріотичне
Пірослухавши по радіо декрет 

радянського уряду про. випуск 
нової Державної позики, робітни
ки рудоремонтного заводу дружно 
рзипсчали передплату.

—Ми щороку всі, як один, 
передплачуємо державну позику,
— сказав у своєму виступі фор
мувальник Федір Бране. — Цим 
самим ми виконуємо свій патріо
тичний обов'язок. Наша позика 
спрямована на дальший розвиток

На благо Батьківщини
З ©елиікоіЮ радістю зустрів ко

лектив вчителів КОСІІВСЬЮОІЇ СЄ- 
міиірічіної школи постанову Ради 
Міністрів Союзу РСР про. випуск 
Державної позики розвитку на
родного господарства СРСР (ви
пуск 1954 року).

На мітингу з цього приводу 
виступив учитель фізкультури 
Т. НуЖН'ИЙ.

Для зміцнення могутності нашої країни
З великою радістю і піднесен

ням сприйняли колгоспники ар
тілі ім. Леніна (міісто) постанову 
Радянського уряду про випуск 
нової позики розвитку народного 
господарства СРСР.

По всіх бригадах відбулись мі
тинги. Колгоспники одностайно 
гхівалили випуск урядом нової 
позики.

Ланкова третьої рільничої 
бригади т. Волоткюївська в своєму 
.виступі на мітингу сказала:

— 'Ми переконані, що наші .по
зики ідуть на нові будови кому
нізму, на зміцнення могутності 

культури, хлібозавод, лікарня 
споруджуються зараз.

—Від імені своєї бригади заяв
ляю, що ми всі, як один, перед
платимо позику іна двотижневий 
заробіток.

Далі виступив прохідник Ми
кола Нвкрасюв.

— Всі ми бачимо, — сказав 
він, — як рік у рік мііциіє наша 
країна, кращає життя радянських 
людей.

—На повсякденне піклування 
партії і уряду про благо народу 
ми відпоівфаємо саиоівідданою 
працею. Колектив нашої дільниці 
вже завершив піїврічіний план.

—Я, як і всі гірники шахти, з 
радістю вітаю випуск нової по
зики.

Після заїкіінченін'я мітингу по
чалась дружна передплата.

і

Вітчизні
ше. Щороку я передплачую пози
ку. І на цей раз віддаю державі 
свої трудові заощадження, бо 
знаю, що вони послужать даль
шому зміцненню могутності' 
Батьківщини.

За півгодини всі робітники за
воду «Червони іі ливарник» 
оформили передплату на нову 
державну позику.

піднесення
промислоївості і сільського госпо
дарства нашої країни. Скільки 
нових фабрик, заводів збудовано! 
Скільки нових будинків споруд-

, жено! Я охоче передплачую по
зику на півмісячний заробіток.

'Першими передплатили нову 

позику сталевари Іван Бражни
ком і Григорій Руденко, шишель- 
ниці Тетяна Бруєва, Ольга Ко- 
зеніко та інші.

— Я з великою радістю від

дало свій півмісячний заіройток 
на те, щоб швидше були викона
ло накреслення нашої Партії і 
Уряду по дальшому піднесенню 
сільського господарства СРСР.

Вчителі школи одностайно пе

редплатили нову позику.

нашої країни, на поліпшення 
добробуту трудящих. Тому я з 
радістю передплачую на свої за
ощадження нову позику і закли
каю всіх колгоспників наслідува
ти мій приклад.

Літній колгоспник т. Гаври- 
ІИНВіСЬКИЙ Сергій Яіковлевич у 
своєму виступі гаряче підтримав 
т. Волоткоївську. А потім один за 

одним з піднесенням передпла
тили нову позику інші колгосп
ники.

М. ЯРОВА,

агроном.

участі Н;і [ ----— —літ,
““••««(є,,,,
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Парті й не життя VII республіканський з’їзд 
споживчої кооперації УкраїниПідсумки занять в системі партійної освіти

«Червоний ливарник.» (піропа- тт. Бабич і Махотиін, на Бай-При комплектумнні сітки пар
тійної освіти минулого року в 
ряді паїртоірганізацій були допу
щені прояіви формалізму і аідіміі- 
шстіруїваїння, порушувався піриїн- 
11 ип до браві л Ь'но ї ■ ті.

Мали місце факти, коли в гурт
ки, полїтшіюоли та інші ланки 
лолітосвіти зараховувались ко-му- 
йісти і безпартійні незалежно 
від їх теоретичної ПІДГОТОВКИ і 
бажання.

Так, гурток по вивченню істо
рії партії першого року навчан
ня при паїрторгаїнізаїціії міського 
відділу охорони здоров’я відвіду
вали 26 безпартійних товаришів, 
зарахованих до гуртка по списку, 
без їх згоди і бажання. Як нас
лідок, вже на терші заняття з'яви
лась лише половина слухачів. 
Пропагандист т. Ган при такій 
я'В'їд.і заняття не проводила. В 
лютому цей гурток зовсім перес
тав працювати.

Ось ряд інших фактів непро
думаного, формального комплек
тування сітки партійної освіти. 
В гурток по вивченню історії 
партії (другого року навчання) 
при паїргоргаїніїзації цегельного 
заїводу М 2 було зараховано 6 
чоловік з початковою освітою і З 
— з середнього. До гуіртка під
вищеного типу при парторганіва- 
ції Семенівсвкюіго вуглерозрізу 
входили слухачі з освітою 6—7 
—8 класів, середньою і вищою.

Міськком партії, виконуючи 
вказівки ЦК КПРС про перебудо
ву роботи сітки партійної освіти, 
в лютому провів рад заходів для 
'усунення допущених недоліків і 
хиб.

В результаті з 127 гурткіів та 
політіикііл, що були на початку 
навчального року, залишилось 
103 з загальним числом слухачів 
2.186 чоловік.

Більшість гуртків і теоретич
них семінарів успішно виконали 
програму, а слухачі непогано за
своїли матеріал.

Добре працювали, наприклад, 
гуртки по вивченню історії пар
тії при парторганівації заїводу

Недавно міськком КП України 
на Сеімевівськюму розрізі провів 
черговий семінар секретарі® паїрт- 
організацііі підприємств і уста
нов міста.

Для учасників семінару була

Останнім часом для трудящих 
мста і робітничих селищ прочи
тано багато лекцій членами То
вариства для поширення політич
них та наукових знань на полі
тичні та науково-природничі теми.

Цими днями робітники ГУІДЗИ-

До 50-річчя
8 червня в спілці радянських 

письменників ОРіСР лід голову
ванням Костянтина Федіна відбу
лось перше засідання Всесоюзно
го комітету по проведенню 50- 
річчя з дня смерті Антона Павло
вича Цехова.

В ювілейні дні в містах і селах 
влаштовуватимуться вечоїри, лек
ції, бесіди, чеховськіі читання, 
читацькі конференції, ©одкриють

«Червоний 
гандиі-г т. Когаїн), міськізмйптоір-
гу (.пропагандисти тт. Плехаио® і 
Пшеничний), гурток по вивченню 
діалектичного та історичного ма
теріалізму при парторганізації 
м'іськлжарні (пропагандист той. 
Гермам) і ряд інших.

Непогано працював семінар при 
парторганізації тресту «Димит- 
роївівуглебуд» (вдропатандист тон. 
Слизько), семінар при міськкомі 
КП України з питань зовнішньої 
політики і міжнародних відносин 
С’РСР та інші.

Принцип добровільності пар
тійної ОіСВІТИ зі всією гостротою 
ставить питання підвищення 
якості та ІДеЙНО-ІПОЛііТИЧ'ПЮГО зміс
ту пропаганди. В цьому напрям
ку важлива роль покладається на 
пропагавдистіїв. Воініи зобов’язані 
вміло розкривати зміст револю
ційної теорії, збагачувати себе і 

'своїх слухачів глибокими маїрік- 
с ис тс ько -ленінс ьким и знаннями.

Основною фюірмою допомоги ко
рівникам гурткіів І ПОЛІТП1КІЛ є 
семінари пропагандистів. Міськ
ком КП України протягом року 
щомісяця проводив ці семінари. 
Але треба сказати, що відвіду
вання семінарів пропагандистами 
було незадовільне. Зовсім, на
приклад, не з'являлись на семі
нари пропагандисти теплоелек
тростанції тт. Діїдеініко, Коееніко, 
Ніііколайчіук; з Семелиївського вуг- 
лероарізу—тт. Колюмоєць, Мелеш- 
ко, Сукюіваїтий, Куцеїяко, шахти 
№ 2-3—тт. Щетийіїн, Булгаїковта 
ряд інших.

Ось чому в цих паїрпюрганів’а- 
ціях в політичній юісаіті мали міс
це серйозні недоліки. Так, 13 
січня були зірвані заняття у всіх 
гуртках при паїрторганізаїції теп
лоелектростанції. До речі, такі 
випадки тут траплялись неіріціко. 
Часто зривались заняття в гурт
ку при партоіртанізації автотран
спортної контори (пропагандист 
т. Єфімюв).

Незадовільно працювали гурт
ки при паїртюрганіваїції мшськ- 
змічігторгу, де пропагандистами 

СЕМІНАР СЕКРЕТАРІВ ПАРТОРГАН13АЦ1Й
прочитана лекція «Будівництво 
соціалізму в ікраїїнах народної де
мократії» і доповідь «Роль первин
них партійних організацій у під
вищенні продуктивності праці та 
зниженні собівартості продукції».

Лекції для трудящих
кюївої фабрики, студенти культ- 
оісфітиього технікуму з задоволен
ням прослухали лекції про між
народне становище, які були про
читані лекторами тт. Єрьюмі- 
ним і Жисліним.

Для трудящих артілі «Вироб

з дня смерті А. П. Чехова
ся виставки, присвячені життю і 
діяльності письменника. У Моюкві 
й інших містах країни відбудуть
ся урочисті засідання в зв'язку 
з 50-іріччям з дня смерті А. П. 
Чехоїва. В столиці намічено, від
крити Будиіноікчмузей Цехова. 
Музей буде розміщений в будинку 
па Садовіій-Кудіріїнській вулиці, де 
довгий час жив і працював пись
менник.

дайвськіій брикетнім фабриці 
< пропагандист т. Леївицький) і ще 
деякі.

Були і такі випадки, коли ок
ремі пропагандисти, вщратіиївши 
відповідальність за доручену 
оправу, передоручали вести за
няття іншим, мадапіідготоівлсіним 
товаришам. Так, наприклад, ди
ректор швейної фабрики т. Ка- 
шуричев доручав проводити за
няття безпартійному т. Мірошни
ченку.

Окремі пропагандисти замість 
того, щоб дохідливо, своїми сло
вами викласти програмний мате
ріал, проводили читки брошур. 
Це, зокрема, спостерігалося в бу
дівельному управлінні (секретар 
паїрТ'Оіргаїнізації т. йвсюгін, про
пагандист т. Вінецькип), на (’е- 
меніївському вуглерозрізі 'пропа
гандист т. Ко.томжіь).

Одним з загальних недоліікіїв, 
які властиві багатьом гурткам, є 
неув’язка теоретичних положень 
з конкретною історичною обста
новкою, з завданнями, що стоять 
перед колективами трудящих да
ного’ підприємства, організації.

В результаті перебудови роботи 
в справі .вивчення маїркмистсько- 
.теїніїнськюї теорії кількість само
стійно вивчаючих марксизм-лені
нізм в кінціі навчального року 
набагато збільшилась. Однак пар
тійні організації, відділ пропаган
ди і агітації міськкому КГІ Ук
раїни залишили цих товаришів 
поза своїм контролем. внаслідок 
чого багато з них, як виявилось, 
по суті не працювали над собою.

Зараз, готуючись до нового 
навчального роюу в сітці партій
ної освіти, партійні організації 
повинні зважити на торішні по
милки і організувати політичне 
навчання комуністів у наступно
му навчальному році на більш 
високому ідейно-теоретичному, і 
методичному рівні.

Н. КОНДРАТЕНКО,
зав. партбібліотекою міськко

му КП України.

Після семінару секретарі паїрт- 
організацій ознайомились з ви
робничими процесами на вугле
розрізі, зокрема, з роботою від
вального мосту, екскаваторів та 
інших потужних машин.

ник», цегельного заїводу № 1 та 
інших підприємств член Товарис

тва для поширення політичних та 
наукових знань т. Боїрик прочитав 
лекцію «Наука та релігійні за
бобони».

Театри країни готують трид
цять нових постановок п’єс А. II. 
Чехов а. (Утворю ют ься докум єн - 
тальні фільми «Чіехов», «Записні 
ікінижіки Чехова», а також худож
ні фільми за творами письмен
ника.

■Державне видаївіництіво худож
ньої літератури намітило випус
тити нове 12-томіне зібрання тво
рів А. П. Цехова.

(РАТАУ).

В Києві закінчив свою роботу 
сьомий республікаїнітький з’їзд 
споживчої кооперації У.кірчіії.нг.ьної 
РСР, що тривав три дні. Заслу
хані і обговорені звітні доповіді 
голови правління Укоопспілки 
т. С. Ф. Малікова і виконуючого 
обов'язки голови ревізійної комі
сії Укоопспілки т. П. 0. ІІІимка.

Доповідачі і ті. що виступали 
в дебатах, відзначали, іцо завдя
ки величезній долом хіі Комуніс
тичної партії і Радянського уря
ду споживча кооперація України 
за 6 ]и)ків з часу VI респуіб.ті'кап- 
енкого з’їзду поліпшила свою гос
подарську і фінансову діяльність, 
значмо розширила обсяг торго
вельних операцій. За цей період 
у селах і районних центрах рес
публіки збудовано 11.417 мага
зинів і крамниць, 2.60(1 оптових 
складів, 635 чайних і їдалень, 
понад 3 тисячі 'Приймально-заго
тівельних пунктів і виробничих 
підприємств. Тепер у республіці 
є 6.100 сільських7 споживчих 
товариств, що об'єднують 9 міль
йонів 400 тисяч пайщігкбв.

Товарооборот Укоопспілки в 
1953 році зріс, і порівняних 
цінах, проти 1948 р-ку в 3,2 
рада. Населенню продано в бага
то раз більше, ніж у 1948 році 
бавовняних і шовкових тканин, 
одягу, взуття. Значно збільшився 
продаж предметів гоанодіарсь’кого 
вжитку, радіоприймачів, патефо
нів, велосипедів, швейних машин, 
книг.

Виконуючи рішення XIX з'їзду 
К11Р(\ постанови Комунгтичмої 
партії і Радянського уряду, спо
живча кооперація України знач
но збільшила заготівлю сілнеько-

Підвищують продуктивність праці
8а прикладом москвичів ко

лективи підприємств України 
борються за підвищення продук
тивності праці. Доменщики, ста
леплавильники, прокатники ста- 
ліненкото металургійного заводу 
імені Сталіна з початку року під
вищили її на 14 процентів. Впро
вадження раціоналізаторських 
пропозицій, внесених робітниками 
і спеціалістами тільки за 1,5 мі
сяця, дасть можливість вивільни
ти для інших робіт до кінця року 
близько 200 робітників і більш 
як на 2 проценти підвищити 
продуктивність праці порівняно з 
планом.

Робітники та інженерно-тех- 
яічіиі працівники Хаірікіївського 
траікторно'ГО' заїводу імені Ордіжо- 
нїкідзе змагаються за досягнення 
до липня цього року рівня про
дуктивності праці, наміченого на 
кіінець п’ятирічки. Понад 1000 
тіраіктоіроібудіівіників вже добились 
цьюіла. На підприємстві близько 
1000 верстатів переведено на 
швидарісний і силовий режими 
різання металу, здійснено більше 
400 організації йно-техні'вних за

Додаткові відпустки лікарям
Встановлено новий порядок на

дання чергових відпусток лікарям. 
З цього року деякі категорії ліка
рів діставатимуть додаткові від
пустки. Дільничні лікарі-терапев- 
ти, педіатри і акушери-гінекологи 
дістають додаткову відпустку в 12 
робочих днів. Такої ж тривалості 
відпустка надасться лікарям 

гоїеікцдаїїюьких продуктів, їх пе
реробку і продаж, міському насе
ленню. В минулому році обсяг за
готівель і закупок сільськогоспо
дарських продуктів і сировини 
збільшився проти 1948 року в 
3,5 раза.

Делегати, які виступали в де
батах, критикували правління 
Укоопспілки, його відділи і торго
вельні об'єднання, діяльність ок
ремих ланок споживчої коопера
ції за серйозні помилки в роз
міщенні і завезенні товарів на се
ло, за перебої в торгівлі предме
тами першої потреби, за повіль
ність у розгортавши торгівлі сіль- 
с ько господарс ьк им и прадуктям и 
на комісійних началах. '"'<-

Багато тих, що виступали, го
ворили про необхідність підвищи
ти культуру радянської торгів
лі на селі, всебічно вивчати по
пит населення, ширше розгор
нути торгівлю будівельними ма
теріалами і товарами виробничого 
призначення. /

.1 прийнятому рішенні 3^» 
визнав роботу правління УіЯоп- 
спілки задовільною і намітив за
ходи по дальшому поліпшенню ро
боти споживкооперації України.

З’їзд обрав новий склад прав
ління Укоопспілки, ревізійної ко
місії, делегатів на IV Всесоюзний 
з’їзд споживчої кооперації. Голо
вою правління Укоопспілки обра
ний С. Ф. Маліікюв.

.V роботі з'їзду взяли участь 
Голова Президії Верховії»! Ради 
Української РОР т. Д. 1 . Корот- 
ченко, секретар ЦК КП України 
т. 0. І. Іпаще.нко.

(РАТАЇ).

ходів. З початку дюку продук
тивність праці на заводі переви
щила планову на 6,9 прщента. 
Строк виготовлення кожного 
трактора скоротився більш як на 
12 годин.

Чудову ініціативу проявив на 
шахті імена Кірова у Кривбасі 
бурильник ікіомунііст Павло Руден- 
ко, який розробив особистий план 
підвищення продуктивності пра
ці. Новатор удосконалив прийоми 
буріння виробок, вміло викорис
товує гірничу техніку. Віїн що
дня виконує по двіі-три норми. 
Зараз кожний другий бурильник 
і прохідник шахти має осоїбисті 
плани підвищення цродуктивнос- 
гі праці. Порівняно з минулим 
роком робітники шахти імені Кі
рова збільшили .виробіток на 24 
проценти.

Нових успіхів у змаганні за 
підвищення продуктивності праофі 
добиваються нафтовики, енерге
тики, залізничники, лісоруби — 
працівники всіх галузей соціаліс
тичної промисловості України.

(РАТАУ).

швидкої допомоги і санітарної 
авіації, лікарям здоровпунктів, 
дитячих закладів, терапевтам і 
педіатрам сільських районних лі
карень.

Багатьом лікарям ряду інших 
категорій надається додаткова 
відпустка в 6 робочих днів.

(РАТАУ).
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Більше уваги новаторам

Як і в минулі роки, зараз на 
піди гриємстів а х трест у « Олекс ан - 
дрі ліву пі для » пр ив ад ит ьс я огляд 
роботи серед раціюналізатоірііїв і 
винахідник':®. Завдання місячника 
полягає в тому, щоб пожвавити 
діяльйкть новаторі®, спрямувати 
їх думку на вирішешя невідклад
них завдань по підвищеініню про- 
ДУКТ ЯВНОЮ ТІ ’ПіраїЦІІ, ПОЛІІППІЄННЮ 

якості і зниженню собівартості 
ПРОДУКЦІЇ.

Раціоналізатори і винахідники 
брикетних фабрик, електростан- 
ціііі і інших падприємістів творчо 
вирішують питання кращого .ви
користання внутрішніх резервів, 
г'іірияють механізації трудоміст
ких процесів, полегшують працю 
робітній КІІВ.

В минулому році, наприклад, 
Ві'цд рО'бІТНИКІїВ, інженерно-техніч
них працівників тресту надіі'йшло 
понад 200 раціоналізаторських 
■пропозицій. Більшість їх вже 
впроваджено. Від цього економія 
становить близько 700 тисяч 

%^арбоіваінц:в.
"Наведемо кілька фаготів, якії 

свідчать про активну роботу но
ваторів. На Байдаїкіївсьіюоміу вуг
лерозрізі в головному приводі 
ковшіоївото ланцюга екскаватора 
«Д-500» постіймо буксувала 
фракційна муфта, що приводило 
до великих простоїв обладнання 
і втрати викриті. Слюсар т. Яв
лена запропонував внести додат
кове кільце — кришку, виготов
лену з металу. Від впровадження 
Пропозиції вижимання ущільне
ного кільця сальника ирипини- 
лоюь, е.квкаватор почав працюва
ти безперебійно'.

Електрослюсарі контактної сіт
ки тт. ПІульдякюїв і Сірий стали 
заливати • сердечники ізоляторів 
не свинцем, як це звичайно ро
билось, а сумішшю сірки а гра
фіту. Цей спосіб дав дебрі ре
зультати: зменшилась вартість

Мол
Під знаком підвищення про

дуктивності праці проходить зма
гання трудівників заводу «Чер
воний ливарник». Серед вироб
ничник® особливо відзначаються 
своєю творчою роботою токарі 
Анатолій Береговий і Василь 
Серібов. 8 червня МОЛОДІ роб'ІТНИ-

вугільних п ід при
заливання сердечників, збільши
лась міцність їх.

Плодотворно працюють раціо- 
налііізатоіріи Байдаківеької брикет
ної фабрики. Майстер *т. Тірофи- 
моїв заміни® на деяких іпривюдаїх 
сушильно-трубчатих барабанів 
гідромуфти дискового зчеплення 
тракторними типу «ХТІЗ» іі «СТЗ».

Установка цих муфт іне попро
бує переробки приводи І здійс
нюється з мінімальною «витратою 
коштів. Муфти надійні в роботі, 
дозволяють провадити плавний 
запуск сушило®.

Впровадження раціоналізатор
ської іпроіпоізиціії т. Тірофимоіва до
зволило значно збільшити про
дуктивність сушильних бараба
нив і ліквідувати простої облад
нання.

Довгий час при заміні спра
цьованих приводних і натяжних 
зірочок доводилось повністю роз
бирати головку радлера, знімати 
з .валу підшипники іі з’єднуваль
ні муфти, на іцо втрачалось ба
гато часу. ж

Конструктор фабрики т. Лоїма- 
і»ін вніс пропозицію встанюївлиша
ти роцрізиі зірки. Це ДОЗВОЛИЛО 
знімати їх, :не розбираючи голо
вок, редлеріїв. Внаслідок майже 
вдвічі зросла продуктивність ме- 
хаінівміі®.

Цінний задум здійиниїв механік 
т. Добро®. Він запропонував для 
зменшення втрат вугільного пи
лу 'встановити більш досконалий 
механізм тйпу вимотав. В резуль
таті обладнання цеху № 2 додат
ковими циклонами на трьох сис
темах иневмотфансіпюртіеіра за до
бу уловлюється до 1.500 кілогра
мів сухого вугілля, яке раніше 
втрачалось.

Ч иіма ло раціовалізапюірських 
пропозицій здійснено на заводі 
«Червоний ливарник». Особливо 
активним новатором зарекомен
дував себе технік т. Шарпає®. В

оді раціоналізат 
ки по-новому організували свою 
працю. Виготовляючи шта.уферні 
маслянки, вони вирішили засто
сувати новий поопераційний ме
тод виготовлення деталей. Один 
роби® корпуси, інший—кришки. 
В результаті цього відпала необ-

ємств
результаті повсякденної творчої 
роботи він удосконалив фрезер
ний верстат, і тепер на заводі 
виготовляються шестерні, які ще 
недавно завозились з інших міст 
країни.

Впровадження технічного удос
коналення т. Шарлаєва дає близь
ко 90 тисяч карбованців річної 
еіКЮІНОМІЇ.

Творча думка 'раціоналізаторів 
і винахідників б’є джерелом там, 
де керівники підприємств підтри
мують ініціативу маїс, спрямову
ють увагу новаторів на 'краще 
івикористаніня внутрішніх резер
вів, підвищення продуктивності 
праці, зниження собівартості іі 
поліпшення якості робіт. І, нав
паки, де не займаються глибоко 
'виробництвом, де недооцінюють 
роботу з передовими людьми, там 
і результати погані. На шахті 
Ке 2-3, наприклад, головний 'ін
женер т. Булігаїкюв не працює з 
раціоналізаторами. І не дивно 
тому, що в цьому році від робіт
ників не надійшло жодної рацііо- 
•налііваторської пропозиції. І це 
тоді, коли ,на шахті погано по
ставлена механізація проходження 
і відкатки гірничих виробок, 
механізація розвантаження лісу 
на складі, застосування металево
го кріплення тощо.

Не краще обстоять справи і 
на Оаменівському вуглерозрізі. 
Головний Інженері Т. ФєДОСЄіНКО 
місяцями не збирає новаторів, не 
радиться з ними, іне допомагає їм 
в роботі.

Під час місячника треба ще 
ширше розгорнути масово-роз'яс
нювальну роботу серед трудящих, 
домогтись збільшення радів ра
ціоналізаторів і винахідників, по
силити творчу діяльність новато
рі® виробництва..

М. ХАУСТОВ, 
начальник технічного відділу 
тресту «Олександріявугілля».

0 р и
хідіиість в частій заміні різців і 
свердел.

Завдяки такій організації кож
ний з новаторів даїв по1 дві 
норми.

В'исоікюіп'родукітивіно працюють 
і токарі Григорій Турбаївський, 
Василь Фодоренюо та інші.

Активність колгоспної молоді 
на обробітку посівів

Після рясних ДОЩІ®, ЩО ІЩММІ- 
ШЛ'И днями, на .полях колгоспу 
ііім. 12-річчя Жовтня швидко роз
виваються ПОСІВИ.

Це вимагає негайного вжиття 
заходів по обробітку просапних 
культур, особливо форсували 
справу проривки цукрових буря
ків.

З ініціативи партійної органі
зації комсомольці вирішили для 
закінчення проривки буряків у 
найстисліші сироти організу

Ретельно доглядають капусту
Цієї весни гоїродея бригада 

колгоспу ім. 18 паїртконфеїріенції 
посадила два гектари ранньої ка
пусти.

Тепер воїна дбайливо, доглядає
ться. Міжряддя капусти тіричіі рюз- 
рихлили кінними розпашниками, 
а рядки просапали вручну.

Після дощі®, що пройшли дня

Обробіток кормових культур
В колгоспі «Шлях ДО. комуніз

му» для тваринництва посіяно 15 
гектарів суданки, 21 гектар кор
мових буряків, 4—гарбузів і 14 
гектарів кормових кавунів. Ку
курудзи на силос колгосп посіяв 
35 гектарів.

Тепер колгоспники артілі зраз
ково доглядають за кормовими 

Кримська область. В радгоспі »Красньій“, Сімферопольсь
кого району, в цьому році посіяно понад 150 гектарів соняшни
ка і кукурудзи. Працівники радгоспу провадять культивацію 
міжрядь, проривку і прополку соняшника в гніздах. Кращих 
трудових показників добилась бригада, очолювана П. О. Висо- 
тіним, яка щодня виконує по дві норми.

На знімку: обробіток соняшника на полях радгоспу „Крас
ивій". На передньому плані—бригадир П. О. ВИСОТІН і рахів
ник Марія ВАЩЕНКО.

Фото М. Бондаренка (Прескліше РАТАУ).

вати ДВІ іКОМСОМОЛЬСЬКЮ-ІМОЛОДІЖ- 

ні бригади. Вирішили і виконали. 
Всі, як один, комсомольці з 
юнацьким завзяттям працювали 
на проривці і колгосп закінчив 
цю «важливу роботу 4 червня.

У колгоспі вже вдруге переві
рено сходи соняшника, і куку
рудзи. Тепер приступили до- об
робітку картоплі.

А. ШВИДКИЙ, 
голова Недогарської сільради.

ми, (Капуста стала швидко роз
виватись.

Ретельно доглядаючи за капус
тою, колгоспниці помітили на її 
листях шкідника—'блоху, йраву ж 
вжито заходів, щоб врятувати її 
вад пошкодження. Члени город
ньої бригади вже двічі обпилили 
Іі'зслини отрутохі'міїкатам и.

культурами, щоб зібрати не мен
ше 150 центнерів зеленої маси 
суданки і кукурудзи, по 200 
центнері® буряків і по 280 цент
нерів кавунів та гарбузів на 
кожному гектарі. <

Всю площу силосної кукурудзи 
вже оброблено.

І. АНТОНОВ.

Всенародна школа передового досвіду
Першого серпня цього року їв 

Меіеквіі відкриється по'стійініо ді
юча Всесоюзна сільськогосподар
ська виставка. Вона буде могут
нім засобом широкої цропагавди 
досягнень соціалістичного сіль- 
еьюоіго господарства, найшвидшо
го впровадження в сільськопоіспо- 
даірське виробництво, передового 
досвіду колгоспів, радгоспів, ма
шинно-тракторних станцій, пере
довиків і організаторів сільського, 
господарства, а також досягнень 
науково-дослідних і експеїриімеїн- 
тальних закладів.

Всесо юзна сі льс нклгосподар- 
ська виставка за роїзміраіми те
риторії, кількістю павільйоні®, 
числом учасників не має собі рів
них у світі. Це велике місто-ісад 
з ирекіраісними .будівлями і спо
рудами. На її території, що зай
має 207 гектарів, розташовано 75 
різних павільйонів і 232 спеці
альні споруди загальним об’ємом 
понад два мільйони кубометрів. 
Тут збудовані зразкові теплиці і

★
М. НАПОЛЬСЬКИЙ.

Начальник Управління 
пропаганди Всесоюзної 
сільськогосподарської 

виставки

★
оранжереї. 125 гектарі® відведені 
під зелені. насадження і експо
натні ділянки.

На виставці візьмуть участь 
багато десятків передових госпо
дарств і новаторів соціалістично
го землеробства. Тільки широким 
показом на стендах павільйонів 
буде розкритий досвід 800 кра
щих колгоспів, 300 радгоспів, 
200 машинно-траіктоірних і спе
ціалізованих станцій, понад 300 
тваринницьких ферм і багатьох 
науково-дослідних і експеримен
тальних закладів.

Огляд виставки починається з 
головного павільйону. В його 

дев'яти просторих залах розгор
нута велична картина 'історично
го шляху побудови соціалізму в 
нашій країні, пройденого наїрода- 
М'И Радянсько го Союзу під корів- 
іництів'ом Комуністичної партії.

За головним павільйоном — 
центр виставки. Тут розташовані 
16 павільйонів, які всебічно роз
криють досягнення союзних рес
публік. у розвитку їх економіки, 
культури і сільського гойпоід арієт- 
ва. Російську Радіянгьку Федера
тивну Соціалістичну Республіку, 
крім спеціального павільйону 
РРФСР, представлять ще 12 зо
нальних павільйонів.

Вирішальною силою колгоспно
го виробництва є маїїпинно-чірак- 
тоїрні станції. Досвід багатьох іМТС 

буде широко висвітлений в галу
зевих і зональних павільйонах. 
На виставці віідвідувачі побачать 
показову садибу .МТС з діючою 
м апі иніно -тр а юторню ю мате тернею, 
складом запасних частин, гара

жем, нафтобазою, польовим табо
ром та іншими типовими будів
лями.

.11 авіі л ьйон и « Зерню », «ІЗ ем - 
лерз'бство» та інші розкажуть про 
величезне народногосподарське 
значення збільшення виробництва, 
зерна і про шляхи дальшого роз
витку зернового, господарства. Ве
ликий інтерес являє досвід сіль
госпартілі .імені Ійрова., Коревзв- 
ського району, Краснодарського 
пораю. Цей колгосп в 1953 році 
одержав по 23 центнери озимої 
пшениці з гектара на площі по
над 6 тисяч гектарів. Передба
чається також показати Верх
ньо-Уральський район, Челябін
ської області, де МТС і колгос
пи добилися в минулому році 
® середньому п<о 19,7 центнера 
ярої пшениці з гектара па площі 
60 із лишком тисяч гектарів.

Павільйони «Зерно», «Радгос
пи», «Сибір», «Урал», «(Казах
ська РСР» відобразять роботу най
кращих колгоспів, МТС, радгоспів 
по освоєнню 13 мільйонів гекта
рів цілинних іі перелогових зе
мель. Наприклад, право участі на 

Всесоюзній сільськогосподарській 
виставці здобули за високі показ
ники врожайності зернових на 
ЦІЛИННИХ землях 'КОЛГОСПИ зони 
діяльності Рузаевськюї МТС Кок
четавської області, Казахської 
РСР. Вони зняли торік в серед
ньому з гектара по 18,4 центне
ра зернових культур з плющі по
над 24 тисячі гектарів, з яких 
більша частина відноситься до 
цілинних земель, освоєних за ос
танні два роки.

Важливим розділом виставки 
буде показ досягнень багатьох 
передових сільгоспартілей і рад
госпів країни в картоплярстві і 
ОВОЧВШГОИЦТІВІ.

Увагу садівників приверне мі

чурінський плодовий сад вистав
ки, який розкинувся на 6 гекта
рах. Він налічує 2.300 фруктових 
дере® і ягідних насаджень різних 
видів і сортів. В центрі саду на 
гранітному постаменті «встанов
люється скульптура великого пе
ретворювача природи І. В. Мі- 
чуріна.

(Закінчення на 4 стор.}.
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Новобудови

На ріці
В Крилу, недалеко від облас

ного центра — Сімферополя, пев
ним ходом провадитеся будівниц
тво СЙМфеїрОПОЛЬСЬКЮГО вюдюйми- 
ща і Салпирсьїкої зрошувальної 
системи.

Водоймище являє собою склад
ний комплекс гідротехнічних спо
руд. На ріці Салгир, що бере по
чаток у горах, будується гребля 
довжиною 550 метрів і висотою 
40 метрів. Незабаром тут утво
риться «Сімферопольське мюіре», 
водне дзеркало якого становити
ме 320 гектарів, а глибина міс
цями досягне 35 метрів. Водой
мище вмістить 36 мільйонів ку
бічних метрів води.

Під греблею, встановленою між 
двома високими скелястими гор
бами, прокладена залізобетонна 
галерея донного водонипусіку діа
метром 6 метрів і довжиною 260 
метрів. На ній буде змонтована 
вся система забору води з водой
мища. По трубах цієї системи во
їн надійде до турбін електростан
ції, яка будується, звідси вона 
самопливом піде (руслом ріки до 
головної споруди зрошувальної 
системи. Потім по бетонованому 
мапіїстраїльному каналу у віадстой- 
ник, а далі трубопроводами на 
колгоспні і радгоспні поля.

Лишки паводкових вод пропус
каються через бетонований водо
скид, який складається з голов
ної споруди з 7 сегментними за
творами, бистротоком і водобій
ним колодязем. Призначіеиня ко
лодязя — гасити силу води, щоб 
запобігти розмиву нижнього б’є- 
фа русла ріки.

Спорудження водоймища і зро-

На будівництві Сімферопольського водоймища. Головне 
спорудження на р. Салгир.

Фото А. Фатєєва (Прескліше РАТАУ).

Всенародна
(Закінчення).

Соціалістичне тваринництво бу
де цредетавлене в 79 'спеціальних 
приміщеннях, які займають пло
щу понад 40 гектарі®. На чис
ленних стендах відаідувачі поба
чать показники передових гос
подарств нашої країни, яіюі доби
лися -високої продуктивності тва
ринництва. Тільки від Москов
ської області представлено де
сять господарств, що одержали з 
100 гектарів орних земель, .тук і 
пасовищ від 500 до тисячі цент
нерів молока і від 35 до 95 
центнерів свинини.

Намічені до показу найкраща 
молочна ферма колгоспу «12 
Октябрь», Костромської області, 
де середньорічний удій молока 
від однієї корови становить

п'ятої п'ятирічки

Салгир
шуівальнюї системи здійснює ко
лектив будівельно-монтаїжного 
управління А: 10 «Укірводбіуду». 
Будівельники вже вийняли понад 
мільйон кубометрів грунту, укла
ли тисячі кубометрів бетону, 
спорудили залізобетонну галерею 
донного водоівипусіку. Тепер бу
дується паводковий водоскид і 
головна водозабірна споруда.

У розгорнутому соціалістично
му змаганні будівельники борють
ся за виконання і перевиконан
ня виробничих планів.

Наслідуючи приклад москвичів, 
наш колектив вирішив підвищи
ти продуктивність праці і зни
зити собівартість будівельних ро
біт на 5 процентів.

Будівництво на ріці Салгир 
наближається до кінця. Вже в 
травні цього року пребпя затри
мала діва мільйони кубометрів та
лях вод, які йдуть з Кримських 
гір. Введення в дію водоймища і 
зрошувальної системи дасть мож
ливість зросити понад 10 тисяч 
гектарів колгоспних і радгоспних 
земель Сімферопольського і Жовт
невого районів.

їїатхнеиі Історичними рішення
ми веіреснев'ого і лютнеївоаберезпе- 
вого Пленумів ЦК КіПіРС, буді
вельники прикладають всі сили 
І ТВЮрЧУ еЯеірПІЮ ДО ТОГО', ІЦОб ДО' 
кінця 1955 р. завершити .спо
рудження цієї важливої новобу
дови п’ятої п’ятирічки.

М. ЄРМОШЕНКО, 
начальник будівництва Сімфе

ропольського водоймища і Сал- 
гирської зрошувальної системи.

школа передового досвіду
5.200 літрів при жирності 3,9 
процента, вівчарська ферма кол
госпу «2-я Пятилетка», Ставро
польського краю, де середній на
стриг в-оївіни з однієї вівці стано
вить понад 6 кг.

Постановою Ради Міністрів 
СРСР і ЦК КПРС «Про Всесоюзну 
сільськогосподарську виставку» 
визначені нагороди і премії най
кращим учасникам виставки. Кол
госпам, МТС, радгоспам та іншим 
господарствам присуджуватимуть 
дипломи І і II ступеня. Нагород
жені дипломами одночасно 
одержують премії.

Для найкращих учасників вис
тавки 1954 року встановлено 
1.500 Великих золотих і 3.500 
Малих зо лютих медалей, 10 тисяч 
Великих срібних і 25 тисяч Ма

Спортивна 
хроніка

4 червня футбольна команда доб
ровільного спортивного товарис
тва «Шахтар» приймала на сво
єму полі гостей — спортсменів 
«Пищевнка» — м. Знам’янки. Гра 
проходила в швидкому темпі, пе
реважно на полі гостей. В першій 
половині гри правий крайній на
падаючий Чередниченко після кра-і 
сиво розіграних комбінацій забив 
два м’ячі у ворота Знам’янських 
футболістів. Друга половина гри 
проходила в безуспішних спробах 
гостей розквитатися. Гра знову 
проходила біля їх воріт. Майже 
підряд у ворота «Пищевнка» Ляр- 
винський забиває три м’ячі. Това
риська спортивна зустріч закінчи
лась з рахунком 5:0 на користь 
«Шахтаря».

Минулої неділі відбулося фут
больне змагання спортсменів на 
кубок області. На поле Кірово
градського стадіону вийшли фут
болісти «Торпедо»—1 і «Шахтаря» 
— Олександрія. Тисячі глядачів 
були свідками повної перемоги 
кіровоградських то-рпедівців. Олек
сандрійські спортсмени зазнали 
поразки. Всі 90 хвилин гри для 
них були безрезультатними. Один 
за другим олександрійські футбо
лісти виймали м’ячі з сітки своїх 
воріт.

Гра закінчилась з рахунком 8:0 
на користь торпедівців. Перемож
цям—спортсменам команди «Тор
педо» вручено кубок області, дип
лом І ступеня та цінні подарунки. 
Команда футболістів «Шахтаря» 
одержала диплом II ступеня.

Два дні на міському стадіоні 
добровільного спортивного това
риства «Шахтар» проходили спор
тивні змагання волейболістів міст 
Кіровограда, Знам’янки та Олек
сандрії на першість області. В 
змаганнях взяло участь 7 кращих 
волейбольних команд—5 чоловічих 
та 2 жіночих.

В результаті змагання перші 
два місця зайняли кіровоградська 
юнацька спортивна школа та олек
сандрійські спортсмени «Шахта
ря». Комаїнди-переможниці візь
муть участь в фінальних змаган
нях на кубок області, що днями 
відбудуться в Кіровограді.

19 та 20 червня в Олександрії 
на міському стадіоні будуть про
вадиться цікаві спортивні това
риські змагання з баскетболу. 
Змагання з цього виду спорту 
організує республіканська рада 
добровільного спортивного това
риства «Шахтар». В них візьмуть 
участь кращі баскетбольні коман
ди міст Києва, Дніпропетровська, 
Олександрії.

лих срібних медалей.- Передови
кам, що особливо- відзначилися, 
вручатимуться премії — легкові 

автомобілі, мотоцикли, ів-елюсиїпе- 
ди, швейні машини, радіоприйма
чі, наручні і кишенькові годин
ники.

В країні Ще ширше розгортає
ться соціалістичне змагання за 
право участі на 'Всесоюзній сіль- 
ськоіго'сіподаїрській виставці. Треба 
добитися того, щоб змагання тру
дівників колгоспного села стало 
справді всенародним. Це сприяти
ме найшвидшому виконанню іс
торичних завдань, поставлених 
вересневим і лютнево -бер езневим 
Пленумами ЦК КІІ.РС по- дальшо
му розвитку соціалістичного сіль
ського господарства.

Польща на шляху індустріалізації
Перед другою світовою війною 

завод «Урсус» нагадував скоріше 
механічну майстерню, ніж завод
ське підприємство. В результаті 
руйнувань, вчинених гітлерівця
ми при відступі в Польщі, на 
ньому навіть і стіни не уціліли. 
Довелося створювати все заново. 
Зараз це першокласний заївюд з 
просторими, світлими корпусами, 
найновішим устаткуванням. Впер
ше в історії Польщі віін став ви
пускати трактори. В день 1 
травня 1947 року по вулицях 
Варшави пройшов перший поль
ський трактор марки «Урсус». 
Появу йю-по палко вітав весь на
род.

—Заводові «Урсус» належить 
велике майбутнє, — говорить 
директор цього заводу Зігмувд 
Лужицький. — Вйн дає продук
цію і одночасно будується. Спо
руджуються нові цехи, монтує
ться нове устаткування. Ми го
туємось почати випуск машин ін
ших типів, в томіу числі гусе
ничних. Наприкінці шестирічки 
«Урсус» випускатиме 11 тисяч 
тракторів щороку.

В Польській ПІародіній Респуб
ліці швйдко зростає вітчизняне 
автомобілебудування. Народна 
влада вирішила випускати на ста
рому механічному заводі їв Стара- 
хюівіцах автомобілі. Декрет про це 
був підписаний в 1948 році. По
ки планувались цехи і доставля
лось необхідне устаткування, 
конструктори -вже розробляли 
проект польського автомобіля. За 
ім'ям заводу йому дали назву 
«іСтар-'2О». До кінця року перші 
автомобілі були випущені і від
правлені колоною у Варшаву з 
рапортом першому з’їздові Поль
ської об’єднаної робітничої пар
тії.

Тепер Стараховіцький автомо
більний завод працює на повну 
силу. За роки шестирічки випуск 
машин зріс у 20 раз. В березні 
1953 року буїв випущений 10- 
тисячниіі грузовик, а в тражі 
1951 рожу — вже 20-тисячний.

.У переддень 34-х роковин Ве
ликої Жовтневої сощііашііїстичної 
революції ,в польській столиці 
були випущені перші польські 
легкові автомобілі марки «Варша
ва» — рідні сестри радянської 
«ІІобедьі». Майже, одночасно в 
цим першу партію трудовиків ви
пустив автомобільний завод імені 
Волослава Берута в Любліні.

На кінець шестирічки народна 
Польща буде випускати 25 тисяч 
вантажних і 12 тисяч лоткових 
автомобілів за рік.

Всього 6 років тому з стапелів 
Гданської верфі під грім оплесків 
зійшов на воду перший корабель 
вітчизняного виробництва. А те
пер нова галузь промисловості 
зміцніла, зайняла своє тверде міс
це в польській економіці. Нині 
суднобудування налагоджене но 
тільки в Гданську, але й на вер
фях у Гдиніі і Щецініі. Передтрав- 
ніе,ві дні 1954 року польські суд
нобудівники відзначили випуском 
сотого вітчизняного корабля.

Перед війною Польща свого 
суднобудування не мала. Вже од
не це вимагало великих зусиль, 
щоб налагодити нове виробниц
тво. До того ж верфі після визво
лення країни були цілком зруй
новані.

— Виробництво суден, — роз
повідає ларторг ЦК Польської 
об’єднаної робітничої партії на 

Гданській верфі Станіслав Лука- 
сяк, — ми освоїли завдяки бра
терській допомозі радансьїких лю
дей. З перших днів пліч-о-пліч, 
як великі друзі, працюють разом 
з нашими робітниками радян
ські спеціалісти. Це вони допо
могли вчорашнім селянам, які не 
бачили до приходу в місто ко
рабля, стати чудовими суднобу
дівниками. На польських верфях 
будують зараз і морські трауле
ри, і вантажні великі судна дале
кого плавання. Народна Польща 
твердим кроком виходить на мор
ські простори.

У передвоєнній Польщі понад 
100 міжнародних картелів ха
зяйнували в країні, як у себе 
вдома. Вони контролювали всі 
ключові позиції польської про
мисловості, дешево скуповували 
вугілля і метал, тканини і ліс, 
всіляко гальмували розвиток 
польської індустрії. Країна зму
шена була за безцінь збувати си
ровину, а машини і складне ус
таткування ввозити з-за кордону,
переплачуючи за них втридорога. 
Польща залишалась країною від
сталою, е іл ьс ькото епод аре ькю ю.

Так би й животіла вона в нуж
ді і відсталості, якби не, переміг 
новий лад. Тільки влада народу,
яка закладає основи соціалізму, 
створила широкий простір для 
індустріалізації і розквіту всіх 
галузей економіки. З перших 
днів існування нової влади народ, 
керований Польською об'єднаною 
робітничою партією, взяв прямий 
і рішучий курс на індустріаліза
цію країни. І вперше, за всю свою 
історію Польща стала виробляти 
такі машини, верстати, агрегати, 
які раніше ввозилися з-за кор
дону.

Із зростанням індустрії країна 
дістала свою радіопромисловість, 
налагодила котлюбудування і тур
бобудування, виробництво шаіри- 
коіпіідшиіпниікіів, будівельних меха
нізмів. Польща давно відома як 
поставщик металу, але вироб
ництво якісних сталей було для 
неї зовсім новою справою, нала
годженою лише після війни. Па 
новій основі перебудовуються 
промисловість гірничого устатку
вання, всірстаїтобудіування, тек- 
с т и л ьн е і сі л ьс ьіко господ аці е ьк е 
машинобудування, хімічна про
мисловість.

Піро розміри і характер інду- 
стріаліізації кіраяце слів' можуть 
сказати такі цифри. У 1953 .році 
виробництво промислової продук
ції в 3,6 фаза перевищило дово
єнний рівень, а в перерахунку на 
душу населення воно: зросло в 
4,8 раза. Народна Польща за об
сягом промислової продукції на 
душу .населення випередила Іта
лію і наздоганяє Францію.

Нові перспективи відкривають 
перед країною рішення другого 
з’їзду Польської об’єднаної робіт
ничої партії, який відбувся в бе
режні цього року. З’їзд намітив 
нову програму руху країни по 
шляху індустріалівації. За успіш
ну реалізацію цієї програми са
мовіддано бореться весь поль
ський народ, іцо йде ПО' шляху 
миру, демократії і соціалізму.

А. ЛУКОВЕЦЬ.
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Рік видання ХХУ-й Весь наш великий радянський народ, 
тісно згуртований навколо Комуністичної 
партії, під її мудрим організуючим і спря
мовуючим керівництвом успішно здійснює 
грандіозну програму комуністичного будів
ництва.

Вирішальна умова 
піднесення тваринництва

Успішно розмістити нову 
Державну позику

Недавно було опублікова
но постанову Ради Міністрів 
СРСР 1 Центрального Комі
тету КПРС «Про проведення 
засптівлі кормів у колгоспах 
і радгоспах в 1954 році». В 
ній нагадується місцевим 
партійним, радянським і сіль
ськогосподарським органам, 
керівникам МТС, радгоспів і 
колгоспів, що настав вирі
шальний момент у заготівлі 
кормів, проведенні догляду 

■аод посівами кормових корене
плодів, силосних та інших 
кормових культур.

Рада Міністрів СРСР 1 
Центральний Комітет КПРС 
звернули увагу партійних, ра
дянських та сільськогосподар
ських органів на те. що тіль
ки успішне проведення цих 
робіт дасть змогу виконати 
план нагромадження кормів 
для громадського тваринниц
тва і видачі кормів колгосп
никам на вироблені трудодні.

В цьому році, незважаю
чи па несприятливі кліматич
ні умови, в колгоспах району 
проведена значна робота для 
зміцнення кормової бази тва
ринництва. Більше посіяно 
кормових культур, краще об
робляються їх посіви, органі- 
зованіше провадиться підго
товка до сінозбирання та си
лосування.

Значно перевиконали план 
посіву силосних культур і 
коренеплодів колгоспи ім. Во
лодимира Ульянова, ім. /Кда- 
нова, «Комунар», ім. Сталіна 
(Бандурівка) та інші. В цих 
артілях організовано прова
диться і догляд за посівами 
кормових культур.

Однак в значній частині 
колгоспів зневажливо став
ляться до цієї важливої дер
жавної справи.

Керівників Олександрій
ської МТС та деяких колгос
пів, як видно, нічого не нав
чив минулий рік, який був ду
же тяжким для громадського 
тваринництва. Нічим іншим 
не можна пояснити той факт, 
що колгоспи зони діяльності 
цієї МТС виконали план посі
ву силосних культур лише на 
90.3 процента.

Особливо загрозливий стан 
створився в колгоспах ім. 
Карла Маркса та ім. Будьон- 
ного. Тут план посіву силос
них культур та коренеплодів 
виконано лише на 60 — 70

Перший хліб—державі
У колгоспах Ура-Тюбинського 

району, Таджицькім іРСР, в роз
палі вбирання хлібів. У сільгоісп- 
артілях ім. Ворошилова, іім. Мі- 
воязіа, ім. Кагановича зібрано 
400—500 тектаїміїв озимого яч
меню, починається косовиця ози

процентів. Не кращий стан 
і в колгоспах ім. Калініна та 
ім. Леніна (місто).

Літо — найвідповідальні
ший період року в заготівлі 
кормів. Необхідно своєчасно 
і на всій площі провести сі
нозбирання. Там, де немає 
можливості використати сіно
косарки, треба організувати 
в колгоспах і радгоспах руч
не косіння з тим, щоб не за
лишити жодного гектара сі
нокосу. Недопустимим є те, 
що до цього часу колгоспи 
району ще не приступили до 
сінозбирання.

Зараз вирішується доля 
врожаю кормових культур. 
Дощі, які пройшли, благот
ворно вплинули на посіви. 
Завдання полягає в тому, 
щоб організовано провести 
догляд за посівами кормових 
культур. Але слід відзначи
ти, що в багатьох колгоспах 
району обробіток цих посівів 
зволікається.

В кормовому балансі знач
не місце займає силос. Поряд 
з силосними культурами тре
ба широко використовувати 
для силосування дикоросту
чі трави. Однак багато кол
госпів досі не підготували си
лосних споруд, а МТС не 
подають колгоспам належної 
допомоги, не дбають про ме
ханізацію трудомістких робіт.

Рада Міністрів СРСР і 
Центральний Комітет КПРС 
в своїй постанові вимагають 
забезпечити в усіх колгоспах 
і радгоспах своєчасне закін
чення будівництва силосних 
споруд у розмйірах, потрібних 
для виконання плану закла
дання силосу. Поставлено 
завдання закласти ■. таку 
кількість силосу, яка пов
ністю задовольнила б потре
би громадського тваринниц
тва і дала б змогу видавати 
силос для худоби, яка знахо
диться в особистій власності 
колгоспників.

Одноразово з заготівлею 
кормів необхідно організува
ти літній випас худоби для 
'Підвищення її продуктив
ності.

Зміцнення кормової бази 
—найважливіша державна 
справа. Вирішенню цього зав
дання повинна бути підпоряд
кована вся діяльність партій
них і сільськогосподарських 
органів.

мої пшениці. Багато колгоспів ра
йону почали здавати хліб держа
ві. Перші сотні центнерів хліба 
нового врожаю доставив на заго
тівельний пункт колгосп ім. Во- 
рошилова.

(РАТАУ).

ІЗ метою залучення коштів на
селення для фінансування заходів 
по здійсненню п’ятого п’ятиріч
ного плану розвитку СРіОР, Ра
дянським урядом випущена Дер
жавна позика розвитку народао- 
го господарства СРСР (випуск 
1954 року).

Надходження по повій позиці 
передбачені в доходах Держав
ного бюджету на 1954 рік, за- 
тп судженого. Верховною Радою 
СРСР. Державний бюджет СРСР 
відображає політику Комувістич- 
ної партії і Радянського уряду, 
спрямовану на розвиток і неу
хильне піднесення соціалістично
го народного господарства, на 
дальше підвищення матеріального 
і культурного рівня життя тру
дящих.

.Кошти, що надійдуть по «ви
ці, як і всі інші доходи Держав
ного .бюджету, будуть викорис
тані для дальшого піднесення ра
дянської економіки і народного 
добробуту, для забезпечення обо
рони країни і зміцнення могут
ності нашої Батьківщини.

іВ Радянському Сетові відбу
вається неухильне зростання всіх 
галузей народного господарства, 
швидкими темпами розвивається 
важка промисловість, яка є ос
новою безперервного зростання 
всього соціалістичного господар
ства, надійним оплотом оборони 
країни.

Опираючись на досягнуті ус
піхи в розвитку важкої проми
словості, Комуністична партія і 
Радянський уряд проводять широ
ку програму прискореного розвит
ку виробництва товарів народно
го споживання, терутого піднесен
ня сільського господарства.

В результаті розвитку госпо
дарства і зростання національно
го доходу країни в Радянському 
Союзі відбувається систематичне 
зростання матеріального, і куль
турного рівня життя народу. Сер
йозне значення щодо- цього має 
проваджена Комуністичною пар
тією і Урядом політика знижен
ня державних роздрібних цін на 
товари масового споживання.

Завдяки семиразовому в після
воєнний період зниженню роз
дрібних цін на товари на
родного споживання ціни на 
ці товари в 1954 році в 
2,3 раза нижчі цін 1947 року. 
В Радянському Союзі з кож-

Ленінград. Народне гуляння в парку Петропалацу, присвячене відкриттю літнього сезону. 
На знімку: пуск фонтанів, Прескліше ТАРС»

☆

А. ЗВЄРЄВ,
Міністр фінансів СРСР

*

.ним роком розширяється товаро
оборот. Зростає народне спожи
вання. В цьому році населенню 
буде продано товарів на 75 про
центів більше, ніж у 1950 ро
ці. Обсяг товарообороту в 1954 
році перевищить завдання, пе
редбачене п’ятирічним планом по 
товарообороту на 1955 рік.

Державним бюджетом СРСР на 
1954 рік передбачені необхідні 
асигнування на дальший розви
ток важкої і легкої промисловос
ті, сільського господарства, тран
спорту, торгівлі, на народну ос
віту, охорону здоров’я, на прове
дене з 1 квітня цього, року зни
ження державних роздрібних цін 
іта інші заходи, спрямовані на 
розвиток економіки і задоволення 
потреб населення.

ІІа розвиток народного- госпо
дарства в 1954 році асигнує
ться, включаючи кошти бюдже
ту іі власні ресурси господарських 
організацій, 326,7 мільярда кар
бованців, у тому числі з бюдже
ту — 216,4 мільярда карбован
ців. Порівняно, з 1953 роком дер
жавші асигнування на народне гос
подарство збільшуються на 19,8 
процента. При цьому на важку 
промисловість буде витрачено з 
бюджету і за рахунок власних 
попитів господарських організацій 
—133,2 мільярда карбованців,на 
розширення виробництва промис
лових і продовольчих товарів на
родного споживання іі торгівлю— 
36,6 мільярда карбованців, на 
дальший розвиток сільського гос
подарства — 74,4 мільярда кар
бованців.

У цьому році значно, зросте ви
добуток вугілля, нафти, вироб
лення електроенергії, виробниц
тво машин і устаткування, по
трібних для всіх галузей соціа
лістичної економіки.

Виробництво товарів народного 
споживання в 1954 році досягне 
рівня, передбаченого п’ятиріч
ним планом на 1955 рік, тобто 
п’ятирічка по виробництву това
рів народного, споживання буде 
виконана достроково, за чотири 
роки.

Кошти, які виділяються дер
жавою на розвиток сільського 

господарства, збільшуються порів
няно з 1953 роком на 42,4 про
цента. Ці кошти забезпечують 
здійснення намічених у цьому 
році, відповідно до. рішень ве
ресневого і лютнево-березневого. 
Пленумів Ції КПРС, заходів по 
дальшому зміцненню машинно- 
тракторних станцій і радгоспів, 
постачанню сільському господар
ству в ще більших розмірах най
новішої техніки, .полііпшеиню 
агрономічного і зоотехнічного об
служування колгоспів і .радгоспів.

Великі асигнування виділяю
ться на виконання поставленого 
партією завдання по освоєнню ве
ликої плющі цілинних і перело
гових земель.

У 'бюджеті передбачені 23,3 
мільярда карбованців у зв’язку з 
проведеним підвищенням заготі
вельних і закупних цін на сіль
ськогосподарські продукти і збіль
шенням державних закупок цих 
продуктів, що сприятиме підви
щенню економічної заінтересо
ваності колгоспів І 'КОЛГОСПНИКІВ 
в результатах їх праці, буде сер
йозним фактором зростання їх 
доходів.

Здійснювані партією і урядом 
заходи їв галузі сільського, гос
подарства, які дістали своє яскра
ве відображення в бюджеті, спря
мовані на забезпечення швидкого 
піднесення всіх галузей сіль
ського господарства, мають вели
чезне значення для дальшого 
зміцнення нерушимого союзу ро
бітничого класу з колгоспним се
лянством.

'Великі суми бюджетних кош
тів виділяються з бюджету на 
дальший розвиток народної осві
ти, охорони здоров’я, соціального 
забезпечення і страхування.

Видатки на задоволення соці
ально-культурних потреб радян
ського народу по бюджету на 
1954 .рік передбачені в сумі 
141,4 мільярда карбованців, або 
на 9,8 процента більше, ніж у 
1953 році.

В результаті збільшення видат
ків держави на соціально-куль
турні заходи, зниження держав
них роздрібних цін на товари 
народного споживання, а також 
підвищення заготівельних і за
купних цін на сільськогосподар
ські продукти, зниження подат
кових платежів та інших захо-

(Закінчення на 2-й стор.).
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Успішно розмістити нову

(Закінчення).
дів, населення Радянського Союзу 
одержить за рахунок бюджету в 
1954 році додаткові, проти 1953 
року, вигоди в розмірі близько 
45 мільярді® карбованців.

Радянський Союз, послідовно 
проводячи політику миру і зміц
нення міжнародного співробітниц
тва, вживає потрібних заході® 
для посилення оборони країни. На 
ці цілі з бюджету виділяються 
відповідні кошти.

Передбачені Державним (бюдже
том СРСР видатки забезпечуються 
насамперед за рахунок доходів 
віід соціалістичного господарства, 
розмір яких рік у рік зростає па 
основі безперервного зростання і 
вдосконалення соціалістичного 
'виробництва, підвищення продук
тивності праці і зниження собі
вартості продукції. Порівняно з 
1950 роком доходи Державного 
бюджету СРСР у 1954 році врос
туть більш як на 149 мільярдів 
карбованців і більш як у три ра
зи перевищать доходи бюджету 
1940 року. Надходження від со
ціалістичного господарства стано
витимуть у 1954 році 497,3 
мільярда карбованців, або 86,9 
процента всіх доході® бюджету.

Успішне виконання бюджету і 
забезпечення необхіідниміи кошта
ми намічених Партією і Урядом 
заходів вимагає неухильного зрос
тання внутрігосподарських нагро
маджень шляхом систематичного 
підвищення продуктивності пра
ці, зниження собівартості продук
ції, проведення режиму еконо
мії. Завдання полягає в тому, 
щоб забезпечити безумовне вико
нання завдань по підвищенню 
продуктивності праці і зниженню 
собівартості продукції на кожно
му підприємстві, в кожній галузі 
господарства.

Одним з додаткових джерел до
ходів радянського бюджету є 
кошти, які надходять віід розмі
щення державних позик серед на
селення. Кошти, що їх переда
ють трудящі в розпорядження 
Радянської держави по позиках,

8 червня на XI з’їзді профспі
лок СРСР почались дебати па 
звітні доповіді Всесоюзної’ Цент
ральної Ради Професійних Спі
лок і Центральної Ревізійної Ко
місії.

Слово надається голові ЦК 
профспілки робітників вугільної 
промисловості І. Я. Россочинсько- 
му. Промовець говорить, що зав
дяки повсякденному піклуванню 
партії і уряду (безперервно по
ліпшуються умови робота у ву
гільних шахтах, за рахунок ме
ханізації видовбування вугілля п о
легшується праця шахтарів. На 
оздоровлення виробничих умов за 
останні три роки витрачено (близь
ко мільярда карбованці®. За цей 
же період збудовано, понад 200 
тисяч квартир. 31 тисяча робіт
ників і службовці® з допомогою 
держави спорудила власні бу
динки.

Голова української республікан
ської ради профспілок К. Ф. Мос- 
калець повідомив, що близько 
десяти тисяч машинобудівників 
республіки перейшли на швид
кісне і силове різання металу. В 
соціалістичному змаганні з ме
ханізаторами сільського господар
ства Російської Федерації бере 
участь близько 300.000 чоловік.

Державну позику
направ ллються на змщнещия і 
дальший розвиток соціалістичної 
економіки, на піднесення культу
ри і добробуту радянських лю
дей.

Радянські державні позики є 
разом з тим одним з додаткових 
джерел доходів, одержуваних тру
дящими у вигляді виграшів. За 
1951—1953 рр. населенню ви
плачено по державних позиках 
21,4 мільярда карбованців.

У 1954 році буде проведено 23 
тиражі виграшів, включаючи ти
ражі виграшів по Державній три
процентній внутрішній витратній 
позиці і 4 тиражі погашення. 
Тільки в цьому році буде випла
чено населенню по позиках 10,5 
мільярда карбованців.

Державна позика розвитку на
родного господарства СРСР у цьо
му році випускається на суму 16 
мільярдів карбованців. Нова по
зика щодо умов випуску не від
різняється від торішньої. Доходи 
по позиці виплачуються у вигля
ді виграшів. Загальна сума виг
рашів у середньому за 20-річний 
строк обігу позики становитиме 
З проценти на рік. Виграші вста
новлені в розмірі 10.000, 5.000, 
1.000, 500 і 200 карбованців на 
облігацію в ста карбованців, 
включаючи її номінальну вар
тість. Щороку, починаючи з 
1955 рожу, по позиці провадити
меться 2 тиражі виграшів. Про
тягом 20-річлого строку, як і по 
попередній позиції’, виграють 35 
процентів усіх облігацій. Решта 
65 процентів облігацій оплачува
тиметься їх держателям за номі
нальною вартістю.

Передплата нової позики, як і 
раніше, проводитиметься на під
приємствах, в установах, колгос
пах, учбових закладах і в інших 
організаціях на основі добровіль
ної участі в ній трудящих міста 
і села.

Передплата серед робітників 
проводиться з розрахунку їх дво
тижневого заробітку, а серед 
службовці® іі військовослужбовців 
— з розрахунку їх півмісячного 

На XI з’їзді профспілок
Герой Соціалістичної (Праці, 

бригадир тракторної бригади Ста-
ро-Бешівісь-кої МТС Сталінської 
області П. М. Ангеліна поділи
лась досвідом роботи механізато
рів на сівбі, розповіла, як МТС 
виконує рішення вересневого і 
лютнево-березневого Пленумів ЦК 
■КІІРС. То®. Ангеліна ставить пи
тання піро необхідність приді
ляти більше уваги обслужуван
ню тракторних (бригад, більш 
чуйно ставитись до побутових і 
культурних запитів механізато
рів. Міністерство сільського гос
подарства, говорить -промовець, 
повільно веде будівництво в МТС 
гуртожитків, нафтосховищ, на
вісів для зберігання машин.

Голова завкому Горьковсмсюго 
автозаводу М. В. Максимов по
казав на прикладі свого підприєм
ства великі -зміни в культурному 
рівні радянських людей. Зараз 60 
процентів робітників заводу ма
ють освіту від семи до десята 
класів. У різних учбових закла
дах навчається поінад 3.600 чо
ловік. Проїдуктивність праці зрос
ла порівняно з 1949 роком на 47 
проценті®.

Бурхливими оплесками зустрі
ли делегати і гості в’їзду виступ 
генерального секретаря Всесвіт - 

заробітку. При цьому підприємст
вам, установам і фінансовим ор
ганам забороняється приймати 
передплату понад ці розміри.

Робітники і службовці, а та
кож члени промислових артілей 
оплачують облігації по передпла
ті за місцем своєї роботи на під
приємствах, в установах або ор
ганізаціях. Перший внесок по пе
редплаті нової позики відрахо
вується із заробітної плати за 
другу половину червня 1954 ро
ку, а останній — із заробітної 
плати за першу половину квітня 
1955 року.

Селяни оплачують облігації 
нової позики, які вони купують, 
готівкою чарез уповноважених 
сільських Рад за своїм бажанням 
— або безпосередньо при перед
платі, або в розстрочку до 15 
квітня 1955 року.

Передплата нової позики в цьо
му році проходитиме в обстановці 
нових успіхів, досягнутих радян
ським народом.

Зростання реальної заробітної 
плати робітників і службовців і 
збільшення доходів селян в ре
зультаті проваджених Партією і 
Урядом заходів, забезпечуючи 
дальше підвищення матеріально
го добробуту населення, створю
ють сприятливі умови для ус
пішного розміщення позики.

Важливою умовою успішного 
проведення передплати позики, 
своєчасного і повного збору кош
тів по позиці є широка масово- 
роз’яснювальна робота на підпри
ємствах, в установах, колгоспах, 
радгоспах, машииню-трактоірних 
станціях. У цій справі повинен 
взяти активну участь весь пар
тійний, радянський, профспілко
вий і комсомольський актив. Ус
пішне розміщення позики — зав
дання всієї радянської громад
ськості.

Немає сумніву в тому, що ви
пущена Урядом нова позика буде 
розміщена організовано й ус
пішно.

СРСР
ньої Федерації профспілок. Луї
Сайяна. Від 'імені більш як 80 
мільйонів трудящих, об’єднаних у 
Всесвітню Федерацію профспілок, 
він передає делегатам в’їзду і 
всім трудящим 'Радянського Со
юзу палкий братерський привіт і 
бажає з'їздові плодотворної робо
ти. Луї Сайян передає 'Всесоюз
ній Центральній Раді Профспілок 
прапор Всесвітньої Федерації 
профспілок ,на знак братерських 
почуттів трудящих усього світу 
до великого радянського народу.

Приймаючи прапор, М. М. 
Шверник від імені делегатів в'їз
ду подякував -Всесвітній Федера
ції профспілок і Луї Сайяна за 
тепле привітання.

Голова Всекитайської Федера
ції профспілок "гов. Лай Жо-юй 
за дорученням китайських проф
спілок передав делегатам з’їзду 
і в їх особі всьому радянському 
народові сердечний братерський 
привіт. На знак -нерушимої друж
би між китайським і радянським 
народами він підносить з’їздові 
профспілок СРСР великий черво
ний прапор.

З'їзд привітала делегація мос
ковських ЛІОНЄЇР'ІїВ І Ш'КЮіЛЯрі®.

З’їзд продовжує свою роботу.
(ТАРС).

Партійне життя

Підсумки навчального року в вечірньому 
університеті марксизму-ленінізму

Велику роль в системі партій
ної освіти, в справі підвищення 
ІДЄЙІНЮгТЄОРЄТИЧНОГО рівня Керів
них кадрів і радянської інтелі
генції відіграє вечірній універ
ситет марксизму-ленінізму.

В інашом-у місті вечірній уні
верситет існує вже два роки. Зз 
цей час .він завоював, серйозний 
авторитет серед партійного акти
ву й інтелігенції. Зараз в ньому 
навчається близько 200 чоловік. 
В їх числі 5 -директорів -великих 
підприємств, 4 головних інжене
ри, п-онад 30 начальників це
хів і інших інженерно-техніч
них працівників, близько 20 вик
ладачів, 30 лікарів і т. д.

Переважна більшість слухачів 
протягом минулого- навчального 
року серйозно -і -систематично 
працювала над вивченням творів 
класиків марксизму-ленінізму, по
літичної економії, діалектично
го і 'історичного- матеріалізму, іс
торії КПРС та історії народів 
СРСР. Вихід двотомника «КПРС 
в -резолюціях і рішеннях з’їздів, 
конференцій і пленумів Централь
ного Комітету» допоміг їм -гли
боко засвоїти матеріал.

Перехід університету на триріч
ний -строк навчання дав змогу 
слухачам глибше вивчити реко
мендовану літературу, краще го
туватись до семінарських занять.

Керівники семінарів тт. -Стріль- 
цоіва, Єрьомін, Отаценко, Сухо- 
вий та інші сумлінно готувались 
до семінарських занять, що ви
кликало високу активність слу
хачів.

■Нашірикіїпіці травня ц. р. напер
тому і другому курсах були про
ведені заліки і екзамени. Слуха
чі першого курсу складали заліки 
і екзамени в -історії СРСР і істо
рії КПРС, другого курсу — залі
ки з історії СРСР і екзамени з 
діалектичного і історичного мате
ріалізму.

-Наслідки екзаменів непогані. З 
76 слухачів першого курсу 64 
одержали відмінні і добрі -оцінки 
з історії КПРС. Найглибші знання 
виявили тт. Само-хотіна, Шевчен
ко, Майорова, Савенюо, Календо, 
Оздоба, Гавриленко, Д'унаєівська 
та інші.

Ще краще склали екзамени 
слухачі другого курсу. З 91 чо
ловіка лише три одержали посе
редні оцінки. Решта склали ек
замени з марксистської філософії 
на 'відмінно і добре. Глибокі знан
ня, вміння пов’язати положення 
марксистської філософії з прак
тичними завданнями виявили тг. 
Амур, Закохайло, Пагонець, Бул- 
гакова, Гермам, Фомічов та інші.

Слухачі університету тт. Пле- 
ханов, Іванова, Сис-оєв, Котли, 
Сиверин та інші працювали про
пагандистами ту-рткіїв партійної 
освіти. Протягом всього навчаль
ного року вони методично пра
вильно проводили заняття в гурт
ках, передавали -слухачам набу
ті в університеті знання.

Па жаль, у нас є ряд товари
шів, які ще несумлінно став
ляться до вивчання марксист

Вечір слухачів університету
Вчора в міському Будинку 

культури відбувся вечір слухачів 
вечірнього університету марксиз
му-ленінізму.

З доповіддю про підсумки нав

сько-ленінської теорії, посилаю! 
чись иа завантаженість по іро-боч 
ті. За «'Відсутністю вільного ча-І 
су» залишили навчання .в універ
ситеті начальник будівельно-мон
тажного управління т. Клеон- 
ський, начальник цеху рудоре-1 
монтнодо заводу т. Гельма-н, учи-1 
толі тт. Масло -і Домов, працівник 
міськкому ЛКСМУ т. Мамаєва, се
кретарі парторганізаці-й тт. Алек- 
сандров (відділ -робітничого пос
тачання), Шварц (міська проку-< 

і ратура) та деякі інші.
Два роки роботи Олексавдрій- 

ського відділення вечірньої.*гні-' 
верситету марксизму - ленінізму 

■ дають можливість проаналізувати 
недоліки в його роботі. В місті Є; 
чимало інтелігенції, партійних і 
радянських працівників. Проте в 
університеті навчається лише 

і близько 200 чоловік. Це свідчить 
про те, що партійні оірганізалр;

1 ще недостатньо проводять роботу, 
по залученню наших кадрів до 
навчання в університеті. Тільки 
цим можна пояснити той факт, ‘ 
що частина слухачів перестали 
відвілувати заняття. Винні в цьо
му і керівники університету та 
відділу -пропаганди та агітації 
міськкому КП України.

Деякі слухачі замість вивчен
ня і конспектування першодже
рел займались читкою комента
торських брошур-, а тому на екза
менах не змогли змістовно пояс
нити деякі питання. Мали місце 
факти, коли окремі товариші ко
ристувалися чужими конспекта
ми і, як наслідок, не виявили 
глибоких знань.

Як не прикро, але доводиться 
констатувати, що частина слу
хачів досі не позбулась догматиз
му і начотництва. Такі товариші 
вміють, наприклад, сформулюва
ти те чи інше теоретичне поло
ження, ало пояснити явища су
спільного життя не можуть.

Зараз провадиться черговий на
бір на перший курс вечірнього 
університету маркісизму-лснініз- 
му. Деякі товариші, посилаю
чись .на принцип добровільності 
в політичному навчанні, забува
ють про- статутні вимоги до ко
муністів—наполегливо працювати 
над підвищенням своєї політич
ної свідомості, над засвоєнням 
основ марксизму-ленінізму.

Статут КПРС зобов’язує пар
тійні організації здійснювати кон
троль за політичним навчанням 
комуністів. Тому парто-рганізації 
не можуть стояти осторонь від 
комплектування вечірнього уні
верситету. Необхідно роз’яснити 
комуністам і безпартійному акти
ву переваги навчання у вечір
ньому університеті. При визна
ченні форми навчання на наступ 
ний рік треба порадити комуніс
там з середньою і вищою освітою 
продовжити СВОЄ ІНаїВЧфННЯ у ве
чірньому -університеті, який дає 
систематизовані знання з історії 
і теорії Комуністичної партії.

І. ЖИСЛІН, 
заступник директора вечірнього 

університету марксизму- 
ленінізму.

чання виступив заступник ди
ректора вечірнього університету 
т. Жислін.

Після урочистої частини від
бувся концерт.
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Підтягувати відстаючих до рівня передовиків
Змагання двох районів

В боротьбі за збільшення 
випуску продукції

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ
Хід обробітку посівів 

станом на 10 червня 1954 р.
(в процентах до плану)

73,6 прорвано цукрових буряків 80

50,6 підпушено міжрядь цукрових буряків 61

57 підпушено міжрядь картоплі 96

58,5 оброблено міжрядь овочевих культур 74

Наслідувати досвід передовиків, 
підтягуватись до їх рівня, виявля
ти все нові й нові резерви для 
дальшого зростання продуктив
ності праці і на основі цього до
биватись загального піднесення — 
найважливіше в соціалістичному 
змаганні.

Як видно з наведених даних, хлі
бороби нашого району на обробіт
ку посівів набагато відстали від 
онуфріївців. Між тим, можливості 
для успішного проведення обро
бітку сільськогосподарських куль
тур у колгоспах нашого району 
не гірші, ніж у сусідів.

Чому ж ми відстаємо? Однією 
з головних причин є погана орга
нізація праці хліборобів і механі
заторів на обробітку посівів. В 
частині колгоспів незадовільно ще 
впроваджується міжрядний обро
біток просапних культур в двох 
напрямках.

Взяти хоча б артіль ім. Хрущо
ва. Не дивлячись на те, що тут 
недопустимо зволікають проривку 
цукрових буряків, призвели до сті

ЗВЕДЕННЯ
райнланкомісії про хід польових робіт в колгоспах району 

станом на 10 червня 1954 року (в процентах до плану)
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ім. 12-річчя Жовтня 100 100 88,2 65
ім. Карла Маркса 100 43,7 — 3'>
ім. Рози Люксембург 100 — — 56
ім. Ворошилова 93,3 — 100 100
ім. Молотова 93.2 93,2 100 100
ім. Леніна (Протопопівка) 92,9 28,2 100 76,9
ім. 18 з'їзду ВКП(б) 90 80 100 37,7
ім. Енгельса 87,7 87,7 — 83,3
«Заповіт Леніна' 73,2 73,2 — 63,3
ім. Калініна 67,4 — — 36
ім. Сталіна (Бандурівка) 60 44,6 60 57,4
ім. Жданова 54,6 100 100 55,5
ім. Будьонного 53,8 38,4 — —
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«Прапор комунізму' 49,5 49,5 100 102,7
«Шлях до комунізму' 36 — 69,5 42,8
ім. 19 з'їзду КЦРС 35 100 100 49,1
ім. Володимира Ульянова 34,5 100 100 60
ім. Хрущова 33,3 — 68,2 83,8
ім. Сталіна (Ворошиловка) 20 — 100 90
ім. 18 партконференції — 100 56,2
ім. Леніна (місто) — — 90 72,6
«Комунар' — — 25 93,3
По Користівській МТС 75,7 55,1 55,4 65,7
По Олександрійській МТС 70,9 44,7 76 50,9
По району 73,6 50,6 57 58,5

Листи земляків з Казахстану
Паїртоя закликала (радіяйський 

народ круто піднести всі галузі 
сільського гооподаїрства, освоїти 
мільйони гектарів 'цілинних а пе
релогових земель.

Вірний помічник нашої партії 
—комсомол гарячо відгукнувся 
на цей заклик. Десятки тисяч 
юнаків і дівчат поїхали іу Сибір, 
Казахстан: і інпгі (віддалені міі'сця 
нашої неюсязюної країни освочоїва.- 
ти нові землі, вирощувати уро
жай там, де спокомвічіно були 
степи.

Серед молодих патріотів чима
ло наших земляків. Нині вони 
наполегливо 'борються за високий 
урожай на нових землях. В лис
тах знайомим,' рідним, на підпри
ємства, де вони раніше працюва
ли, молодь ділиться «воїми успі
хами, 'розповідає іпро творчу пра
цю у районах освоєння перелого
вих і цілинних земель.

Ось що пише ів своєму листі 
на ім’я дирекції Олександрій
ської МТС колишній агроном ці
єї іМТС Генадій Близнюк.

«Нині я працюю ащрономом 

кання рослин механізований обро
біток міжрядь не провадить
ся. Колгоспницям доводиться од
норазово з проривкою підпушува
ти вручну і міжряддя. Це набага
то затримує роботу. Обробляєть
ся лише в одному напрямку й ку
курудза, хоч квадратно-гніздова 
сівба дозволяє успішно провадити 
підпушування вздовж і впопе
рек. Не дивлячись на явне зволі
кання обробітку просапних куль
тур, голова артілі т. Тараненко і 
агроном МТС т. Маменко не вжи
вають заходів до якнайширшої 
механізації трудомістких робіт.

Подібні факти мають місце і в 
колгоспах ім. Будьонного, імені 
Леніна (Протопопівка) та інших.

У районі є чимало прикладів 
зразкової організації праці на об
робітку. Так, в артілі ім. 12-річчя 
Жовтня, вміло організувавши со
ціалістичне змагання хліборобів і 
механізаторів, забезпечили зразко
вий догляд за посівами. Всі між
ряддя просапних культур, в тому 
числі й цукрові буряки, оброблені

колгоспу «Донбас», Тарновського 
району, Кустанайської області. В 
артілі 41.000 гектар:® землі, а 
обробляються лише 13.850 теїк-» 
тарі®. Останньої землі віками не 
торкалась людська рука. Грунт 
тут такий, як і на Україні—чор
нозем. Отже є всі можливості в 
піай'юорютшип час виконати зав
дання партії і уряду іпо збіль
шенню виробництва зерна у на
шій ікіраїїніі і я, як агроном, до
кладу всіх сил, щоб виправдати 
велике довір'я народу, виявлене 
мені».

Патріотичного листа прислав 
на ім’я райкому комсомолу трак
торист Федір Лапко;

«Шість днів ми їхали до місця 
призначення. Проїздили 'Гори і 
ліси, міста а села і скрізь бачили 
невичерпні багатства нашої краг 
їли, творчу іпраїцю радянських 
людей.

Коли ми проїздили казахстан
ська степи, в кожного з нас час
тіше забилось серце: швидше за 
роботу, за виконання історичних 
завдань.

ОНУФРІЇВСЬКИЙ За прикладом передових московських підприємств ко
лектив заводу .Червоний ливарник" включився в соціалістич
не змагання за підвищення продуктивності праці. Це зма
гання приносить йому благотворні результати. Зростає 
виробіток робітників, впроваджуються передові методи, 
збільшується випуск продукції.

Нижче вміщуються матеріали про те, як колектив 
заводу бореться за підвищення продуктивності праці.

в двох напрямках. Тепер тут зріє 
непоганий урожай.

Коли б досвід роботи цього кол
госпу був поширений, район мав 
би набагато кращі показники.

На жаль, партійні організації 
колгоспів, спеціалісти сільського 
господарства МТС ще погано пра
цюють над поширенням передово
го досвіду, незадовільно керують 
соціалістичним змаганням, не 
спрямовують масово-політичної 
роботи на вирішення сільськогос
подарських завдань.

Хлібороби Онуфріївського райо
ну набагато краще ведуть обробі
ток посівів. Вчитись у них. широ
ко впроваджувати досвід передо
вих колгоспів і тракторних бригад, 
уміло використати на обробітку 
кожен трактор, кожен кінний по
лільник — обов’язок партійних 
організацій і спеціалістів сіль
ського господарства. Лише при 
цій умові ми можемо подолати 
відставання в змаганні з онуфрі- 
ївцями, підтягнути всі колгоспи 
до рівня передових.

Нині ми працюємо в Пав дон
ській МТС, Кустанайської облас
ті. В поле виїхали 4 травня і 
зразу ж приступили до роботи. 
Загуділи десятки тракторів, в 
тому числі і мій «С-80». По-но
вому зажили казахстанські степи. 
В ці дні ми успішно закінчили 
план весняно-польових робіт— 
підняли дві тисячі гектарів ціли
ни і засіяли її ярою пшеницею. 
Зараз вона росте, яч; з води, обі
цяє високий уіроїжай.

Країна забезпечила нам куль
турний відпочинок і тут, в дале
кому степу. Трудящі прислали 
цінні подарунки: радіоприймача, 
гармошку, 'багато книг та інше.

Від імені всіх комсомольців і 
молоді я запевняю, що ми не по
шкодуємо сил для виконання зав
дань нашої партії».

Ці прості листи 'свідчать про 
палку любов нашої молоді до Ко
муністичної партії б Радянсько
го уряду, про їх безмежний па
тріотизм і відданість інтересам 
Радянської Батьківщини, інтере
сам свого народу.

За прикладом москвичів
А. ЦИБУЛЕНКО - 

директор заводу „Червоний ливарник" 
Важливим резервом підаищен-

пя продуктивності праці є кра
ще використання обладнання, не
впинне удосконалення техноло
гічного процесу, випровадження 
передових методів.

Соціалістичне змагання, яке 
розгорнулось у нас за почином 
москвичів, принесло хороші ре
зультати. В травні у порівнянні 
з 'Січнем продуктивність праці 
робітників зросла на 5 процентів, 
збільшився випуск, поліпшилась 
якість продукції. Колектив до
мігся високих економічних показ
ників, рентабельної роботи.

Цьому сприяла творча праця 
робітників, інженерно-технічних 
працівників. Наведу мілька 
прикладів. Завод одержав замов
лення на виготовлення нових 
ковшів для екскаваторів. Це бу.їа 
зовсім нова для нас робота.

Колектив котельного цеху 
енергійно взявся за діло. 'Спочат
ку зустрічались труднощі. Роз
мітку окремих деталей і свердлін
ня провадили примітивно. Тому 
витрачалось багато' робочого' часу. 
Котельник т. Сторожснко зробив 
пристосування, яке дало можли
вість значно прискорити процес, 
підвищити продуктивність праці.

Котельники побудували свою 
'Роботу (комплексно. Кожний мав 
певне завдання і відповідав за 
нього. іВ результаті вмілої орга
нізації праці було забезпечено 
своєчасний і високоякісний ви
пуск продукції для гірцикііїв.

Другий приклад. Довгий час 
на підприємства тресту «Олек-

З випередженням графіка 
в. пушкарьов - 

майстер механічного цеху
Наш цех—(передовий на заво

ді. 'Ось уже другий місяць (ВІН 
тримає перехідний Червоний пра
пор завадо управління.

В авангарді змагання ідуть 
комсомольці і неспілкова молодь. 
Вони показують приклад ібоіроть- 
би за високу продуктивність пра
ці, з’являються новаторами ви
робництва. Так, тт. Сербо® і За- 
дорожний першими на заводі ос
воїли метод силового різання ме
талу, запропонований кращим 
■новатором країни токарем Оеред- 
пьоїволзьки’о верстатобудівного 
заводу (Василем Колосовим.

Шляхом новаторства
А/. АНІСТРАТЕНКО — 

електронамошу сальник
Коли москвичі звернулись до 

всіх працівників промисловості іі 
транспорту з закликом розгорну
ти соціалістичне змагання за під
вищення продуктивності праці, 
як і всі 'трудящі заваду «Черво
ний ливарник», я наслідував їх 
патріотичний почин.

Творче змагання увінчалось 
успіхом. Я запропонував робити 
стиковку дроту. Мою пропозицію 

, здійснили. Тепер відпала Потре

саадріявупілля» спіральні моніч-л- 
ні шестерні завозились з інших 
заводів. Обладнання, яке у нас є, 
не давало можливості випускати 
ці важливі деталі. Фрезеруваль
ник т. Чернявський у співдруж
ності в конструктором заводу 
т. Шарлаєвим вніс пропозицію 
налагодити випуск шестерень. 
Вони виготовили спеціальне 
пристосування для фрезеруван
ня, розробили технологію. Не
давно ми випустили шестерні для 
Байдаківської брикетної фабрики 
і Семенівськопо вуглерозрізу. Це 
забезпечило краще використання 
діючих потужностей підприємств.

В квітні завод одержав завдан
ня виготовити партію культива
торів для колгоспів нашої облас
ті. Завдання почесне, відпові
дальне, і 'колектив енергійно 
взявся за його виконання.

Особливо напружено попрацю
вали ливарники. Щоб у строк 
дати сільському господарству 
культиватори, треба було раціо
налізувати 'Працю. 'Формувальни
ки тт. Зінькювський і Шапова
лив, уміло використовуючи вироб
ничу плющу, добились форменки в 
одній оптові по '27 деталей, за
мість чотирьох, як було ран'іше. 
Внаслідок ми зуміли своєчасно 
справитись з замовленням.

Творчо працюють також нова
тори тт. Береговий, ПІиманська, 
Житель, Юрко; Вони внесли ряд 
цінних пропозицій, які сприяють 
підвищенню продуктивності пра
ці.

Колектив цеху гаряче підхо
пив почин москвичів і добився 
значних успіхів у підвищенні 
продуктивності праці. В травні у 
порівнянні з січнем виробіток 
кожного верстатника зріс на 5 
процентів.

Найкраще працює 'комсомоль
сько-молодіжна бригада, очолюва
на т. Береговим. Вона івидає про
дукцію в рахунок 1956 року.

Колектив цеху день у день 
випереджає трафік. За 
тиждень червня нами 
завдання, розраховане 
днів.

перший 
виконано 

на 10

ба у великій кількості мідного 
дроту, на ЗО процентів підвищи
лась продуктивність нашої праці, 
поліпшилась якість івипусікаємої 
продукції. Цех зберігає до 20 
процентів матеріалів.

Нині я продовжую боротись за 
підвищення продуктивності пра
ці, удосконалюю методи, а це до
зволяє мені щозміни давати цо 
дві норми.
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ПО НАШОМУ МІСТУ і РАЙОНУ Міжнародний огляд

ТВОРЧА СПІВДРУЖНІСТЬ
Ряд підприємств тресту 

«Олександріявугілля» підтри
мує зв'язки з науковими за
кладами. Це приносить добрі 
результати.

Довгий час вузьким місцем 
на-і Байдаківському вуглероз
різі були пальці ковшового лан
цюга, бо вони передчасно ви
ходили з ладу. Наукові праців
ники Дніпропетровського гір
ничого інституту запропонували 
сталь нової марки. Тепер ці 
пальці виготовляються в Олек

У САНАТОРІЇ І БУДИНКИ ВІДПОЧИНКУ
10 червня працівник Байда- 

ківського вуглерозрізу Ганна 
Колесник за путівкою проф
спілки виїхала в Одеський бу
динок відпочинку. У здравни
цю Ворзеля поїхали також 
майстер технічного контролю 
Володимир Коваленко та ро
бітниця Віра Дякова.

Зараз в Криму відпочиває

ГАСТРОЛІ КРИВОРІЗЬКОГО РОСІЙСЬКОГО 
ДРАМАТИЧНОГО ТЕАТРУ

В Кіровоградську область 
прибув на гастролі Криво
різький російський драматич
ний театр імені Т. Ґ. Шевчен
ка. Перші поставлені спектаклі 
були тепло зустрінуті глядача
ми Кіровограда.

В своєму репертуарі театр 
має багато п’єс радянських 
драматургів — лауреата Ста
лінської премії Б. Ромашова 
«Огненньїй мост», лауреата

Від‘їзд радянських шахістів у США
9 червня з Москви в Нью-Йорк 

для участі в матчі з командою 
США вилетіла команда радян
ських шахістів. У складі команди 
СРСР—гросмейстер В. Смислов, 
Д. Бронштейн, П. Керес, 10. Авер- 
бах, 1О. Геллер, О. Котов, Т. Пе- 
тросян, М. Тайманов, запасний 
учасник—гросмейстер І. Болеслав- 
ський, капітан команди—гросмей
стер І. Бондаревський.

Очолює делегацію радянських 
шахістів тов. Д. В. Постников.

Матч між командами шахістів 
СРСР і США починається в Нью- 
Йорку 16 червня.

До складу команди США вхо
дять гросмейстер С. Решевський, 
майстри А. Денкер, М. Павей, 

Міжнародна товариська зустріч з футбола „Жіронда1* (Франція)—„Динамо10 11 (Москва)
10 червня в Москві на Цент

ральному стадіоні «Динамо» від
булась перша в цьому сезоні між
народна товариська зустріч з фут
бола. Французька команда «Жі
ронда» (місто Бордо) зустрілася 
з московською командою товарис
тва «Динамо».

Подивитися гру французьких і 
радянських футболістів прийшли 
десятки тисяч москвичів. Над схід

сандрії. Міцність їх краща, ніж 
була раніше.

Постійний зв’язок з Москов
ським інститутом вуглезбагачу- 
вання підтримує колектив Се- 
менівської брикетної фабрики. 
Нині на фабриці перебуває 
кілька наукових працівників 
інституту. У співдружності з ви
робничниками підприємства во
ни вишукують шляхи поліп
шення роботи обладнання, 
удосконалення технологічного 
процесу.

токар Василь Смішко, робіт
ник колії Омелян Самохвалов 
і інші передові робітники під
приємства.

З початку року близько 70 
робітників, інженерно-технічних 
працівників Байдаківського 
вуглерозрізу побували в сана
торіях і будинках відпочинку 
Кавказу і Криму.

Сталінської премії К. Симонова 
«История одной любви», Ф. По
пова «Семья», В. Диховичного 
«Свадебное путешествие», А. 
Афіногенова «Машенька» та 
інші.

14 червня Криворізький те
атр приїздить в Олександрію. 
В міському Будинку культури 
він поставить п’єсу «Ма
шенька».

А. Бірн, І. Горовіц, Р. Бірн, А. 
Бізгайєр, Л. Бванс, запасний учас
ник — майстер А. Дейк.

Змагання складатиметься з 4-х 
турів. Кожний учасник зіграє на 
своїй дошці по 4 партії, всього в 
в матчі буде зіграно 32 партії.

Зустріч радянських шахістів з 
командою шахістів США, як відо
мо, мала відбутися в минулому ро
ці. Проте американські власті по
ставили тоді умовою радянським 
шахістам не виїжджати за межі 
міста Нью-Йорка, а відвідувати 
дачу, яка належить представниц
тву СРСР при ООН і яка знахо
диться в м. Гленков, лише в ден
ний час і притому з дозволу кож
ного разу імміграційних властей, 

ною трибуною вітер розвіває дер
жавні прапори Франції і Радян
ського Союзу. Під звуки фанфар 
на поле виходять гравці команд. 
Від імені радянських футболістів 
гостей вітав голова секції футбола 
СРСР, заслужений майстер спор
ту В. Гранатній. Із словом-відпо- 
віддю виступив президент фран
цузького футбольного клубу «Жі
ронда» Ж- ГІіжоль. Потім були ви
конані державні гімни Франції і

★
В Олександрії і робіт

ничих селищах споруд
жується багато житлових 
будинків. В деяких з 
них перші поверхи від
водяться під магазини і 
їдальні.

На знімку: гастроно
мічний магазин відділу 
робітничого постачання, 
який відкрився на по
чатку цього року.

Фото Г. Верушкіна.

★

БУДІВНИЦТВО 
МЕХАНІЗОВАНОГО

ХЛІБОЗАВОДУ
В Олександрії поблизу держ- 

млина розпочалось будівництво 
хлібозаводу, його потужність— 
ЗО тонн хлібо-булочних виробів 
на добу.

На підприємстві всі процеси 
випікання хліба будуть пов
ністю механізовані.

Новий хлібозавод має бути 
зданий в експлуатацію в нас
тупному році.

СПОРУДЖЕННЯ 
НОВОЇ ЛІКАРНІ

В місті розгорнулись роботи 
по спорудженню нової лікарні. 
В чотириповерховому голов
ному корпусі розмістяться па
лати, численні кабінети, полік
лініка. Окремі корпуси відво
дяться для акушерсько-гінеко
логічного і інфекційного від
ділень.

Планом передбачено споруд
ження господарських і побуто
вих приміщень: кухні, пральні, 
котельної, гаража тощо.

На внутрішнє обладнання лі
карні буде витрачено понад 1 
мільйон карбованців.

ВИСТАВИ
ДЛЯ КОЛГОСПНИКІВ
Кіровоградський обласний 

український театр імені Кро- 
пивницького показав в Олек
сандрії п’єсу «Червона калина».

її колективно проглянуло 
понад 1.200 трудівників кол
госпного села.

причому не ночувати на цій дачі.
Незважаючи на заперечання ша

хової секції СРСР і радянських 
шахістів проти цих обмежень, 
американські власті відмовились їх 
скасувати. Зважаючи на викладе
не, радянські шахісти визнали не
можливим прибути в Нью-Йорк і 
взяти участь у згаданому матчі.

На початку цього року амери
канська шахова федерація знову 
запропонувала радянським шахіс
там провести командну зустріч у 
США і заявила, що встановлені 
раніше обмеження по перебуван
ню радянських шахістів у Нью- 
Йорку американськими властями 
скасовані.

(ТАРС).

Радянського Союзу. Динамівці 
піднесли французьким футболіс
там букети квітів.

Гра почалась навальними ата
ками динамівців. Перша половина 
змагання закінчилась з рахунком 
4 : 0 на користь команди «Динамо».

Після перерви гра проходила 
також з перевагою динамівців. 
Змагання закінчилось з рахунком 
6 : 1 на користь московської коман
ди «Динамо».

Шлях до розв’язання 
насущних проблем Азії

Нарада міністрів закордонних 
справ у Женеві триває вже понад 
півтора місяця. За цей час на на
раді, як вказав в одній з своїх 
заяв глава радянської делегації 
В. М. Молотов, намітилося певне 
зближення точок зору у відношен
ні деяких основних принципів, на 
яких повинно грунтуватись мир
не врегулювання в Кореї. Певні 
зрушення відбулися і в обговорен
ні питання про Індо-Китай.

Проте позиції учасників Женев
ської наради розходяться в бага
тьох важливих питаннях, що не 
може не перешкоджати розв'язан
ню завдань, які стоять перед нею.

Чим же викликані ці розход
ження?

Як відмічає зарубіжна преса, 
агресивні кола окремих капіталіс
тичних країн, насамперед Сполу
чених Штатів, бояться успішного 
результату Женевської наради і 
всіляко намагаються зірвати її. 
Виступи американських представ
ників на нараді свідчать про не
бажання США розв’язати мирним 
шляхом корейську проблему. Вони 
відкидають всі пропозиції, що пе
редбачають остаточне мирне вре
гулювання в Кореї, а лісинманів- 
ська кліка в Південній Кореї, дію
чи за указкою США, знову по
грожує відновити війну проти 
Корейської Народно-Демократич
ної Республіки. Державний де
партамент (міністерство закор
донних справ) США готує плани 
дальшого розширення війни в Ін- 
до-Китаї і втягнення в неї інших 
держав. Для цього американські 
дипломати стараються створити 
воєнний блок в Південно-Східній 
Азії.

Така лінія агресивних кіл США 
утруднює роботу Женевської на
ради. Силам миру доводиться вес
ти стійку боротьбу на захист кров
них інтересів народів Азії та їх 
прав на свободу і національну не
залежність.

Яскравим підтвердженням гли
бокого піклування делегацій миро
любних країн про позитивне роз
в’язання корейського та індо-ки- 
тайського питань були останні за
яви В. М. Молотова на Женев
ській нараді, а також виступи мі
ністра закордонних справ Китай
ської Народної Республіки Чжоу 
Ень-лая і глави делегації Демо
кратичної Республіки В’єтнам Фам 
Ван Донга.

5 червня тов. Молотов запропо
нував нараді проект рішення щодо 
основних принципів, які стосують
ся мирного врегулювання в Кореї. 
Цей проект відкриває шлях до 
угоди в корейському питанні. Він 
передбачає проведення на терито
рії всієї Кореї вільних виборів з 

Олександрійська вечірня школа 
робітничої молоді N° 1 (російська) 

провадить набір учнів у 5-10 класи 
на 1954—55 навчальний рік

В школу приймається молодь, яка працює на 
підприємствах та в установах.

Від вступників потрібні такі документи:
Заява, автобіографія, довідка про освіту, справна і харак

теристика з місця роботи.
Особи, що не мають документа про освіту або мають 

перерив у навчанні більше двох років, складають вступні ек
замени з 10 по 25 серпня.

Прийом заяв до 10 серпня щоденно з 18 до 21 години в 
приміщенні середньої школи № 2, по вул. Пролетарській. 1.

ДИРЕКЦІЯ.

Громадянин Прохорський Микола Миколайович, який проживає 
в селищі Перемога по вул. Проспект будівельників, № 18, порушує
справу про розторгнення шлюбу з громадянкою Прохорською Лідією 
Григорівною, що проживає в м. Олександрії по вул. Енгельса, № 53.

Справа розглядатиметься в народному суді І дільниці м. Олек
сандрії.

мстою об’єднання країни і ство
рення незалежної і демократичної 
Корейської держави. Для підго
товки і проведення таких виборів 
і сприяння зближенню між КНДР 
і Південною Кореєю пропонується 
створити загальнокорейський ор
ган з представників обох частин 
країни. Для нагляду за проведен
ням загальнокорейських вільних 
виборів пропонується організувати 
спеціальну міжнародну комісію. 
Найбільш заінтересовані в під
триманні мирі' на Далекому Сході 
держави повинні взяти на себе зо
бов’язання забезпечити мирний 
розвиток Кореї.

Ці пропозиції глави радянської 
делегації зустрічають схвалення-'* 
боку всіх, хто заінтересований в 
остаточному мирному врегулюван
ні в Кореї.

Важливі пропозиції внесла ра
дянська делегація і в питанні про 
відновлення миру в Індо-Китаї. 
Виступаючи 8 червня, В. М. Мо
лотов звернув увагу учасників на
ради на те, що обговорення цього 
завдання не можна обмежувати -
розглядом лише воєнних питань, 
як роблять представники Франції 
і деяких інших делегацій. Як вка
зав тов. Молотов, «завдання вста
новлення міцного миру в Індо-Ки
таї вимагає врегулювання полі
тичних питань». Глава радянської 
делегації вніс пропозицію про те, 
щоб Женевська нарада без даль
шого відкладання паралельно з 
воєнними питаннями, розглянула і 
політичні питання, що вимагають 
свого розв’язання у зв’язку з ста
новищем, яке склалося в Індо-Ки
таї. При цьому в першу чергу по
винні бути обговорені такі про
блеми, як надання трьом Індо-ки- 
тайським державам (В’єтнаму, 
Кхмеру і Патет-Лао) незалежнос
ті. Для цих цілей в них, як запро
понувала радянська делегація, по
винні бути проведені вільні вибо
ри; необхідно також вивести всі 
іноземні війська з Індо-Китаю. 
Пропозиції СРСР передбачають 
встановлення безпосереднього кон
такту між представниками вою
ючих в Індо-Китаї сторін для об
говорення політичних питань. Де
легати Китаю і демократичного 
В’єтнаму підтримали радянські 
пропозиції.

Радянські пропозиції на нараді 
в Женеві це ясна програма роз
в’язання насущних проблем Азії. 
За оцінкою зарубіжної демокра
тичної преси вони дають Женев
ській нараді можливість прийти 
до угоди і забезпечити мир в 
Азії.

А. БОБРОВ.

Редактор В. МАЛЕНКО.
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Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

СТАЛІНСЬКИЙ
1РАПОР

ОРГАН ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО МІСЬККОМУ ТА РАЙКОМУ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ, МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД 

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Рік кидання ХХУ-й
Збирання — завершальний етап боротьби за врожай, 

підсумок праці хліборобів і здійснення ними соціалістич
них зобов'язань. Кожна бригада, колгосп, МТС, радгосп 
повинні зразково підготуватися до збирання, провести 
його вчасно і без втрат, з честю виконати зобов'язання 
перед державою.
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У всеозброєнні зустріти жнива
Перетворюючи в життя іс

торичні рішення вересневого 
те лютнево-березневого Пле
нумів ЦК КПРС, хлібороби 
і механізатори нашого райо
ну докладають багато зусиль, 
щоб виростити в цьому році 

«^високий уражай всіх сіль
ськогосподарських культур.

Найважливішим завданням 
працівників сільського госпо
дарства тепер є догляд за 
посівами і вчасна підготовка 
до збирання врожаю, щоб 
провести його швидко і без 

_ втрат. Кожний хлібороб знає, 
що збирання — справа се
зонна і воно не терпить зво
лікання. Зібрав вчасно — 
виграв, прогаяв час в зби
ранні — програв. Тому тре
ба заздалегідь підготувати всі 
матеріально-технічні засоби, 
правильно розставити людей 
і спланувати роботу так, щоб 
усі ці засоби були викорис
тані на повну потужність, 
щоб зібрати з поля весь хліб 
до зернини і достроково' вико
нати першу заповідь — зда
чу хліба державі. Крім того, 
треба своєчасно засипати на
сінні, страхові, фуражні та 
інші громадські фонди і за
безпечити високу оплату 
трудодня КОЛГОСПНИКІВ.

Ряд колгоспів району ак
тивно провадить підготовку 
до жнив. Повністю відремон
тували збиральні машини в 
сільгоспартілях «Шлях до 
комунізму», їм. Сталіна (Во- 
рошиловка) та ряді інших.

Проте в багатьох колгос
пах підготовкою до жнив по- 
справжньому ще не займаю
ться. Візьмемо для прикладу 
колгосп ім. 18 з’їзду ВКП(б). 
Тут є 12 жаток, 5 віялок, З 
сортировки і ряд інших зби
ральних 1 зерноочисних ма
шин. Але правління колгоспу 
до цього часу не подбало про 
те, щоб привести їх в повну 
готовність.

Погано готуються до зби
рання врожаю і в колгоспі 
ім. Рози Люксембург. 3 11 
жаток тут жодної не відре
монтовано. Такий же стан і 
в артілях «Заповіт Леніна», 
«Прапор комунізму» та ін
ших.

Понад три чверті колосо
вих культур в цьому році по
внішії бути зібрані комбайна
ми. Це велике і відповідаль
не завдання. Але слід відзна
чити, що справи з ремонтом 
комбайнів викликають вели
ке занепокоєння. Незважаю

Указ Президії Верховної Ради СРСР

Про нагородження тов. Москатова П. Г. 
орденом Леніна

У зв’язку в шістдесятиріччям з дня народження голови Цен
тральної ревізійної комісії КПРС тов. Москатова П. Г. і відзначаю
чи його заслуги перед Комуністи чною партією і Радянською дер
жавою, нагородити тов. Моснатова Петра Георгійовича орденом 
Леніна.

Голова Президії Верховної Ради СРСР К. ВОРОШИЛОВ. 
Секретар Президії Верховної Ради СРСР М. ПЄГОВ. 

Москва, Кремль. 14 червня 1954 р.

чи на те, що строки закінчен
ня ремонту вже минули, в 
Олександрійській і Користів
ській МТС значну частину 
комбайнів ще не відремонто
вано.

В нашій газеті вже крити
кувались керівники Олексан
дрійської МТС за відставан
ня з ремонтом комбайнів. 
Але ні дирекція МТС, ні 
партійна організація не зро
били для себе належних вис
новків. До цього часу план 
ремонту комбайнів і інших 
збиральних машин тут зри
вається.

Не краще обстоять справи 
з підготовкою до збирання 
врожаю і в Користівській 
МТб.

Керівники МТС, партійні 
організації, як видно, не зро
били для себе висновків з 
повчальних уроків минулого 
року, коли через непідготов
леність комбайнів до жнив 
було втрачено багато вро
жаю. Як в Олександрійській, 
так і в Користівській МТС 
збиральні агрегати до цього 
часу не укомплектовані 
людьми, на агрегатах не ус 
татковано електроосвітлення, 
не всі комбайни мають зер
новловлювачі, лущильники, 
треті очистки.

Миритися з відставанням 
далі не можна. Треба вжити 
всіх заходів, щоб найближ
чими днями був відремонто
ваний кожний комбайн, щоб 
вони були пристосовані до 
збирання хліба на низькому 
зрізі.

Підготовка до жнив не ви
черпується лише’ ремонтом 
комбайнів. Не можна скида
ти з рахунку також простих 
збиральних машин.

Не можна терпіти відста
вання з ремонтом молотарок, 
двигунів, зерноочисних ма
шин, з будівництвом зерно
сховищ, зерносушарок, кри
тих токів і навісів.

Велике значення для ус
пішного проведення жнив і 
підготовки до зимівлі худоби 
має механізація збирання со
ломи й полови. Треба вчасно 
закінчити виготовлення по-' 
трібної кількості тракторних 
і кінних волокуш, пристроїв 
для скиртування.

Підготовка і проведення 
жнив —бойовий екзамен для 
всіх трудівників сільського 
господарства. Треба зробити 
все, щоб скласти його з 
честю.

XI з’їзд профспілок СРСР
У Великому Кремлівському Па

лаці продовжує роботу’ XI з’їзд 
прафсіп-іл-оік. Обговорення звітних 
доповідей ВЦРПС і Центральної 
Ревізійної комісії проходить в об
становці висото! активності деле
гаті®. Промовці розповідають про 
■діяльність лрофсцілкюви х органі - 
націй, спрямовану на перетворен
ня в життя рішень Комуністичної 
партії іі Радянського уряду. Де
легати з'їзду критикують хиби 
в роботі ВЦРПС, ЦК профспілок, 
господарських органів, намічають 
шляхи їх усунення.

Голова ЦК лірофспіліКй медич
них працівникіів М. В. Ільїна роз
повіла, що в минулому році сіт
ка лікарень і родильних будинків 
у країні зросла більш як на 60 
тисяч ліжок. За останнє триріччя 
число лікарів збільшилось на ЗО 
тисяч, а,середнього медичного 
пеірсоналу — на 70 тисяч чоло
вік.

Вальцювальник Куанецьітого 
комбінату імені Сталіна П. В. 
Заварикін розповів про виробничі 
досягнення і побут металуїраіів. У 
місті Сталінську за три роки 
збудовано 86 тисяч квадратних 
метрів жилої площі. Тепер уже 
не рідкість, коли робітники їз
дять на власних автомашинах, 
•купують красиві меблі, піаніно і 
роялі.

Голова ЦК профспілки робіт
ниці® машинобудування С. Т. 
Бабаянц розповів, що на машино- 
будівних підприємствах виготов
ляються машини, прилади і вер
стати більш як 2.500 назв. Сіль
ське господарство одержало від 
машинобудівників за післявоєн
ні роки понад 9,5 мільйона різ
них машин, у тому числі 500 ти
сяч тракторів у 15-ісильному об
численні, близько 200 тисяч ком
байнів. Промовець піддав критиці 
роботу культурно-масового відді
лу ВЦРПС за незадовільне корів- ■ 
ництво культуїрно-масювою робо
тою профспілок.

Секретар ЦК ВЛКСМ В. І. За
вушний вказав, що багато проф
спілкових організацій не ціка
виться змаганням молодих робіт
ників, мало приділяє уваги їх 
культурно-побутовому обслужу
ванню, що робота багатьох пала
ців культури і клубів не задо
вольняє зростаючих запитів мо- • 
лоді. Профспілки не використо

Про нагородження орденами І медалями працівників провідних професій, 
старшого і середнього складу Міністерства зв’язку по Олександрії

— телефоністку ОлександрійськоїВідповідно до Указу Президії 
Верховної Ради СРСР від 22 трав
ня 1953 року за вислугу років і 
бездоганну роботу нагородити:

ОРДЕНОМ ЛЕНІНА
Крячка Василя Захаровича — 

начальника Олександрійської кон
тори зв’язку.

Черевиченна Володимира Мак
симовича — листоношу Олексан
дрійської контори зв'язку.
МЕДАЛЛЮ «ЗА ТРУДОВУ 

ДОБЛЕСТЬ»
Головатенко Галину Сергіївну 

вують всіх можливостей для ши
рокого розвитку фізкультури і 
спорту.

Знатний машиніст екскаватора 
Куйбишевгіїдробуїду М. Ю. Евець 
говорив про грандіозні роботи, які 
ведуться на великій російській 
річці, біля стародавніх Жигулів.

.Учасники з’їзду заслухали до
повідь голови мандатної комісії 
Б. С. Ржанова. Він повідомив, що 
за час з X по XI з’їзд число чле
нів профспілок у нашій країні 
зросло з 28,5 до 40,4 мільйона 
чоловік. Це говорить також і про 
те, що' профспілки в радянсько
му суспільстві відіграють важли
ву роль і користуються у тру
дящих великим авторитетом.

Мандатна комісія, вказав допо
відач, визнала дійсним повнова
ження всіх делегаті®, обраних на 
з’їзд.

На вечірньому засіданні 11 
червня закінчились дебати на 
звітні доповіді ВЦРПС і Цент
ральної Ревізійної комісії. Всього 
виступили 56 ЧОЛОВІК.

Із заключним словом виступив 
Голова ВЦРПС М. М. Шверник.

З'їзд приймає рішення схва
лити ‘роботу Всесоюзної Цент
ральної Ради Професійних Спілок, 
і затверджує доповідь Реївіівійної 
комісії. Обирається комісія попід- 
готовці проекту постанови з’їзду 
по звітній доповіді ВЦРПС.

Потім СЛОВО ДЛЯ ДОПОВІДІ Про 
аміни в Статуті професійних спі
лок надається секретареві ВЦРІІС
H. В. Поповій.

В дебатах на доповідь висту
пили голова ЦК профспілки ро
бітників оборонної промисловості
I. П. Гурєсв, розмітник Днііпро- 
петровіського заводу металокон- 
прукцій Ф. К. Петриченко.

XI З’їзд профспілок віїтали 
представники профспілок бага
тьох зарубіжних країн.

* * 
*

12 червня на з’їзді профспілок 
тривали дебати на доповідь се
кретаря ВЦРПС Н. В. Попової 
«Про зміни їв Статуті професій
них спілок СРСР». У своїх вис
тупах делегати схвалюють пода
ний на розгляд з’їзду проект змі
неного Статуту профспілок СРСР, 
пропонують внести в проект де
які доповнення і зміни.

Голова ЦК профспілки робітни

З Указу Президії Верховної Ради СРСР

контори зв’язку.
Поліщука Якова Ниікифюрювича

— доглядача Олександрійської 
контори зв’язку.

Сулиму Мирова Костянтинови
ча — доглядача Олександрійсько
го лінійню-техяічното вузла.
МЕДАЛЛЮ «ЗА ТРУДОВУ 

ВІДЗНАКУ»
Адаменка Василя Панасовича

— старшого техніка Олексан
дрійської контори зв’язку. 

ків геологорозвідувальних робіт 
П. І. Шелахін заявив у своєму 
виступі,що проект Статуту проф
спілок правильно відображає зав
дання, які поставлені перед проф
спілками партією і урядом в 
привітанні XI з’їздові профспілок 
СРСР. Проект Статуту враховує 
зміни, які сталися в житті Ра
дянської країни за останній пе
ріод, чітко визначає роль проф
спілок у нашому великому кому
ніст и ч н< )М у б удів н иц тві.

Головний редактор газети 
«Труд» Б. С. Бурков говорив про 
те, що редакція одержує за рік 
близько 140 тисяч листів трудя
щих. Питання, що їх порушують 
читачі, збігаються з тими, які 
ставлять у своїх виступах багато 
делегатів і які знайшли вияв у 
проекті зміненого Статуту.

Голова Карело-Фінської респу
бліканської ради профспілок 
Н П. Васильєва підкреслила в 
своєму виступі, що проект Ста
туту правильно' визначає роль 
профспілкових організацій у роз
в'язанні господарсько- політичних 
завдань. Вона говорить про' проф- 
йпілікову роботу на селі. В кож
ному селі Є члени ПРОФСПІЛКИ, 
які працюють у школах, сіль
ських медпунктах, сільських спо
живчих товариствах, хаїтак-чи- 
тальнях. Таких працівників не
багато,але вони, як правило, є 
членами 7-8 різних профспілок, 
первинні організації яких знахо
дяться в райцентрі. Фактично з 
ними ніхто не працює. Промовець 
вносить пропозицію створювати в 
.невеликих селах міжспілкові 
профгрупи.

Голова Сталінської обласної 
ради профспілок Е. Д. Сорока під
тримав поставлене в проекті Ста
туту перед радами профспілок 
завдання — організувати про
паганду досвіду новаторів ви
робництва, впроваджувати пере
дові методи праці на підприємст
вах, в МТС і радгоспах.

'Всього в дебатах на доповідь 
про зміни в Статуті професійних 
спілок виступило 16 чоловік.

Потім заключне слово виголо
сила секретар ВЦРПС Н. В. По
пова.

З привітаннями на з’їзді вис
тупили представники профспілок 
ряду зарубіжних країн.

(РАТАУ).

Белолапоткову Параісковію Кар
мінну — начальника відділення 
Олександрійської контори зв’язку.

Гордієнка Михайла Миронови- 
ча — доглядача Олександрій
ського лінійноі-техні'Чіного вузла.

Граховського Михайла Васи
льовича — начальника дільниці 
Олександрійського лінійно -тег- 
нічного вузла.

Турбасвську Ганну Тимофіївку 
—начальника відділу Олександ
рійської контори зв'язку.
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Поліпшуємо охорону праці трудящих
Виявляючи неустанне пішу, 

вання про далшпс поліпшення 
умов праці робітників і службов
ців, Комуністична, партія і 
Радянський уряд щороку виді
ляють багато коштів на поліп
шення техніки безпеки і промис
лової санітарії. Для здійснення 
керівництва охороною праці при 
комітетах профспілок створені 
спеціальні комісії, які безпосе
редньо спрямовують роботу гро
мадських ІНСПеКТОіРІВ по охоро
ні праці і техніці безпеки.

При фабричному комітеті на
шої фабрики обрано- 26 громад
ських інспекторів, в тому числі 
7 старших цехових інспекторів.

Всі ці товариші прослухали 
кілька спеціальних лекцій на 
різні теми по охороні праці. Це 
дало бажані наслідки. Ми домог
лись деякого пояіпіпеиня в спра
ві охорони праці і техніки без
пеки. Правда, на перших порах 
громадським інспекторам довело
ся чимало попрацювати, щоб пе
ребороти ту косність, 3 ЯКОіЮ 
ставились до охорони праці не 
лише окремі керівники фабрики, 
але іі частина робітників.

Розпочали ми з того, що в 
кожному цеху завели спеціальні 
журнали, куди інспектори вно
сять свої пропозиції по охороні 
праці. Па цей час в журналах 
записано 64 пропозиції, 58 з .них 
уже' впроваджено- в життя.

Громадські інспектори Гаври
ло Ткаченко, Павло ПІкурко, 
Григорій Демчсіпко т-а інші не 
лише записали по 6—9 пропози
цій, але й домоглись швидкого 
їх здійснення.

У'свій час комісія по охороні 
праці перевірила права у робіт
ників, які працюють на механіз
мах. Було виявлено, що дехто з 
них не має технічних прав. Тоді 
комісія по охороні праці пору
шила питання перед дирекцією 
фабрики про організацію курсів 
по ‘підвищенню технічних знань 
робітників. Незабаром такі курси 
розпочали працювати. На них 
мотористи, пресувальники і су- 

. шильники поповнили свої знан
ня і одержали права на управ
ління механізмами.

'Одного разу в комісію по- охо
роні праці надійшла заява від 
матері-одиноічіки про те, що у 
вихідні дні їй важко працювати, 
бо ,в ці даі діти повертаються з 

дитячих ясел і їх нікому догля
нути.

Цю заяву ми розв’язали таким 
чином. Виявили всіх одиноких 
матерів і добились від адошніїстра- 
ції, щоб їм надавали вихідні в 
не,ділю.

Ось інший факт. В зольному 
відділ-і цеху № 2 в нас трапи
лось два нещасні випадки. Комі
сія, з’ясувавши причину, прий
шла. до висновку, що за існую
чим методом провадити випуск 
попелу не можна.

Незабаром в стінгазеті була 
-вміщена критична стаття, в 
якіі-й вказувалось, що- начальник 
і м-ехалйк цеху до цьо-го часу не 
відмовились віід прадідівських 
методів випуску попелу, разом з 
тим був оголошений конкурс на 
кращу раціоналізаторську пропо
зицію по механізації цієї -ділян
ки роботи. Впровадження раціо
налізаторської пропозиції, що на
дійшла, вирішило справу пози
тивно.

'Всі питання ми розв'язуємо 
колегіально,. Протягом двох тиж
нів громадські інспектори запи
сують у журнали пропозиції, 
після чо-го скликається н-арада 
майстрів та інспекторів, на якай 
перевіряємо, як виконані пропо
зиції.

Комісія по охороні праці на
шої фабрики проводить свою ро
боту ,в тісному зв’язку з гірничо
технічною інспекцією централь
ного комітету профспілки вугіль
ників, працівники якої часто 
бувають у нас. Вони виступають 
перед трудящими фабрики з допо
відями і лекціями, спрямовують 
нашу роботу.

Ці відрадні зрушення, звичай
но, не заспокоюють нас. В ро-бо- 
ті комісії по охороні праці є й 
серйозні недоліки. Зокрема, ми ще 
працюємо у відриві ВІД комісії 
по раціоналізації, мало ставили 
перед -нею питань по удоскона
ленню процесів, де іце на низь
кому рівні техніка безпеки і т. д.

XI з’їзд професійних спілок 
СВОЇ’ вимагає більше дбати про 
дальше поліпшення охорони пра
ці трудящих. Ми докладаємо всіх 
сил, щоб з честю виправдати цей 
наш обов’язок.

А. ВОЛКОВ, 
голова комісії по охороні пра
ці при фабричному комітеті 

профспілки Байдаківської 
брикетної фабрики.

НА ЕКОНОМІЧНІ ТЕМИ

Шляхи зниження собівартості 
виробітку електроенергії

«Собівартість, — вказував То
вариш Маленко® на V сесії Вер: 
ховної Ради СРСР, — є основним 
показником, який характеризує 
якість всієї 'роботи підприємства .

Колектив нашої електростанції 
чимало зробив в справі поліп
шення якісних показників робо
ти, але всі резерви нами ще не
використані.

Якими шляхами- у нас повин
на йти боротьба за зниження со
бівартості продукції? Шляхом під
вищення продуктивності праці, 
зниження питомих витрат палива 
на .виробіток однієї кіловат-годи
ни і однієї мег-акалорі'ї, зменшен
ня витрат електроенергії на влас
ні потреби станції, широкої авто
матизації обладнання, впровад
ження передового, досвіду.

Серед деяких інженерно-техніч
них працівників електростанції 
створилась неправильна. думка, 
ніби досить справитись з планом 
виробництва теплової і електрич
ної енергії, щоб автоматично -ви
конати планове завдання по зни
женню собівартості продукції.

Наведемо такий приклад. В 
червн-і минулого року теплова 
електростанція не виконала пла
ну виробітку електроенергії і від
пуску тепла. Між тим, були вико
нані планові завдання -по зни
женню собівартості.

Зниження витрати палива по
винно бути досягнуто за рахунок 
максимального скорочення, а в 
окремих випадках повної ліквіда
ції безповоротних теплових втрат 
в основних цехах станції. Мова 
йде, зокрема, про усунення втрат 
пару від ущільнень-турбін шля
хом вводу в роботу спеціальних 
-конденсаторів, ліквідації втрат 
пару, що йде на опалення палиїво- 
подачі тощо.

Лише ліквідуючи такі втрати 
тепла, можна досягти зниження

Семенівський вуглерозріз—переможець в соціалістичному змаганні
На адресу керівників Семені,в- 

сь-коіію вуглерозрізу надійшла те
леграма. В ній повідомляється л-ро 
те, що рішенням ВЦРПС і Мініс
терством вугільної промисловості 
за високі показники в соціаліс
тичному змаганні, здобуті в квіт
ні, розрізу присуджена третя пре

витрати палива щонайменше на 
4 проценти і одночасно поліпши - 
ти воднохімічний режим котлів.

Значне зниження витрат пали
ва повинно бути дюісяіпнуте за ра
хунок поліпшення режиму роботи 
опалювального обладнання і пиле- 
приготовтих установок. Серйозна 
увага повинна бути прид-ілена 
підвищенню теплофікаційної по- 
т у жно с ті г урбюге нер аторів.

Важливу роль в боротьбі тру
дящих станції за зменшення ви
трали палива відіграє якість ву
гілля, яке -поставляв - Банків
ський вуглерозріз. Думка про те, 
ніби станції економічно вигідніше 
брати більш зольне паливо, ніж 
за проектом, поскільки воно де
шевше, є зовсім безпідіставноііо.

.Ми повинні також чимало зро
бити в справі зменшення витрат 
електроенергії на власні потреби. 
Слід врахувати таке: якщо- по 
витраті палива ми наблизились 
до проектних показників, то да
леко відстаємо від проектно-ї ви
трати електро-енергії на власні 
потреби.

Основні резерви економії елек
троенергії є, зокрема, в котельно
му цеху. Заслуговує серйозної 
уваги ініціатива зміни чергового 
інженера т. Маляренка, який за
стосував метод роботи на одній 
пилесистемі, що вважалось рані
ше неможливим.

Робота на одній пилесистемі 
повинна широко вировіадж ува
лись. Поіна-д дні третини елек
троенергії на -власні потреби 
витрачається котельнею на тягу 
— більше 20 кіловат-годин на 
тонну пари. Така велика витрата 
електроенергії обумовлюється до
бором систем пилеприготуваїнь, 
осо б л и в-з п и л ев лю-в л юв ач ем.

Між тим, працівниками цент
рального котлотурбінного інсти

мія у Всесоюзному соціалістично
му змаганні.

Нині передові гірники закріп
люють успіхи, здобуті на честь 
всенародного свята 300-річчя 
возз’єднання України т Росією. 
Днями зміна, якою керували гір
ничий диспетчер т. Михайлов іі 

туту доведено, що надмірне збіль
шення числа батарейного муль
тициклону не дає потрібного ефек
ту > відношенні його коефіцієнта 
кориш! дії. Зменшення числа 
елементів пиловловлювачів друго
го ступеню дозволить на 15 про
центів знизити витрати електро
енергії на тягу і на 6 процентів 
електроенергії на власні потреби.

Нами далеко ще невикорис
тані можливості по. економії елек
троенергії в система гідрозо.тйви. 
далення.

Час поставити на порядок ден
ний і питання п]ю ліквідацію 
водонапірної системи гідрозояеви- 
далення і пуску гідрозолової су
міші на зо.ювцвал, яка б ішла 
самопливом.

Великий резерв економії є ,в 
механічіних майстернях. Електро
станція досі дає значну кількість 
замовлень заводу «Червоний ли
варник» і рудоремонтному заводу. 
В результаті запасні частини об
ходяться підприємству в діва-три 
рази дорожче, ніж виготовлення 
їх в механічній майстерні.

Чимало треба зробити і в спра
ві впровадження раціоналізатор
ських -пропозицій, удосконалення 
методів, впровадження передової 
технології.

Ми повинні широко організу
вати виутріцехювий госпрозраху
нок, -поширювати досвід кращих 
енергетиків, ширше розгортати 
соціалістичне змагання. Все це 

'спріиятиме поліпшенню якісних 
показників роботи електростанції, 
підвищенню продуктивності пра
ці, збільшенню виробітку елек
тричної і теплової енергії.

Л. КРОПИ, 
начальник експлуатаційного 
відділу електростанції трес
ту «Олександріявугілля».

поїзний диспетчер т. Козли гін, 
домоглись найбільшого виробітку. 
Зміна відвантажила на 1.500 
тонн палива більше плану. Особ
ливо відзначився машиніст екска
ватора т. Чеби-кін. При нормі 
1.100 він видобув 2.100 тонн 
вугілля.

Партійно-політична робота— 
основа господарських успіхів

Вересневий Пленум Централь
ного Комітету КЛ-РС. по-стаївив ви
могу до сільських райкомів пар
тії рішуче перебудувати свою ро
боту з тим, щоб наблизити пар
тійне керівництво до колгоспі®, 
МТС і радгоспів, допомогти пер
винним партійним організаціям 
мобілізувати маси трудівників се
ла на успішне виконання поста®:- 
л-ених партією завдань у галузі 
сільського господарства.

Перебудова роботи в Котоїв- 
ському районі почалася з ство
рення інструкторських груп рай
кому по кожній з трьох МТС— 
Котовській, Нестоїтській і Вор- 
щанській. До складу цих груп 
увійшли політично, зрілі товари
ші, які добре знають сільське 
господарство і мають необхідний 
досвід організаторської (роботи в 
масах.

Інструкторські групи в даних 

умовах головну увагу приділили 
питанням поліпшення партійно- 
політичної роботи в колгоспах і 
МТС, вивчення і розстановки ке
рівних колгоспних кадрів. Бюро 
райкому виходило при цьому з 
вказівки партії, що зміцнення ви
рішальних ділянок виробництва 
кваліфікованими кадрами допомо
же виявити і привести в дію ба
гата додаткових невикористаних 
резервів для дальшого господар
ського розвитку колгоспів.

За рекомендацією райкому в се
ла було направлено 65 агрономі®, 
механіків, інженерів, зоотехніків 
і ветеринарних лікарів. Прибулі 
в колгоспи і МТС спеціалісти 
сільського господарства зайняли
ся впровадженням у виробництво 
досягнень науки і досвіду пере
довиків.

Партійно-політична робота— 
оснева господарських усніхіів, во

на активно' впливає на стан гос
подарських справ, впливає нама- 
си, виховує в них високу свідо
мість свого громадського обов’яз
ку перед Батьківщиною, народом. 
Поєднуючи політичну роботу з 
господарською, інструкторські 
групи райкому подали колгоспам 
досить істотну допомогу. Це мо
жна проілюструвати таким при
кладом. Сільгоспартіль імені Мо
лотова, яка знаходиться в зоні 

діяльності Котовської МТС, дов
гий час відставала в господар
ських справах. Секретар райкому 
партії тов. Падубо®, інструк
тор то®. Карен» з допомогою 
передових колгоспників детально 
розібралися в причинах відста
вання. З’ясувалося, що в колгос
пі була низькою трудова дисци
пліна, мали місце факти грубого 
порушення внутріколгосавноії де
мократії, партійна організація 

слабо займалася виховною робо
тою серед колгоспників.

Інструкторська група райкому 
разом з парторганіваїцією здійсни
ла ряд практичних заходів для 
підвищення авангардної ролі ко
муністів на виробництва і поси
лення ВИХОВНОЇ роботи серед 'КОЛ
ГОСПНИКІВ Секретарем первинної 
парторганізації за рекомендацією 
райкому був обраний бригадир 
рільничої бригади то®. Розлуцьт 
кий, який вміло і енергійно' взяв
ся за діло.

Тепер у господарській діяль
ності колгоспу помітне поліпшен
ня. Сівба ранніх колосових, со
няшника, цукрових буряків про
ведена за чотири дні — в два 
рази швидше, ніж у минулому ро
ці. З ініціативи комуністів роз
горнулося соціалістичне змагання 
за право участі на Всесоюзній 
сільськогосподарській виставці.

Результати наближення пар
тійного керівництва до вирішаль
них ділянок сільськогосподарсько
го виробництва наочно* видні та
кож і на інших прикладах. Про
тягом останніх років у колгос

пах імені Мічуріна та імені Во- 
рмпилова, де особливо відстава
ло тваринництво, щорічний на
дій молока па. фуражну корову 
не перевищував 1000 — 1200 
літрів. Інструкторська група під 
керівництвом секретаря райкому 
по Борщанській МТС тов. 'Гатаро- 
ва склала план заходів по поси
ленню господарської діяльності 
відстаючих колгоспів, звернувши 
■особливу увагу на підв'ище.ння 
і іроду кти в но сті т® ар инництва. 
Відповідно до цього, плану МТС 
механізувала переробку кормів і 
ряд інших трудомістких проце
сів. На молочнотоварних фермах 
впровадили індивідуальну годівлю 
тварин, застосували прогресив
ну форму організації праці—дво- 
проміокну роботу доярок.

Наскільки дійовою була допо
мога цим господарствам, показу
ють такі дані: за 6 місяців в 
умовах зимового' стійлового 
утримання тварин колгосп імені 
Ворошилова одержав у середньому 
від кожної корови ПО' 927 літрів 
молока — майже стільки, скіль
ки за весь минулий рік; в сіль-



Середа, 16 червня 1954 р. СТАЛІНСЬКИЙ ПРАПОР З

ОДНОЧАСНО З ОБРОБІТКОМ ПОСІВІВ 
НАПОЛЕГЛИВО ГОТУВАТИСЯ ДО ЖНИВ
Готуємося до збирання врожаю
.4 їй-при артілі ім. іКацкіа АІарк- 
гіяльно готуються до зібиіран- 

і нового врожаю. Вони вже 
•ввели в готовність .всі 24 жіни- 

;:и. 18 гарб, 8 кінних і 125 
чних граблі®. Готові до. роботи 
£»£ зерноочисні машини--- (ВІ
КИ, сортировки тощо. Зерно- 
«. гка на цих машинах будр 
хімізована за допомогою кінно- 
приводу і електромоторів.
На ремонті збиральних машин 
інвентаря відзначається 73-іріч- 

■■ коваль Карно Прозван ітес- 
Котляр. Дві норми щод

Кормові буряки заростають бур‘янами
II- шляху на Воірошилонку, «не- 

дллвки зі.і польового стану тірак- 
• ;в»я бригади т. Супруна з 
О.:-и.ІНДрІЙСЬКі0Ї МТС, розкинувся 

.Ладцятигвктарний маси® бу. 
. іків артілі ім. Хрущова. 12 гек
тарів тут засіяно кормовими бу
ряками.

Та про те, що тут дійсно по- 
ялі бурями, дуже важко дізна

тися, бо все поле густо оарзсло 
бур'янами. Рослини через запіз
нення з проривкою і обробітком 
уже стікають.

Ці 18 гектарів посіву закріп
лені за двома ланками, які налі
чують у своєму складі 14 чоло-

• П-.над 10 гектарів тут і до 1. ВАСИЛЕНКО.

Вінницька область. Високих удоїв молока добиваються 
рік у рік тваринники колгоспу ім. Молотова, Вінницького ра
йону. На кожну фуражну корову тут уже надоєно близько 
З тисяч літрів молока. Велику допомогу в забезпеченні худо
би соковитими кормами подають тваринникам механізатори 
Стрижавської МТС.

На знімку: агрегат тракториста Стрижавської МТС 
Н. Я. ІЛИК скошує озиме жито на зелений корм для худоби.

госпартілі імені Мічуріна надоєно 
молока в середньому від кожної 
корови на 300 літрів більше, ніж 
за такий же період торік.

Важливим засобом, що сприяє 
господарським успіхам цих та'ін
ших колгоспів, стало впроваджен
ня В колгоспне ВИ]"бНИЦ'ПВО до
сягнень науки і д-'і ВІду передо
виків. У колгоспах були органі
зовані зустрічі бригадирів і лан
кових з новаторами сільського 
господарства, в тому числі з май
стром високих урожаїв кукурудзи 
Героєм Соціалістичної Праці Єв
геном Блажевським. Лекціїт. Бла- 
жевсьюого транслювалися також 
по радіо. Райком партії видав спе
ціальну листівку з описом про
гресивних агротехнічних прийо
мів одержання високих уіюжаїв 
зернових культур.

З утворенням інструкторських 
груп по зонах МТС змінився стиль 
роботи іі самого .райкому партії 
по керівництву сільським госпо
дарством району. Різко скороти
лась кількість засідань і нарад. 
Головне в діяльності райкому— 

ня — такі їх показники. На 150 
—170 процентів виконують зав
дання коваль Пана»: Ткаченко тз 
тесляр Федір Котляр.

Уже розроблено план збираль
них робіт. За ним збирання ура
жаю буде проведемо ?,а 12 робо
чих днів.

Хлібороби нашої артілі у все
озброєнні зустрічають жнива. Во
ни докладуть всіх еил, щоб вчас
но і без втрат зібрати вирішений 
урожай.

В. ТКАЧЕНКО, 
голова колгоспу.

цього часу не прорвано, а ділян
ка колгоспниці Ліізи Зотової з 
ланки Вусті Мирної залишається 
незадапленою, бо колгоспницю 
Зонову правління артілі направи
ло працювати на ферму, а ланки 
не поповнило. По пайіекрюмніших 
підрахунках для проривки цієї 
ділянки буряків силами двох ла
нок потрібно не менше двох тиж
нів. За цей час ірослини можуть 

! зовсім загинути. Але, як. не ди.в- 
I но, ні голова артілі т. Таранен- 
! ко, ні агроном МТС т. Маченко не 
‘ вживають заходів для приежорен- 
. ня обробітку ЦІННОЇ кормової

культури.

жива політична і організаторська 
робота з масами колгоспників. 
Ділові поради комуністів а без
партійних допомагають виявляти 
і оперативно усувати хиби, глиб
ше ввивати в стан справ кожної 
МТС і кожного колгоспу.

Різноманітними стали Форми 
масово-політичної роботи райко
му, первинних партофганізацій. 
В колгоспах і МТС регулярно про
водяться доповіді, црупоиі та ін
дивідуальні бесіди на різні полі
тичні і (•'ільськотос.по.іар'ькі теми. 
Значно поліпшилася робота низо
вої преси. В Котовськай МТС, 
наприклад, щодня виходить ба
гатотиражна газета, випускають
ся листки сатири і гумору — 
«Крокодил».

Посилення організаці йно -пар
тійної і партійно-політичної ро
боти дало можливість закінчити 
в цьому році в районі сівбу ран
ніх колосових, соняшника, цу
крових буряків, кукурудзи в кра
щі агротехнічні строки, ніж у ми
нулому році, більш продуктивно 
використати тракторний парк.

Розгорнули 
косовицю сіна
Для дальшого розвитку громад

ського тваринництва і піднесен
ня його продуктивності треба, 
насампереї, подбати про ство
рення міцної кормової бази.

Це добре усвідомили колгосп
ники нашої артілі. З власного 
досвіду вони знають, що корма— 
головна умова одержання високої 
продуктивності тварин.

Для забезпечення громадського 
тваринництва кормами ми посія- 
:я понад 260 гектарів багаторіч
них і однорічних тра®, 15 гекта
рів кормових буряків, 20 гекта
рів бахчевих культур і 39 гек
тарів кукурудзи на силос.

За кормовими культурами за
кріплена кормодобувна бригада, 
яка забезпечує ретельний догляд 
і обробіток посівів.

Нині кормодобувна бригада, яку 
очолює т. Корпусеяко, розгорнула 
косовицю трат. Колгоспні майстри 
вчасно і старанно підготували 
три кінні і три тракторні сіноко
сарки, шість кінних гребок, гар
би.

Еормодобувники прагнуть зі
брати трави у стислі строки і 
ВИСОКОЯКІСНО, зберегти ЇХ ВОД іпсу-

рахівник артілі ім. 18 з’їзду
ВКП(б).

вання.

За перші кілька днів в юол-
гоєні вже скошено десятки гек-
тарів однорічних і багаїторічпих
трав.

в. МЕТКИЙ.

Закладають 
ранній силос

14 травня в колгоспі ім. 18 
ііартіаінференціії почали косити 
на силос зелену масу з площі 67 
гектарів.

Двома кінними косарками ско
шено в цей день зелену масу на 
5 гектарах. Закладено перші тон
ни раннього силосу.

Слідом за завершенням оівби 
колгоспи району широко розгор
нули роботи по догляду за посі
вами. Закінчене перше шаруван
ня цукрових буряків, високими 
темпами провадиться розпушення 
міжрядь соняшника і кукурудзи. 
Скрізь у колгоспах впроваджені 
прогресивні норми виробітку на 
ручному обробітку посівів. В усіх 
трьох МТС- району організована 
.двозмінна робота тракторів, що 
дозволяє значно піднести продук
тивність тракторного парку.

'Координуючи роботу секрета
рів і груп інструкторів по зонах 
МТС, повсякденно керуючи пер
винними парторганізаціями, бюро 
райкому партії спрямовує їх на 
правильне поєднання політичної 
роботи з господарською, на по
ліпшення керівництва сільським 
господарством.

О. БОТВ1НОВ, 
секретар Котовського рай

кому КП України, Одеської 
області, Герой Соціалістич
ної Праці.

Листи Із столиці Радянської України

На варті життя 
і здоров'я людини

Професор Михайло Сидорович 
Коломійченко тільки що успіш
но закінчив складну операцію. 
Асистент, який ввійшов у цей чаїс 
в операційну, пошепки сказав 
йому, що в непритомному стані 
доставлений поранений у серце.

—У серце? — здивувався про
фесор. — Признаюсь, такої опе
рації я ще не робив. Все ж роз
порядіться негайно покласти по
раненого на операційний стіл.

Не важко здогадатися, що опе
рація тривала хвилини. Золоті 
руки видатного хірурга швидко і 
майстерно зробили свою благо
творну справу, і в медичному 
журналі хірургічної клініки, де 
працює професор, з’явився корот
кий, але багатозначний запис:

«Поранений у серце робітник 
Іван Паляниця після операції оп
ритомнів, заговорив». А через мі
сяць в журналі було записано: 

Хворий Іван Паляниця випи
сався з клініки. Почуває себе 
шбре. Йому повернуто працездат
ність».

П« було в минулому році. З 
того часу головний хірург Міні
стерства Охорони здоров’я УРСР, 
професор М. С. Коломійченко зро
бив уже немало подібних най
складніших операцій і в області 
серця, і в області стравоходу. Но
го чудовий досвід набрав велико
го Поширення серед молодих хі
рургів, що переконливо показав 
VIII з’їзд хірургів України, який 
закінчився недавно в Києві.

З’їзд із задоволенням відзна
чив, що рік у рік розширяється і 
вдосконалюється хірургічна допо
мога на Україні. Хірургічні від
діли створені не тільки в місь
ких і районних, але й у дільнич
них лікарнях. Відрадно, що вже 
96 процентів молодих хірургів

Цікава екскурсія школярів
Для школярів міста і району 

почалася цікава пора літніх по
ході®, захоплюючих екскурсій.

Недавно в столицю України — 
орденоносний Київ вздправилися 
на екскурсію автомашинами ЗО 
■кращих учнів середньої шко
ли Аі І.

Очолює екскурсію учитель ге
ографії т. Мажаєв. Учні відвіда
ють історичні місця древнього 
міста, музеї, парки, театри, кіно, 
Хрещатик, побувають на місці, де 

Москва. В „Куточку імені Дурова" провадиться дре- 
сировка тварин за методом видатного циркового дресиров- 
щика В. Л. Дурова (1863—1934). Десятий рік в „Куточку іме
ні Дурова" живе слониха Пунчі. Вона щоденно робить про
гулянку по Москві. Слониха спокійно іде по тротуару і, пе
реходячи вулицю, дивиться на світофор: вона ні за що не 
піде на червоний сигнал. Під час прогулянки Пунчі підходить 
до візка з газованою водою і до кіоску „Соїозпечати", де, 
звичайно, продавці угощають її цукром.

На знімку: слониха Пунчі біля газетного кіоску.
Фото С. Преображенського. Прескдіше ТАРС.

сільських медичних дільниць опе
рують самостійно. Вони успішно 
ЗДІЙСНЮЮТЬ весь обсяг роботи ПО' 
плановій і невідкладній хірургії.

На Україні І в багатьох інших 
братніх республіках широко під
хоплений патріотичний почин 
медичних працівників Чудніїв- 
ськюго району, Житомирської об
ласті, які запропонували органі
зували масовий огляд трудівників 
села з тим, щоб виявити хворих 
і оздоровити їх. Вже тисячі кол
госпників України, які пройшли 
диспансеризацію, зміцнили своє 
здоров’я, діставши дійову медич
ну допомогу. Багатьом з них по- 
веірнуто працездатність. Ось кол
госпник т. Марич з колгоспу іме
ні Сталіна (Підбузький район, 
Дрогобицької області). В 1952 
році він виробив 133 трудодні, а 
торік, після хірургічного оздоров
лення, — 237. У колгоспі імені 
Молотова, того ж району, кол
госпниця т. Балицьїка і колгосп
ник т. Доганяв завдяки оздоров
ленню збільшили виробіток на 
55 трудоднів кожний. Таких при
кладів можна навести багато. Пе
рехід на масове медичне обслу
жування допоміг добитися різко
го зниження захворюваності серед 
колгоспників, робітників МТС і 
радгоспів.

Комуністична партія і Радян
ський уряд безустанно дбають 
про охорону життя і здоров'я 
трудящих. Разом з усіма праців
никами радянської медицини гід
ний вклад у благородну справу 
охорони здоров’я вносять хірурги 
України.

К. ЄВГЕНОВ.
(Кор. РАТАУ).

м. Київ.

споруджується арка на честь 
300-іріччя возз’еднжня України 
з Росією.

З Києва школярі вирушать у 
зворотну подорож на пароплавах 
не Дніпру до міста Кременчука. 
Вони відвідають новий обласний 
центр м. Черкаси, могилу велико
го українського кобзаря Тараса 
Григоровича Шевченка в Каневі.

Екскурсія триватиме 9 днів.
О. СВИРИДОВ.
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— Ремонтники міськікомун- 
госіпу в травні провадили ремонт 
тротуарів,—пише в листі до ре
дакції т. Пирогов.—Та роботи по 
ремонту їх не закінчені і зараз. 
По вулиці Діброіви залишені ста
рий щебінь, каміння. Частина 
відходів чомусь звалена на купу 
на розі вулиць Пролетарської 
і Діброви і ось протягом двох мі
сяців не прибирається.

* **
—Ще в квітні група жителів 

села Новопилипівки подала заяву 
в радіовузол з просьбою радіофі
кувати їх будинки,—повідомляє 
т. Куйовда.—Та ось уже червень, 
а з радіовузла ніяк не спромо
жуться вислати монтерів для ус
тановки радіоточок. На наші за
питання, коли ж будуть підклю
чені радіоточки, керівники радіо
вузла відповідають: «Ще не дій
шла ваша черга».

* *

—Будинок 17 по вулиці

Кошового в селищі Октяґфі'ькому, 
в якому ми проживаємо, потребує 

■н ев іідкл а дно по к апітал ьното ремон
ту, —пишуть жителі будинку.

—Тут перекошені вікна, дівері, 
обвалюється стеля, протікає дах. 
Долівка вся в ямах. Такий стан 
з будинком аж ніяк не турбує 

ж итлово -жом ума л ьної 
тресту «Олександрія-

ксрівників 
контори 
вугілля».

* *
*

порядок заведений 
міської лікарні,— 
до редакції т. Маїр-

—Дивний 
в поліклініці 
пише в листі 
нова.—Для того, щоб записатись 
на рентгеноскопію, необхідно зай
няти чергу 
цьому не 
списку, бо, 
ВІК, ‘ІНШИМ 
наступного

Так мені довелося щодня з 2 
по 7 червня займати чергу, але 
потрапити до списку так і не 
вдалося.

з ночі. Але й при 
завжди потрапиш до 
записавши 17 чоло- 
тут радять прийти 
дня.

Чуйність лікарів
безінздіймем у станіВ Травні в 

мене привезли в міську лікарню 
А» 1. Негаючись, хірурги тт. 0с- 
моловський і Лозииська зробили 
складну операцію. Моє життя бу
ло врятоване. Зараз я почуваю 
себе добре.

ЇІе лише Я глибоко' вдячний 
лікарям-хірургам Осмоловському 
і Лозинській. Якось тяжко захво
рів житель нашого села громадя
нин Слоїнський. Потрібне було

негайне хірургічне втручання. Лі
кар Осмоловський приїхав до ньо
го додому і подав першу медичну 
допомогу. Після цього Слоїнський 
був перевезений їв лікарню, де 
зразу ж йому було зроблено опе
рацію. Дякуючи старанному до
гляду лікарів-хірургіїв, 
Слюїнського було

житель с.

життя 
врятовано.
Н. ЄГОРОВ, 
Протопопівки.

Учнівська спартакіада
Цими днями на міському ста

діоні закінчилась спартакіада 
школярів міста.

З бігу на 100 метрів найкра
щі результати показав учень се
редньої школи № 2 Юрій Голо- 
ватенко. Він пробіг дистанцію за 
12,8 секунди. На 0,5 секунди піз
ніше фінішував учень середньої 
школи А» 4 Володимир Додамо.

Но стрибках у висоту кращих 
показників домігся учень серед
ньої школи А? 15 Костя Поївод.

Він взяв висоту в 1 метр 45 сан
тиметрі®. Перше місце по стриб
ках в довжину присуджено учню 
середньої школи А» 15 Марку 
Козлову, його результат —5 ме
трів 60 сантиметрів.

Серед дівчат хороших резуль
татів добились учениці середньої 
школи А? 2 Зоя По'кровська і 
Галина Окрайченко та середньої 
школи А® 4 Зіна Квачко.

В. ТВЕРДОХЛЄБОВ, 
викладач фізкультури.

СЛІДАМИ НЕОПУБЛІКОВАНИХ ЛИСТІВ
В редакцію газети «Сталін

ський прапор» надійшоїц лист від 
громадянина Угрюмоіва, «в якому 
він скаржився на грубе повод
ження з покупцями продавця хлі- 
бо-булочного магазину А? 1 
змішторгу Дичкової.

Листа було надіслано в міїськ- 
зміїпторг.

Як. повідомив директор змііш- 
торгу т. Бабич, факти, наведені 

в листі, повністю підтвердились. 

За порушення правил радянської 
торгівлі продавцю Дим колім ого
лошено сувору догану з поперед
женням.

У національних 
зборах Франції

В

УРЯД ЛАНЬЄЛЯ ПОДАВ
У ВІДСТАВКУ

ПАРИЖ, 12. (ТАРС). Дебати 
Національних зборах у питанні
про довір’я урядові сьогодні від
крив голова Ради міністрів Жозеф 
Ланьєль. Як відомо, на поперед
ньому засіданні уряд залишився 
в меншості, коли поставив вимогу 
про відхилення трьох проектів ре
золюцій, які були внесені пред
ставниками різних партій і в тій 
або іншій мірі осуджують політи
ку, що проводилася в Індо-Китаї. 
Глава уряду поставив тоді питан
ня про довір’я і наполягав на 
відхиленні вказаних резолюцііі.

Ланьєль знову заперечував сьо
годні проти цих резолюцій, пере
конуючи депутатів, які входять в 
урядову більшість, не розв’язува
ти урядової кризи «в нинішніх 
умовах». Звертаючись до депута
тів правих груп, Ланьєль погрожу
вав їм, що скинення уряду ви
магатиме зміни політики, яка про
водилася досі, і відмови 
лантичного союзу.

Потім почались виступи 
тів з поясненням мотивів 
вання. Голова парламентської гру
пи соціалістичної партії ІІІарль 
Люесі заявив, що ця група голо-, 
суватимс проти уряду. Член’ 
ЮДСР Франсуа Міттеран також 
поставив вимогу про відставку 
уряду.

Потім відкрилось голосування. 
Національні збори відхилили ви
могу уряду 306 голосами. За уряд 
було подано 293 голоси.

Результати голосування 
качають, що уряд 
його вимога була 
носною більшістю 
конституційною 
більшість — 314 голосів — біль
ше половини членів палати), 
що навіть глава уряду після 
поразки вручить заяву про 
ставку кабінету президентові 
публіки, останній може 
лити її.

ПАРИЖ. 12. (ТАРС). За пові
домленням агентства Франс Пресе, 
голова Національних зборів ого
лосив, що глава уряду Ланьєль 
вручив президентові республіки 
колективну заяву про відставку.

в'д Ат-

депута- 
голосу-

не 03- 
скинутий, бо 

відхилена від- 
голосів, а не 
(конституційна

Як-
11ІЄЇ 
від- 
рсс-

відхи-

оніка
Віійсьїкоіва Колегія Верховного 

Суду Союзу РСР розглянула спра
ву амери.кансьйих 'Шпигунів-ди
версанті® Галая Володимира -Ко
стянтиновича і Храмцова Юрія 
Олександровича, пере кинутих 'аме
риканською розвідкою на терито
рію СРСР.

Проведеним юргаїнами держбез
пеки с.дщдс’івоім встановлено, що 
Галам, проходячи службу в одній 
з військових частин, які дислоку
валися в Австрії, зв’язався з кар
ними злочинцями з місцевого на
селення і, заплутавшись у спеку
лятивних махінаціях, зник з час
тини. З’явившись в американ
ському секторі Відня, Гал ай був 
затриманий американськими <хку- 
паційними властями, а потім за
вербований офіцерами американ
ської розвідки як агенті направ
лений в розвідувальну школу під 
шпигунською КЛИЧКОЮ. «Лоуїренс 
І). Джоноон».

Таким же шляхом американ
ська розвідка завербувала карно
го злочинця Храмцоїва, який з’я
вився на території американсько
го сектора м. Берліна іі який та
кож буїв направлений в розвіду
вальну школу, де під 
« Вас и л ьєв Григорій »
навчання разом з Галаєм.

А судовому засіданні Палай і 
Х'рамцов показали, що' американ
ська розвідувальна школа, в якій 
вони навчались, знаходилась у 
містечку Ро'ттах (Західна Німеч
чина). Викладачами цієї школи 
були снівробітники американської 
розвідки, що виступали під ви
гаданими іменами. Галаю і Храм- 
цсхву відомі: начальник школи 
капітан американської розводки, 
який називав себе «'Корнієм»; ін
структори школи офіцери амери
канської розвідки «Френк» і 
«Дайм», а також викладач ра
діосправи «Джан».

Для маскування всі особи, що 
навчалися в цій школі, повинні 
були видавати себе за вільнонай
маних службовців американ
ської армії, прикриваючись сфаб
рикованими фальшивими доку
ментами. Храмцов мав документи 
на ім’я «Джорджа Отефана», по
ляка, який нібито працює вільно- 
на йманим шо фетром амернканс ьної

кличкою
проходив

Радянські баскетболістки
БЄЛГРАД, 12. (ТАРС). Вчора 

на змаганнях на першість Європи 
з баскетболе команда (АРОР зу
стрілася в баскетболістками Бол
гарії. Обидві команди у фіналь-

Дивна поведінка судді на футбольному полі
на міському ста- 
цікава зустріч 

Юнаки

Минулої неділі 
діоні відбулася 
футбольних команд, 
команди від районного добровіль
ного спортивного товариства 
«Колгоспник» приймали футбо
лістів знам’янського «Локомо
тива».

Хоч молоді спортсмени «Кол
госпника» почали гру й несміли
во, але незабаром набрали швид
кого темпу, якого не сподівалися 
більш досвідчені футболісти 
Знам’янки.

Тисячі глядачів були захоплені 
енергійною і культурною грою 
юнаків «Колгоспника», тоді як 
гості часто вдавалися до нетак- 
тичностей, навіть грубостей, внас
лідок чого один з олександрій
ських футболістів був виведений з 
строю.

В зв’язку з цим доречно зупи
нитись на поведінці Проскуров-

ського, який виступав у цій зу
стрічі в ролі судді. Поведінка 
Проскуровського була більш, ніж 
дивною. Він судив необ’єктивно, 
часто навмисно не помічав пору
шень футбольної гри знам’ян- 
цями, майже не було чути його 
застережливих свистків. Вср це 
викликало справедливе невдово
лення і обурення з боку глядачів. 
На зауваження присутніх Проску- 
ровський відповідав образами.

Якби Проскуровський вис
тупав перший раз в ролі невдало
го судді, про його поведінку мо
же й не слід було б говорити. Та, 
на жаль, ці «здібності» проявля
ються кожний раз, коли йому на 
футбольному полі дають в руки 
свисток.

Постає питання: чи може 
носити почесне звання спортив
ного судді людина, якій присвоєне

воно незаслужено? Та й взагалі 
про спортивні здібності Проскуров- 
ського нічого не відомо олександ- 
рійцям, коли не рахувати того, що 
він іноді з’являється на стадіоні 
в ролі судді.

Стає дивним і те, як могли нев
дасі з спортивного поприща Про- 
скуровському доручити керувати 
районним комітетом добровільно
го спортивного товариства «Шах
тар».

Адже відомо, що робота в ни
зових організаціях цього товарис
тва завалюється. Не випадково і 
те, що футбольна команда «Шах
тар» терпить в цьому сезоні по
разку за поразкою.

Над питанням зміцнення керів
ництва і різкого піднесення фіз
культурної роботи спортивного то
вариства «Шахтар» треба серйоз
но подумати керівникам райкому 
профспілки вугільників.

армії, а Гадай видавав себе за іс
ландця «Джона Айнорсана».

Під керівництвом офіцерів аме
риканської розвідки Гадай і Хірам- 
ц.’В протягом ряду .місяців навча
лись способів ведення роаводу- 
ва.іьнії-пі.цри'вної робили на тери
торії СРСР, техніки підробки до
кументів, печаток, стрільби із 
зброї, фотографування промисло
вих об'єкті® і аеродромів, радіо
справи і застосування тайнопису 
для зв'язку з розвідцентром.

Після закінчення розвідуваль
ної школи Гадай і Храмцов на 
американському літаку з аеродро
му у Вісбадені у супроводі офі
цера розвідки «Дайма» булл до
ставлені в Норвегію, в М'іс(?їГОі'- 
.10-, а потім — на одномоторному 
норвезькому гідролітаку в район 
норвезьк'ї-радянськото державного 
кордону.

ІЗ допомогою норвезьких при
кордонних властей Гадай і Храм
цов були переправлені чеіредафор- 
дон на територію МурмгйИЬо'ї 
області.

Як показали Храмцов і Гадай в 
судовому засіданні Нійськової Ко
легії Верховного' СудуІАРСР, вони 
мали завдання американської роз
відки збирати на території СРСР 
відомості про важливі промислові 
і воєнні об'єкти, аеродроми, фо
тографувати ці об’єкти, і визна
чати їх точні координати. Для 
пересилки тайнописних шпигун
ських повідомлень в американ
ську розвідку Галаю і Храмцову 
були дані адреси: Берлін, ОВ-61, 
Обентраутштрассе, 32, Дальхау 
Віктору; Берлін, ЗО, Мотцштрас- 
се, 9, Гаулеру Рііхарду.

На попередньому і судовому 
слідстві Галай і Храмцоїв по®-, 
вістю визнали себе- винними у 
вчинених злочинах.

Військова Колегія Верховного' 
Суду СРСР визнала вину Галая 
і Хірамцова по ст. 58 1 б КК 
РРФСР доведеною, але, врахову
ючи чистосердечне зізнання об
винувачуваних, визнала можли
вим не застосовувати щодо Галая 
і Храицоїва найвищої мііри пока
рання і засудила кожного з них 
до 25 років ув’язнення у поправ- 
но-трудйВ'ИХ таборах.

чемпіон Європи
них змаганнях не мали поразок, 
і тому результат при 'визначав 
долю першого місця.

В гострій і напруженій грі пе
ремогли радянські ібасікетболіїстікіи 
з рахунком 65 : 56 і таким чи- 

'мом, незалежно від результату

сьогоднішньої зустрічі з коман
дою Угорщини, втретє завоювали 
звання чемпіона Європи в бас- 
■кетійола.

Редактор В. МАЛЕНКО.

Вечірня школа робітничої молоді № 2 
провадить набір учнів у 5—10 класи 

на 1954—55 навчальний рік.
Від вступників потрібні такі документи:

Заява, автобіографія, довідка про освіту, справна і ха
рактеристика з місця роботи.

Особи, що не мають документа про освіту або мають 
перерив у навчанні більше двох років, складають вступні ек
замени за попередній клас з 10 по 25 серпня.

Прийом заяв до 10 серпня щоденно з 18 до 20 години 
вечора.

Адреса школи: селище Перемога, вул. Шкільна, № 13.
ДИРЕКЦІЯ.

Дирекція, партійна організація, фабричний комітет, ін
женерно-технічні працівники і весь колектив Байдаківської 
брикетної фабрики висловлюють глибоке співчуття змінному 
інженеру фабрики т. ДРОБОТУ Сергію Тимофійовичу з приводу 
смерті його батька.

Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченха, 62.
БК—04513 Олександрійська міська друкарня. Кіровоградського обласного управління культури, м. Олександрія, вул. Шевченка, 71. Зам. № 1194 Т. 5.000
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Повідомлення Міністерства 
фінансів СРСРДержавна позика розвитку народного гоеподаїрОтіва СРСР (випуск 1954 року), випущена на суму 16 мільярдів карбованців, розміщена на кінець дня 14 червня на 17 мільярдів 492 мільйони 031 тисячу карбованців.'Міністерством фінансів СРСР на підставі вказівки Ради Міністрів СРСР дане розпорядження припинити повсюдно з 16 червня 1954 року дальшу передплату позики.

Міністр фінансів СРСР — А. ЗВЕРЕВ.15 червня 1954 року.
Пустити в хід всі резерви виробництва, 

успішно виконати піврічний планДавати більше продукції високої якості, знижувати її собівартість, неухильно підвищувати продуктивність праці— такі зобов'язання взяли на себе трудівники промисловості нашого міста, вступаючи в соціалістичне змагання за дострокове виконання річної програми.Щоб дотримати свого слова, передові виробничі колективи наполегливо вишукують і приводять в дію внутрішні резерви, удосконалюють технологічний процес, поліпшують організацію праці. І в результаті підприємства працюють рівно, ритмічно, з місяця в місяць, з декади в декаду виконують план. До таких слід віднести завод «Червоний ливарник», Олександрійську швейну фабрику і деякі інші.Шлях до виконання плану — в невтомному піднесенні виробничої культури, рішучому зміцненні технологічної дисципліни, повному використанні потужностей діючих агрегатів. Де про це забувають, там і низькі показники, продукція випускається нерівномірно, виникають брак, аварії і простої механізмів.Такий неправильний режим тримає гарячковому під постійну підприємство в стані і ставить загрозу зриву виконання державного плану.Байдаківська брикетна фабрика (директор т. Філінов) має вісі можливості працювати рівно, за графіком, без ривків. Та її керівники не використовують наявних можливостей і резервів. Преси та інші механізми завантажуються далеко не повністю.В літній період минулого року продуктивність сушильних барабанів тут була досягнута 5,5 тонни сушеного вугілля на годину. Нині ці ж агрегати дають лише 4,8 — 5 тонн.Господарники не утруднюють себе виявленням причин поганого використання техніки, не вивчають досвіду кращих виробничників, миряться з неорганізованістю, знеосібкою.Нижче своїх можливостей працює Байдаківський вугле
Горлівка

Редакції газети „Кочегарка"
Центральний Комітет КП України вітає колектив редакції, 

робкорів і авторський актив з 35-річним з дня виходу першого но
мера «Кочегарки» — однієї з найстаріших в республіці міських 
газет.

Центральний Комітет КП України висловлює впевненість в то
му, що газета «Кочегарка» і далі буде проявляти творчу ініціативу 
в пропаганді і впровадженні передового досвіду, у викритті не
доліків і хиб в роботі, в мобілізації шахтарів, машинобудівників, 
коксохіміків, працівників хімічної та інших галузей промисловості 
на нові трудові подвиги в ім’я нашої великої соціалістичної Бать
ківщини. ЦК КП України.

розріз. Хоч колектив і виконує план, але відвантажує вугілля і дає вскриші породи менше, ніж може. Пояснюється це, насамперед, відсутністю наполегливої боротьби за повне завантаження екскаваторів, електровозів, невмінням керівників використати великі внутрішні резерви.Знизив темпи колектив шахти № 2-3. В травні і червні З П’ЯТИ дільниць' тільки дві справляються з завданням. На шахті допускається штурмівщина, механізми і люди простоюють. Сталося це тому, що керівники підприємства тт. Панчиїценко 1 Булгаков послабили увагу до організації робочого місця, перестали дивитись вперед, дбати про завтрашній день виробництва.Рішуче повинні підтягнутись гірники Семенівського вуглерозрізу. Здобувши перемогу у Всесоюзному соціалістичному змаганні, вони зобов’язані закріпити успіхи, взяти високий розбіг з тим, щоб надолужити / прогаяне на початку року.Шляхи усунення недоліків у роботі були вказані колективу на пленумі міськкому партії, який недавно відбувся. Між тим, партбюро вуглерозрізу, очолюване тов. Колузановим, ще нічого не зробило для поліпшення масово-політичної роботи, посилення керівництва змаганням.Червень — завершальний місяць першого півріччя. Справа честі кожного колективу здійснити взяті на себе соціалістичні зобов’язання, успішно виконати шестимісячний план з усіх кількісних і якісних показників.Обов’язок господарників, партійних і профспілкових організацій полягає в тому, щоб мобілізувати трудівників підприємств на повне використання всіх резервів 1 можливостей, добитись дальшого підвищення продуктивності праці, зниження собівартості продукції.Дамо рідній Батьківщині більше вугілля, жител, брикету, електроенергії!.

Центральному Комітетові 
Комуністичної партії Радянського Союзу 

Раді Міністрів СРСРучасть в піднесенні всіх галузей сільського господарства. Професійні спілки посилять піклування про задоволення матеріальних і культурних потреб робітників і службовців, подаватимуть Партії більше допомоги в комуністичному вихованні трудящих.Для успішного розв’язання цих завдань профспілки будуть добиватись корінного поліпшення роботи всіх своїх організацій, розвивати профспілкову демократію, зміцнювати зв’язки з масами, рішуче викорінювати канцелярсько-бюрократичні методи керівництва.XI з’їзд професійних спілок СРСР запевняє Центральний Комітет Комуністичної партії Радянського Союзу і Раду Міністрів СРСР в тому, що профспілки виправдають свою високу і відповідальну роль бойових організаторів мас у боротьбі за побудову комуністичного суспільства.Керуючись благородними ідеями пролетарського інтернаціоналізму, радянські профспілки пліч-о-пліч з трудящими зарубіжних країн будуть і далі відстоювати велику справу миру, демократії і соціалізму, боротися за зміцнення міжнародної робітничої єдності.Радянські профспілки завжди були і будуть вірними і активними провідниками політики Комуністичної партії, яка становить життєву основу радянського суспільства.Хай живе Комуністична партія Радянського Союзу — велика вдохновляюча і керівна сила радянського народу в боротьбі за побудову комунізму!Хай живе наш рідний Радянський уряд!Хай живе наша могутня соціалістична Батьківщина! І

XI з’їзд профспілок СРСР від імені сорока мільйонів членів професійних спілок шле Центральному Комітетові Комуністичної партії Радянського 'Союзу і Раді Міністрів СРСР палкий, сердечний привіт.З почуттям величезної радості і усвідомлення високої відповідальності за виконання завдань, що стоять перед профспілками, зустріли делегати з’їзду привітання Центрального Комітету Комуністичної партії Радянського Союзу'і Ради Міністрів СРСР, в якому визначена бойова програма діяльності профспілок, підвищення їх ролі в державному, господарському і культурному будівництві.Професійні спілки, що об'єднують у своїх рядах героїчний робітничий клас і народну інтелігенцію Радянського Союзу, бачать в Комуністичній партії свого мудрого керівника, натхненника і організатора в боротьбі за процвітання великої соціалістичної Батьківщини, за щастя трудящих, за побудову комунізму в нашій країні.XI з'їзд професійних спілок СРСР узагальнив досвід організаторської і виховної роботи профспілок у масах, на основі критики і самокритики виявив серйозні хиби в їх діяльності. З’їзд намітив практичні заходи, спрямовані до того, щоб підвищити боєздатність профспілкових організацій в здійсненні завдань, які стоять перед ними.Профспілкові організації будуть ще енергійніше розгортати соціалістичне змагання за виконання 1 перевиконання виробничих планів кожним підприємством, поширювати досвід новаторів виробництва, очолять народний рух за підвищення продуктивності праці, візьмуть ще активнішу
Закрився XI з'їзд профспілок СРСР15 червня відбулося заключне засідання XI з’їзду професійних спілок СРСР. З’їзд одностайно пірийняв постанову на звітну доповідь про .роботу ВЦРПС, а також затвердив Статут професійних спілок СРСР.Потім з’їзд обрав керівні органи профспілок. Всесоюзна Центральна Рада Професійних Спілок, обрана в складі 174 членів і 55 кандидатів, Ревізійна комісія — у складі 17 чоловік.Головуючий повідомляє, іцо надійшла пропозиція надіслати при

☆

Кронштадт. Біля па
м’ятника видатному ро
сійському флотоводцю і 
адміралу С. О. Макарову.

Фото П. Федотова. 

Прескліше ТАРС.

* 

вітання Центральному Комітетові Комуністичної партії Радянського Союзу і Раді Міністрів СРСР. Делегати зустрічають цю пропозицію буріхливими, тривалими он- лесіками. Текст привітання оголошує тов. А. І. Шевченко.Делегати одностайно схвалюють текст привітання. В залі виникає овація на честь Комуністичної партії Радянського Союзу і Радивсь кого Уряду, на честь могутньої соціалістичної Батьківщини.Голова ВЦРПС М. М. Шверник, 

закриваючи засідання, говорить, що XI з’їзд профспілок є поворотним етапом в історії радянського профруху. Привітання Центрального Комітету подутії і Ради Міністрів — це бойова програма роботи профспілок на найближчий період. Під керівництвом Комуністичної партії профспілки ще тісніше згуртують робітників і всю радянську інтелігенцію, мобілізують їх на нові ПОДВИГИ (В ім’я перемоги комунізму. (ТАРС).



2 СТАЛІНСЬКИЙ ПРАПОР П'ятниця, 18 червня 1954 р.

Відкриття шостої сесії Верховної Ради 
Української РСР16 червня в Києві, у Сесійному залі Верховної Ради Української РСР, відкрилася шоста сесія Верховної Ради Української РСР.У залі засідання депутати і численні ГОСТІ --- ПереДОВИїКИ київських підприємств, діячі науки, літератури і мистецтва, представники партійних, радянських і громадських організацій. В урядових ложах — керівники Комуністичної партії і Уряду Радянської України, члени Президії Верховної Ради Української РСР, міністри.Голова Верховної Ради Української РСР депутат П. Г. Тичина оголошує шосту сесію Верховної Ради Української РСР відкритою і надає слово полові Мандатної Комісії Верховної Ради Української РСР депутатові 0. А. 

Гризі.Верховна Рада затверджує доповідь Мандатної комісії про визнання правильними повноважень новообраного депутата по Полтавському сільському виборчому округу X» 263, замість вибулого депутата М. М. Рожанчука.Верховна Рада Української РСР потім приймає рішення про увільнення від обов'язків заступника Голови Верховної Ради тов. В. 0. Кременицькюто і обирає заступником Голови Верховної Ради Української РСР депутата М. Г. 
Кузьменка.Верховні Рада одностайно приймає такий порядок денний сесії.1. Затвердження Державного бюджету Української РСР на 1954 ріік і звіту про виконання Державного бюджету Української РСР за 1953 рік.2. Затвердження Указів Президії Верховної Ради Української РСР.У першому питанні порядку денного сесії з доповіддю виступив міністр фінансів Української РСР тов. М. Т. Щетинін.— Українська Радянська Соціалістична Республіка, — говорить доповідач,—досягла в 1953 році значних успіхів у (розвитку промисловості, сільського господарства, транспорту, а також у соціально-культурному іі житлово - комунальному будівництві. Своїми досягненнями український народ, насамперед, зобов’язаний мудрому керівництву Комуністичної партії і величезній допомозі і підтримці, яку подають Україні великий російський народ і всі народи нашої Радянської БаТЬ- КІІВЩИНИ.

Омська область. На півдні області, на цілинних землях 
організовується новий радгосп „Сибиряк". Йому в нинішньому 
році належить освоїти шість тисяч гектарів цілинних і перелого
вих земель і виорати під пар п'ятнадцять тисяч гектарів. Робітники 
радгоспу трудяться з великим піднесенням.

На знімку: в польовому стані. У вільний від роботи час 
молоді робітники радгоспу слухають патефон. Прескліше 'ГАРС.

Тов. Щетинін повідомляє, що Державний бюджет УРСР виконаний у 1953 році по доходах на 107,9 процента і по видатках— на 101,7 процента.Державний бюджет Української РСР на 1951 рік вноситься на розгляд Верховної Ради по доходах в сумі 23 мільярди 48,9 мільйона карбованців і по видатках в сумі 22 мільярди 988,2 мільйона карбованців, іцо означає збільшення проти минулого року на 28 процентів.Доповідач підкреслює, що новий бібджет складений у відповідності з Державним бюджетом СРСР, прийнятим першою сесією Верховної Ради СРСР, і забезпечує фінансовими ресурсами широку програму дальшого піднесення всіх галузей народного господарства республіки. В бюджеті відображені зміни, які випливають з передачі Українській РСР Кримської області, створення Черкаської області і підпорядкування республіці підприємств чорної металургії.Характеризуючи окремі статті бюджету, тоїв. Щетинін вказує, що переважна частина коштів бюджету — понад 91,5 процента — направляється на фінансування народного' господарства і на соціально-культурні заходи. В бюджеті передбачені значні суми на житлове будівництво, благоустрій міст, сільських і районних центрів, на видатки по освіті і охороні здоров'я.Асигнування на дальший розвиток сільського господарства визначені в Державному бюджеті УРОР в сумі 1 мільярд 203,4 мільйона карбованців —на 179,3 мільйона карбованців більше, ніж ввділ'яліось по бюджету 1953 року.Закінчуючи свою доповідь, тов. Щетинін говорить:— Український народ разом з усіма братніми народами Радянсько,™ Союзу своєю самовідданою працею забезпечить виконання планів розвитку народного господарства і Державного бюджету на 1954 рік і під керівництвом Комуністичної паїртії внесе свій вклад у справу побудови комунізму в нашій країні.Після співдоповіді голови Бюджетної комісії Верховної Ради Української РСР депутата Л. С. 
Ванденка на сесії почались дебати на доповідь про Державний бюджет Української РСР на 1954 рік. (РАТАУ).

Партійне життя

Парторганізація в боротьбі за піднесення 
колгоспного виробництваВересневий і лютиево-береине- вий Пленуми ЦК КПРС посталили перед радянським народом історичні завдання — протягом 2—3 років круто піднести всі галузі сільського господарства, створити достаток продуктів харчування для населення і сировини для легкої і харчової промисловості.Наша партійна організація сприйняла ці постанови як битву програму дій і енергійно взялась за поліпшення всієї партій- іщ-іполітичної і організаційно- партійної роботи, спрямовуючи зусилля колгоспників і механізаторів на виконання завдань, поставлених партієіо і урядом.Спираючись на актив, партійна організація розгорнула аігіта- ційно-масову роботу по роз’ясненню рішень партії серед хліборобів. Ми провели відкриті партійні і бригадні збори, на яких обговорили постанови вереснево, го і лютнево-березневого Пленумів ЦІЇ КПРС. Згодом організували більш глибоке вивчення цих історичних документів на агрозоотехнічних курсах і в гуртках партійної освіти. Шляхом бесід і регулярних читок газет агітатори роз’яснюють хліборобам чергові завдання. Партійна організація і правління артілі з участю спеціалістів сільського господарства намітили конкретні заходе по виконанню постанов Пленумів ЦК КПРС.Наша артіль — приміська. Тому в заходах по піднесенню сільського господарства ми провідне місце приділили розвитку городництва і садівництва. Для здійснення цих заходів ми збудували теплицю, розширили зрошувальну ділянку і на цій основі

Організовано провести літній відпочинок дітейВ повному розпалі піонерське літо.. Цікаві, захоплюючі дні настали для школярів.Батата учнів відпочивають нині в піонерських таборах в Ііав- лиші і Онуфріївці. Вони влаштовують екскурсії, походи, піонерські косщри, готують колекції і гербарії.В селищах Перемога і Димит- рово розпочали свою роботу два міські піонерські табори, якими охоплено, більше тисячі дітей. Мета міських таборів — якнайкраще організувати відпочинок школярів.Частина учнів шкіл вийшла в подорож по рідному краю. Група екскурсантів середньої школи № 1 виїхала в столицю України — орденоносний Київ. Старша піонервожата цієї школи т. Зі- ненкю разом з комсомольцями' організувала кілька цікавих прогулянок піонерів в ліс, до річки тощо.З екскурсії по, історичних місцях Кам’янки повернулися учні середньої школи' № 4.Проте в ряді шкіл старші пію-
Група учні® середньої школи № 2 ім. М. Горько-го на початку червня зробили піший перехід по маршруту Олександрія — Чигирин по місцях славних історичних подій, які відбувалися 300 років тому. 

значно збільшили площі під посіви овочевих культур і картоплі.Ба вирішальні ділянки цих робіт послали комуністів, досвідчених спеціаліста®. Так, будівництво зрошувальної системи було доручено комуністу т. Оюори- ку. Не дивлячись на великий обсяг роботи, він зумів мобілізувати колгоспників, механізаторів і шефів — працівника® рудоремонт- ного заводу—на успішне виконання завдань.Зрошувальна система збудована у стислий строк—за місяць. Завдяки зрошенню ми забезпечили добрий .розвито® овочевих культур.Успішно впорався з своїм завданням по спорудженню теплиці голова правління т. Бузаньов. Весною ми вирощували в ній ранні овочі—цибулю, редиску, шпі- нат, огірки, помідори тощо, від реалізації яких в артільну касу вже надійшло близько 15 тисяч карбованці®.Здійснено також ряд заходів по механізації трудомістких робіт, виготовленню землеперепнійіних горщечйіш і т. д. Велику роботу довелось провести по збільшенню виробництва овочів і бахчевих та інших культур, на які особливу увагу звертає Пленум ЦК КПРС. Так, в порівнянні з минулим роком площа під кукурудзою в колгоспі збільшилась вдвічі, проса,— в п’ять разі®, овочів—на 15 гектарі®. Набагато розширені також площі кормових культур.На вирішення цих завдань партійна організація спрямувала всю роботу агітколективу, який налічує 16 товаришів і лекторську трупу. Широко, юірганізюване в нас змагання між ланками, бригадами і з колгоспами «Шлях до ко
нервожаті не стали справжніми організаторами піонерської роботи, як того вимагають рішення XII з’їзду ВІКСМ.Занедбала піонерську роботу влітку старша піонервожата, середньої школи № 2 ім. ГюрьтогО' т. Чугун. Вона рідао буває в школі, не цікавиться чим зайняті учні. І не дивно, тому, що, частина школярів тут залишена напризволяще.Не кращі справи і в середній школі № 4. Виконуюча обов’язки старшої піонеірвожатої т. Білоус стоїть осторонь керівництва роботою піонерської дружини.В школі є пришкільні ділянки, на яких піонери з любов’ю трудяться і ведуть спостереження за розвитком рослин. Але все це робиться без участі т. Білоус.Велику роль в організації літнього відпочинку дітей повинен відіпрати міський Палац піонерів. Та його керівники не подбали про здоровий відпочинок школярів. Тут пустує спортивний майданчик, не розгортають роботи гуртки художньої самодіяльності, технічні та інші. Через це Палац

ОЛЕКСАНДРІЯ-ЧИГИРИНЕкскурсанти побували на Бог- дановій горі, звідки Богдан Хмельницький керував своїми військами ® боях проти шляхетської Польщі, відвідали село Субото®®, де за народними переказами поховано тіло Богдана. 

мунізму» та ім. Комінтерну (Ону- ; фріївський район). Лекції, доповіді, бесіди агітаторів, наочна агітація завжди нагадували хліборобам про їх зобов'язання.Псе це сприяло зміцненню трудової дисципліни серед хлііборо- : бів, підвищенню продуктивності і їх праці. Чимало колгоспників, І як, наприклад, Ганна Григор’єва, Да-рія Додатно, Олексій Малин, Марія Малько зразково справляються з дорученою роботою, значно перевиконують завдання, а трактористи тт. Шевченко, ІПут, Паїщевшю, Торба та інші виконували на сівбі і обробітку просапних культур по півтори норми.Як результат, наш колгосп цього року своєчасно і якісно завершив весняну сівбу, успішно провадить обробіток. За ці досягнення рішенням виконкому райради і райкому партії нам присуджено перехідний Червоний прапор.Зараз партійна організація мобілізує хліборобів на зразкову підготовку до збирання врожаю, виконання плану нагромадження грубих і соковитих кюірмііїв. Дегцо вже зроблено, і в цій справі — повністю завершено ремонт простих збираЛННИХ М'ЗШИІН, виготовляються безтарнії, сітки, волокуші, агрегат для механічної очистки і вантаження зерна тощо.Та в нашій робота є чимало й недоліків, промахів і хиб. Особливо неблаготолучіний стан у тваринництві, де продуктивність худоби ще надто низька. На подолання цих недоліків партійна організація і спрямовує зараз всю політмасову і організаційну роботу.
П. КАРАПИШ, 

секретар парторганізації місь
кої сільгоспартілі ім. Леніна.

піонерів зараз відвідує незначна частина школярі®.Старші ігіонеірівюжаті шкал і працівники Палацу піонері® можуть використати багато- форм роботи серед піонері®, цікаво організувати дозвілля дітей. Чому б не організувати спортивних змагань учнів, читки та обговорення на свіжому повітрі цікавих книг, зустрічей зі знатними людьми, відвідання сусідніх колгоспів та підприємств, збирання колекцій і гербаріїв.Ще недостатньо займається організацією літнього відпочинку дітей і відділ по роботі серед шкільної молоді міськкому ЯКОМУ. Він не вимагає від старших піонервожатих живої, творчої роботи серед учнів влітку, організації веселого, забавното відпочинку дітей.Бюро міськкому ЯКОМУ і його актив намітили ряд заходів для усунення хиб і недоліків, що мають місце, в організації дозвілля учні®. Р. БЛАГАЯ,
зав. відділом по роботі серед 

шкільної молоді і піонерів 
міськкому ЛКСМУ.

Учні познайомилися з новими перетвореннями в старовинному місті Чигирині.Повернувшись з подорожі, школярі виготовили фотомонтаж «Піший перехід учнів Олександрія — Чигирин».



П'ятниця, 18 червня 1954 р. СТАЛІНСЬКИЙ ПРАПОР З

За дальше піднесення продуктивності праці

Ривки і штурмівщинаКерівники Байдакіївсьюої брикетної фабрики визнають, що підприємство працює ривками і тому не завжди виконує план. Які ж воли бачать шляхи для забезпечення ритмічної роботи цехів? Насамперед в установці резервню-транспюцтюто обладнання та поліпшенні матеріально- технічното постачання.Безперечно, все це важливо’, але не основне. Головне полягає в умілому використанні техніки, піднесенні виробничої культури, підвищенні рівня технічного керівництва.Про це чомусь замовчує ди- ректорЧКабрики т. Фйгінов. Воно і не дивно. Цим питанням тут не приділяється уваги.Взяти, наприклад, роботу штемпелів. Майже всі вони виробляють на годину три тонни брикету. Можуть же давати на 500 кілограмів більше. Про це пере- кюнлнж доводять практичні діла майстрів тт. Кранга і Демешіка, які добились найвищої продуктивності.Однак їх досвід не вивчається, не поширюється серед інших пресувальників.В цехах не дотримуються виробничої дисципліни, терпимо ставляться до недоліків. На 15 пресі формувальний інструмент зіпсувався. Брикет замість 60 міліметрів виходить товщиною ЗО міліметрів. Механізм ніби заван- тажений повністю, а продуктивність його наполовину менша норми.— Три дні так продовжується, — пояснює пресувальник, т. Замша.—Буїв головний інженер, подивився і пішов. Результатів ніяких.Чимало робітників вноісять пропозиції по’ підвищенню продуктивності праці, поліпшенню використання діючих потужностей, та до голосу, що йде знизу, не прислухаються. Ось приклад. Слюсарі тт. Савченкю’, Байсак, Калашников пропонували переробити натяжне обладнання на пресах. Слюсар т. Костенко подав думку про те, щоб змащувати преси не з боку насосу, а з магістралі.Здійснення творчих задумів новаторів дало б значний економічний ефект. Між тим, ніхто не зважив на цінні зауваження виробничників.Не гаразд і з організацією праці. На весь сушильно-пресувальний цех є лише одна справна тачка, за допомогою якої вивозиться на подвір’я кромка. Діва місяці точаться розмови про- необхідність відремонтувати танки, та ніхто не може вирішити цієї «проблеми».Негативно позначається на роботі те, що й досі немає лічильників, які б показували кількість вироблюваного брикету. Ото ж виходить, що один пресувальник працює добре, інший погано, а одержують вони однаково, бо денний виробіток зміни порівну розподіляється на кількість діючих пресів.Великим резервом збільшення виробітку і поліпшення якості
Піврічний план—виконано достроково(Колектив Олександрі'йської швейної фабрики 16 червня достроково виконав піврічний виробничий план. Продуктивність праці робітників у порівнянні з від

брикету є забезпечення безаварійної роботи сушильних барабанів. Однак працюють вони погано, часто виходять з ладу. 11 червня зіпсувалась шестерня редуктора. Ліквідувати аварію можна було за дві години, але і 14 червня нічого не зробили. Втрачено 480 тонн сушонки. Такі випадки непоодинокі.—Наїм не дають запасних частин, тому й аваїріійміїсть значна, —говорить Т. ФіІЛІІНОВ.В той час на. фабриці наявні всі можливості налагодити випуск деяких важливих деталей, зокрема гідромуфт. Виготовлення цих гідромуфт освоїв рудоремонт- ний завод. Але через високу вартість їх господарники фабрики вирішили відмовитись від такої допомоги. Тоді майстер механічного. цеху т. Кокін організував виготовлення деталей на місці.— Ну, тепер діло піде, — думали брикетники.Та їх сподівання .не виправдались. Давши кілька гідромуфт, в цеху припинили їх робити. І ось результати. Вже три барабани ПРОСТОЮЮТЬ через ВІДСУТНІСТЬ гідромуфт.Про. невміле використання діючих агрегатів свідчить такий факт. Протягом кількох років барабан № 14, оснащений роликовими підшипниками, працює безперервно. А барабани КїК» 1, 2, 3,4 і інші мають ковзальні підшипники і щомісяця виходять з ладу. Треба було, давно встановити роликові підшипники на всі барабани, та цю справу зволікають.Відомо, що продуктивність барабанів набагато залежить від правильної установки живильних пластин. Поставити їх — .річ дуже проста. Однак під час ремонту на це не звертають уваги, внаслідок агрегат завантажується на половину своєї потужності, частина вугілля просипається додолу.Кілька слів про ремонтний день. Його тут як слід не організують, він провадиться формально. У слюсарів піївзмііни витрачається на різні підготовчі роботи, як, наприклад, очистка механізмів від пилу. Залишається З—4 години на ремонт: люди поспішають, часто, недоброякісно виконують завдання, частина агрегаті® залишається навіть не- оглянутою.Подібні неподобства повторюються з місяця в місяць. До них тут звикли.Брикетники вправі пред’являти законні претензії до. колективу Байдаківського вуглерозрізу, який не дотримується встановленої зольності вугілля, вони вправі вимагати від тресту поліпшення матеріально-технічного постачання. Але у них немає ніяких підстав відставати. Час покінчити з нерівномірним випуском продукції, добитись ритмічної роботи, систематичного виконання державного плану.
Рейдова бригада газети 

«Сталінський прапор»: 
М. БУРІН, М. ПОВСТЯНИЙ, 

Ф. ФЕДОРЕНКО.

повідним періодом минулого року значно підвищилась.До кінця місяця буде вироблено продукції на 500 тисяч карбованців.

У райвиконкомі

Про факти знищення соняшника при обробітку 
в колгоспі „Шлях до комунізму"Перевіркою встановлено, що в колгоспі «Шлях до комунізму» при міжрядному обробітку соняшника тракторною бригадою № 10 Олександрійської МТС на площі 8 гектаїріїв більшу половину рослин було знищено.Це сталося внаслідок байдужого ставлення до виконання своїх обов’язків з боку бригадира тракторної бригади Кисельова, його помічника Маменка і тракториста Коваля.Райвиконком відзначив також, що голова колгоспу «Шлях до комунізму» т. Гордецький, агроном МТС т. Сабодаш і бригадир рільничої бригади т. Кривошея не вжили заходів до збереження посіву соняшника, не контролювали якість обробітку. Головний агроном Олександрійської МТС т. Михайло® не вжив у свій час необхідних заходів, щоб у кожному колгоспі були витримані квадрати. Зараз, коли провадиться міжрядний обробіток посівів, т. Михайло® не контролює якості

Надолужити 
прогаянеКолгосп ім. 18 парітконфереи- ціії майже кожний (рік першим у районі розпочинає жнива.Минулого, року тут почали збирання хлібів жатками 25 червня, а комбайнами—29. Немає сумніву, що й цього року жнива в колгоспі розпочнуть раніше, ніж в інших колгоспах.Проте артіль до жнив готується погано. Із 6 жаток (відремон- товано 4. До неадремонтованих жаток невистачає запасних частин, зокрема підшипників, і ніхто. про це не турбується. До того ж, колгоспні ковалі вже цілий тиждень не ремонтують збирального інвентаря, бо з минулої суботи’в кузні немає чим розпалювати горно.У колгоспі відремонтовано 4 кінних гребок та 70 ручних граблів. Проте нічого не роблять тут по обладнанню механізованого току. Голова колгоспу т. Попов безпорадно заявляє, що жнива наближаються, визріває еспарцет, а колгосп ще не має плану збиральної кампанії, не знає, які роботи виконуватиме МТС, а які колгосп.

І. КАНДОВ.

райплалікомісії про хід польових робіт в колгоспах району
станом на 15 червня 1954 року (в процентах до плану)

колгоспи

ім. 1‘2-річчя Жовтня
ім. Молотова
ім. Карла Маркса
ім. Рози Люксембург
ім. Леніна (Протопопівка) 
ім. Енгельса
ім. Ворошилова
ім. 18 з'їзду ВКП(б) 
.Заповіт Леніна" 
ім. Жданова
ім. Володимира Ульянова 
ім. Калініна
ім. Сталіна (Бандурівка) 

робіт, внаслідок чого в колгоспах зони діяльності МТС мають місце факти пошкодження і навіть знищення посівів.Виходячи з цього, виконком зобов’язав дирекцію Олександрійської МТС за знищення посіву соняшника на площі 8 гектарів в колгоспі «Шлях ДО (Комунізму» помічника бригадира тракторної бригади № 10 Маменка і тракториста Коваля з роботи зняти і справу про них передати слідчим органам для притягнення до відповідальності. Ацроному Сабо- дашу оголошено сувору догану. Голова колгоспу Гордецький і бригадир рільничої бригади Кривошея попереджені. Головному агроному Олександрійської МТС Лиха,плову за відсутність контролю при посіві просапних культуїр, -внаслідок чого в окремих колгоспах допущено порушення постанови вересневого Пленуму ЦК КПРС про квадратно-гніздову сівбу і відсутність контролю за якістю обробітку
Косять люцернуВ -колгоспі «Заповіт Леніна» на 160 гектарах визріла люцерна. Тут почали її косовицю.В роботу включено дві кінних

Колгоспи Ровенщини закладають ранній силос

Ровенська область. В колгоспі імені Будьонного, Дубнів- 
ського району, широко застосовується зелений конвейєр. Тут за
сіяно різними культурами на корм для худоби 350 гектарів. Ар
тіль провадить косовицю зеленої маси для годівлі худоби і зак
ладає ранній силос.

На знімку: силосування зеленої маси в колгоспі імені Бу
дьонного.

Фото А. Платонова. (Прескліше РАТАУ).
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100 100 42,5 -
100 97,1 — —
100 — 18 35
100 — 32 —
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85,7 100 — —
74,5 100 20 —■
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ім. 19 з'їзду КПРС 57,4 50 21,2 100
„Прапор комунізму" 57.1 13,3 97,2 64,8
ім. Будьонного 46,1 — 15 —
.Шлях до комунізму* 40 100 54,7 60,8
ім. Хрущова 33,3 — 48,3 —
ім. Сталіна' (Ворошиловка) 20 — 50 —
.Комунар" — —■ 77,7 7,1
ім. 18 партконференції — — 43,7 100
ім. Леніна (місто) — — — 51,9
По Користівській МТС 85,3 22,5 33,3 13,5
По Олександрійській МТС 79,3 38,4 32,3 35,9
По району 80,2 29,3 32,6 24

просапних культур в колгоспах зони діяльності МТС, оголошено догану.Справу про бригадира тракторної бригади Кисельова передано на вирішеная партійної організації Олександрійської МТС.Виконком запропонував правлінню колгоспу «Шлях до комунізму» матеріальні збитки, які завдані колгоспу знищенням посіву соняшника на, площі 8 гектарів з урахуванням .вартості робіт та урожаю, стягнути через народний суд з помічника бригадира тракторної бригади Я» 10 Маменка та тракториста Коваля.Райвиконком своєю постановою від 15 червня зобов’язав директорів МТС, голів сільрад та колгоспів, бригадирів тракторних та рільничих бригад обговорити цей випадок на виробничих нарадах з тим, щоб не допустити пошкодження посівів просапних культур при міжрядному обробітку.
сінокосарки і трактор з трьома косарками на причепі. Скошена люцерна швидко сохне і її зразу ж згрібають.
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Наука і техніка

„Жовте вугілля"
Основними джерелами енергії, 

якими широко користується люд
ство, є кам’яне і буре вугілля, 
нафта, торф, сланці, дрова та ін
ші види палива, а також сила рік 
(«блакитне вугілля»). Всі ці види 
енергії є ні що інше, як перетво
рена енергія Сонця. Так, наприк
лад, кам’яне вугілля — це про
дукт багатовікового розкладу ста
родавніх рослин, розвиток яких 
проходив під впливом сонячного 
проміння. Отже, одержуючи енер
гію з вказаних джерел, людина 
посереднім шляхом використовує 
енергію Сонця.

Відомі також способи і без
посереднього використання тепла 
сонячного проміння — так звано
го «жовтого вугілля». Цим зай
мався ще великий російський вче
ний М. В. Ломоносов, а також 
інші вітчизняні вчені. Але тільки 
при Радянській владі, коли партія 
і уряд створили винятково спри
ятливі умови для розвитку науки 
в нашій країні, вперше вдалося 
поставити проблему використання 
«жовтого вугілля» на справді нау
кову основу.

Про грандіозність запасів цього 
«вугілля» говорять такі приклади. 
Підраховано, що енергія, яку Сон
це безперервно віддає Землі, до
рівнює роботі, виконуваній більш 
як 2 млрд. сучасних парових тур
бін великої потужності. Якби про
тягом року використовувати енер
гію сонячного проміння, що па
дає, скажімо, на територію Півдня 
України (включаючи Крим), то 
це дало б енергії більше, ніж її 
потрібно для всього Радянського 
Союзу.

Частина цієї енергії з допомо
гою різних установок уже успішно 
використовується в народному гос
подарстві Радянського Союзу. 
Найпростішими сонячними уста
новками є так звані «гарячі ящи
ки». Це — звичайні дерев’яні 
ящики з залізним дном, пофар
бованим у чорний колір. Верхня 
частина ящика покрита віконним 
склом або кількома шарами його 
з повітряними проміжками. На 
дні ящика укладаються водопро
відні труби, з’єднані з баком, з 
якого в ящик подається холодна 
вода. Під впливом сонячного про
міння, яке прямовисно падає на 
поверхню цього ящика, вода в 
трубах приблизно за 6 годин на
грівається до температури 80—85 
градусів. Нагріта таким чином во

Поліпшилось кінообслужування
(Лист до редакції)Останнім чаїсом значно поліпшилося юіїнюобсл уживання трудящих радгоспу «Комінтерн».Кіномеханік т. Мирний заздалегідь перевіряє 'Кіноапарат, усуває недоліки. Тому сеанси завжди проходять якісно.Багато робітників і службовців стали постійними відвідува

СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУПІВВ газеті «Сталінський прапор» в «Куточку сатири і гумору» критикувались керівники відділу робітничого постачання, з розпорядження яких була зачинена на кілька днів база на переоблік. Внаслідок цього в магазинах були перебої в тюіргіївлі деякими товарами.Як повідомив заступник начальника відділу робітничого постачання т. Андгуладзе, факти відповідають дійсності. Вжито заходів для безперебійної торгівлі.

да надходить потім в експлуата
ційну сітку.

Відомі й більш досконалі уста
новки: спеціальні трубчасті водо
нагрівачі, сонячні кип’ятильники 
дзеркального типу, сонячні паро
ві котли та інші.

Користуючись цими установка
ми, можна підігрівати воду в ба
нях, пральнях, душових, кухнях, 
сушити овочі, фрукти і зерно, опа
лювати житлові приміщення і 
т. д„ а також підтримувати низь
ку температуру в продуктових та 
інших складах (в цьому разі со
нячна енергія замінює електрич
ну, яка застосовується в деяких 
типах холодильників). Тепер у 
Радянському Союзі є цілий ряд 
таких діючих установок. В Турк
менії, наприклад, працюють 
пральня-баня і склад-холодиль- 
ник, в м. Клинцях, Брянської об
ласті, — сонячна душова і т. д.

Кліматичні умови України, особ
ливо на південь від лінії Київ— 
Харків, дуже сприятливі для ви
користання тепла сонячного про
міння.

Тепер радянські вчені працю
ють над проблемою одержання з 
«жовтого вугілля» електричного 
струму. Це здійснюється з допо
могою так званих фотоелементів, 
які перетворюють енергію світла 
в електричну, а також термоеле
ментів, що дають можливість пе
ретворити теплову енергію в елек
тричну.

Цікавою є й інша важлива на
родногосподарська проблема, роз
в’язанням якої займаються зараз 
наші вчені: примусити рослини 
повніше використовувати енергію 
Сонця. Відомо, що сільськогоспо
дарські рослини в кращому разі 
використовують тільки 2 проценти 
сонячної енергії, яка падає на 
них. Якщо ж цей процент збіль
шити, пристосувавши рослини до 
нових умов, то скоротиться веге
таційний період рослин, значно 
підвищиться врожайність сільсько
господарських культур. А це має 
величезне значення для підвищен
ня матеріального добробуту тру
дящих Радянської країни.

Нема сумніву, що в недалекому 
майбутньому «жовте вугілля» 
знайде широке застосування- в 
промисловості і сільському госпо
дарстві, міцно ввійде, як, скаже
мо, електрика й газ, у побут ра
дянського народу.

М. НАЗАРЧУК, 
кандидат технічних наук.

чами кінокартин. Серед них завідуючий цегельним заводом радгоспу т. Чугуй, телятниці тт. Ря- боїпапка і Підмогильна, коваль т. Гетьманець, штукатур т. Ілю- шин, тракторист т. Скоблюк і багато інших.
О. ШУЛЬГА.

* **В статті «Дві поразки «Шахтаря» газета «Сталінський прапор» писала про погану гру футбольної команди «Шахтар» та її окремих учасників.Як повідомив тренер команди т. Козаков, стаття обговорена на зборах команди. Критика визнана правильною. Щоб усунути недоліки, намічено найближчим часом поповнити команду за. рахунок молодих спортсменів. Особлива увага приділяється тренуванню гравців.

В Корейській Народно-Де
мократичній Республіці швид
ко відбудовується енергетич
не господарство, відроджую
ться і реконструюються елек
тростанції.

На знімку: гідроелектростан
ція, яка відбудовується на 
річці Ялуцзян (Амноккан).

Фото агентства Сіньхуа.

Прескліше ТАРС.

Серед міжнародних проблем, 
які залишилися неврегульованими 
після другої світової війни, основ
не місце займає німецьке питан
ня. В результаті політики, здій
снюваної правлячими колами 
США, Англії і Франції, Німеччина 
досі не має мирного договору і 
залишається розділеною на дві 
частини. Розкол Німеччини і зв’я
зані з ним агресивні плани аме
риканських і західнонімецьких ім
періалістів є постійним джерелом 
міжнародної напруженості.

Необхідність ліквідації проти
природного розколу Німеччини 
стала за останні роки настільки 
очевидною, що уряди США, Ан
глії і Франції не можуть більше 
ухилятися від обговорення німець
кої проблеми. Однак, як показала 
Берлінська нарада міністрів за
кордонних справ, під натиском 
Сполучених Штатів Америки за
хідні держави ставлять обов’язко
вою умовою об’єднання Німеччини 
включення всієї Німеччини в аг
ресивне воєнне угруповання шести 
західноєвропейських країн, яке 
збивають США під назвою «єв
ропейського оборонного співтова
риства».

Така політика в німецькому пи
танні не має нічого спільного ні 
з завданням забезпечення міцно
го миру в Європі, ні з національ
ними інтересами німецького на
роду.

Позиція західних держав щодо 
майбутнього Німеччини найбільш 
яскраво виражена в так званому 
«плані їдена», який дістав свою 
назву за ім’ям міністра закордон
них справ Англії їдена, що вис
тупив з цим планом на Берлін
ській нараді. Виході наради пред
ставники США, Англії і Франції 
вперто намагалися нав’язати цей 
план Радянському Союзові.

Що ж являє собою «план їде
на»? При ознайомленні з ним на
самперед кидається у вічі, що 
автори «плану їдена» обминули 
головний зміст німецької проблеми 
— питання про те, що Німеччина 
повинна бути об’єднана на демо
кратичній і миролюбній основі з 
тим, щоб вона ніколи більше не 
могла загрожувати мирові і без
пеці в Європі.

Наступний приїзд 
Черчілля і їдена в США
НЬЮ-ЙОРК, 15. (ТАРС). Як 

повідомляє вашінгтоиський ко
респондент агентства Ассошіейтед 
Пресе, секретар Білого дому в 
питаннях преси Хегерті оголосив, 
що Черчілль і Ідей приїжджають 
у Вашінгтон 25 червня для неофі
ціальних переговорів з Ейзенхауе- 
ром. Хегерті заявив, що це буде 
«неофіціальна зустріч між прези
дентом і його двома друзями» без 
будь-якого офіціального порядку 
денного, але що обговорювати
меться «багато речей».

ЛОНДОН, 15. (ТАРС). Як по
відомляє агентство Пресе Ассоші- 
ейшн, Черчілль заявив у палаті 
громад, що він і Ідей прийняли 
запрошення Ейзенхауера відвідати 
Вашінгтон і виїдуть у США в 
кінці наступного тижня.

Що таке „план їдена"?
Автори «плану їдена» постара

лися звести питання про об’єд
нання Німеччини до проблеми так 
званих «вільних виборів». Надан
ня німецькому народові можли
вості справді вільно виразити 
свою волю в питанні про майбут
нє Німеччини має велике значен
ня для зміцнення миру в Європі. 
Проте план, запропонований на 
Берлінській нараді західними дер
жавами, спрямований саме на те, 
щоб не дати німецькому народові 
вільно вирішити свою долю.

«План їдена» пройнятий недо
вір’ям до демократичних сил ні
мецького народу. За цим планом 
виборчий закон для загальноні- 
мецьких виборів повинні дати ні
мецькому народові окупуючі дер
жави. Вони ж будуть здійснювати 
контроль над підготовкою і про
веденням виборів. Таким чином, 
проведення загальнонімецьких ви
борів передається в руки інозем
них держав, які мають на терито
рії Німеччини окупаційні війська. 
В той же час самі німці від під
готовки і проведення виборів усу
ваються.

Неважко зрозуміти, що при 
таких умотах нема чого й говори
ти про дійсну свободу виборів, бо 
іноземні держави дістають можли
вість чинити на німецький народ 
нічим не обмежений тиск.

«План їдена» не дає ніяких га
рантій того, що пануюче стано
вище в центральних органах 
об'єднаної Німеччини не буде ти
ми чи іншими шляхами захоплене 
вчорашніми гітлерівцями, які ни
ні закликають до нової реван
шистської війни. Не Ач ід в цьому 
зв’язку забувати про те, що в свій 
час гітлерівці прийшли до влади 
парламентським шляхом. Вони бу
ли ставлениками тих самих ні
мецьких монополій, які тепер зно
ву дістали можливість серйозно 
впливати на політичне життя За
хідної Німеччини.

«План їдена» передбачає далі, 
що загальнонімецький уряд після 
виборів не матиме свободи дій.

Він буде змушений визнати умо
ви боннського і паризького дого
ворів, що мають кабальний ха

Урядова криза у Франції
ПАРИЖ, 14. (ТАРС). Як пере

дало агентство Франс Пресе, ра
дикал-соціаліст Мендес-Франс по
відомив сьогодні президента Коті 
про свою згоду сформувати новий

Заява Мендес-Франса
ПАРИЖ, 15. (ТАРС). Агентство 

Франс Пресе передає:
Повідомляючи на прес-конфе

ренції про свої консультації, Мен
дес-Франс заявив:

«Під час моїх розмов я звертав 
увагу головним чином на стано
вище в Індо-Китаї. Парламент по
винен мати можливість доручити 
новому урядові конкретне завдан
ня по розв’язанню індо-китайської 
проблеми. Я викладу парламенто
ві, як слід добитися цього: зокре
ма, шляхом продовження перего
ворів у Женеві, залишаючись у 

рактер для німецького народу і 
містять зобов’язання ^урясті Ні
меччини в агресивній так званій 
«європейській армії» і північно
атлантичному воєнному угрупо
ванні.

Радянський Союз протиставив 
«плану їдена» свої найбільш пра
вильні пропозиції про об’єднання 
Німеччини і загальнонімецькі 
вільні вибори. Ці пропозиції осно
вуються на тому, що поєднання 
Німеччини є справою самого ні
мецького народу і що сприяти 
на демократичних і миролюбних 
началах можна, тільки спираю
чись на німецькі демократичні 
сили.

Уряд і народи Радянського Со
юзу вважають, що проведення за
гальнонімецьких виборів повинно 
здійснюватися не іноземними оку
пуючими державами, а Тимчасо
вим загальнонімецьким урядом, 
який має бути створений парла
ментами Німецької Демократичної 
Республіки і Західної Німеччини з 
широкою участю демократичних 
організацій.

Щоб запобігти тискові на вибо
ри з боку окупаційних властей, 
Радянський Союз запропонував 
ще до виборів вивести з території 
Східної і Західної Німеччини оку
паційні війська, за винятком об
межених контингентів, необхідних 
для виконання охоронних функцій.

Прийняття радянських пропози
цій поставило б питання про 
об’єднання Німеччини на миро
любних і демократичних началах 
на тверді рейки. Проте представ
ники. США, Англії і Франції від
кинули ці пропозиції.

Пропозиції Радянського Союзу 
пройняті непохитним довір’ям до 
демократичних сил німецького на
роду. Яскравим проявом цього до
вір’я є Заява Радянського уряду 
про відносини між Радянським 
Союзом і Німецькою Демократич
ною Республікою. Віднині Німець
ка Демократична Республіка віль
на вирішувати на власний розсуд І 
свої внутрішні і зовнішні справи, 
включаючи питання взаємовідно
син з Західною Німеччиною.

м. подключніков.

уряд. Покидаючи Єлісейський па
лац (резиденція президента), 
Мендес-Франс заявив, що він поч
не необхідні консультації в цьому 
питанні.

контакті з нашими союзниками і 
приєднаними державами».

«Тепер мені здається, що в Же
неві можна піти по шляху рішен
ня, яке відповідало б сподіванням 
французького народу».

Далі Мендес-Франс вказав, що 
він повинен подумати про підго
товку тексту урядової декларації, 
додавши, що завтра він визна
чить дату, коли він матиме змогу 
стати перед Національними збо
рами.

Редактор В. МАЛЕНКО.
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Сьогодні—
День Повітряного 

Флоту СРСР

День Повітряного флоту
Щороку трудящі нашої 

країни відзначають тради
ційне свято — День Повітря
ного флоту СРСР.

^Партія і уряд, дбаючи про 
зміцнення Радянської держа
ви і забезпечення миру в 
усьому світі, завжди приді
ляли і приділяють велику 
увагу посиленню обороно 
здатності нашої Батьківщи
ни, зокрема, розвиткові віт
чизняної авіації.

На основі соціалістичної 
індустріалізації країни була 
створена за короткий строк 
потужна авіаційна промисло
вість. Радянський Союз пе
ретворився у велику авіацій
ну державу.

Завдяки піклуванню Ко
муністичної партії в країні 
вирощені талановиті авіакон
структори, які створили пер
шокласні літаки й авіаційні 
двигуни, чудові льотчики, що 
по праву вважаються най
кращими в світі.

Сила Радянського Повіт
ряного флоту, моральна стій
кість льотно-технічного скла
ду .його виучка, мужність і 
безмежна відданість Комуніс
тичній партії. Радянському 
урядовії і народові особливо 
яскраво проявилися в роки 
Великої Вітчизняної війни, 
що була суворим і тяжким 
випробуванням для радян
ського народу, для Збройних 
Сил нашої країни.

В ході війни Повітряний 
флот СРСР, взаємодіючи з 
іншими родами військ, з 
честю витримав це випробу
вання, показав свою незапе
речну перевагу над фашист
ською авіацією, а наші льот
чики, безстрашно б’ючись за 
честь, свободу і незалеж
ність Батьківщини, вкрили 
себе невмирущою славою. 
Всесвітньоісторичва. перемога 
у Великій Вітчизняній війні, 
великий вклад в яку внесла 
наша авіація, яскраво про
демонструвала непереборну 
силу радянського суспільного 
і державного ладу, мудрість 
політики Комуністичної пар
тії.

Канал Північний
У Сталінській області почались 

підготовчі роботи по споруджен
ню каналу Північний Донець- 
Донбас довжиною 125 кілометрів. 
Його пуск, .намічений на 1958 
рік, дасть можливість у два-три 
рази збільшити подачу питної 
води для .населення і повністю (за
безпечити водою промислові під
приємства. Новий канал дазво-

Піонерські табори д
У мальовничому кутку села Во- 

рошиловки відкрився МІЖКОЛГОСП
НИЙ піонерський табір. У ньому 
відпочивають діти хліборобів 
сільгоспартілей ім. Ворошилова,

Значними є успіхи і ци
вільної авіації, яка обслужує 
різні галузі народного госпо
дарства і культурного будів
ництва.

Авіація в нашій країні ко
ристується серед трудящих 
великою повагою і пошаною. 
Це знаходить свій вияв, на
приклад, в активній участі 
радянських людей в роботі 
Добровільного товариства 
сприяння армії, авіації і фло
тові (ДОТСААФ). Робітники, 
колгоспники, радянська інте
лігенція без відриву від ви
робництва займаються авіа
модельним, парашутним та 
іншими видами авіаційного 
спорту, незмінно добиваю
чись високих спортивних по
казників.

В цьому році святкування 
Дня Повітряного флоту СРСР 
проходить в обстановці вели
кого політичного і трудового 
піднесення, викликаного но
вими успіхами комуністично 
го будівництва в нашій кра
їні. *

Ці успіхи викликають 
страх і ненависть в імперіа
лістичному таборі. Вороги 
миру і прогресу готують но
ву війну проти СРСР і країн 
народної демократії. Проте 
на варті мирної творчої пра
ці радянського народу, на 
варті миру і безпеки стоять 
овіяні славою Збройні Сили 
СРСР, його армія, морський 
і повітряний флот. Невпинно 
підвищуючи свою майстер
ність в оволодінні першо
класною технікою, наші льот
чики пильно охороняють по
вітряні рубежі Радянської 
держави. Вони, як і весь ра
дянський народ, завжди го
тові до захисту своєї люби
мої соціалістичної Батьків
щини.

Відзначаючи День Повіт
ряного флоту СРСР, наш на
род відчуває законну гор
дість за доблесних льотчи
ків, працівників авіаційної 
промисловості, за радянську 
авіацію, яка несе на своїх 
крилах прапор миру і друж
би народів, великий непере
можний прапор комунізму.

Донець-Донбас
лить також значно розширити 
поливіні площі для вирощування 
картоплі й овочів поблизу вели
ких промислових центрів Дон
басу.

На спеціальних відгалуженнях 
від каналу вода подаватиметься 
для Краматорська, Артемінська, 
Горлівки, бнакієвого, Сталімо, 
Макіївки та інших міст.

і дітей колгоспників
ім. Сталіна (Вороши ловка), 
ім. Хрущова та ін.

Міжколгоспні піонерські табо
ри працюють також у селах Но
сійці і Лікаріївці.

НАКАЗ
Міністра Оборони Союзу РСР

20 червня 1954 р. №95 м. Москва.
Товариші льотчики і штурмани, інженери і техніки, по

вітряні стрільці і радисти, авіаційні механіки і моторис
ти, працівники авіаційної промисловості!

Товариші солдати і матроси, сержанти і старшини!
Товариш;, офіцери, генерали і адмірали!
Сьогодні радянський народ і його Збройні Сили свят

кують День Повітряного Флоту Союзу РСР і відзначають 
нові успіхи в розвитку радянської авіації.

"Поздоровляю вас з Днем Повітряного Флоту і бажаю 
льотчикам 1 всьому особовому складові Військово-Повітря
них Сил і цивільної авіації, конструкторам і всім праців
никам авіаційної промисловості дальших успіхів у роз
витку сучасної авіаційної техніки, в справі підвищення 
могутності нашого Повітряного Флоту.

На ознаменування свята наказую: .
Сьогодні, 20 червня 1954 .року салютувати в столиці 

нашої Батьківщини — Москві' і в столицях союзних рес
публік двадцятьма артилерійськими залпами.

Лай живе радянський повітряний Флот!
Хай живе героїчний радянський народ і його доблесні 

Збройні Сили!
Хай живе Радянський Уряд!
Хай живе Комуністична партія Радянського Союзу, 

велика вдохновляюча і керівна сила нашого народу в бо
ротьбі за побудову комунізму!
Міністр Оборони Союзу РСР Маршал Радянського Союзу 

М. О. БУЛГАНІН.

Сесія Верховної Ради Української РСР
17 червня у Києві закінчилась 

шоста сесія Верховної Ради Ук
раїнської РСР. З .великою актив
ністю депутати обговорили Дер
жавний бюджет УРСР на 1954 
рік і звіт про виконання Дер
жавного бюджету республіки за 
1953 рік.

Всі депутати, які виступили в 
дебатах, одностайно відзначили, 
що новий біОджет повністю від
повідає інтересам народу, забез
печує бурхливий .розвиток усіх 
галузей народного господарства 
Ііесїіубліки.

Депутат 0. Й. Давидов присвя
тив свій (виступ питанням будів
ництва і благоустрою столиці Ра
дянської України. В минулому 
році на розвиток господарства 
міста було витрачено близько 1 
мільярда карбованці® капітало
вкладень. Тільки іна соціально- 
культурні заходи було витра
чено в 2 з лишком рази більше 
коштів, ніж у довоєнному 1940 
році.

Про розвиток, .промисловості 
Донбасу говорив у своєму виступі 
депутат І. І. Михеєв. Великі кош
ти відпускаються державою на 
соціальні іі 'культурно-побутові 
заходи. За останні діва роки в 
Сталінській області введено в 
експлуатацію 873 тисячі квад
ратних метрів жилої площі. Яс
кравим прикладом піклування Ра
дянської держави про потреби 
трудящих області є постанова. 
Уряду про будівництво каналу 
Північний Донець—Донбас.

Депутат 0. П. Чернявський го
ворив про те, що партійні, радян
ські іі господарські організації 
Одеси вживають всіх заходів до 
того, щоб подати практичну допо
могу трудівникам села у розв'я

занні поставлених перед .ними 
завдань. Далі він вказує па не
обхідність передбачити в бюджеті 
асигнування на поліпшення енер
гопостачання міста, будівництво 
житлових і культурно-побутових 
об’єктів, поліпшення міського 
транспорту.

— Рік у рік, — говорить де
путат І. В. Левченко, — збіль
шуються бюджетні асигнування 
на поліпшення культурно-побу
тових умов трудящих. Промовець 
„росить Верховну Раду УРСР 
передбачити в бюджеті будівниц
тво в місті Хмельницькому мар
меладно-зефірної фабрики, нового 
хлібозаводу, а також розширення 
і реконструкцію міського водо
проводу.

Яскраві приклади навів у своїй 
промові депутат 0. Г. Дудкін про 
розвиток економіки й культури в 
Дніпропетровській області. Він 
просить передбачити в Держав
ному бюджеті асигнування на ро
боти по поліпшенню водопоста
чання Дніпропетровська і його 
робітничих селищ, розширен
ня внутріміського електротранс
порту.

Депутат Ф. Т. Коваль розповів 
про соціалістичні перетворення, 
здійснювані у Львові і Львівській 
області. Порівняно з довоєнним 
1940 роком доходи по бюджету 
збільшились на. 238 мільйонів 
карбованців. Основні суми бюд
жетних асигнувань були направ
лені на- господарське, соціально- 
культурне будівництво і .на по
ліпшення обслужування трудя
щих.

Про виробничі успіхи трудя
щих Кримської області говорив 
депутат М. Г. Кузьменко. В Кри
му, сказав віїн, налічується 163

Пам’яті 
Горького

18 червня минуло вісімнадцять 

років з дня смерті 0. М. Горького 

— великого російського, письмен

ника — основоположника, радян
ської літератури, невтомного бор

ця за справу комунізму.

Трудящі нашої ікіраїни свято 
шанують пам’ять любимого пись- 
менника. Його книги користую
ться величезною популярністю. 
За даними Всесоюзної книжкової 
палати, твори Горького за роки 
радянської влади видавалися в 
СРСР 2.120 раз.їх загальний ти
раж —близько 80 мільйонів апри- 
мірників. Твори вийшли в світ 
72 мовами.

Державне видавництво худож

ньої літератури завершує в цьо

му році видання тридцятитомното 
зібрання творі® 0. .4. Горьїкого.

санаторії і будинки відпочинку. 
Тільки за останні три роки на 
нове будівництво і оснащення 
здравниць Криму держава витра
тила понад 420 мільйонів кар
бованців. То®. Кузьменко ставить 
питання про додаткові асигнуван
ня на дальший розвиток крим
ських курортів, промислових 
міст і насамперед міста Керчі — 
центра металургійної промисло
вості області.

З заключним словом виступив 
міністр фінансів УРСР таїв. М. Т. 
Щетинін. Він повідомив, що Ра
да Міністрів Української РСР 
розглянула запропоновані Бюд
жетною комісією поправки до 
бюджету і приймає їх, а внесені 
депутатами пропозиції Рада Мі
ністрів старанно розгляне і прий
ме вздпонідні рішення.

(Верховна Рада одностайно -за
тверджує Державний бюджет Ук
раїнської РСР і звіт п]ю вико
нання Державного бюджету рес
публіки за 1953 рік. Бюджет за
тверджений по доходах в сумі 
23 мільярди 79 мільйонів 433 
тисячі карбованці® і тю видат
ках — в сумі 22 мільярди 988 
мільйонів 180 тисяч карбованців 
з перевищенням доходів над ви
датками в 91 мільйон 253 ти
сяч карбованців.

Потім Верховна Рада заслухала 
доповідь секретаря Президії Вер
ховної Ради Української РСР 
В. Е. Нижника про Укази Пре
зидії Верховної Ради УРСР, 
прийняті в .період між сесіями, і 
одностайно затверджує їх.

На цьому шоста сесія Верхов
ної Ради Української РСР закін
чила свою роботу.

(РАТАУ).
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З А К О Н
про Державний бюджет Української Радянської 

Соціалістичної Республіки на 1954 рік
Верховна Рада Української Радянської Соціалістич

ної Республіки постановляє:
Стаття 1. Затвердити поданий Радою Міністрів 

Української РСР Державний бюджет Української Ра
дянської Соціалістичної Республіки на 1954 ірік з 
прийнятими по доповіді Бюджетної «місії змінами, а 
саме: по доходах їв сумі 23.079.433 тис. 'карбованців і 
по видатках в’ сумі 22.988.180 тис. карбованців з пе- 
іювищешіям доходів над видатками в сумі 91.253 тис. 
карбованців і, крім того, перехідні лишки бюджетних 
коштів на 1 січня 1955 року в сумі 576.634 тис. 
карбованців.

Стаття 2. Встановити в Державному бюджеті Ук
раїнської РСР на 1954 [рік видатки на фінансування 
народного господарства в сумі 7.434.246 тис. карбо
ванців і, крім того, за рахунок власних коштів під
приємств і господарських організацій в сумі 6.327.433 
тис. карбованців, а всього в загальній сумі 13.761.679 
тис. карбованці®, що означав збільшення проти 1953 
.року на 6.854.273 тис. карбованців.

Стаття 3. Встановити в Державному бюджеті Укра
їнської РСР на 1954 рік асигнування на соціально- 
культурні заходи .в загальній сумі 13.598.722 тис. 
карбованців, що означає збільшення проти 1953 року 
на 1.063.575 тис. карбованців.

Видатки на окремі види соціально-культурних за
ходів встановити в таких розмірах:

а) по освіті і культурі — на .початкові, семирічні 
і середні шюоли загального навчання, технікуми й ін
ші середні спеціальні учбові заклади; на вищі учбові 
і науково-дослідні заклади; на школи фабрично-завод
ського учнівства; курси й тншіі заходи по підвищен
ню кваліфікації робітників, колгоспників, інженерно- 
технічних працівників; на бібліотеки, палаци і будин
ки культури, клуби, театри, пресу і на інші заходи по 
освіті і культурі — в загальний сумі 7.822.891 тис. 
карбованців;

б) но охороні ВДОрОіВ’я і фізичній культурі на 
лікарні, диспансери, родильні будинки, дитячі ~ ясла, 
санаторії та інші установи по поданню медичної допо
моги населенню; на спортивні і фізкультурні заходи 
— в загальній сумі 4.203.344 тис. карбованців;

в) по соціальному забезпеченню і соціальному стра
хуванню — на пенсії і допомогу інвалідам пращі і їх 
сім’ям; на утримання будинків інвалідів і^на інші 
пенсії —їв загальній сумі 1.572.487 тис. карбованці®.

Стаття 4. Затвердити республіканський бюджет 
Української Радянської Соціалістичної Республіки на 
1954 рік по доходах в сумі 18.704.220 тис. кароо- 
ванціїв і по видатках їв сумі 18.612.967 тис. карбо
ванців з перевищенням доходів над видатками в с^мі 
91. 253 тис. карбованців і, крім того, перехідні лиш
ки бюджетних колітів на 1 січня 1955 іроку в сумі 
103.477 тис. карбованців.

Стаття 5. Затвердити бюджети місцевих Рад на 
1954 рік в таких сумах:

м. Києва

По доходах По видатках
(в гис. к Р б. )

585722 585722
м. Севастополя 116595 116595
Вінницької області 569562 569562

Волинської області 289024 289024
(Ворошиловградської юбласт і 658945 658945
Дніпропетровської області 789732 789732
Дрогобицької області 302688 302688
Житомирської області 482451 482451
Закарпатської області 313047 313047
3 апорійької області 463070 463070

Київської області 481814 481814
Кіровоградської області 381670 381670
Кримської області 434823 434823
Львівської області 469137 469137
Миколаї'вської області 352215 352215

Одеської області 716339 716339
Полтавської області 505174 505174

Ровенської області 284853 284853
Сталінської області 1172481 1172481
Станіславеької області 343525 343525
Сумської області 440540 440540
Тернопільської області 351630 351630
Харківської області 841997 841997
Херсонської області 297815 297815
Хмельницької області 474420 474420

Черкаської області 414583 414583
Чернівецької області 258093 258093
Чернігівської області 447701 447701

Стаття 6. Встановити перехідні лишки бюджетних
коштів по місцевих бюджетах областей на 1 січня
1955 року в сумі 473.157 тис. карбованців, в тому 
числі: по м. Києву — 12.755 тис. карбованців, м. Се
вастополю — 1.500 тис. карбованців, Вінницькій об
ласті — 23.580 тис. карбованці®, Волинській області
— 10.830 тис. карбованців, Ворошиловградсьюій об
ласті — 22.665 тис. карбованців, Дніпропетровській 
області — 27.010 тис. карбованців, Дрогобицькій об
ласті — 10.530 тис. карбованців, Житомирській об
ласті — 19.440 тис. карбованців, Закарпатській об
ласті — 10.625 тис. карбованців, Запорізькій області 
—16.530 тис. (карбованців, Київській області — 
19.800 тис. карбованців, Кіровоградській області — 
14.500 тис. карбованців, Кримській 'області —13.000 
тис. карбованців, Львівській області — 16.090 тис. 
карбованці®, Миколаївській області — 12.150 тис. 
карбованців, Одеській області—24.967 тис. карбо
ванців, Полтавській області — 20.350 тис. карбован
ці®, Ровенській області — 10.190 тис. карбованців, 
Сталінській області — 40.565 тис. карбованців, Ста- 
ніславській області — 11.850 тис. карбованців, Сум
ській області — 18.060 тис. карбованців, Тернопіль
ській області— 13. 710 тис. карбованців, Харківській 
області — 28.460 тис. карбованців, Херсонській об- 
області — 10.629 тис. карбованців, Хмельницькім об
ласті — 19.260 тис. карбованці®, Черкаській області 
—16.921 тис. карбованців, Чернівецькій області— 
8.930 тис. карбованців, Чернігівській області —
— 18.260 тис. карбованців.

Стаття 7. З установлених на 1954 рік відраху
вань від загальносоюзних державних податків і дохо
дів у Державний бюджет Української Радянської Соці
алістичної Республіки передати в місцеві бюджети:

а) з надходжень від податку з обороту в бюдже
ти: міста Києва — 4,3 проц.; міста Севастополя — 
25,2 проц.; Вінницької області — 19,0 цроц.; Волин
ської області — 57,4 п;роц.; Ворошиловградської об
ласті — 8,0 проц.; Дніпропетровської області—3,6 
проц.; Дрогобицької області — 28,3 проц.; Житомир
ської області—23,7 проц.; Закарпатської області — 
22,1 проц.;. Запорізької області — 8,0 проц.; Київ
ської області—14,4 проц.; Кіровоградської області— 
22,1 проц.; Кримської області—7,5 проц.; Львівської 
області —8,3 проц.; Миколаївської області — 14,3 
проц.; Одеської області — 6,0 проц.; Полтавської об
ласті—15,6 проц.; Ровенської області—41,0 проц.; 
Сталінської області—6,7 проц.; Станіславської області 
—*32,2 проц.; Сумської області—16,9 проц.: Терно
пільської області —61,4 проц.; Харківської області 
—3,0 проц.; Херсонської області — 18,5 проц.; 
Хмельницької області—35,2 проц.; Черкаської області 
—25,8 проц.; Чернівецької області — 19,4 проц. та 
Чернігівської області—27,0 ігроц.;

б) в ід доходів машинно-тракторних станцій — 
25 проц.;

в) з надходжень від прибуткового податку з насе
лення в бюджети: Сталінської області — 7 проц.; 
м. Києва, Ворошилювградської та Харківської облас
тей—10 проц.; Дніпропетровської області—14 проц.; 
Одеської області—21 проц.; Запорізької та Кримської 
областей—25 проц.; м. Севастополя та Миколаївської 
області—ЗО проц.; Львівської області—35 проц.; 
Херсонської області—40 проц.; Вінницької, Кірово- 
прадської, Полтавської, Сталіславської та Чернівецької 
областей — 50 проц.; Сумської області—55 .проц.; 
Житомирської області—60 проц.: Дрогобицької області

м. Київ, 17 червня 1954 року.

Інформаційне
17 червня відбувся перший 

пленум Всесоюзної Центральної 
Ради Професійних Спілок, обра
ної XI з'їздом профспілок СРСР.

Пленум розглянув організацій
ні питання.

Пленум ойрав Президію ВЦРПС 
у складі 21 чоловіка.

Пленум обрав головою ЙЦРПС 
тов. Шверника М. М., заступни
ком голови — тов. Соловйова 
Л. М.„ секретарями ВЦРПС — тт. 
1’орошкіна І. В., Гурєєва І. П.,

— 64 проц.; Закарпатської, Ровенської, Тернопіль
ської та Хмельницької областей—70 проц.; Черкаської 
та Чернігівської областей—75 проц.; Волинської об
ласті—80 проц.; Київської області—81 проц.;

г) з надходжень від податку на нежонатих, одино
ких і малосімейних лромадям СРСР в бюджети: Во- 
рогаилювградської та Сталінської областей—13 проц.; 
Дніпропетровської області — 19 проц.; Харківської 
області—25 проц.; Запорізької області—31 проц.; 
Одеської області—33 проц.; Кримської області—37 
проц.; міста Києва—>38 проц.; Львівської області—
49 проц.; міста Севастополя — 50 проц.; Сумської 
області—64 проц.; Миколаївської області—66 проц.; 
Станіславськюї області—67 проц.; Кіровоградської 
області—70 проц.; Полтавської та Херсонської облас
тей—73 проц.: Волинської та Чернівецької областей 
—75 проц.; Житомирської та Закарпатської областей 
—76 проц.; Хмельницької області—77 проц.; Ровен
ської області—79 проц.; Вінницької області — 80 
проц.; Дрогобицької області—85 проц.; Черкаської 
області—87 проц.; Тернопільської області—92 проц.; 
Київської та Чернігівської областей—94 проц.;

д) з надходжень від сільськогосподарського подат
ку в бюджети: Сумської області — 25 проц.; Він
ницької та Полтавської областей—28 проц.; Київ
ської, Черкаської, Чернігівської та Хмельницької об
ластей—ЗО проц.; Житомирської та Кіровоградської 
областей—31 проц.; Харківської області—35 проц.; 
Запорізької області—40 проц.; Дніпропетровської, Ми
колаївської, Одеської та Херсонської областей—50 
иіроц.; Сталінської області—57 проц.; Кримської об
ласті—60 прощ.; Волинської, Закарпатської, Львів
ської та Чернівецької областей—70 проц.; Дрогобиць
кої та Ровенської областей—75 проц.; Оганіслав- 
ської та Тернопільської областей—80 проц.; Вюро- 
шиловградської області — 90 проц.; м. Севастополя— 
100 проц.;

е) з надходжень від прибуткового податку з кол
госпів ’— 40 прощ.;

є) від суми державної позики, розміщеної серед на
селення, в бюджети Ворошиловградської області —
25 проц.; Дніпропетровської та Сталінської областей—
26 проц.; Харківської області—27 проц.; Запорізької 
області—29 проц.; м. Києва—35 проц.; Львівської та 
Одеської областей38 проц.; Херсонської області—
39 проц.; Вінницької, Волинсьрюї, Дрогобицької, Жи
томирської, Закарпатської, Київської, 'Кіровоград
ської, Миколаївської, Полтавської, Ровенської, Ста- 
ніславсьюої, Сумської, Тернопільської, Хмельницької, 
Чернівецької, Черкаської та Чернігівської областей —
40 проц.; м. Севастополя та Кримської О'блас'гі —
50 проц.;

ж) від лісного доходу в бюджети: Закарпатської 
та Станіславе ь«ї областей—20 проц.; Волинської, 
Київської та Ровенської областей—ЗО проц.; Крим
ської області—40 проц.; Черкаської області — 48 
проц.; Вінницької, Дрогобицької, Житомирської та 
Чернівецької областей—50 проц.; Харківської області 
—60 проц.; Хмельницької області—65 проц.; Львів
ської області—70 проц.; Чернігівської області—90 
прощ.; Вороши.човградської, Дніпропетровської, Кіро
воградської, Одеської, Полтавської, Сумської та Тер
нопільської областей—100 процентів.

Стаття 8. Затвердити звіт про виконання Держав
ного бюджету Української РСР за 1953 рік: по дохо
дах 18.183.634 тис. карбованці®, по видатках 
18.252.367 тис. карбованців; перехідні лишки бюд
жетних коштів на Ісічня 1954 року в сумі 469.861 
тис. карбованців.

Голова Президії Верховної Ради Української РСР Д. КОРОТЧЕНКО.

Сенретар Президії Верховної Ради Уираїнської РСР В. НИЖНИК.

повідомлення про Пленум ВЦРПС
Коїробову П. Н., Попову II. В., 
Шевченка А. 1.

На засіданні Ревізійної комі
сії, обраної XI з’їздом профспі
лок, головою Ревізійної КОМІСІЇ 
обраний тов. Кувшинов Я. С.
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СТОРІН КА
Нам сяють зорі комунізму

Нам сяють зорі комунізму.
Вони вже ось—на виднокрузі!
Ми кроком Леніна 1 Сталіна залізним 
До йих ідемо спільно, друзі.

Несем ми радість дням майбутнім,
І з нами в ритмі—пісня й праця. 
Кремлівські Зорі п'ятикутні 
Шляхи освітлюють до щастя.

Будуєм величні споруди,
Нові прокладаємо канали, 
Щоб на землі радянській всюди 
Сади 1 ниви розквітали.

Для нас нема тепер на світі
Ні перепон, ані дистанцій, 
Бо й день продовжує ясніти 

нічних огнях електростанцій.
П. СУМАРОКОВ.

селище Димитрово.

Дві с
Ганить агар срібні хвилі, 
я вони біжать,
Б'ють об берег, вигравають,
Дзвінко хлюпотять.
Обабіч сади квітучі
П зелені луги.
0 Диіиро-рі'ка метуча—
Круті береги!

«-•Скільки чисті твої води
■V море течуть,
Ото ж стільки дві сестриці
Іікупі живуть.
Ой, багато було горя
На їхнім віку,

* Вони разом все долали

естри
І лихо, і тьму.
Шлях до світла пробивали, 
Спільно пліч-о-пліч;
Тільки в Жовтень вільні стали, 
Як скорили ніч.
Зараз сестри в повній силі,
В красі і в цвіту
В комунізм ідуть щасливі, 
По вірнім шляху.
Україна і Росія,
Як одна сім’я —
Ордени .в обох на грудях 
Леніна-вождя.

Мих. ВДОВЕНКО.
с. Петрово.

Великий
18 червня минуло вісімнадцять 

років з дня смерті великого ро
сійського письменника, основопо
ложника радянської літератури, 
невтомного борця за перемогу ко
мунізму ' торжество миру в усьо
му світі — Олексія Маїкіеиімоівича 
її рько-іхі.

Ще з дитинства Горький на 
власному досвіді пізнав «універ
ситети життя» в умовах 'капіта
лістичного ладу. Все ним пере
жите в роки «ходіння по Руїсі», 
знайомство з передовою револю
ційною літературою зробили ве
ликий вплив на формування йото 
світогляду, на весь творчий шлях 
письменника. Вирішальне знамен
ня в його творчості мала безпосе
редня участь у революційному ру
сі, близькість і дружба з В. І. 
Леніним і Й. В. Сталіним, під 
впливом яких він міцно стаїв на 
шлях соціалістичного 'реалізму.

Побачивши в особі робітничого 
класу єдину силу, яка їв союзі з 
трудящим селянством, під керів
ництвом Комуністичної партії мо
же повалити владу каїпііталісті® і 
поміщиків і зробити Росію, як 
він пророче писав, «найяскраві
шою демократією землі», Горький 
все своє життя присвятив бороть
бі за щастя трудового народу.

В своїх творах — від невели
ких оповідань до таких монумен
тальних творінь, як «Життя Кли-

російський письменник
ма Самгіїна», — Горький правди
во, з іреалістичіник позицій пока
зу б благородство і мужність тру
дового народу, його сердечність і 
внутрішню кірасу, співає гімн Лю
дині, радому соколу, вільному 
творцеві свого щастя. В той же 
час письменник нещадно- бичує 

Олексій Максимович ГОРЬКИЙ.

міщан, дармоїдів, експлуататорів, 
зриває маски з носіїв гнилого лі
бералізму, викриває звірине об
личчя капіталізму.

Особливе місце -в літературній 
спадщині Горького займає роман 
«Мати» — класичний твір сотдіа- 

лістичіноіго реалізму, який поклав 
початої; пролетарській художній 

Р о д и я е

літературі. В цьому романі пись
менник на основі справжніх 
фактів розкрив процес перерос
тання стихійного протесту трудя
щих мас у свідому організовану 
боротьбу проти царизму і каагіта- 
ліізму, показав зростання і фор
мування професійних революцій), 
перів, вперше в художній літера
турі відобразив керівну і спрямо
вуючу 'роль Комуністичної партії 
в підіготовці революції.

Будучи о«но®о.положниікюм ра
дянської літератури, Горький 
весь свій могутній талант пись- 
меніниіка-патріота і саме життя 
віддав боротьбі за процвітання 
нашої Батьківщини, за успішне 
будівництво комунізму.

Н-еперевершеиі творіння Горь
кого, пройнжгі революційним гу
манізмом, по,вагою до людиіни- 
творця, стали найулюбленішими 
книгами не тільки трудящих на
шої Батьківщини, але й усього 
передового людства. Всесвітню 
славу іі любоїв Гюірький здобув 
стоїм життям -подвигом на благо 
трудового народу своїми чудовими 
по ідейній глибині, по силі і кіра
сі художнього зображення тво
рами, пройнятими глибокою жит
тєвою ніраівдою, духом революцій
ної боротьби і вірою в могутні і 
невичерпні сили народів нашої 
великої Батьківщини, які буду
ють комунізм.

А. МАТВЄЄВ.

Совершеннолетие
ІОноіпе исполнилось семнадцать.
Непривмчнмм кажетея порой,
Что тьі «зрослим можешь називаться 
II приступить к. жизии трудовой.

Иролетели годьі незаметно, 
Бот уже и вьпгускнме сдал. 
Тьі получишь аттестат заветньїй, 
0 котором долго так мечтал.

С ним тьі стал, как будто повзрослее
11 ощределил тьі внбор свой,
Оправдать пред Родиной сумеешь 
Атестат, полученньїй то-бой.

Анатолий УРБАН,

ученик 10 класса ередней школи № 12.

Я йду по росистой тропинке, 
Ароматом берези диша.
В каждом кустнке, в каждой бьілинке 
Как тьі, Родина-мать, хороша!

Я люблю тебя ранней весною, 
Когда всюду журчат ручейки, 
Когда мне рассьіпает с тобою 
Голубой небосвод огоньки.

Я люблю тебя в дьімке тумана,
И когда пожелтеют поля, 
Високо журавлей каравани 
ГІролетают родние края.

Когда светятся окна узором, 
И фата опускается с криш, 
Как невеста под белим убором 
Ти, Отчизна родная, стоишь.

Снова будут цветами росинки, 
Желтьій лист и узор на окне, 
Но любовь, как весной на тропинке, 
Неизменной осталась во мне.

Остаюсь неразлучен с тобою,
А за то, что живу и творю,
Я, как син, с задушевной любовью
—Мать, спасибо тебе!—говорю.

Семен БОБЬІЛЕВ. 
г. Александрия.

Войнів чанам

сква. В залах історичного музею організована виставка 
^.цоларункіь. РРФСР від братніх народів країни. Ці подарунки на
діслані в ознаменування 300-річчя возз'єднання України з Росією.
/ . . ..V На знімку: в залі виставки подарунків від українського

народу.
Фото Л. Портера. Гірескліше ТАРС.

Воййіївка іі раніше так же звалась. 

Час минув і стала вже не та.

Все змінилось, все тут іншим стала, 

А село зростає, все зрості.

Скрізь були тут мазанки-ха/гиінки,

В лоз похилених то там, та тут тини!

А тепер які стоять'будинки!

Рівні, мов шнурочки, паркани!

У будинках світло електричне, 

Майже в кожній хаті приймачі, 

Грейдерна дорога пролягла велично— 

Нею мчаться власні «Москвичі».

І в середню школу із книжками

На «Орльюпку» їде піонер,

А якими пишними садами

Славиться колгосп наш'— мільйонер.

А яким він через роки стане,

Як розквітне наше ще село,

А які, дивіться, люди стали!

Яж одягнені! Чи це (колись було?

Тут колись шарманка в’яло

Піднімала вулицею чвари.
А тепер у клубі два баяни 

Обливають музикою пари..

Тут була освіта не у моді.

«Грамотний» був лише писар на селі,
А тепер не рідко у колгоспі

Лекції читають ланкові.

Войнівка росте і молодіє,
Вся сховалась під садів шатро.

Навіть Інгулець старенький, милий, 

Так розливсь, неначебто Дніпро.

Що ж, ростіть, красуйтесь, вюйніївчани. 

До нових висот спрямовуйте свій літ. 

Тільки той від життя не відстане, 

Хто невпинно йде у комунізм.

Іван ШАПОВАЛ

с. Войнівка.
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МІЖНАРОДНИЙ ОГЛЯДКуточок сатири і гумору
Вже другий

Це було два роки тому...
Милуючись статуєю шахтаїря, 

тільїки-но встанов.темою на роз
вилці доріг біля середньої школи 
№ 6, завідуючий мгськкомунтое- 
пом Йосип Прокопович Кашури- 
чев з захопленням мовив:

— Віднині 'красуватись їй тут 
емблемою шахтарського міста. Ку
ди б хто не їхав, куди б хто не 
йшов — гляне і...

На жаль, закінчити цю пое
тичну фразу Йосипу Прокоповичу 
не вдалося. Смикнувши його за 
полу, літній робітник у спецовці 
•вугільника з докором запитав:

А провалля біля самої статуї 
«бачите?

•Кашуричев скоса глянув на. 
непроханого укажчика, але, при
ховавши роздратування, бадьоро 
відповів:

— Подумаєш, провалля! Та ми 
тут такий майданчик, утнемо, що 
кожний залюбується. Ажурну 
огорожу поставимо, квіти розве
демо...

•Минув рік, минає і другий. За 
цей час вугільники Олександрії 
дали країні мільйони тонн пали-

Будівельне управління (начальник т. Бе- 
ренштам) здає в експлуатацію нові житлові будинки 
з багатьма недоробками, що викликає справедливі 
нарікання трудящих.

—Ви кажете, т. Беренштам, що цей будинок 
уже заселили? А я бачу, там ще йдуть будівельні 
роботи.

—Та це жильці деякі недоробки закінчують.

Як поживаєте, Петро Костян
тинович, які питання вирішуєте? 
Чи не про гас часом дбаєте, отой 
самий гас, що ви припинили про
давати в нашому місті.

Не хоіроше, Петро Костянтино
вич. Тиждень вирішується пустя- 
кове питання, цілий тиждень! А 
СКІЛЬКИ ще пройде днів, поки ви 
все досконало продумаєте, зважи
те, обміркуєте, налагодите як слід 
торгівлю.

Кажете, щоб люди замість гасу 
брали брикет, що продавця ігус-

•В Олександрії розпочались зма
гання з баскетбол». У змаганнях 
беруть участь баскетболісти Ки
єва, Львова, Дніпропетровська і 
Олександрії.

Сьогодні ці змагання закін
чаться.

* **
В Кіровограді відбулись зма

гання з басжетбола на першість

рік минає...
,ва. В самому місті і на робіт
ничих селищах виросли сотні но
вих будинків та інших споруд.

А ось на розвилці доріг, біля 
середньої школи № 6, все зали
шається без змін. Повий завіду
ючий мі свіжому нгоспом Яків Пи
липович Глушко,як і його попе
редник, не раз заприсягався впо
рядкувати майданчик. Чимало з 
цього приводу було прийнято рі
шень. Та далі слів і писанини 
справи не посуваються. Терито
рія навколо статуї шахтаря якою 
раніше була, такою і залишилаїсь.

Щодня повз статую мчать їв 
автомашинах керуючий трестом 
«Олексаіндоіявугілля» Альошин, 
його заступник Петрушенко та 
•інші керівні товариші. І кожного 
разу на цьому самому місці со
ромливо повертають голови в про
тилежний бік.

Проте при всій своїй соромли
вості вони ніяк не спроможуться 
впорядкувати майданчик, серед 
якого височить постать шахтаря.

С. ОПАНАСЕНКО.

Ді ла торговельні
тили у відпустку. М-да. Що й 
•казати, діла, діла...

Нагадую вам, Петре Костянти
новичу, тане. Коли будете писати 
наказ про причини поганої робо
ти магазинів зміпгторгу, яким 
ви керуєте, не забудьте пом’яну
ти і себе не тихим, а злим, їд
ким словом. Вкажіть, що ви лю
дина безвідповідальна, що саме 
черев вашу неповорткість стали
ся провали на торговельному 
фронті. А втім, і без вашого за
пітнілого визнання все ясно..

СПОРТИВНА ХРОНІКА 
області. В них взяла участь 
команда баскетболістів добровіль
ного спортивного товариства 
« Шахтар».

(Команда баскетболістів Олек
сандрі! зайняла друге місце.

* **
У фінальних іграх на першість 

області з волейбола, .що днями 
відбулась в Кіровограді, олександ

Швидкій допомозі 
потрібна допомога

Тишу в кімнаті здоровпункту 
Семенівського вуглерозрізу пору
шує пронизливий телефонний 
дзвііїнок.

— Чергова медична сестра 
швидкої допомоги Фесун слухає, 
— відповідає жіночий голос.

— Прошу вас терміново на
правити машину швидкої до
помоги, — прохає старший май
стер Семенів'сьїкої брикетної фаб
рики т. Кохреідзе.

—іМ аш и ну ?—.перепитує сест
ра. — Не можу.

—Як так? Розумієте, моя жін
ка. в непритомному стані. Допо
можіть, будь ласка,—‘благає Ко- 
хреідае.

—Нічого зробити не можу. Мій 
час чергування закінчився. До 
того ж, я віжс не сестра швидкої 
допомоги, а сестра медпункту.

Знову дзвінок.
—'Санітарну машину? — пи

тає медична сестра К. Богмат.— 
Чого до мене звертаєтесь? Просіть 
її в гаражі.

—При чому ж тут гараж, ви 
ж швидка допомога,—здивовано 
каже робітник Семенівського ву
глерозрізу т. Вальков.

—Я вам раджу дзвонити в га
раж, швидкої допомоги нема., вже 
вісім годин,—безапеляційно за
являє Богмат.

Динно, але факт, в робітничо
му селищі Диімитроїво міськздоров- 
•відділом заведено такий порядок, 
що пункт швидкої допомоги пра
цює лише з 8 годин вечора до 8 
тодин ранку.

Трудящі селища з іронією го
ворять:

—Наша швидка допомога по
требує негайної допомоги.

Правильно сказано, дуже пра
вильно.

П. ЩЕГЛОВ.

Під наказом обов’язково по
ставте свій підпис — Бабич.
Тільки пишіть розбірливо, без 
закарлючок, скажімо так, як заві
дуючий МІСЬКТЮРПВВДДІЛ'ОМ Семе- 
ха. Між іншим, недалеко він пі
шов від вас, Петро Костянтино
вич. Хоч і підпис його на розпо
рядженнях легко прочитати, але 
дуже важко зрозуміти, чому Ки
рило Кирилович займає іроль сто
роннього спостерігача, глухий до 
запитів трудящих.

рійська. команда завоювала тре
тє місце.

♦ ♦
•

Вчора з Олександрії в Дніпро
петровськ виїхала футбольна 
команда «Шахтар». Вона візьме 
участь у змаганнях на першість 
республіканської ради добровіль
ного спортивного товариства 
«Шахтар».

Хто перешкодив 
розв'язання 

корейського питання
Обговорення . корейського пи

тання на Женевській нараді мі
ністрів закордонних справ 15 
червня було припинене, незва
жаючи на те, що погоджене рі
шення про остаточне мирне вре
гулювання в Кореї не досягнуте. 
Відповідальність за такий резуль
тат обговорення в Женеві ко
рейського питання цілком лягає 
на делегацію Сполучених Шта
тів.

Позиція, яку зайняли на .на
раді в корейському питанні де
легації (Корейської Наїродіно-Діеімо- 
кіраїтичної Республіки, Китай
ської Народної Республіки і Ра
дянського Союзу, створила всі 
передумови для успішного роз
в’язання цієї важливої міжна
родної проблеми. Делегація 
КНДіР, ж відомо, внесла кон
кретний план врегулювання в Ко
реї. План передбачав створення 
єдиного, уряду Кореї після прове
дення загальнокоірейських вибо
рів, які забезпечили б вільне 
волевиявлення корейського наро
ду. План вказував також на не
обхідність виведення всіх інозем
них збройних. сил з корейської 
території і забезпечення мирного 
розвитку Кореї державами най
більш заінтересованими в під
триманні миру на Далекому Сході.

•Цей план, який повністю від
повідає сподіванням і прагненням 
усього корейського народу, під
тримали делегації СРСР і Китаю. 
Вони безустанно шукали шляхів 
зближення точок зору учасників 
наради, вносили багато пропози
цій, спрямованих на 'досягнення 
погодженого рішення.

Добитись позитивного рішен
ня в корейському питанні пере
шкодило лише одіне — лінія, яку 
вели в Женеві американські пред
ставники та їх союзники.

Делегація США одну за одною 
відхиляла всі пропозиції в ко
рейському питанні, які вносили 
представники країн демократич
ного табоіріу. За всі сім тижнів 
обгОВОреіННЯ .В ЖеИСВІ КОІР'І'ЙІСІЖОГО 
питання США так і не подали 
свого власного плану розв'язання 
цієї проблеми.

Зате делегація США взяла на 
себе ініціативу в тому, щоб при
пинити і зірвати обговорення 'ко
рейського' .питання на Женевській 
нараді. Більше того, США рішу
че відхилили пропозиції делега
цій Радянського Союзу, КНДР і 
Китаю про те, щоб учасники Же
невської наради, 'припиняючи за
раз обговорення корейської про
блеми, зобов'язались підтримати 
мир у Кореї і проД'О'В.жі’вати свої 
зусилля по мирному врегулюван
ню корейського питання. Саме 
на вимогу делегації СПІД обгово
рення корейського питання в Же
нені закінчилось без прийняття 
погоджених рішень.

•V своєму виступі 15 червня
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глава радянської делегації тов. 
В. М. Молотов вказав, що держа
ви, які брали участь в агресії 
проти Корейської Парадно-Демо
кратичної Республіки, поставили 
перед собо-ю завдання поширити 
антина роди и й південмакоірейс ьіки іі 
режим на Північну Корею і на
магались 'використати для цього 
Женевську нараду. В’ясувалось, 
що це не вийде. Тоді делегації 
цих держав вирішили, що не по
трібно ніякої угоди, ніякої дого
вореності. Ось чому, підкреслив 
Молотов, у Женеві не вдалось до
говоритися в корейському пи
таний.

Політична криза 
у Франції

12 червня у Франції виникла, 
криза, яка виразилася в тому, що 
більшість депутатів Національних 
зборів (парламенту) проголосува
ла проти довір’я урядоциРочолю- 
ванюму прем’єір-м'іініїстром Лань- 
єлем. Урядові Лаіньєля довелось 
піти у відставку.

'Вихід уряду Ланьєля у від
ставку безпосередньо зв’язаний з 
тривалою боротьбою французько
го народу ііроти проаі^рикан- 
ської зовнішньої політигТ. про
вадженої правлячими колами 
країни.

Уряд Ланьєля, всупереч праг
ненням французького народу, ак
тивно підтримував агресивні пла
ни 'США. Особливо яскраво це 
проявилося в івдо-китайському 
питанні.

іііірипивеїния французької агре
сії в Індо-Китаї настійно вима
гають інтереси Франції. Проте 
уряд Ланьєля не тільки нічого не 
зробив для припинення цієї вій
ни, але, навпаки, навіть йіедя-. 
того, як почалась Женевська на
рада, продовжував змовлятись із 
США про розширення агресії в 
ІндО'Житаї і втятнення в неї ряду 
інших держав.

Така політика природно ви
кликала глибоке невдоволення 
народних мас Франції. Проти по
літики Ланьєля виступила біль
шість членів парламенту. Коли 
Ланьєль під час дискусії по ін-~ 
^-китайській проблемі зажадав 
голосування про довір’я урядові, 
проти нього голосувало -306 де
путатів, тоді як підтримали Лапь- 
єля лише 293 чоловіка.

Формування нового уряду Фран
ції доручене відомому французь
кому політичному діячеві Мен- 
дес-Франсу, який не раз крити
кував позицію уряду Ланьєля в 
іііндо-китайському питанні і ви
словлювався за мирні переговори 
про припинення в Індо-Китаї аг
ресивної війни.

Зарубіжна преса повідомляє,, 
що правлячі кола США стурбова- 
ні відставкою уряду Ланьєля. 
Американські імперіалісти повв| 
ністю усвідомлюють, що цей уря 
провалився в результаті зростаю
чого опору народу Франції під
ступам агресорів.

А. БОБРОВ.
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Найважливішим завданням професій
них спілок є розгортання всенародного 
соціалістичного змагання, залучення до 
змагання всіх робітників, подання дійової 
підтримки цінній ініціативі учасників 
змагання.

За живе, оперативне 
керівництво змаганням

Повітряний парад 
на Тушинському аеродромі в Москві

В привітанні XI з'їздові 
професійних спілок СРСР 
Центральний Комітет Кому
ністичної партії Радянського 
Союзу і Рада Міністрів 
СРСР закликали профспіл
ки піднести свою роль в дер
жавному, господарському і 
культурному будівництві, ак
тивніше допомагати паїртії в 
справі комуністичного вихо
вання трудящих, в мобіліза
ції їх творчих сил на загаль
ну справу боротьби за кому
нізм.

XI з’їзд підкреслив як 
’Ч^но з найважливіших зав

дань профспілок — розгор
тання соціалістичного зма
гання, залучення до нього 
всіх робітників і подання 
всілякої підтримки його 
учасникам, поширення досві
ду передовиків.

Профспілкові організації 
Олександрії в цьому році де
що поліпшили свою роботу, 
але недоліків в їх діяльності 
ще ба__ио, <?срфливо" в справі 
керівництва соціалістичним 
змаганням.

Чимало шахткомів, буді
вельних комітетів, місцевко
мів ще не позбулись форма
лізму, бюрократичних мето
дів і нерідко живу, творчу 
справу опошляють. Ось ха
рактерний приклад. На Бай- 
даківській брикетній фабри
ці цех № 1 в березні доміг
ся найкращих показників. За 
рішенням фабкому 8 квітня 
йому було вручено перехід
ний Червоний прапор. В 
травні цех відстав, не вико
нав план, але й досі цей пра
пор не відібрано. /

Фабрика працює ривками, 
неритмічно, і це тому, що 
виробнича і трудова дисцип
ліна перебуває на низькому 
рівні, виникають часті по
ломки 1 аварії механізмів, 
обладнання використовується 
погано. Зрівнялівка 1 знео- 
сібка й досі не ліквідовані.

Про такі неподобства доб
ре відомо фабкому і його 
голові т. Чурсіну, але вони 
примирились з ними.

Успіх змагання буде тоді, 
коли його учасникам повсяк
денно створюватимуться умо
ви для виконання взятих зо
бов’язань. Однак про це за

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - —- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Переробка овочів і фруктів нового врожаю

На підприємствах Українського 
консервного тресту почався се
зон переробки овочів і фруктіїв 
нового врожаю. В цьому році пад- 

25 червня—сесія міської Ради депутатів трудящих
Доводиться до відома депутатів міськради, що 25 червня ц. р. 

об 11 годині ранку в залі засідань відбудеться 18 сесія міської Ради 
депутатів трудящих.

Виконком міської Ради депутатів трудящих.

бувають на шахті № 2-3, 
Семенівському вуглерозрізі, 
будівельних управліннях Ди- 
митроївського тресту і тресту 
«Укрвуглемонтаж». Не див
но, що саме тут частина ро
бітників не тільки не вико
пує взятих зобов’язань, але 
й норм.

Змагання — жива, твор
ча справа. Воно не терпить 
формалізму, стандарту, ру
тини. Між тим, на ряді під
приємств змагання обюро
крачують, зводять всю робо
ту лише до збирання догово
рів, які потім кладуть у 
довгу шухляду. Так посту
пають на рудоремонтному 
заводі. Завком «охоплює» 
всіх змаганням, а в суть 
справи не вникає, не попу
ляризує успіхи передовиків, 
не поширює досвід кращих.

Головне в змаганні —під
тягувати відсталих до рівня 
передовиків, впроваджувати 
прогресивні методи, робити 
їх надбанням всіх робітни
ків. ,

Проте райком профспілки 
вугільників, очолюваний тов. 
Клименком, стоїть' осторонь 
цих важливих завдань. Рай
ком за паперами не бачить 
живих людей, йому невідо
мо, як на місцях розгорну
те змагання, як працюють 
передовики.

Вугільники за почином 
москвичів прагнуть неухиль
но підвищувати продуктив
ність праці, збільшувати ви
пуск продукції. А чим зай
мається райком: добивається 
усунення недоліків в роботі, 
підтримує цінні починання 
виробничників, збирає раціо
налізаторів? Ні. Все пущено 
на самоплив.

З таким неправильним 
ставленням до змагання тре
ба покінчити. Слід рішуче 
боротись з тими, хто пере
кручує, опошлює принципи 
соціалістичного змагання, 
хто гальмує впровадження 
передового досвіду.

Керувати змаганням треба 
оперативно, конкретно, пред
метно. Добитися цього —не
відкладне завдання проф
спілкових організацій нашо
го міста.

приємства тресту .виготовлять на 
40 мільйонів банок консервів 
■більше, ніж торік.

(РАТАУ).

20 червня сотні тисяч трудя
щих столиці нашої Батьківщини 
були присутні на Тушинському 
аеродромі в Москві, були свідка
ми яскравого, величного і неза
бутнього видовища — повітря
ного параду.

До 12 години дня лишаються 
лічені хвилини. На трибуні ‘свят
ково прикрашеного будинку Цен
трального аероклубу СРСР імені 
В. II. Чкалова появляються то
вариші М. 0. Булганін, К. 6. 
Ворошилов, Л. М. Каганович, 
Г. М. Маленков, А. І. Ніколи, 
М. 3. Сабуроїв, М. С. Хрущов, 
0. І. Киричемко, П. К. Понома- 
ренко, М. М. Шверник, М. А. 
Суслов, П. М. Поепєлов, Марша
ли Радянського Союзу і Марша
ли авіації. Глядачі тепло віта
ють керівників паїртії і уряду.

Рівно опівдні' прозвучали фан
фари. Оркестр виконує Держав
ний гімн Радянського Союзу. 
Гримлять залпи артилерійського 
салюту.

Повітряний парад відкрили лі- 
таки-прапороносці. На головній 
машині — прапор з портретами 
В. І. Леніна і ЇЇ. В. Сталіна. Ін
ші літаки несуть прапори 
Військово - Повітряних Сил, 
ДОТСААФ, шістнадцяти союзних 
республік.

СЛАВА 
КПСС

Ці два. слова строєм літаків 
ЯК-18 накреслили в небі пілоти 
ДОТСААФ.

Перший відділ повітряного 
параду був присвячений показо
ві досягнень льотчиків, плане
ристів, авіамоделістів Добровіль
ного товариства сприяння армії, 
авіації і флотові. Льотчики 
Дрожжин і Л&вриненко, сімка 
машин, яку вели жіїнки-льотчи- 
ці на чолі з Героєм Радянського 
Союзу Мариною Чечньюївою, 24 
літаки, які вів льотчик Голоіва- 
нов, виконували в повітрі цілий 
каскад фігур вищого пілотажу. 
Машини робили віїражі і спіралі, 
петлі і півпетлі Нестерова, пере
верталися через крило, викону
вали повороти на гірці, серії бо

Про участь комсомольських організацій в заготівлі кормів 
у колгоспах і радгоспах у 1954 році

ЦК ВЛКСМ прийняв постано
ву про участь комсомольських 
організацій в заготівлі кормі® у 
колгоспах і радгоспах у 1954 
році. ЦК ВЛКСМ зобов’язав ком
сомольські організації взяти най
активнішу участь у заготівлі 
кормів, .проведенні догляду за 
кормовими культурами і будів
ництві силосних споруд. У зв’яз
ку з цим запропоновано’ комсо
мольським організаціям широко 
розгорнути серед комсомольців і 
молоді змагання за виконання 
і перевиконання встановлених 
планів нагромадження кормів по 

чок на віражі... Спортсмени, які 
оволоділи льотною справою без 
відриву від виробництва, демон
стрували справжню майстерність 
пілотування.

На зміну літакам прийшли 
планери. Шість планеристів ви
конували спіраль із зниженням 
до 500 метрів. Вперше демон
струвався виліт планера за до
помогою автостарту. Червоно
крилий планер був викинутий з 
аеродрому з такою силою, що 
планерист Чеботарьов деякий 
час йшов угору, користуючись 
інерцією. Набравши висоту 600 
метрів, планер виконав перево
рот, петлі Нестерова, політ по 
колу. На параді була ще одна 
новинка — планер з махаючими 
крилами. Він кружляв, ширяв, 
знижався і зноіву набирав висо
ту. Інстружтор-планерист Київ
ського аероклубу Рудницький, 
який летів на цьому планері, 
зробив посадку тут же на Ту
шинському аеродромі. Вперше на 
святі були показані авіамоделі, 
які управляються по радіо. Вони 
піднялись на висоту 150—200 
метрів і літали по прямокутни
ку, робили ліві і праві віражі, 
відтінки і, нарешті, відмінно 
зробили посадку на те місце, 
звідки стартували.

Досягнення бойової авіаційної 
техніки і майстерність льотчи
ків були показані в другому від
ділі повітряного свята. Не встиг
ли глядачі провести очима ре
активний винищувач майора 
Лапшина, що вробив дві петлі 
Нестерова з поворотом на пікі
руванні, подвійну бочку, пере
ворот на гірці..., як почався по
каз зустрічного пілотажу двох 
лапок реактивних винищувачів.

іВ небі п’ять реактивних лі
таків, очолюваних полковником 
Бабаєвим. Нони йдуть в зімкну
тому строю, ніби зв’язані, вико
нуючи петлі Нестерова, з пово
ротами на пікіруванні. Цілу се
рію інших фігур вищого1 пілота
жу виконала дев’ятка реактив
них винищувачів, яку вів Герой 
Радянського Союзу полковник

В цк влксм

кожному колгоспу і радгоспу. 
ЦК ВЛКСМ рекомендує комсо
мольським організаціям створю
вати молодіжні бригади і ланки 
по ©інокюсіїнню, будівництву си
лосних споруд, закладанні сило
су, організувати масові виходи 
молоді на заготівлю кормі® і до
гляд за посівами кормових куль
тур. У потрібних випадках залу
чати за погодженням в паїртор- 
гами молодь міст і селищ.

З метою активної участі ком
сомольських організацій в робо
тах по створенню в колгоспах і 
радгоспах міцної бази, ЦК ВЛКСМ 

Шульжішко. Наприкінці другого 
відділу понад 300 реактивних 
бомбардувальників і винищува
чів блискавично' проносились де
в’ятками, хвиля за хвилею. До
свідчені льотчики вели цю ар
маду, що заволоділа небом над 
Тушино.

Повітряно - десантний відділ 
відкрили 36 вертольотів МІ-4. 
Москвичі з інтересом спостеріга
ли, як ці машини, що нагадують 
величезних бабок, висіли низько 
над полем і сідали на траву. 
Задня частина фюзеляжу верто
льотів розкривалась і звідти ви
вантажувались артилерійські 
гармати, виїжджали автотягачі. 
Ще кілька секунд, і автомобілі 
з гарматами на причепі колоною 
рушили по аеродрому. Десант ви
саджено. Вертольоти без розбігу 
піднялись і ланками залишили 
поле. Над аеродромом прокотила
ся хвиля опДесків.

Парашутисти показали свою 
майстерність на святі в при- 
стрілочному стрибку, затяжних 
стрибках із затримкою розкрит
тя парашуту до десяти секунд.

Як завжди, парад завершив 
повітряний десант. Тридцять 
шість літаків ІЛ-12 скинули па
рашутистів з висоти 400 метрів. 
Сотні різнобарвних куполів за
колихалися в повітрі...

Повітряний парад в Тушино 
(головний керівник Маршал аві
ації II. Ф. Житарєв) показав но
ві досягнення нашого Повітря
ного флоту. Досягнення авіації 
нерозривно зв’язані з успіхами 
народного господарства, з пере
могами, які здобуває радянський 
народ під керівництвом Комуніс
тичної партії.

» »
*

20 червня на ознаменування 
свята в столиці нашої Батьків
щини — Москві і в столицях со
юзних республік відбулись на
родні гуляння, змагання спорт- 
сменів-льотчикіїв, парашутистів, 
був проведений салют двадцять
ма артилерійськими залпами.

(РАТАУ).

визнав за необхідне оголосити 
Всесоюзне соціалістичне змаган
ня районних комсомольських ор
ганізацій по заготівлі кормів.

Для переможців соціалістич
ного змагання встановлені двад
цять перших, п’ятдесят других і 
тридцять третіх місць, а також 
двісті особистих премій — ручні 
годинники.

Підсумки Всесоюзного соціаліс
тичного змагання комсомоль
ських організацій по заготівлі 
кормів будуть підбиті в жовтні 
1954 року.

(РАТАУ).
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Комсомол—велика сила на селі
В. СЕМИЧАСТНИЙ, секретар ЦК ВЛКСМ.

Постанови вересневого і лют
нево-березневого Пленумів ЦК 
КПРС — бойова програма даль
шого прискореного розвитку 
всього сільського господарства*. 
Боротьба за круте піднесення 
сільськогосподарського виробниц
тва — найважливіше всенаїрод- 
не завдання, кровна справа ком
сомолу і всієї радянської молоді.

Ленінський комсомол є вели
кою силою на села. Досить ска
зати, що майже в усіх МТС і 
радгоспах створені комсомоль
ські організації. Два мільйони 
комсомольців працюють в кол
госпах, близько трьохсот тисяч
— в МТС і понад двісті тисяч
— в радгоспах.' Майже дві ти
сячі комсомольців обрані голова
ми колгоспів, більше сімдесяти 
тисяч є бригадирами рільничих 
бригад, завідуючими тваринниць
кими фермами, ланковими. В ря
дах ВЛКСМ понад 50 тисяч спе
ціалістів сільського гоїсподаїрст- 
іва. З середовища комсомольців і 
молоді виросло* багато чудових 
передовиків сільського господар
ства.

Вересневий Пленум ЦК КіПРС 
зобов'язав комсомольські органі
зації ще сміливіше і наполегли
віше виступати застрільниками 
соціалістичного змагання, впро
вадження у виробництво пере
дових методів праці, найнові
ших досягнень сільськогосподар
ської науки і практики.

У боротьбі за створення в на
шій країні достатку продоволь
чих товарів і сировини для про
мисловості багато сільських ком
сомольців проявляють цінну іні
ціативу й творчий почин. На
приклад, комсомольські організа
ції Ставропольського, Красно
дарського, Алтайського країв, 
Тамбовської, Херсонської, Нов
городської, Свсрдловської та ін
ших областей ширять соціаліс
тичне змагання серед молодіж
них тракторних бригад за одер
жання високих урожаїв і добру 
якість робіт.

Виконуючи вказівки вересне
вого Пленуму ЦК КПРС про 
зміцнення постійних кадрів у 
тваринництві, первинні органі
зації направили на постійну ро
боту в тваринництво більше 
200 тисяч комсомольців і молоді.

Успіх дальшого піднесення 
тваринництва багато в чому за
лежить від створення міцної 
кормової бази. Комсомольці 
Псковської області взялися їв 
цьому році очистити від каміння 
і чагарників п’ятнадцять тисяч 
гектарів лук і пасовиськ, збуду
вати своїми силами силосні спо
рудження місткістю на двадцять 
тисяч тонн і закласти сто п’ят
десят тисяч тонн силосу. Мож
на було б продовжити приклади 
зростання творчої активності 
сільської молоді в боротьбі за 
піднесення всіх галузей сіль
ського господарства.

Після зарахування механіза
торів у штат машинно-трактор комсомолу.

<►-------------------------

Семінар секретарів парторганізацій 
колгоспів і МТС

Недавно в міському колгоспі 
ім. Леніна відбувся семінар се
кретарів парторганізацій колгос
пів і МТС району.

.Учасники семінару заслухали 
доповіді секретарів парторганіза
цій: колгоспу ім. Леніна т. Ка- 
рапиша про досвід роботи парт- 

них станцій в МТС створені ве
ликі комсомольські організації. 
13а останній час їх робота поміт
но пожвавішала. З ініціативи 
комсомольської організації На- 
деждинської МТС Ставрополь
ського краю молоді механізатори 
оволодівають будівельними про
фесіями: муляра, тесляра, елек
тромонтажника та іншими. Цей 
почин широко підхоплюється ме
ханізаторами країни. Все більше 
зміцнюються зв’язок і сіпівдруж- 

I иіїсть між комсомольськими ор
ганізаціями МТС і колгоспів. Так, 
комсомольська організація Саль- 
ської МТС Ростовської області 
тепер більшість господарських 
питань розв’язує в тісному кон
такті з комсомольськими органі
заціями колгоспів, землі яких 
обробляє МТС. Вони бувають од
ні у одних на зборах, разом роз
в’язують господарські справи, 
проводять спільні вечори, лекції, 
спортивні змагання.

(Комсомольці, вся радянська 
молодь з великим піднесенням 
зустріли постанову Пленуму ЦК 
КІІРС «Про дальше збільшення 
виробництва зерна в країні і 
про освоєння цілинних та пере
логових земель». На заклик пар
тії й уряду в усіх кутках на
шої Батьківщини відгукнулися 
сотні тисяч молодих ентузіастів. 
У комітети ВЛКСМ надійшло по
над 400 тисяч заяв від молоді з 
просьбою послати освоювати но
ві землі. Понад 80 тисяч добро- 
вольців-ікомсомольців вже при
було на місце і приступило* до 
роботи.

Участь в освоєнні нових зе
мель — тепер одно з найбільш 
бойових і найважливіших зав
дань комсомолу.

Проте було* б помилкою не по
мічати, що рівень роботи окре
мих організацій ВЛКСМ все ще 
відстає від завдань, які висуває 
партія, від зрослих запитів мо
лоді.

XII з’їзд ВЛКСМ відзначив, 
що багато' комітетів комсомолу 
замість організації молоді на 
розв’язання практичних завдань 
нерідко .займаються загальними 
розмовами, не відчувають відпо
відальності за стан справ на 
підприємствах, у колгоспах, 
МТС, радгоспах, проходять мимо 
фактів порушення молоддю тру
дової дисципліни, невиконання 
виробничих норм і завдань. З’їзд 
комсомолу поставив найважливі
ше завдання — забезпечити рі
шучий ‘Поворот комсомольських 
організацій до більш активної 
участі в державному, господар
ському і культурному будівниц
тві, в усьому громадсько-полі
тичному житті країни.

Справа честі кожної сільської 
комсомольської організації —-до
класти всіх сил до того, щоб 
повністю виконати великі і від
повідальні завдання, поставлені 
ЦК КПРС в привітанні з’їзду 
ВЛКСМ, в рішеннях XII з’їзду

оргаїнізації по виконанню поста
нов вересневого і лютнево-берез
невого Пленумів ЦК КПРС і се
кретаря парторганізації артілі 
«Шлях до комунізму» т. Авра- 
м-еика про організацію масово- 
політичної роботи серед хліборо
бів і механізаторів.

Підвищуймо продуктивність праці, 
рівняймось на передовиків змагання
Достроково

Значну виробничу перемогу 
здобув колектив заводу «Черво
ний ливарник». 21 червня ним 
виконана шестимісячна програ
ма. Продуктивність праці робіт
ників у порівнянні з відповід
ним періодом минулого року під
вищилась на 5 процентів.

Соціалістичне змагання, яке 
розгорнулося за прикладом пере
дових московських підприємств, 
сприяло зростанню виробітку 
верстатників. Понад сто чоловік 
вже працюють в рахунок серпня. 
Виробничі успіхи є результат то
го, що на заводі застосовуються 
передові методи, удосконалюється 
технологічний процес.

Запозичуючи досвід новатора 
Середньо-волзького верстатобудів
ного заводу Василя Колеоова, то
карі тт. Береговий, Сербов, За- 
дорожіний вдвічі підвищили про
дуктивність праці.

Найкраще працює механічний 
цех, очолюваний т. Пушкарьо- 
вим. Він міцно тримає завойова
ний перехідний Червоний прапор 
заводоуправління.

Д. ЄРЕМЕНКО, 
секретар парторганізації заводу 

«Червоний ливарник».

Піврічний план 
—виконано

Завдяки соціалістичному зма
ганню трудівники Олександрій
ського міськхарчоіком*бінату до
строково, 16 червня, виконали 
план першого півріччя.

Зараз комбінат випускає про
дукції значно більше, ніж в ми
нулому році. Так, випуск хлібо
булочних виробів збільшився на 
12 процентів, безалкогольних на. 
поїв — на 24 проценти.

-Перед у змаганні ведуть брига
ди майстрів хлібю-булочяюто цеху 
Миколи Іванова і Гамни Криво- 
шеї, а також зміна майстра цеху 
безалкогольних напоїв Степана 
Турбаївського. Керовані ними 
колективи виконують норми на 
130—150 процентів. й

м. кизіль.

Понад план
Колектив гудзикової фабрики 

закінчив івиюоінаиня піврічної ви
робничої програми. Завдяки по
ліпшення використання облад
нання, підвищення продуктив
ності праці тільки в червні ви
дано продукції додатково* до пла
ну більше як на 7 тисяч кар
бованців.

М. САМИНСЬКИЙ, 
директор Олександрійської 

гудзикової фабрики.

★
Запоріжжя. Колектив домен

ного цеху заводу „Запоріжсталь" 
бореться за виконання річного 
завдання і видачу понадплано
вого чавуну. Хороших показни
ків добивається старший горно
вий доменної печі № 2 комсо
молець Володимир Дрижд. З по
чатку року він видав сотні тонн 
чавуну понад план.

На знімку: старший горновий 
Володимир Дрижд.

Фото А. Красовського. 
Прескліше ТАРС.

Коли брикетники будуть 
працювати ритмічно?

Успіх виконання плану нашої 
теплової електростанції голов
ним чином залежить від чіткої 
ритмічної роботи Байда кінської 
брикетної фабрики. На жаль, 
брикетники працюють нерівно, 
допускають штурмівщину, що 
призводить до невикористання 
діючих потужностей на двох під
приємствах.

Останнім часом брикетна фаб
рика погіршила свою роботу. Від 
зниження парового навантажен
ня ми вимушені викидати пар 
-в атмосферу, зупиняти агрегати 
і вводити котли їв резерв. Вна
слідок виникає перевитрата па
лива і електроенергії.

Ми, як чергові інженери елек
тростанції, бачимо, що на фаб
риці немає потрібного порядку і 
відповідальності командирів ви
робництва за доручену справу.

Днями мені довелось дзвонити 
на фабрику, щоб вияснити при
чину збросу навантаження. Від
повідь я одержав лише через ЗО 
—40 хвилин. Змінного* інженера

Додатково до виробничої— - 
програми

Понад 600 тисяч штук цегли 
додатково до шестимісячного пла
ну випустив цегельний завод № 1 
Димитровсьтого тресту. З 12 
червня всі цехи працюють в ра
хунок другого півріччя.

На заводі поліпшилось вико
ристання механізмів. Це дозво
лило підвищити продуктивність 
праці робітників на 5 процентів. 
Від зниження собівартості про
дукції зекономлено 150 тисяч 
карбованців.

На 13 днів раніше строку
Рудо-ремонтний завод на 13 

днів раніше строку виконав пів
річний план по випуску валової 
продукції. -У порівнянні в від
повідним періодом минулого ро
ку продуктивність праці робіт
ників зросла на 5 процентів.

У змаганні ва дострокове ви
конання шестимісячного плану 
кращих показників добились ко- 

фабрики розшукати по телефону 
дуже важка справа. Іноді йдис
петчера немає на місці. Деякі 
з них, як, наприклад, Создатеніко 
після приймання зміни по* дві 
години зайняті складанням зві
тів.

Коли до нього звернешся з 
якимось питанням, він грубо 
відповість: «Не заважайте мені 
писати, я зайнятий».

На Байдаківській брикетній 
фабриці треба навести порядок, 
поліпшити організацію виршт 
ництва. Ми не можемо- далі ми
ритись з тим, що вона працює 
ривками. Енергетики вимагають 
від брикетників покінчити з та
ким ненормальним явищем, до
битись того, щоб обидва колеіЙР' 

тиви максимально завантажува
ли обладнання, працювали за 
графіком, щодня -справлялись в 
-встановленим планом.

М. МАЛЯРЕНКО, 
черговий інженер теплової елек

тростанції тресту «Олексан- 
дріявугілля».

'Цегельники провели значну ро
боту по удосконаленню техноло
гічного процесу, (впровадженню 
методу лауреата Сталінської пре
мії Павла Дуванова. Нині з кож
ного кубометра каналу печі зні
мається на 400—500 штук, цег
ли більше НОфМИ.

В. САХАЦЬКИЙ,
директор цегельного заводу

№ 1.

лективи слюсарного, механічно
го і ковальського цехів.

Нині -колектив працівників 
заводу закріплює -досягнуті успі
хи, вишукує нові резерви й 
можливості для того, щоб в 
липні добитись значно кращих 
показників.

М. ВАСИЛЕНКО, 
працівник рудоремонтного 

заводу.
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Наполегливо підносити всі галузі сільського господарства
Досвід роботи чабана Івана Іванова

Серед тваринників нашого ра
йону заслуженою повагою корис
тується чабан артілі ім. 19 з’їз
ду КПРС Іван Гнатович Іванов— 
нині кандидат на Всесоюзну сіль
ськогосподарську виставку. Цей 
колгосп мав значні досягнення в 
розвитку тваринництва, зокре
ма вівчарства. За період з 1945 
по 1953 рік поголів’я овець зрос. 
ло на 530 голів.

Кращих наслідків у рості по
голів'я ов>ець домігся чабан 
т. Іванов. Досить сказати, іцо з 
1949 на 1950 рік він одержав 
без втрат від 69 вівцематок 123 
ягнят або по 177 ягнят на 100 
вівцематок проти плану 100 яг
нят. Значно перевиконані плани 
приросту овець іі в наступні 
роки.

'Внаслідок сумлінної праці 
т. Іванова невелика отара овець 
в артілі за рони .виконання три
річного плану розвитку громад
ського тваринництва збільшилась 
на 630 голів. Тепер вівцеферму 
•'Дслуговуе вже не один, як ра
ніше, а три чабани. Середньоріч
ний заробіток їх становить 2.800 
трудодйів, тобто понад 900 тру
доднів на чабана. Лише порядком 
додаткової оплати їм щороку ви
дається по 10—15 ягнят та ЗО 
—35 кілограмів вовни.

Успіху в дальшому розвитку 
вівчарства Іван Гнатович дома

райпланкомісії про хід сільськогосподарських робіт в колгоспах 
станом на 20 червня 1954 року (в процентах до плану)

району

КОЛГОСП II

ім. 19 з'їзду КПРС
ім. Сталіна (Бандурівка) 
ім. Сталіна (Ворошиловка) 
ім. Карла Маркса 
.Комунар’
.Прапор комунізму’
ім. Енгельса
ім. Будьонного
.Заповіт Леніна’
ім. 18 з'їзду ВКП(б)
ім. Леніна (місто)
ім. Калініна
.Шлях до комунізму*

30.479 літрів
Ісерпня цього року в столи

ці нагної Батьківщини — Моск
ві (відкривається Всесоюзна сіль
ськогосподарська виставка. У 
всесоюзному огляді досягнень со
ціалістичного сільського господар
ства візьме участь і наш кол
госп.

Такої високої честі артіль удо
стоїлась за досягнуті успіхи їв 
підвищенні продуктивності мо
лочної худоби. В 1953 р. надій 
молока на кожну фуражну корову 
становив 3.189 літрів; на 100 
гектарів усіх орних земель, лук 
і пасовищ одержано за рік по 
30.479 літрів молока.

Високої продуктивності КОрІїВ 
ми добилися в результаті впро
вадження досягнень .науки й 
передового досвіду, завдяки са
мовідданім праці колгоспників 
у створенні (міцної кормової ба
зи, в поліпшенні утримання і 
годування тварин.

У нас стало правилом: одержу
вати високі надої як у літні, 

гається завдяки впровадженню у 
свою роботу досягнень науки і 
передового досвіду, зокрема таких 
заходів, як відбір багатоплід
них вівцематок, своєчасне пару
вання, організація ущільнених 
окотів, добір племінних баранів 
та інше. Основною умовою, що 
сприяє виконанню всіх 'Поперед
ніх, є організація нормальної го
дівлі і утримання тварин.

'На власному досвіді т. Іванов 
переконався, що плодоносність 
маток залежить не тільки від 
спадкових властивостей, але й 
від стану їх вгодованості перед 
паруванням. Організм добре вго
дованої матки здатний утворю
вати не одну, а кілька цілком 
зрілих яйцеклітин, які й заплід
нюються. Дбаючи про добру вго
дованість овець, чабан, таким 
чином, одержує не по одному, а 
по двоє ягнят від більшості вів
цематок.

Зважаючи на господарські 
умови і можливості утримання 
овець, т. Іванов застосував роз
поділ окотів в (різні пори року: 
ранні зимові (груїдень-ісічепь), 
зимові (січень—лютий), -ранні 
весняні (лютий—березень), вес
няні (квітень—травень) і літні 
(травень—червень).

— Таким чином, — говорить 
т. Іванов, — я домагаюся від 
вівцематок двох окотів на рік.
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КОЛГОСПИ

ім. Ворошилова
ім. Володимира Ульянова 
ім. Леніна (Протопопівка) 
ім. 18 партконференцїї 
ім. Молотова
ім. Жданова
ім. 1'2-річчя Жовтня 
ім. Рози Люксембург 
ім. Хрущова
По Користівській МТС
По Олександрійській МТ(
По району
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молока на 100 гектарів землі
так і в зимові місяці. Дося
гається це, головним чином, на 
основі застосування правильних 
кормових раціонів, що відпові
дають порі року. В умовах літ
нього табірного утримання зрос
танню продуктивності корів осо
бливо юприяє зелений конвейєр.

Вперше ми застосували зеле
ний конвейєр весною 1949 року, 
запозичивши досівід колгоспу 
імені Мічуфіна, що змагається з 
нами, і того ж літа перевели ху
добу на стійлове табірне утри
мання. Результати перевершили 
всі наші сподівання: до кінця 
року надій (молока майже подво
ївся.

В 1950 році плющі під веле
ний .конвейєр збільшилися до 
124 гектарів за (рахунок розо
рювання малопродуктивних па
совищ. іПереглянувіши схему зеле
ного конвейєра, ми вирішили 
вирощувати ІЗ різних культур, 
.в тому числі озиме жито й пше
ницю, вику в сумішці з вівсом, 

Зараз у мене в отарі спаровано 
понад 50 маток, які вперше око
тилися в грудні минулого року. 
Друге парування їх закінчено в 
січні цього року, а окот почався 
в травні і вже закінчується.

Іван Гнатович з своїми по
мічниками добре готує і вміло 
провадить не тільки парування 
овець, а й окіт. Для новонарод
жених ягнят він готує теплі і 
чисті примйцквня, продезинфіко- 
вує їх. Це запобігає захворю
ванню ягнят.

Згодом молодих Іван Гнатович 
підгодовує в окремих станках 
буряками, сіном, вівсом, а також 
мінеральними кормами (саль-ли- 
зунець і трикальційфосфат) по 
З—5 грамів на одну голову в 
день.

Так доглядаючи ягнят, т. Іва
нов добивається щороку сто
процентного їх збереження.

Як видно з досвіду чабана 
Івана Гнатовича Іванова, всі йо
то заходи по догляду за вівцями 
не складні, їх легко застосувати 
на всіх вівцефермах. Впровад
ження досвіту чабана т. Івано
ва на всі ферми дасть змогу різ
ко збільшити поголів’я овець, 
дати країні більше м’яса і 
вовни.

М. ЛЕОНЕНКО, 
зоотехнік Олександрійської 

мтс.

кукурудзу на зелений корм, су
данку, чумизу, гаолян, просо, 
грецькі кабачки, кормові гарбу
зи, буряки. Посіяні їв різний 
час, вони дали урожай кормів у 
23 строки — від травня до лис
топада.

Для підвищення врожайності 
й кращого (використання землі 
застосували підпокривну сівбу 
суданки впоперек (рядків озимо
го жита й пшениці, посіяної на 
зелений корм.

Велике піклування проявляє-, 
мо і про заготівлю корм:® на 
зиму. Для цього' іколгрсл впро
вадив і освоїв кормову сівозміну, 
яка забезпечує кормами іне тіль
ки все .громадське поголів’я, але 
й худобу, що є в особистій,влас
ності .колгоспників. До початку 
минулої зими, наприклад, ми за
готовили на кожну корову май
же по 4 тонни силосу, по 3 тон
ни (коренеплодів, .по 2 тонни сі
на і по 8 тонн грубих кормів. 
Крім того, щороку залишаємо на

Кримська область. В цьому році в радгоспі „Обильний", 
Джанкойського району, посаджено квадратно-гніздовим способом 
понад 150 гектарів картоплі. Радгосп добре організував догляд за 
посадками.

На знімку: культивація міжрядь картоплі в радгоспі 
„Обильньїй*.

М. Бондаренка. (Прескліше РАТАУ).

Високий урожай буде
Механізатори нашої тракторної 

бригади в тгсжй взаємодії з хлі
боробами другої рільничої брига
ди міського колгоспу ім. Леніна 
енергійно боряться за високий 
урожай всіх сільськогосподар
ських культур.

Колгоспники і механізатори 
зобов'язались цього року вирос
тити не менше 40 центнер:® ку
курудзи і 17,5 центнера со
няшника з кожного гектара по
сіву. Основою успіху, як відомо, 
є висока агротехніка, впровад
ження передового досвіду. Тому 
ми особливого значення надали 
квадратно-гніздовій сівбі і за
безпечили (високоякісне виконан
ня цього завдання. Як наслідок, 
одержали чіткі квадрати, що до
зволило обробляти посіви ® двох 
напрямках.

Як тільки появились сходи, 
хлібороби своєчасно прорвали 
посіви, а механізатори розпочали 
обробіток міжрядь.

За минулий час ми провели 
трьохразове підпушування куку
рудзи ® двох напрямках на всій 
площі 108 гектарів і соняшника 
— на 78 гектарах. Своєчасно' і 
якісно оброблені також посіви на 

корм худобі десятки тонн зерна. 
Механізована переробка дозволяє 
ефективно використовувати кож
ний кілограм кормів.

Проте слід мати на увазі, що 
раціонована годівля досягає ме
ти лише їв тому разі, .коли вона 
сполучається з правильним дог
лядом тварин. .В нашому колгос
пі є три літніх табори. Тут збу
довані капітальні цегляні спо
руди з іпівторасхильним дахом з 
шиферу. Всі (приміщення елек
трифіковані, обладнані автопоїл
ками.

Механізовані всі трудомісткі 
процеси й на основному скотно
му дворі.

Механізація значно полегши
ла працю 'колгоспник:®, сприяла 
підвищенню продуктивності пра
ці і дала можливість економити 
щороку до 10 тисяч трудоднів.

В результаті всіх цих захо
дів продуктивність молочної ху
доби зростає у нас рік у рік. В 
1952 р. у порівнянні в 1951 р. 
надій молока на кожні 100 гек
тарів орних земель, лук і пасо

силос і баштан. Таким чином, 
договір 'по обробітку, укладений 
МТС з колгоспом, трактористи 
виконали в установлені строки 
і на високому рівні, що забезпе
чує одержання високого врожаю 
просапних культур.

Усвідомлюючи всю відпові
дальність за доручену справу, 
механізатори працювали з под
воєною анергією. Так, на обро
бітку міжрядь тракторист Федір 
Шевченко трактором «У-,2» на 
прицепі з культиватором «КУТС- 
4,2» виробляв за-світловий день 
но 2 і більше норми. іВ окремі 
дні заробіток цього тракториста 
перевищував 100 карбованців, а 
за декаду з 20 травня по 1 чер
вня він заробив 600 карбованців.

Високих виробітків добивають
ся також трактористи Михайло 
Баране®, Федір Шут та інші.

В ці дні механізатори вклю
чились у роботу по заготівлі 
кормів для громадського тварин
ництва. Вони прагнуть і це зав
дання виконати якнайкраще.

Г. НЕЧИПОРЕНКО, 
бригадир тракторної бригади 
№ 13 Олександрійської МТС.

вищ підвищився більш як на 6 
тис. літрів. Торік (ВІН зріс ще 
на 2 тис. літрів. Відповідно зро
стають і доходи від тваринниц
тва. В 1953 ір. вони становили 
близько 2 з половиною мільйо
нів карбованців.

Нарівні з громадським тва
ринництвом ми розвиваємо й ін
ші галузі господарства. Особли
ву увагу приділяємо вирощу
ванню зернових культур, які ста
новлять основу основ всього 
с і л ь ськогоїс п од ар с ь кого виробниц
тва.

Перетворюючи В життя рі
шення вересневого' і лютнеїво-бе- 
резі!іев'0.го Пленумів ЦК КПРС, 
колгоспники нашої артілі докла
дають усіх сил до того', щоб да
ти країні якнайбільше хліба, 
м’яса-, молока, овочів та ін.

В. ЛИТВИНЕНКО, 
голова колгоспу імені Сталіна, 

Селидівського району, Сталін
ської області, Герой Соціа

лістичної Праці.
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Сонячне затемнення 1954 року
ЗО червня по всій території 

Радянського Союзу, за винятком 
деяких районів Далекого Сходу, 
буде видно затемнення Сонця. В 
межах смуги шириною майже в 
150 вм, що йде в північного за
ходу на південний схід через 
Клайпеду, Барановичі, Мюзир, 
Лубни, Дніпропетровськ, Ждано, 
Тихорецьк, Армавір, Дзауджівау 
і райони на південь від Баку, 
Сонце повністю закриється Міся
цем. Небо вдень потемніє, на 
ньому засвітяться йіркн, і вся 
природа на короткий час змінить 
свій звичайний вигляд.

Повне сонячне затемнення в 
нашій республіці почнеться о 16 
годині 9 хв. за московським часом 
в північно-західній частині Жи
томирської області. Його можна 
буде спостерігати їв багатьох на
селених пунктах Житомирської, 
Київської, Чернігівської, Чер
каської, Полтавської, Дніпропет
ровської, Сталінської і Запорізь
кої областей. В усіх інших об
ластях України спостерігати
меться тільки часткове затем
нення. Почнеться воно о 14 го
дині 50,7 хвил. недалеко від 
кордонів з БРОР і Польською 
Народною Республікою.

Релігія видавала це незвичайне 
явище природи за «пгів божий», 
тлумачачи його в інтересах па
нівних класів. Церковники заля
кували народні маси для того, 
щоб постійно тримати їх в своє
му підкоренні і покірливості. 
Проте астрономія — наука про 
будову і .розвиток небесних тіл і 
Всесвіту — вже давно з’ясувала 
причини походження сонячних і 
місячних затемнень. Наукою до
ведено,' що затемнення — при
родне явище, яке виникає в ре-< 
вультаті руху Місяця навколо 
Землі.

Радянські астрономи можуть 
з точністю до секунди визначити 
настання затемнення на багато 

років, десятиріч і навіть сторіч 
наперед. Для цього вираховують, 
коли Місяць розташується так, 
щоб він пройшов точно між Сон
цем і Землею. В той час тінь івід 
Місяця впаде на поверхню Зем
лі і пронесеться но ній з швид
кістю близько кілометра за се
кунду. В смузі, по- якій пройде 
місячна тіні? і буде спостеріга
тися повне сонячне затемнення.

Піїд час повних сонячних за
темнень є виняткова можливість 
для детального вивчення різно
манітних природних явищ і про
цесів, які відбуваються на по
верхні денного світила. А це— 
важливе завдання, бо івід світла 
і тепла, які посилає Сонце, за
лежить саме життя на Землі.

ЗО червня радянські вчені бу
дуть досліджувати Сонце за єди
ним планом Академії наук СРОР. 
Вже багато астрономічних експе
дицій приїхали в район наступ
ного повного затемнення. Так, 
експедиція Кримської астрофі
зичної обсерваторії, однієї в най
більших в нашій країні, розта
шовується в районі Новомосков
ська. Недалеко від неї будуть 
провадити спостереження астро
номи київської обсерваторії. Ас
трономи Київського державного 
університету імені Т. Г. Шев
ченка монтували потужні спос
тережні установки в Козельці, 
Чернігівської області.

З допомогою різних найсклад
ніших приладів і установок ра
дянські астрономи в співдруж
ності з ученими 'інших спеціаль
ностей провадитимуть наукові 
спостереження, які дозволять ще 
глибше проникнути в природу 
Сонця, ближче підійти до з’ясу
вання явищ, що відбуваються на 
ньому.

С. ВСЄХСВЯТСЬКИЙ, 
доктор фізико - математичних 

наук.

Новий французький 
уряд

ПАРИЖ, 19. (ТАРС). Як пере
дає агентство Франс Пресо, уряд 
М'Ондес-Франса сформований у 
такому складі: голова, ради мі
ністрів і міністр закордонних 
справ Мендес-Франс; міністр на
ціональної оборони генерал П’єр 
Кеніг («соціальний республіка
нець»); міністр внутрішніх 
справ Фраясуа Міттеран («Демо
кратична і соціалістична спілка 
опору»); міністр у справах за
морських територій Роб ер Бюрон 
(МРП); міністр фінансів, еконо
міки і планування Едгар Фор 
('радикал-соціаліст); міністр у 
справах приєднаних держав Гі 
Ла Шамбр (незалежний республі
канець); міністр у справах Ма
рокко і Тунісу Кристіан Футе 
(«соціальний республіканець») ; 
міністр торгівлі і промисловості 
Моріс Буржес-Моінурі (іраідикал- 
соціаліст); міністр праці Ежен 
Кд'Оідіус-Петіі («Демократична і 
соціалістична спілка опору»); 
міністр у справах колишніх 
фронтовиків Еммаїню'сль Тампль 
(незалежний республіканець); 
міністр сільського господарства 
Рожер Уде (незалежний респу
бліканець); міністр реікоінспрук- 
ції Моріс Леме.р («соціальний 
республіканець»); міністр охоро
ни здоров’я ЛуіДІоль Ожула (не
залежний); міністр юстиції Еіміль 
Юг (радикал-соціаліст); міністр 
громадських робіт Жак Шабан- 
Дельмас («'соціальний республі
канець»); міністр освіти Жан 
Бертуен (член «об’єднання лі
вих республіканців»).

Таким чином, до уіряду, очолю
ваного Мевдес-Фірансом, увійшли: 
4 радикал-соціалісти, 2 члени 
«Демократичної і соціалістичної 
спілки опору», 1 член партії 
«.Народно-республіканський рух» 
(МРП), 4 «соціальних республі
канці» (нова назва групи Рес
публіканська спілка соціальної 
дії»—ІОРАС), 3 незалежних і 1 
член «Об’єднання лівих республі
канців».

Тільки 4 міністри входили до 
складу уряду Ланьєля: Міттеран, 
Фар, Уде, Лемер.

Збройна інтервенція 
проти Гватемали

НЬЮ-ЙОВЕ, 18. (ТАРС). Як 
повідомляє з Гватемали кореспон
дент агентства Ассошіеігод іПреос, 
міністір закордонних справ Гва
темали Тофіельо заявив на прее- 
®О'Нфереиції, що Гватемалу бом
бардують з повітря.

За словами оіреспондента, То- 
ріельо сказав, що літаки, .прина
лежність яких не встановлена, 
піддали бомбардуванню нафто
сховища їв Сан-Хосе і що сила
ми вторгнення командує емігрант 
з Гватемали Карлос Кастільо 
Армас.

«іМи впевнені,—підкреслив То- 
ріельо,—що злочинне вторгнен
ня в нашу країну користується 
також прямою підтримкою уряду 
Нікарагуа, очолюваного прези
дентом Сомюса. Цей уряд на пр<ь 
тязі багатьох років був настро
єний вороже до Гватемали».

Кореспондент агентства А'ссо- 
шіейтсд Пресе вказує, що в одно
му випадку Торіельо1 згадав Спо
лучені Штати. Його зауваження 
стосувалося заяви президента 
Ейзенхауера, який підтримав на
клепницьке твердження іДаллсса 
про те, що в Гватемалі нібито па
нує «режим терору». «Ми,—ска
зав Торіельо,—не можемо зрозумі
ти таку грубу і образливу мову. 
Ми, гватемальці, не можемо зро
зуміти, чому така велика країна, 
як Сполучені Штати, виступає 
з подібними нападками на таку 
маленьку країну, як Гватемала».

На запитання, чи оголосить 
Гватемала війну Гондурасу, То
ріельо (відповів: «Ні, ми хочемо, 
підтримувати дружні відносини».

НЬЮ-ЙОРК, 19. (ТАРС). Ко
респонденти агентства Аесошіі- 
ейтед Лресс повідомляють із Са- 
мерліна і Тегусігальпи (столиця 
Гондурасу), що. «армія визволен
ня» (банди, навербовані і озбро
єні на американські гроші — 
Ред.) атакує Гватемалу «з суші, 
моря і повітря» в чотирьох 
пунктах: в Сан-Хосе, Пуерто,- 
Барріосі, Сакапе і Реталулеу.

Агентство Ассошіейтед ІІресс 
наводить заяву посла Гватемали 
в іМексіці про те, що нероапізна- 

ні літаки падали бомбафдуван- 
ню казарми іарезидетітської гвар
дії в м. Гватемалі.

Ассошіейтед Пресе повідомляє 
також, що вчора в столиці Гва
темали відбувались масові де
монстрації на підтримку прези
дента Арбенса.

НЬЮ-ЙОРК, 19. (ТАРС). За 
повідомленням атептстіва ІОнай- 
тед Пресе, війська, які вторгли- 
лись на територію Гватемали, за
хопили гватемальське місто Пу- 
ерто-Баріїіос.

За повідомленнями агентства 
Ассошіейтед Преісс, міста Гвате
мала і Сан-Хосе бомбардуються 
з повітря.

НЬЮ-ЙОРК, 19. (ТАРС). За 
повідомленням кореспондента 
агентства Юнайтед Пресе із Те
гусігальпи (Гондурас), сьогодні 
гватемальське радіо оголосило, 
що 18 червня 12 літаків іпіддіГ 
ли бомбардуванню столицю Гва
темали. За словами кореспонден
та, об’єктами бомбардувань двох 
інших міст — Пуерто-Барріоса і 
Сан-Хосе були бензосховища.

За повідомленням агентства 
Ассошіейтед Пресе, крім Пуертв^ 
Барріоса і Сан-Хосе, були підда
ні бомбардуванню з літаків і по
тім атаковані сухопутними си
лами залізничний вузол Реталу- 
леу поблизу міексіканського кор
дону і залізничний центр Сякала 
біля кордону Гондурасу.

іНЬЮ-ЙОРК, 19. (ТАРС). Як 
передає кореспондент агентства 
Ассошіейтед Пресе із штаб-квар
тири 00Н, представник Гватема
ли Кастільо Аріолья повідомив, 
що уряд Гватемали заявив про
тест у Раді Безпеки проти «зло
чинного вторгнення в мою краї
ну».

ПАРИЖ, 19. (ТАРС). Пік вид
но з повідомлення агентства 
Франс ІІресс, сьогодні стало, ві
домо, що секретаріат 00Н одер
жав телеграму міністра закор
донних справ Гватемали, адре
совану толові Ради Безпеки.

Гватемала просить втручання 
Ради Безпеки 00 Н у зв’язку з 
інтервенцією в Гватемалі.

ЗАЯВА КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ МЕКСІКИ

Екскурсії по історичних місцях
Цікаво і весело проводять літ

ні канікули учні середньої шко
ли № 4.

Недавно старшокласники по
вернулися з міста Полтави. Там 
вони ознайомилися з історични
ми місцями Полтавської битви 
1709 року, де 'російські війська 
при допомозі українського наро
ду розбили шведських загарбни

Спасибі за виховання дітей
Я—багатодітна мати. Двоє мо

їх дітей відвідує дитячі ясла А: 5 
в селищі Перемога. Малята тут 
доглянуті, щодня одержують 
смачну їжу, соки, вітаміни. Діти 
завжди життєрадісні і здорові.

Листи до редакції

ків, і побували біля пам'ятника 
Слави, спорудженого на честь 
перемоги над шведами.

Учні відвідали також місця, 
де жили Панас Мирний, Котля
ревський, Гоголь. ,

Цікаву екскурсію провели та
кож учні 9 класу на Дніпро в 
район Крюкова і Кременчука.

А. ПАМ’ЯТУНОВ.

Я вдячна колективу вихова
телів і особливо старшій медсес
трі т. Гладкій Тамарі Іванівні за 
старанний догляд за дітьми і їх 
виховання.

Є. СКОБСЬКА, 
жителька м. Олександрії.

Клуб розвалюється
Мало турбуються про куль

турний відпочинок молоді в кол
госпі ім. Молотова. В першій 
рільничій бригаді є клуб. Але в 
ньому розбиті вікна, обвалюють
ся стіни, поламані стільці, від
сутнє освітлення. Тут немає на
віть жодної книги, газети чи 
журналу.

Не раз комсомольці і молодь 
колгоспу звертались до голови 
правління т. Мазура з прохан
ням відремонтувати клуб і прид
бати книги, та він не звертає 
на це уваги.

в. нежейко,
зав. клубом.

НЬЮ-ЙОРК, 19. (ТАРС). За 
відомленням кореспондента агент
ства Ассошіейтед Пресе із міста 
М'ЄКсіко, Мексікашська комуніс
тична партія закликала Мексі- 
ку забезпечити Гватемалу «всім 
тим, що їй необхідне для оборо
ни». В заяві підкреслюється, що 

Мартоіванівська вечірня школа робітничої молоді 
(українська)

провадить набір учнів у 5—10 класи
В школу приймається молодь, яка працює на 

підприємствах, установах, колгоспах, МТС.
Від вступників потрібні такі документи:

Заява, автобіографія, довідка про освіту, справна і харак
теристика з місця роботи.

Особи, шо не мають документів про освіту або мають 
перерив у навчанні більше двох років, складають вступні екза
мени з 10 по 25 серпня.

Прийом заяв до 10 серпня щоденно з 18 до 21 години 
вечора в приміщенні Мартоіванівської середньої школи, вул. 
Шкільна, № 7.

Дирекція.

Сполучені Штати відповідальні 
за вторгнення і що мекдаіканці 
повинні розглядати «допомогу 
Гватемалі як безпосередній за
хист самого міексіканського на
роду».

Редактор В. МАЛЕНКО.

СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУПІВ
„К

Під таким заголовком в газеті 
«Сталінський прапор» буїв на
друкований фейлетон, в якому 
розповідалось про порушення

аяття Булавінова" 
радянської законності в боку на
родного судді т. Булавінова.

Фейлетон був обговорений 
бюро райкому ІШ України.

на

За порушення радянської за
конності на члена КПРС т. Бу- 
лавінова накладено суворе пар
тійно стягнення.

Громадянин Виляда Гнат Аврамович, який проживає в м. Олек
сандрії, селище Октябрське, вул. Кошового, № 33, порушує справу 
про розторгнення шлюбу з громадянкою Вилядою Оксаною Дем'янів- 
ною, яка проживає в с. Змагайлівці, Черкаського району, Черкаської 
області.

Справа розглядатиметься в народному суді Черкаського району, 
' Черкаської області.

БК-04516

Адреса редакції: м. Оленсандрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 62.
Олександрійська міська друкарня Кіровоградського обласного управління культури, м. Олександрія, вул Шевченка, 71. Зам. № 1283 Т. 5.000
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Чим більше кормів, тим вище продуктивність і до
хідність ферм, тим міцніша основа дальшого удоскона
лення тваринницького господарства. Потрібно повсюдно 
організувати рішучу боротьбу за створення міцної кор
мової бази. Така вимога партії та уряду, в цьому запо
рука всіх успіхів громадського тваринництва.

Прискорити темпи 
заготівлі кормів
Щоб успішно виконати завдання партії 

і уряду по дальшому збільшенню пого
лів’я худоби та зростанню її продуктив
ності, необхідно, перш за асе, створити 
міцну кормову базу. Ось чому Рада М<1- 
ністрів СРСР і Центральний Комітет 
КПРС в своїй постанові «Про проведення 

■^•готіївліі кормів у колгоспах і радгоспах в 
1&54 році» з усією силою підкреслили, 
що повне забезпечення худоби кормами є 
нині найвідповідальніше державне зав
дання.

Зараз настала гаряча пора для створен
ня міцної кормової бази—пора сінокосіння 

М силосування. Чимало колгоспів району 
вже приступили до виконання цього зав
дання. Кормодобувна бригада артілі 
їм. Жданова разом з механізаторами ши
роким фронтом розгорнула косовицю трав 

виконала це завдання більш, ніж напо
ловину.

Господарське ставлення до створення 
міцної кормової бази характерне для да
ного колгоспу. Тільки завдяки цьому гро
мадське тваринництво тут з року в рік 
розвивається, дає все більше продукції. 
Так, по надою молока артіль міцно утри
мує одно з перших місць в районі. Серед
ній надій на фуражну корову в артілі уже 
становить близько 1.200 літрів.

Успішно ведуть сінокосіння і такі кол
госпи, як ім. Сталіна (Бандурівка), їм. /Мо
лотова, «Шлях до комунізму».

Проте в цілому в районі заготівля кар- 
иів провадиться ще незадовільно. Досить 
•.казати, що станом на 20 червня скошено 
лише третину площ сіяних трав, а окремі 
колгоспи, як ім. 19 з’їзду КПРС (голова 
т Дегтяр), їм. Рози Люксембург (голова 
т Вакало), Та ще деякі майже не 
розгорнули цієї роботи. Сіяні трави тут 
перестоюють, болотні — не силосуються, 
а правління артілей спокійно чогось ви- 
яікує. Нічого доводити, яку велику шкоду 
лвдають вони державі і колгоспу, втра
чаючи кращі строки для створення міц
ної кормової бази.

Незрозуміло ведуть себе і директори 
Олександрійської та Користівської МТС 
т*. Байда і Жук. Вони не вживають ді- 
Іових заходів до того, щоб в кожному кол
госпі були вчасно виконані договірні зо
бов’язання по роботах, зв'язаних з ство
ренням міцної кормової бази.

Велику допомогу колгоспам в справі 
^^громадження кормів повинні подати 

С.:сомоліьці і молодь. Райком ЛКСМУ 
Юввнен створити молодіжні бригади 1 
ганки по оінокосінню. силосуванню, бу- 
Іівництву силосних споруд і спрямувати 
нергію молоді на виконання цього важ- 
іизого народногосподарського завдання.

Прямий обов’язок правлінь колгоспів, 
геціалістів сільського господарства, ди
ректорів МТС, партійних організацій іра- 
ртаських органів створити належне на- 
руження на заготівлі кормів, установити 
аздання і добитись щоденного виконан
ій і перевиконання норм виробітку кож- 
вм колгоспником, кожним механіза- 
рром.

Більше високоякісних кормів громад- 
Ькому тваринництву!

Піднято три мільйони гектарів цілини
•' колгоспах, /радгоспах 1 на кінних завадах 

Иіхськаї РСР піднято три мільйони гектарів 
динних і перелогових земель. Пед посів 1955 
ку вже підготовлено понад 1 мільйон 620 ти- 
ч гектарів цілини і перелогів.

По радянській Батьківщині
ТРАКТОРИ І СІВАЛКИ

йіі'лежтив Харківського трак
торного заводу імені Орджигі- 
кідое достроково завершив пів
річну програму. Зобов'язання, 
взяте тракторобудівниками у від
повідь на почин москвичів, пе
ревиконане по вроістамшо про
дуктивності праці майже в чо
тири рази.

Достроково завершив півріч, 
ний план за всіма показниками 
колектив Сталіїнградського трж-

НАПЕРЕДОДНІ ЗБИРАННЯ

Трудівники сільського госпо
дарства України старанно готу
ються до1 жни®. У цьому році 
значно підвищується рівень меха
нізації збиральних робіт. Комбай
нами буде скошено 82 проценти 
всіх зернових культур, а в ряді 
областей—95—98 процентів. У 
колгоспах республіки будується 
близько 20 тисяч механізованих 
токів — майже в два рази біль-

ПОНАД ПЛАН

тарного заводу. Значно перевико
нане завдання по випуску запас
них частин до тракторів.

Закінчив викюнаиня піврічно
го плану Кіровоградський завод 
сільськогосподаріського машинобу
дування «Червона зірка». З по
чатку року виготовлено різних 
типів сівалок у півтора раза 
більше, ніж за. відповідний період 
минулого року.

ВРОЖАЮ НА УКРАЇНІ

ше, .ній; торік. Для збирання з 
полі® соломи і по.шви підготовле
но близько 25 тисяч різних ма
ниш, волокуш, стогокладів та ін
ших пристроїв.

Для забезпечення безперебійної 
молотьби і очистки зерна в будь- 
яку погоду колгоспи республіки 
будують і ремонтують криті токи, 
навіси, зерносушарні-

ПРИЙОМ У ВИЩІ УЧБОВІ ЗАКЛАДИ

21. червня почався прийом за
яв у вищі учбові заклади краї
ни. Московські -вузи зарахують у 
н затупи ому навчалвиому році 
87,5 тисяч студенті®.

/Велике поповнення прийме 
найстаріший вуз — Московський 
державний університет іменііМ. В. 
Ломоносова, який відзначає в на
ступному році ДВОХСОТРІЧЧЯ з 
дня заснування. Ла двадцять фа
культетів МДУ намічено зараху

вати близько трьох тисяч юнаків 
і дівчат, а .разом з заочникамй— 
понад чотири тисячі чоловік.

іМайже'53 тисячі студентів 
приймуть вищі учбові заклади 
Радяме ько-ї України.

Всього вищі учйві заклади 
країни зарахують па перші курси 
440 тисяч 'студентів — па 25 
тисяч більше, .ніж у минулому 
році.

«МАЛА ДНІПРОВСЬКА» ГЕС

/В Іздешковському районі, Смо-- 
ленеьіюої області, у верхній течії 
Дніпра, почалось будівництво 
М а еолове ької держа вної сільської 
гідроелектростанції. Нюіву ГЕС 
часто називають «малою дні/пров- 
ською».Станція має дати струм 8

колгоспам — близько ЗО населе
ним пунктам.

Зараз розгорнулися земляні 
роботи в котловані під будинок 
станції і на спорудженні пере
мичок.

ПО ШЛЯХАХ ТРЬОХ РЕСПУБЛІК

Триває багатоденна шосейна 
велосипедна. гонка Москва-Хар- 
ківЛиїів-’Мінськ-'Москіва. 22 черв
ня гонщики відправилися з Хар
кова на Полтаву.

Командну першість після чоти
рьох етапів, як і раніше, трима
ють спортсмени Центрального 
спортивного клубу Міністерства 
Оборони СРСР.

Чкаловська облспоживспілка обладнала 12 роз'їзних авто- 
лавок для обслужування тракторних і рільничих бригад, які пра
цюють на освоєнні цілинних і перелогових земель.

На знімку: автолавки Чкаловської облспоживспілки відправ
ляються в райони області.

Фото В. Лашманова. Прескліше ТАРС.

Вчасно підготувати школи 
до нового навчального року

Радянська держава не шкодує сил і 
коштів на навчання .1 комуністичне вихо
вання підростаючого покоління. Рік у рік 
зростають у нас асигнування на справу 
народної освіти, розширяється мережа 
шкіл, поліпшується їх робота. Тільки на 
Україні кількість середніх шкіл за мину
лий рік виросла більш як на 500 проти 
попереднього року, значно зросла кіль
кість учнів.

■Відповідно розширюється сітка шкіл і 
в нашому місті і районі. Кількість учнів 
у 8—10 класах в минулому навчальному 
році майже подвоїлася.

Зараз розгорнулась підготовка до но
вого навчального року — ремонт шкіль
них приміщень, налагодження і придбан
ня інвентаря та наочних посібників і при
борів, завезення палива, забезпечення під
ручниками і навчально-письмовим при
ладдям та інше.

Успішно справляються з важливим 
завданням по підготовці до нового нав
чального року міські середні школи № 4 
і № 1, Мартоіваиівіська та Бамдурівська 
середні школи та ряд інших. З допомогою 
громадськості в цих школах майже пов
ністю закінчено ремонт, завезено паливо.

Проте в деяких міських школах ремонт 
приміщень 1 завезення палива провадить
ся занадто повільно. Особливо незадовіль
но йде підготовка до нового навчального 
року в середній школі Ліс 12. Ремонт при
міщення цієї школи провадить будівельне 
управління Димитровського тресту. На
чальник управління т. Святець ігнорує 
рішення вищестоящих органів і но суті 
ремонтні роботи не провадить.

Таке ж становище склалося і з ремон
том приміщень міського дитячого будин
ку. Керівники Байдаківського вуглерозрі
зу (начальник т. Філоіненко, секретар 
парторганізації т. Губенко), не дивлячись 
на неодноразові прохання дирекції дит
будинку приступити до ремонту, до цього 
часу ще нічого не зробили.

Серйозні претензії слід пред’явити ке
рівникам райспоїживспіліки (голова т. Ша
новалов), Як і в минулому році, вони не за
безпечили школи району необхідними бу
дівельними матеріалами і тому в більшос
ті шкіл зривається ремонт.

Підготовка шкіл до нового навчального 
року — оправа великої державної ваги. 
Місцеві партійні, радянські, профспілкові 
і комсомольські організації зобов’язані 
приділяти повсякденну увагу школам, взя
ти підготовку їх до нового навчального 
року під неослабний контроль громад
ськості.

-------------------- --------------------------

РОЗБІРНІ ТРАНСФОРМАТОРИ ПІДСТАНЦІЇ

Харківський завод електромонтажних виробів 
завершив піврічний план відвантаження розбір
них транс форматорних підстанцій для промисло
вих підприємств і новобудов країни. їх можна 
(встановлювати на відкритих площадках і вико
ристовувати на будав/иицтві та в польових та- 

'■ борах..
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Пар тій не життя
Поліпшити партійне керівництво 

низовою пресою

Неухильно підвищувати продуктивність праці

Чому відстає наша дільниця?

Комуністична партіія розглядає 
пресу, як найсильнішу зброю, з 
допомогою якої вона щодня, що
години говорить з народом сво
єю, погрібною ЇЙ МОВОЮ. Через 
пресу простягатотьіся духовні 
нитки між партією і масами.

Радянська преса, створена і 
випестувана Комуністичною пар
тією, відіграє велику роль в гро
мадсько-політичному житті ра
дянського народу. Вона несе в 
маси всеперемагаючі ідеї марк- 
сизму-ленінізму, виступає не 
тільки пропагандистом і агіта
тором, а й організатором мас на 
боротьбу за перемогу комунізму.

У цій боротьбі наша преса є 
могутнім засобом піднесення твор
чої активності і самодіяльності 
мас. Вона сприяє широкому роз
гортанню самокритики і особли
во критики знизу. Трудящі за 
допомогою газет викривають не
доліки й хиби в роботі, ведуть 
рішучу боротьбу проти консер
ватизму, рутини і косності, смі
ливо бичують бюрократів, воло- 
китчиків, бракоробів, тримають 
під постійним вогнем критики 
все те, що затримує наш рух 
вперед.

В системі нашої преси все 
більшого значення набуває ни
зова преса, як знаряддя впливу 
на маси і як форма виявлення 
активності трудящих.

Майже на кожному підприєм
стві, в колгоспі, радгоспі, МТС, 
на фермах і в бригадах, в уста
новах і учбових закладах систе
матично виходять стінні газети, 
ІПОЛЬОВІКИ.

Значна частина редколегій 
стінних газет, виконуючи вказів
ки партії, поліпшила свою ро
боту. Огіннівки, ямі випускаю
ться, стали більш змістовними, 
ідейно спрямованими, зріс ідейно 
і чисельно їх авторський ак
тив.

Заслуговує уваги досвід стін
газети «Енергетик» (редактор 
т. Кіропп), яка випускається на 
Олександрійській теплоелектро
станції. Редколегія створила 
навколо стінгазети робселько- 
рівський актив і при йото допо
мозі гостро виступає проти недо

Я знаходжусь на службі в ря
дах героїчного' морського флоту 
нашої держави. Недавню мені до
велось побувати у відпустці в 
рідних місцях. Як невпізнанно 
зросла культура наших сіл за 
цей невеликий проміжок, часу! 
Радісно на серці за ту неоціниму 
турботу, яку проявляє наша 
рідна Комуністична партія і Ра
дянський уряд про життя радян
ських людей.

(Моє рідне село Ворошиловка і 
колгосп ім. Ворошилова набага
то виросли в матеріальному і 
культурному відношенні.

Нині у всіх будинках хліборо
бів яскраво горять лампочки Іл
ліча, з репродукторів лине голос

Вчора відбулась нарада ву
гільників міста. З повідомленням 
про підсумки республіканської на
ради шахтаріщ України виступив 
начальник комбінату тов. Черне- 
гов. 

ліків в роботі станції, наполег
ливо бореться за найбільш пов
не використання техніки, за“ під
вищення продуктивності праці. 
Матеріали, які вміщуються в га
зеті, змістовні, цікаві. Тут регу
лярно випускається також гумо
ристична газета. Редколегія зна
ходить постійну допомогу і під
тримку з боку бюро партійної 
організації.

Активним помічником партоір- 
ганізації в боротьбі за достроко
ве виконання виробничих зав
дань, падвищення продуктивності 
праці з’являється стінна газета 
контори залізничного транспорту 
тресту «Олеккандріявугілля» (ре
дактор т. Гусєв).

Редколегія вдумливо планує 
кожний номер стінгазети. План 
роботи редколегії затверджується 
партійним бюро. Це допомагає 
усувати недоліки, 'робить кож
ний номер газети цілеспрямова
ним, конкретним, дійовим.

Газета викриває недоліки, по
казує причини відставання, вка
зує шляхи усунення недоліків, 
успішного виконання виробни
чих планів і поліпшення якісних 
показників.

Редколегія систематично ви
пускає також гумористичну га
зету, в якій гостро висміює бю
рократів, людей, які несумлінно 
ставляться до своєї праці. Вели
ка увага приділяється також роз
повсюдженню передового досвіду 
новаторів виробництва.

В газеті завжди можна поба
чити, як працює колектив тран
спортників, як він бореться за 
виконання виробничих завдань. 
Це мобілізує залізничників на 
успішне виконання соціалістич
них зобов’язань.

Контора залізничного транс
порту з місяця в місяць переви
конує виробничі завдання. І в 
цьому велика заслуга стінгазети.

'Непогано налагоджено роботу 
редколегій стінних газет в Олек
сандрійській МТС, в колгоспі 
«Заповіт Леніна» та інших.

•Разом з тим слід відзначити, 
що в ряді парторганізацій за ос
танній час послаблено' увагу до 

----------------------- ------------------------- 

Зростає культура колгоспного села
рідної Москви, Києва та інших 
міст, електрифіковані також тва
ринницькі ферми та інші громад
ські будівлі.

В селі збудовано гарний клуб, 
де регулярно демонструються но
ві кінофільми. Так, 17 червня 
тут демонструвався популярно- 
науковий фільм «Походження 
Землі». Його проглядало багато 
'КОЛГОСПНИКІВ.

Побував я і в сусідній артілі 
ім. Карла Маркса. І там кидаю
ться в очі разючі зміни. Після 
трудового дня колгоспники слу
хають радіопередачі, йдуть до 
клубу, щоб почитати свіжу газе
ту, 'ВЗЯТИ нову книжку. Вони з 
радістю відзначають кожен крок
------------------- -----------------------

Нарада вугільників міста
На нараді виступили началь

ник Байдаківського вуглерозрізу 
т. Фіілоненжо, керуючий трестом 
«Олександріявупілля» т. Альо- 
щиїн, керуючий Димитровським 

стінгазет, мають місце факти 
недооцінки їх ролі в масово-по
літичній роботі.

Незадовільно працює редколе
гія стінгазети тресту «Олексаін- 
дріявугілля» (редактор т. Чеір- 
нов). Стовпці цієї газети запов
нюються великими, загальними 
статтями, з яких трудно довіда
тись, як працюють відділи трес
ту, окремі працівники.

Бюро партійної організації 
(секретар т. Лосіна) не направ
ляє діяльності редколегії, не до
помагає їй в розгортанні сміли
вої, принципової критики і 
самокритики.

•В окремих нарторгаїнізаціях 
зустрічаються ще факти грубого 
затиску критики. В редколегію 
стінгазети «Медработник» (орган 
парторганізації районного відділу 
охорони здоров’я) надійшли кри
тичні матеріали, в яких говори
лось про потану роботу медсес
три Іванової (вона ж секретар 
■паїртоірганізації) і завідуючого 
іВорошиловеьіюою лікарнею Шиф- 
мана. Ці матеріали були підготов
лені в стінгазету, але завідуюча 
райіздоровйдиілом т. Чорняк ка
тегорично заборонила випускати 
стінгазету, а критичні матеріали 
(відібрала. Коли член редколегії 
т. Кицеико звернувся до т. Чер
пак з проханням повернути ма
теріали, вона стала загрожувати 
тим, що вижене т. Киценка з 
свого кабінету.

Така поведінка т. Черняк є не 
що інше, як прояв грубого за
тиску критики знизу.

била нашої преси — в пар
тійному керівництві, в йото пов
сякденному спрямовуючому впли
ві. Партійні організації повинні 
дбати про те, щоб стінгазети по
ліпшувалися з копаним днем, 
щоб підносився їх ідейний і 
культурний рівень, підвищува
лась їх організуюча роль. «Пре
са повинна рости не днями, а 
годинами, — це найгостріша і 
найсильніша зброя нашої партії», 
— вказував Й. В. Сталін.

•Поліпшення партійного' керів
ництва газетами — неодмінна 
умова підвищення їх ролі в ідей
но-політичному вихованні мас.

роїсту нашої к промисловості та 
сільського господарства і самі 
наполегливо працюють над роз
в’язанням історичних завдань по 
дальшому піднесенню всіх галу
зей колгоспного виробництва.

По приїзді в частину, де я 
служу, розповім матросам про 
все те, що побачив в ріднім се
лі. Від їх імені я запевняю, що 
матроси будуть ще наполегливі
ше опановувати військову спра
ву і віддадуть всі свої сили, а 
якщо потрібно і життя, щоб ні
які агресивні сили не ЗМОГЛИ 'ПО
РУШИТИ мирну працю нашого 
героїчного радянського народу.

В. УДОДЕНКО, 
матрос.

трестом т. Ларіонов, секретар 
парторганізації Семенівської бри
кетної фабрики т. Корона, секре
тар міського комітету партії 
т. Луценко та інші.

Не так давно друга дільниця 
вважалась кращою па шахті 
№ 2-3. По ній рівнялись, брали 
приклад як треба боротись за ву
гілля, за виконання взятих со
ціалістичних зобов’язань. Тепер з 
передової вона стала найвідста
лішою. Ми вже недодали країні 
понад тисячу тонн вугілля. Ста
лося це через те, що керівники 
шахти та, зокрема, нашої дільни
ці, заспокоївшись на колишніх ус
піхах, занедбали організацію пра
ці, примирились з неподобствами.

Бич в роботі — простої. По 
З—4 години нічого не роблять 
зміни гірничих майстрів 'Поля
но®» іі іДимуцького: їх погано 
забезпечують порожняком.

■Начальник дільниці т. Сергі
єм ко твердить, що такі непоілад- 
ки виникають не з його вини, що 
він не може .вплинути на керів
ників внутрішахтного транспор
ту, тому, мовляв, неминучі про
стої. В дійсності ж, головна при
чина відставання криється у 
неорганізованості і нерозпоряд
ливості в роботі.

Якби т. Сергієно зумів пра
вильно розставити сили, то по
садники лави № 72 робили б 
посадку не за три зміни, а за 
одну. Кріпильники не встига
ють розкріпляти збірним штрек, 
тому лава № 70, як правило, 
вибирається без запасного ви
ходу.

Не все гаразд і з використан
ням механізмів, за стан яких 
відповідає т. Недзельський. На
соси по освітлюються, труби не 
скрізь справні, ремонт прова
диться абияк. Наведу такий 
приклад. З 19 по 21 червня на
ша дільниця не видобувала ву
гілля.

—Хай т. Недзельський зро
бить механізмам повну профі
лактику, усуне недоліки, наведе 
порядок. — вирішили господар
ники.

Три дні минуло, а що вий
шло? Не встигла моя зміна взя
тись за діло, як виявилось, що 
на 70-боіртовому штреку не від
ремонтовано' насос, лебідку, ла
ви не посадили і моя зміна про

Автотранспортники здійснили свої зобов'язання
Працівники Олександрійської 

автотранспортної контори вже 
перевозять сотні тонн вантажів 
в рахунок, плану другого пів
річчя.

Здійснивши взяті на себе со

Приморський край. Гірники Примор'я успішно освоюють 
техніку, яка надходить на шахти. Високих показників в роботі 
добились прохідники шахти 3-ц тресту „Артемвугілля", які одер
жали недавно гірничопрохідний комбайн „ШБМ-1". Впроваджен
ня цієї машини прискорило проходження виробок більше, ніж у 
три рази і збільшило втроє продуктивність праці. Значно зріс та
кож заробіток гірників.

На знімку: комплексна прохідницька бригада в шахті № 3-ц. 
Кріпильники Н. Н. Абаєв (зліва) і В. В. Степаненко провадять 
аркове металокріплення.

Фото Н. Назарова. Прескліше ТАРС.

стояла 3 години. Такі випадки 
—не виключення.

Чи можна дивуватись тому, 
що наш колектив, взявши на 
себе, конкретні соціалістичні зо
бов’язання, не виконує їх, а пе
реважна більшість робітників не 
справляється навіть з нормами.

Такий стан викликав у нас 
занепокоєння. Відкриті партійні 
збори, на порядку денному яких 
обговорювалось питання про 
причини відставання дільниці, 
вимагали від господарників ство
рити нам необхідні умови, дати 
фронт робіт. З нашими критич
ними зауваженнями були згодні 
і начальник шахти т. ІІаінчи- 
щемко, і головний інженер т. Бул- 
гаков, і начальник дільниці 
т. Сергієнко. Але час ми Ж, а 
рішення партзборів не перетво
рюються в життя. Правда, на 
дільницю для посилення техніч
ного керівництва направили за
ступника головного інженера 
шахти Логвинеика. Та комрті 
від цього ніякої. Замість органі
зації людей, практичної допомо
ги нам, він, як гастролер, опус
титься в шахту, подивиться і 
через деякий час піднімається 
на-гора. А для того, щоб дати 
розумну пораду, вказати на кон
кретні шляхи усунення хиб, до
помогти в наведенні належного 
порядку — не вистачає часу. 
■Мюіжіна лише дивуватись, за що 
бездіяльному Логвингавку вида
ють премії.

Наша дільниця раніше працю
вала за графіком циклічності. 
Нині про нього забули. Давати ж 
один цикл на добу можна. Треба 
лише навести порядок на діль
ниці, (зміцнити бригади досвідче
ними, енергійними гірниками, 
поліпшити догляд за механіз
мами.

Гірники дільниці прагнуть не
ухильно підвищувати (продуктив
ність праці, працювати ритмічно. 
Все залежить під наших керів
ників, від їх уміння спрямува
ти зусилля колективу на подо
лання відставання.

А. РУСОВ,
гірничий майстер шахти 

№2-3.

ціалістичні зобов'язання, водії 
добиваються дальшого підвищен
ня продуктивності праці. Особли
во високих показників в роботі 
дома гаються шофери автоколони, 
якою керує т. Воронцов.
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Змагання двох колгоспів

Підтягуватись до рівня передовиків
★ ★ ★

Показники змагання колгоспів Наше прагнення—завоювати високий урожай
ІМ. 12-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ (Станом на 20 червня ІМ. В. УЛЬЯНОВА

(голова правління 1954 року) (голова правління
т. Сідельник) т. Рябошапка)

Надоєно молока на фуражну корову
457 (з 1/Х—1953 р. в літрах) 840

Доход на 1 гектар орної землі
53 (за 1954 рік в карбованцях) 

Засилосовано кормів
140

0 (в тоннах) 0
Міжрядний обробіток коренеплодів

39,3 (в проц. до плану) 65
Міжрядний обробіток цукрових

100 буряків (другий раз в проц. до плану) 100
Міжрядний обробіток овочів

42.5 (другий раз в проц. до плану) 46,5
Скошено сіяних трав

22.6 (в проц. до плану) 42,5

Наші плюси і мінуси
В ході соціалістичного амаган- 

іня з колгоспом ім. Володимира 
Ульянова помітно падтягся і кол
госп ім. 12-річчя Жовтня. Рамі- 
ше, як відомо, наша артіль від
ставала В обробітком СІЛЬСЬКОГОІС- 
.подарських культур, одержувала 
низькії врожаї, незадовільною бу
ла і продуктивність тварин
ництва.

Після постанови вересневого 
Пленуму в наш колгосп прибу
ли агроном т. Кравченко і зоо
технік т. Тюптя, а головою прав
ління був обраний досвідчений 
агроном Панас Сідельник. Вони 
стали більше приділяти уваги 
впровадженню у виробництво пе
редової .агротехніки, досвіду пе
редовиків сільського господар
ства.

'Правління артілі і первинна 
партійна організація перш за все 
взялися за налагодження трудо
вої дисципліни і поліпшення ор
ганізації праці. Для цього івріль- 

«ичі і тракторнії 'бригади були 
послані агітатори Ніна Павлуш- 
ко, Люба Тюптя, Міля Футоря- 
інова, Галя Чериівніко та інші.

Вони роз’яснювали колгоспни
кам рішення вересневого* і лют
нево-березневого Пленумів ЦК

Ширше розгортати дійове
Кілька років змагаються між 

собою колгоспи! ім. 12-річчя 
Жовтня і ім. Володимира Ульяно
ва. У ході змагання рік у рік 
зростає урожайність колгоспних 
ланів, збільшується поголів’я 
громадської худоби, підвищується 
її продуктивність.

Цього року хлібороби обох кол
госпів зобов'язались виростити 
високий урожаї всіх сільськогос
подарських культур. Тваринни
ки дали слово надоїти 1.700— 
2.200 літрів молока на фуражну 
корову, одержати на менше 18 
поросят на свиноматку і т. д.

Минув період весняно-польових 
робіт, закінчується обробіток. 
Тепер можна підвести деякі під
сумки. Сівба в обох колгоспах 
проведена краще, ніж торік, 
збільшились площі під кукуруд
зою і деякими іншими культура
ми. Посів кукурудзи і соняшника 
та посадка картоплі проведені 
квадратно-гніздовим способом.

КПРС і завдання, які були пос
тавлені перед хліборобами. ар
тілі. Ці і ряд інших заходів 
правління і парторганізаціїї дали 
свої наслідки. Порівняно з ми
нулим роком поліпшилась трудо
ва дисципліна. В цьому році, 
наприклад, у нас на одного, пра
цездатного колгоспника в серед
ньому вироблено. 195 трудоднів.

Значному підвищенню продук
тивності праці сприяло широко 
розгорнуте. соціалістичне змаган
ня .і особливо його гласність. 
Щодня польовки і блискав
ки, стінгазети розповідають про 
досягнуті окремими колгоспника
ми успіхи.

'Порівняно з минулим роком 
наша, артіль органівоваїніше і 
краще провела весняно-польові 
роботи і догляд за посівами. В 
коротші строки проведено обро
біток цукрових буряків, соняш
ника, кукурудзи та 'інших куль
тур.

Однак слід визнати, що в 
змаганні двох колгоспів артіль 
ім. 12-річчя Жовтня відстає в 
розвитку колгоспного виробниц
тва. Так, наприклад, доход на 1 
гектар орної землі у нас стано
вить 53 карбованці, а у кол

'Значно краще, ніж торік, про
вадиться обробіток повівів. У 
колгоспі ім. Володимира Улья- 
інова хлібороби в співдружності 
з механізаторами тракторної 
бригади № 2 Олександрійської 
МТС, яку очолює Василь Обер
тає, зразково. доглядають посіви. 
Вони суворо додержують уста
новлених кращих строків меха
нізованого обробітку. Тракторис
ти тт. Яцько, Федченко та інші, 
завдяки двоізмііінній роботі, на
багато перевиконують доведені 
завдання.

Непоганих успіхів добилися і 
тваринники. На кожну фуражну 
корову в артілі ім. Володимира 
Ульянова вже надоєно, 840 літ
рів молока. Значному підвищен
ню продуктивності корів сприя
ло впровадження зеленого кон
вейєра. Свинарки тт. Мацак, 
Глижинська та інші в цьому ро
ці від першого опоросу О’Д-ержа- 

госпі ім. Володимира Ульянова— 
140. Сусіди одержали на одну 
фуражну корову на 383 ляггіри 
молока більше, ніж ми.

Деяке відставання є з обробіт
ком просапних і овочевих куль
тур. Неповністю іце проведено 
міжрядний обробіток коренепло
дів і овочів.

Недоліком нашої роботи є і те, 
що парторганізація не добилася 
від правління колгоспу введення 
прогресивної оплати на обробіт-- 
ку просапних культур.

Правління артілі і первинна 
парторганізація не добилися та
кож того, щоб всі роботи прова
дились комплексно. Тому у нас 
порівняно з колгоспом ім. Воло
димира Ульянова е значне від
ставання в проведенні сільсько
господарських робіт, особливо в 
підготовці до збирання врожаю.

У нас є всі можливості, щоб 
наздогнати в змаганні колгосп 
•ім. Володимира Ульянова. На ви
рішення цього завдання і спря
мовується зараз робота правлін
ня артілі, партійної та комсо
мольської організацій.

А. ШВИДКИЙ, 
секретар парторганізації ар

тілі ім. 12-річчя Жовтня.

змагання
ли 7—8 поросят на свиномат
ку. Непоганих успіхів в виро
щуванні телят добились тварин
ники Андрій Ракитянський, Ма
рія Котяк та інші.

В змаганні двох колгоспів хлі
бороби артілі ім. 12-річчя Жовт
ня помітно відстали від своїх 
сусідів. Тут запізнюються з об
робітком кормових буряків іта де
яких інших просапних культур.

Особливо неблагополучно в 
колгоспі ім. 12-річчя Жовтня з 
розвитком громадського тварин
ництва. Відомо, що умови, в 
яких .перебуває худоба, і, особли
во корма, мають серйозний .вплив 
на її розвиток і продуктивність. 
Та про це тут забувають. В ар
тілі досі немає кормодобувної 
бригади. Ось чому тут відета- 
ли із збиранням та скиртуванням 
сіна, мають місце випадки недо
броякісної косовиці з боку трак
тористів тт. Василенка і (Мас
люка.

Виконуючи рішення вереснево
го та лютнево^ерезневого Пле
нумів ЦК КПРС, хлібороби на
шої артілі включились в соціа
лістичне змагання за вирощення 
високих урожаїв. Високі зобо
в’язання взяла і наша бригада. 
Виростити по. 20 центнерів зер
нових та 400 центнерів цукрових 
буряків з кожного гектара—та
ке завдання поставили перед 
собою колгоспники.

Озимі ми посіяли по чистих, 
добре оброблених парах. Взимку 
провели снігозатримання, а вес
ною за два дні закрили вологу. 
Боронували посіви двічі. Два ра
зи підживили' озиму пшеницю, 
внесли по 1,5 центнера супер
фосфату та по 0,5 центнера ка
лійних добрив на гектар.

Особливу увагу приділяємо бо
ротьбі з бур’янами та шкідника
ми. Старанно доглядаємо просап
ні культури. Вони вже двічі об
роблені в двох напрямках.

.Бригада своєчасно прорвала і 
закінчила третє розпушування 
міжрядь цукрових буряків, під
живила їх мінеральними добри
вами.

Створимо достаток продуктів 
тваринництва

Взявшись по-справжньому за 
відтворення поголів’я худоби, 
артіль ім. Володимира Ульянова 
.в порівняно короткий час доби
лася в цій справі відчутних ре
зультатів. Державний план роз
витку громадського тваринниц
тва значно перевиконано, і на 
100 гектарів сільськогосподар
ських угідь зараз ми маємо 33 
голови великої рогатої худоби, в 
тому числі 10 корів.

Одночасно із збільшенням по
голів’я худоби зростає і її про
дуктивність. В 1953 році артіль 
одержала від фуражної корови 
по 1.350 літрів молока, а я від 
закріпленої групи корів надоїла 
по 1.580 літрів молока.

З новою силою розгорнулося 
між доярками змагання за дове
дення надою молока в 1954 іроці

Дбайливий догляд і годівля 
худоби — найважливіша умова, 
підвищення продуктивності тва
ринництва і збереження всього 
поголів’я. Але в колгоспі ім. 12- 
річчя Жовтня худоба і нині не 
забезпечена кормами, бо зелений 
конвейєр не впроваджений, па
совище не відпоівіїїає своєму при- 

1 значенню.
Внаслідок сказаного, за ос

танній час в колгоспі значно' 
зменшився удій молока і стано
вить лише 3—4 літри на. Фураж
ну корову.

Відстає колгосп ім. 12-річчя 
Жовтня і з підготовкою до жнив. 
Якщо хлібороби артілі ім. Воло
димира Ульянова підготували 
весь збиральний інвентар і кри
ті токи, то в колгоспі ім. 12- 
річчя Жовтня не відремонтовано' 
ще 4 жниварки з 5. майже всі 
гарби та зерноочисні машини.

Слід відзначити, що колгоспи 
досі не мають плану проведен
ня збиральних робіт, не знають, 
де буде провадитись збирання

Про соціалістичні зобов’язання 
колгоспників ми нагадуємо про
тягом усього року.

Комсомольці Іван Пащенко, 
Володимир Кило та Михайло Ко- 
шеленко роз'яснюють хліборобам 
рішення вересневого та лютне
во-березневого Пленумів ЦК 
КПіРіС, і не тільки словами, а й 
особистим прикладом запалюють 
хліборобів на нові трудові под
виги.

Майстри нашої артілі вже пов
ністю відремонтували і привели 
в готовність всі 5 жниварок, 14 
гарб, 2 кінних гребок. Готові до 
роботи також зерноочисні маши
ни— віялки, сортувалки, приве
дені в належний стан всі три 
критих токи. Більшість робіт на 
току буде механізовано' в допо
могою кінних приводів та. трак
торів.

Хлібороби нашої бригади у 
всеозброєнні зустрічають жнива. 
Вони докладуть всіх зусиль до 
того, щоб вчасно і без втрат зі
брати високий урожай.

П. ОНУФРІЄНКО, 
бригадир рільничої бригади 

колгоспу ім. Володимира Уль
янова.

не менше як до 1.700 літрів. Про 
ного дійовість свідчить той факт, 
що на 20 червня від кожної фу
ражної корови одержано 840 літ
рів. Я особисто на цю дату на
доїла 984 літри від кожної з 11 
закріплених за мною корів.

В цьому році на кожну фураж
ну корову закладемо по 4—5 
тони силосу, заготовимо достат
ню кількість грубих кормів і 
концентратів.

Щоб добитися загального під
несення громадського тваринниц
тва, крутого підвищення удоїв, 
нам треба, розгортати соціаліс
тичне змагання між доярками 
колгоспів, частіше обмінюватися 
досвідом роботи..

Г. БОНДАРЕНКО, 
доярка колгоспу ім. Володи

мира Ульянова.

комбайнами, а де—жниварками.
'Первинні партійні організації 

у керівництві соціалістичним 
змаганням нерідко допускають 
формалізм. В період сільськогос
подарських робіт іце мало під
водяться підсумки соціалістично
го змагання між колгоспами, 
бригадами, ланками, колгоспни
ками, працівниками тваринниць
ких ферм. Це не дає змоги своє
часно виправити помилки, спря
мувати увагу колгоспників і ме
ханізаторів на головне, вирі
шальне.

Колгоспи ім. Володимира Уль
янова та ім. 12-річчя Жовтня 
мають невичерпні можливості для 
крутого піднесення всіх галузей 
сільського1 господарства.. Пер
винні партійні організації кол
госпів зобов’язані ще ширше роз
горнути соціалістичне змагання 
за приведення в дію всіх резер
вів колгоспного виробництва, за 
круте піднесення ввік галузей 
сільїс нікого господарства.

Л. ЖДАНОВА, 
В. МАКОВЕЦЬКИЙ,
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„РУКИ ГЕТЬ ВІД ГВАТЕМАЛИ!**— 
вимагають мільйони простих людей світу

Надзвичайне засідання Ради Безпени

У Гватемалі, цій невеликій 
країні Центральної Америки, 
відбуваються події, яж'і 'Привер
тають до себе увагу всієї світо
вої громадськості.

18 червня в Гватемалу вторг
нися банди реакіційних емігран
тів, що втекли в свіій час за 
кордон, бо їм припали не до 
смажу демократичні перетворен
ня, проведені в країні з волі 
народу. Союзниками цих ба,ні,і 
виступають найманці монополій 
США з інших країн Латинської 
Америки. Напад почався з тери
торії сусіднього з Гватемалою 
Гондурасу, а також з моря в 
районі портів ПуертонБарріое- 
СанчХ'Осе і з повітря. 19 червня 
уряд Гватемали звернувся до 
Ради Безпеки ООН з просьбою 
приборкати агресорів. У своєму 
рішенні Рада Безпеки осудила 
акт нападу на Гватемалу.

Гватемала — республіка Цен
тральної Америки з територією в 
109,7 тис. кв. кілометрів і на
селенням близько 4 мільйонів 
чоловік, Основою її економіки є 
сільське гюісіпоідарс'пво, в якому 
переважають тропічні плантацій
ні 'культури (банани, кофе 
і т. п.).

Монополістичний капітал ('111А 
проник у Гватемалу на початку 
нинішнього століття. Американ
ська монополія «ІОнайтед фрут 
комнані» ще ДО' другої світової 
війни захопила в свої руки еко
номіку Гватемали. ГГіри потуран
ні продажних властей країни до 
компанії перейшло' 40 процентів 
всіх природних багатств Гвате
мали, 75 процентів оброблюва
них земель і майже повний кон
троль над залізничним, шосей
ним ї водним траінспортозі краї
ни. Великими акціонерами 
«ІОнайтед фрут компані» є бага
то осіб, які займають визначні 
пости в державному апараті 
США. В справах компанії осо
бисто заііінтеросювані її великі 
акціонери — колишній поміч
ник державного секретаря в між
американських справах Джон 
Кеібот, міністр торгівлі Оінклер 
Уікс, військовий міністр Роіберт 
Стівеис, державний секретар 
Джон Фостер Даллес.

У 1944 році гватемальський 
народ повалив реакційну дикта
туру генерала. Уібіво. Уряд Аре- 
вало, який утворився після цьо

До
ИЬЮ-ЙОРК, 21. (ТАРС). Як 

повідомляє кореспондент агент
ства Ассо'іпііе.йтед Пресе з міста 
Гватемали, президент Аірбенс ого
лосив по всій країні воєнним 
стан. Кореспондент вказує, що 
раніш Арбенс звернувся по радіо 
до всіх приватних власників ав
томашин із закликом ігередати 
автомобілі урядові для перевовки 
військ.

Генеральний сіедоретар Загаль
ної 'конфедерації трудящих Гва
темали Віктор Мануель Гутьєір- 
рес, виступаючи по. радіо, знову 
заявив про свою підтримку пре
зидента Арбенса і вказав, що 
«робітники готові жертвувати 

го, провів в країні деякі демо
кратичні перетворення: робітни
ки дістали свободу об’єднання в 
профспілки, була дозволена ді
яльність політичних партій. В 
результаті виборів, що відбулися 
в 1950 році, в Гватемалі був 
створений уряд президента. Ха
ной Арбенса. В 1952 році на 
вимогу селянських мас, підтри
маних робітничим класом, цей 
уряд прийняв закон про. аграрну 
реформу: за відповадний викуп 
невиїкористовувані землі великих 
власників передавались беззе
мельним селянам і батракам. У 
зв’язку з реформою у «ІОнайтед 
фрут компані» було конфіскова
но 234 тисячі акрів землі з ви
платою за неї компенсації. Ра
зом з тим за компанією залиши
лися всі її землі, які вона об
робляла.

Законну реформу уряду Ар
бенса компанія «ІОнайтед фрут 
койїані» зустріла буквально в 
штики. При підтримці з боку 
уряду СПІА компанія зажадала 
збільшення — спочатку у 8 раз, 
а потім у ЗО раз виплат за кон
фісковані у неї землі. Уряд Гва
темали відкинув ці незаконні 
домагання. Американські моно
полісти відповіли на це серією 
політичних і воєнних змов. Од
ночасно органи пропаганди й 
офіціальні діячі США почали 
цькування Гватемали, зобража
ючи її як «загрозу» безпеці всіх 
країн Америки. Але кому могла 
загрожувати Гватемала — одна 
з найменших держав Латинської 
Америки? До того- ж уряд Ар
бенса не раз заявляв про своє 
прагнення проводити «політику 
дружніх і мирних відносин з 
своїми сусідами».

Іппоруючи все це, правлячі 
кола США організували похід 
проти Гватемали. У травні цього 
року, скориставшись газетним 
повідомленням про те, що ця 
країна закупила за кордоном не
велику партію зброї для своєї ар
мії, США посилили цькування 
Гватемали і піддали її блокаді.

На .вимоги США уряд реаїкіцій- 
нюіго диктатора Сомоси в Нікара
гуа порвав дипломатичні відно
сини з Гватемалою. З другого 
боку, уряд США уклав угоду про 
наїдання воєнної «допомоги» Гон
дурасу і Нікарагуа і послав у 

подій у Гватемалі
життям для захисту нашої де
мократії». Генеральний секретар 
Національної селянської конфе
дерації Гватемали Кастилію Фло- 
рее, виступаючи по радіо, за
явив, що «ївсі організації сіль- 
ськогююіюдаїрськіих робітників в 
країні передали списки своїх 
членів у розпорядження націо
нальної армії» і «співробітни
чають з громадянською гвардією 
в справі виявлення зброї і спо
рядження», що їх скидають лі
таки інтервентів.

НЬЮ-ЙОРК, 21. (ТАРС). Як 
повідомляє вашінгтоінський ко
респондент агентства Аосошіей- 
тед П’реес, за заявою повіреного 

ці країни великі партії озброєн
ня і боєприпасів. Гондурас від
кинув пропозицію уряду Гвате
мали про укладення договору 
про дружбу і ненапад. Явна ме
та цього акту полягала в тому, 
щоб перешкодити мирній угоді 
і розпалити конфлікт.

Напередодні вторгнення най
маних банд у Гватемалу представ
ники офіціальних властей СІНА 
відкрито закликали до інтервен
ції проти Гватемальської рес
публіки. Так, член комісії в •за
кордонних справах сенату США 
Хіікенлупер заявив, що необхід
но «рішуче здійснити» будь-які 
заходи проти Гватемали. Держав
ний секретар США Даллес, який 
виступив 15 червня з промо
вою, поставив вимогу, щоб у 
Гватемалі був «наведений поря
док».

З усього цього з повного оче
видністю випливає, що напад на 
Гватемалу був спровокований і 
наготовлений з активною учас
тю правлячих кіл США.

.V промові, виголошеній по 
радіо 19 червня ц. р., президент 
Гватемали Арбенс так охаракте
ризував причини агресії проти 
Гватемали: «Наш «злочин» по
лягає в тому, що ми провели 
аграрну реформу, спрямовану 
проти імперіалістичних, компаній. 
Наш «злочин» полягає в тому, 
що ми, як патріоти, прагнемо-до 
незалежності».

Л а т ино-ам ери ка не ьк а прес а
підкреслює, що США прагнуть 
до аміни режиму в Гватемалі не 
тільки тому, що інтересам їх 
монополій в цій країні завдано 
шкоди, але також внаслідок то
го, що приклад Гватемали, яка 
відстоює свою незалежність, 
вдохновляє народи інших лати- 
ноі-американсьК'ИХ держав.

Народи країн Латинської Аме
рики іі всієї земної кулі глибоко 
обурені агресією проти Гватема
ли. Широкі кола цих країн з са
мого початку розв’язаної Сполу
ченими Штатами кампанії шроти 
Гватемали всюди заявляють про 
свою солідарність з гватемаль
ським народом. На численних мі
тингах і зборах у Мексіці, Ар
гентині, Бразілії, Чілі мільйони 
людей висувають вимогу: «Руки 
геть від Гватемали!».

М. АЛЯБ’ЄВ.

в справах Гватемали в США Чо- 
каїно, гватемальське міністерство 
закордонних справ одержало офі
ціальні відомості про те, що в 
Мексиці при вимушеній посадці 
зазнав аіварії літак, очевидно 
пошкоджений зенітним вогнем у 
Гватемалі. В літаку були два 
американських льотчики. Амери
канці і літак, були взяті під 
охорону мексіканськими властя
ми. За заявою Чекано, його спб- 
віїсти.ли, що Пуерто-Барріос і 
Саін-Хосс — два великих порти 
Гватемали — находяться в ру
ках уряду, «.а не під контролем 
агресора, як повідомлялось ра
ніше».

НЬЮ-ЙОРК, 21. (ТАРС). Вчо
ра Рада Безпеки зібралась на 
надзвичайне засідання, скликане 
на вимогу представника Гватема
ли. На порядку денному — 
телеграма гватемальського мі
ністра закордонних справ від 
19 червня в питанні про агресію 
проти Гватемали, «вчинену уря
дами Гондурасу і Нікарагуа за 
підбурюванням певних іноземних 
монополій».

Виступаючи на засіданні, 
представник Гватемали Аріола 
вказав, що напад на Гватемалу 
є результатом міжнародної змо
ви. Говорячи про підготовку 
вторгнення, Аріола підкреслиш, 
що американські монополії і дер
жавний департамент США давно- 
провадили ворожу кампанію про
ти Гватемали, загрожуючи їй 
інтервенцією. Представник Гва
темали повідомив, що літаки 
американського виробництва бом
бардували і обстріляли ряд гва
темальських міст і сіл і що два 
льотчики, які зробили після на
льоту вимушену посадку, вияви
лись американськими льотчика
ми ексігедиційного' корпусу.

Представник Гватемали за
кликав Раду Безпеки негайно 
втрутитися, щоб припинити аг
ресію, направити комісію спосте
рігачів у Гватемалу і сусідні 
країни і зробити полеіредженіня 
урядам Гондурасу і Нікарагуа.

Представники Бразілії і Ко
лумбії внесли спільний проект 
резолюції, в якому пропонува
лось передати поставлене уря
дом Гватемали питання па роз
гляд організації американських 
держав (орган, з допомогою яко
го США проводять свою політи
ку в Латинській Америці. — 
Ред.). Цей проект був внесений, 
незважаючи на те, що Гватема
ла виступила проти розгляду пи
тання про інтервенцію організа
цією американських держав.

Делегати СІІІА, Англії, Туреч

Олександрійська вечірня школа 
робітничої молоді № 4 (російська) 

провадить набір учнів у 5-10 класи 
на 1954—55 навчальний рік

В школу приймається молодь, яка працює на 
підприємствах та в установах.

Від вступників потрібні такі документи:
Заява, автобіографія, довідка про освіту, оправка і харак

теристика з місця роботи, копія свідоцтва про народження.
Особи, що не мають документа про освіту або мають 

перерив у навчанні більше двох років, складають вступні ек
замени за попередній клас з 10 по 25 серпня.

Прийом заяв до 10 серпня щоденно з 18 до 21 години вечора 
в приміщенні педучилища по вул. Діброви. 19.

ДИРЕКЦІЯ.

Громадянин Варламов Іван Федорович, який проживає в м. 
Олександрії, по вул. Ворошилова, № 157, порушує справу про роз- 
торгнення шлюбу з громадянкою Варламовою Марією Омелянівною, 
що проживає в м. Олександрії, селище Октябрське, вул. Кошового, 
№ 2.

Справа розглядатиметься в народному суді 1 дільниці м. Олек
сандрії.

Загублене свідоцтво Вісільової Валентини Олексіївни про за
кінчення семи класів Олександрійської середньої школи № 1 в
1946—47 навчальному році, вважати недійсним.

чини, Нової Зеландії, Бразілії, 
Колумбії і Франції підтримали 
спільний проект, причому фран
цузький представник запропону
вав доповнити його положенням 
про те, щоб Рада Безпеки за
кликала до негайного припинен
ня дій, які ведуть до кровопро
лиття в Гватемалі.

Делегат Гватемали висловився 
проти спільного проекту резо
люції, але підтримав доповнення 
Французького делегата.

Представник СРОР Цараїшюіїн 
осудив брааільсько- колумбій
ський проект резолюції, як спря
мований на заохочення агресив
ної політики США і який є 
серйозним ударом по авторитето
ві ООН. Царапкін вказав, що 
передати питання про інтервен
цію в Гватемалу організації аме-<м/ 
риканських держав означало б 
сприяти інтервенції. Рада Безпе
ки, сказав він, діючи в дусі 
Статуту, повинна присікти агре
сію проти Гватемали і не усу
ватись від розв’язання цього пи
тання, як цього добиваються & 
справжні автори проекту інво
люції Бразілії і Колумбії.

Спільний проект резолюції, 
що включає іі французький до
даток, не був прийнятий, бо Ра
дянський Союз, який є постій
ним членом Ради Безпеки, голо
сував проти.

Потім французький представ
ник вніс такий проект резолю
ції: «Рада Безпеки, розглянувши 
в терміновому порядку повідом
лення уряду Гватемали на ім'я 
голови Ради Безпеки, закликає 
негайно припинити всі дії, що 
можуть привести до кровопро
лиття, і пропонує всім членам 
ООН утриматись, у відповідності 
з духом Статуту, від сприяння 
таким діям».

Цей проект резолюції був 
прийнятий одноголосно Радою 
Безпеки.

Редактор В. МАЛЕНКО.

Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 62.

БК—04517 Олександрійська міська друкарня Кіровоградського обласного управління культури, м. Олександрія вул. Шевченка, 71. Зам. № 1297 Т. 5.000



Пролетарі всіх країн, єднайтеся! Рік видання ХХУ-Й

СТАЛІНСЬКИЙ
ПРАПОР

ОРГАН ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО МІСЬККОМУ ТА РАЙКОМУ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ, МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД 

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

№ 77 (4062)

Неділя
27

червня 
1954 р.

Ціна 15 коп.

Працівники вугільних підпри
ємств міста! Підхоплюйте почин 
гірників Байдаківського вуглерозрі
зу, множте свої трудові успіхи!

Розгортаймо змагання 
на честь Дня шахтаря

Лист гірників Байдаківського вуглерозрізу 
до трудящих вугільних підприємств міста

У радянських людей увій
шло в традицію зустрічати 
знаменні дати виробничими 
перемогами. Так і зараїз. Го
туючись достойно зустріти 
День шахтаря, гірники Олек
сандрії розгортають соціаліс- 
ч”'чіне змагання, добиваютіь- 

Т^гнових трудових успіхів.

Сьогодні в нашій газеті 
вміщено лист колективу Бай
даківського розрізу до всіх 
трудящих вугільних підпри- 

, емств нашого міста.1 Байда- 
нівці зобов’язалась восьмимі- 
сячний план виконати до 24 
серпня, дати додатково сот
ні тисяч кубометрів вскри- 
ші, підвищити продуктивність 
праці проти досягнутої на 1 
процент, знизити собівартість 
вугілля проти плану на 2 про
центи.

Почин передового колекти
ву повинні підхопити всі тру
дівники Олександрії. Треба 
розгорнути дійове змагання, 
втягнути в нього широкі маси 
трудящих, домогтися подо
лання відставання окремих 
підприємств, будов, ДІЛЬНИЦЬ 
і цехів, добитися чіткої, рит
мічної роботи,

Господарські, партійні і 
профспілкові організації зо
бов’язані так поставити спра
ву, щоб кожний робітник 
працював високопродуктивно, 
здійснював взяті на себе зо
бов’язання.

Особливу увагу слід при
ділити поліпшенню організа
ції праці. Відомо, що Саме че
рез недооцінку її виникають 
простої робітників та облад
нання, звідси і результати — 
невиконання норм, планів.

Олександрійське будівель
но-монтажне управління пога
но справляється з виробни
чими завданнями. Иоіго< ке
рівники не дбають про пра
вильне використання робочої 
сили, ефективне завантажен
ня механізмів. Ось чому про
стої стали звичайним яви
щем.

Замість того, щоб навес
ти потрібний порядок на діль
ницях управління, головний 
інженер тресту «Укрвугле- 
монтаж» т. Власов доводить, 
що тресту потрібно наймен
ше 150 монтажників. Пусті 
розмови! Вони свідчать про 
те, що Власов поверхово зай
мається виробництвом, не

За методом Дуванова
Колектив Апостолівського це

гельного заводу, Дніпропетров
ської області, застосувавши-метод 
лауреата Оталііиської премії 
II. Дуванова, добився видатних 
успіхів. Тепер в кожного кубіч
ного метра печі знімається по 

знає дійсного стану справ, 
проходить повз неподобства.

Значні простої мають міс
це і на будівельних майдан
чиках Димитровського трес
ту. Керівникам управлінь 
тт. Овятцю і Беренштаїму ві
домо про часті простої бригад. 
Однак вони не вживають по
трібних заходів для усунення 
недоліків, для забезпечен
ня робітників необхідними 
матеріалами.

В дні підготовки до шах
тарського свята перед багато
тисячним колективом тресту 
«Олександріявупілля» стоять 
бойові завдання. Треба рішу
че піднести видобуток вугілля 
1 вскришу поіроди. Шлях до 
цього — підвищення продук
тивності праці, краще ви
користання техніки. Між тим, 
на розрізах, брикетних фаб
риках й досі не ліквідовані 
поломки і аварії гірничого 
обладнання, слабо впро
ваджуються передові мето
ди праці.

Слід домогтись чіткої, рів
ної, планомірної роботи за 
заздалегідь розробленим гра
фіком. Вже тепер необхідно 
всерйоз взятись за підготов
ку підприємств до зими.

С оц іал іс ти ч и е з маганінія, 
яке нині розгортається, по
винне бути спрямоване на не
ухильне піднесення продук
тивності праці, поліпшення 
якісних показників.

Господарські, партійні і 
профспілкові організації зо
бов’язані конкретно займаг- 
тись змаганням, ділом допо
магати його учасникам бо
ротись за дострокове вико
нання державних планів, за 
зниження собівартості про
дукції.

Змагання дійове тоді, кої
ли всі робітники знають по
казники, за які вони ' бо
рються, коли план доведений 
до кожного трудівника. Ось 
чому потрібно посилити на
очну агітацію, зробити її ці
леспрямованою, бойовою.

Товариші гірники, брикет- 
иики, будівельники! Вище 
темпи роботи! Дамо країні 
більше вугілля, брикету, до
строково введемо в експлуа
тацію житлові і культурно- 
побутові об’єкти!

Ширше змагання на честь 
шахтарського свята!

2.335 штук цегли, замість 1.300 

—1.500 штук у минулому іроді.

Колектив заводу вирішив до
вести ЗЙОМ цегли З КОЖНОГО ку
бічного метра печі до 2.500 
штук.

Бурхливий розвиток нашої промисло
вості вимагає від вугільників збільшення 
видобутку палива, чіткої, ритмічної ро
боти.

Головна умова здійснення цього завдан
ня — піднесення продуктивності праці, 
краще використання техніки, всіх внутрі
шніх резервів.

Нарада працівників вугільної промисло
вості України, яка днями відбулась в міс
ті Сталіне, закликала шахтарів ще енер
гійніше розгорнути боротьбу за вугілля, за 
дострокове виконання річного плану, по
ліпшення якісних показників.

Прагнучи внести достойний вклад у 
справу дострокового виконання п’ятої п’я
тирічки, гірники Байдаківського вуглероз
різу множать свої зусилля в труді, до
биваються нових виробничих успіхів.

Колектив достроково реалізував півріч
ний виробничий план.

Ми добре розуміємо, що ніаіші досягнен
ня були б значно більшими, якби на 
дільницях ширше впроваджували передові 
методи, ефективніше використовували тех
ніку. Треба прямо сказати, що у нас ек
скаватори, електровози, транспортно-від
вальний міст повністю не завантажені. 
Мають місце поломки і аварії механізмів. 
Ліквідувати ці недоліки — наше бойове 
завдання.

Через два місяці вся паша країна від

значатиме День шахтаря, день огляду до
сягнень радянських вугільників.

Готуючись гідно зустріти всенародне 
свято, робітники, Інженерно-технічні пра
цівники і службовці Байдаківського вугле
розрізу включаються в соціалістичне зма
гання і беруть на себе такі зобов’язання:

Виконати план видобутку вугілля вось
ми місяців до 24 серпня.

Дати понад план в червні, липні і серп
ні сотні тисяч кубометрів 'вскриші.

'Підвищити продуктивність праці проти 
досягнутої на 1 процент.

Знизити собівартість тонни вугілля про
ти плану на 2 проценти.

■Знизити зольність вугілля проти вста
новленої норми на 0.5 процента і вологість 
на 0,5 процента.

Шляхом ущільнення робочого дня і по
ліпшення організації праці добитися ви
конання норм всіма робітниками в серед
ньому на 120 процентів.

Довести середньодобове вивезення ву
гілля на один елеіктровозосостав 1.600 
тонн і 1.500 кубометрів породи.

До Дня шахтаря встановити радіовузол 
і радіофікувати розріз.

Колектив розрізу заклинає всіх трудя
щих вугільних підприємств Олександрії 
ще ширше розгорнути соціалістичне зма
гання за достойну зустріч шахтарського 
свята, за збільшення видобутку вугілля і 
виробітку брикету, за дострокове виконан
ня річного плану.

За дорученням трудящих Байдаківського вуглерозрізу лист підписали: 
начальник розрізу М. ФІЛОНЕНКО, секретар партбюро І. ГУБЕНКО, 
голова шахткому П. НОСОВСЬКИЙ, секретар комсомольської організації 
В. ШАПОВАЛЕНКО, начальник вскришної дільниці № 2 І. БАНІН, ма
шиніст екскаватора І. ГОРОВЕЦЬКИЙ, машиніст електровоза Л. П1МЕ-

НОВ.

По радянській Батьківщині
ІНІЦІАТИВА

ЗНАТНОГО КОМБАЙНЕРА 
ДМИТРА ГОНТАРЯ

Підрахувавши свої можли
вості, бригада двічі Героя Соціа
лістичної Праці, комбайнера 
Восточної МТС, Краснодарського 
краго, Дмитра Гонтаря вирішила 
в нинішньому році збирати своїм 
комбайном щодня від (30 до 35 гек
тарів — всього в а 12 робочих 
днів зібрати 400 гектарів і намо
лотити не менше 11 тисяч цент
нерів зерна.

У бригаді стало накотом зби
рати хліб за тодииним графіком. 
ІЗнаггний механізатор підрахував, 
що його комбайн бон вданої зу
пинки працюватиме іне менше 16 
годин за день. Тільки за рахунок 
розвантаження бункера. на ходу 
бригада виграватиме не менше 
трьох годин за день.

ПІДГОТОВКА 
АВТОТРАНСПОРТУ 

ДО ПЕРЕВОЗОК ЗЕРНА

(Колгоспи і 'МТС України готу
ються до іперевоізок хліба, на 
яких будуть зайняті десятки ти
сяч автомашин. Для збільшення 
місткості кузова в багатьох МТС 
нарощують борти автомашин. В 
МТС складаються годинні графі
ки іперевюзки хліба.

В Москві на Советській площі 
встановлено пам'ятник Юрію Дол- 
горукому. На постаменті з темно
го полірованого граніту висічено 
надписи:

„Основателю
Москвьі
ІОрию 
Долгорукому“ 

і нижче
„Памятник 
сооружен 
в ознамеиование 
800-летия 
Москви 
1147-1947“.

Прескліиіе ТАРС.

БУДІВНИЦТВО 
РАДГОСПІВ КАЗАХСТАНУ

В цьому році на будівництво 
радгоспів у Казахстані виділено 
близько півміільярда карбованців.. 
В усіх зернорадгоспах республіки 
намічено збудувати типові ма- 
шинно-трактофні майстерні, гара
жі для тракторів, комбайнів, ав
томашин, бетонні майданчики а 
навісами для зберігання сільсько
господарських знарядь, електро
станції, нафтобази та інші госпо
дарські приміщення.

На адресу нових зернорадгос
пів прибуло близько- 1.200 збір
них багатоквартирних будинків.

ПОЧАЛАСЯ ЗАГОТІВЛЯ 
ФРУКТІВ І ЯГІД

В Закарпатті достигає багатий 
урожай фруктів, овочів і ягід. 
Споживча кооперація закупила 
десятки тонн черешні, суниць, 
полуниць. Перші партії ягід від
правлені ,в Москву і Київ.

(В області створено більше 
шістдесяти нових заготівельних 
і переробних баз та пунктів. 
Ягоди і фрукти сортуються і від
правляються в найбільші міста 
країни.
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Комсомольське життя

Підсумки навчання в системі 
комсомольської освіти

Нота радянського уряду урядові США
(Минулого навчального року 

комсомольські орігашіівацїі ігри по
стійній допомозі партійних орга
нізацій чимало вробили но полііп- 
шенню політичного наївчаиня мо
лоді.

Проте не всіі недоліки усунуто. 
До цього часу в пропагандист
ській роботі іще не викорінено 
догматизм і начотництво у вив
ченні марксисте ілсо-леяініської те
орії, нерідко теоретичні поло
ження трактуються у відриві від 
основних політичних і господар
ських завдань Комуністичної пар
тії.

Комітети комсомолу іце незадо
вільно займались питанням під
вищення ідеолотічноіго ріївіня за
нять, через міру захоплювались 
тим, щоб залучити як,найбільше 
'Комсомольців і молоді до навчан
ня їв гуртках. А окремі секретарі 
комсомольських іоргаїпізаціїй в пе
ріод комплектування гургкіїв ста
ли на неправильний шлях огуль
ного зарахування всіх комісомоль- 
ців у гуртки і політшколи, не ра
хуючись з їх бажанням і рівнем 
теоретичної підготовки.

Після опублікування в газе
тах «Правда» іі Комсомольская 
правда» статей про завдання по
літичної освіти, в яких викрива
лись серйозні недоліки політосві
ти їв комсомолі, комсомольські ор
ганізації ■ розпочали перебудову 
роботи гуртків. При цьому деякі 
з них довелось ліквідувати.

Так, в комсомольській оірганіза^ 
Ції рудоремонтного заводу на по
чатку навчального року було ство
рено два гуртки по вивченню сус
пільного і державного устрою 
іСРСР та три політшколи першого 
року навчання. Всі політшколи 
згодом довелось ліквідувати, а 
їх слухачів перевести в іінші 
гуртки. Деякі комсомольці вияви
ли бажання ісамостійно вивчати 
марікісистсько-ленінсьїку теорію, а 
частина пішла навчатись в школи 
робітничої молоді.

іВ ірезультаїтіі навчальний рік в 
системі комсомольської освіти за
кінчило 11 гуртків По (вивченню 
суспільного іі державного' устрою 
СРСР, 12 полїтшкіл іі 11 гуртків 
по вивченню історії КПРС основ
ного і підвищеного типу, в яких 
навчалось понад 700 слухачів.

Добре справились в навчаль
ною програмою гурток при рай- 
тосі (пропагандист т. Семінський, 
секретар комітету комсомолу 
т. Мандригеля), гуртки <по вив
ченню історії КПРС на шахті 
№ 2-3 і в Димитровеькіому тресті.

(Міський комітет комсомолу час 
від часу контролював роботу 
гуртків, заслуховував на бюро, ок
ремих секретарів комсомольських 
організацій по цих питаннях, 
вказував на недоліки в керівниц

тві політтдаками. Це давало свої 
наслідки.

Так, 18 червня по цьому пи
танню звітував перед бюро1 секре
тар комсомольської організації за
воду «Червоний ливарник». Бюро 
міськкому (комсомолу відзначило', 
що комітет комсомолу заводу в 
1953—1954 навчальному році 
дещо покращив контроль за робо
тою гуртків. Як результат, слуха
чі гуртка по вивченню історії 
КІІіР'С (пропагандист т. Цибулен- 
ко) і гуртка но вивченню біогра
фії Й. В. Сталіна ((пропагандист 
т. Кітченжо) непогано засвоїли 
програмний матеріал.

Бюро міськкому вказало і на 
недоліки, зокрема, на те, що з ви
ни оиремих (слухачів допускались 
зриви занять. Тжіі (комсомольці, 
як, наприклад, тт. 'Кривенко, Жу- 
ков, Карпенко та деякі інші час
то не відвідували занять, а тому 
погано засвоїли матеріал. Комітет 
комсомолу і його ісекіреїтарт. Пуш- 
каїрьоїв проходив повз ці ненор
мальні факти.

(Пленум міськкому комсомолу, 
що днями відбувся, за допущені 
недоліри :в роботі сітки комсомоль
ської освіти гострої критикував 
бюро міськкому комсомолу іі окре
мих секретарів комсомольських 
організацій.

Особливу увагу пленум МК 
ЛКСМУ приділив навчанню ком
сомольців у школах робітничої 
молоді, в яких підвищує свою за
гальну освіту чимало молодих ви
робничників. Батате з них плодо
творно працюють на підприєм
ствах, установах міста і добре 
навчаються в школах. Так, ком- 
сомолець-елек'промоіігтер станції 
Олександрія т. Колюмоєць, праців
ник Семенівського вуглерозрізу 
т. (Григор’єів та (інші показують 
зразки самовідданої праці на ви- 
рміництві і закінчили навчання 
в школі робі'ііничої молоді на 
«добре» і «відмінно».

Однак є факти, коли окремі 
(комсомольці незадовільно навча
ються в школах робітничої мо
лоді. Частина в них мають по 
2-3 двійки, а декад залишився в 
однім класі на другий рік або 
зовсім виключений із школи.

Та якраз ці питання мало ці
кавили як міськком комсомолу, 
так і секретарів комсомольських 
організацій.

Пленум міськкому ЛКСМУ 
прийняв постанову, в якій на
креслені конкретні заходи до по
ліпшення навчання в системі ком
сомольської освіти у 1954—>1955 
навчальному році, і зобов’язав 
міськком (комсомолу добитись бе
зумовного їх виконання.

О. МАЛЬОВАНИЙ, 
секретар міськкому ЛКСМУ.

24 червня Заступник Міністра 
Закордонних Справ СРСР В. 0. 
Зорін запросив Посла США у 
Москві п. Ч. Болена і вручив йо
му таку ноту:

«Радянський Уряд вважає не
обхідним заявити Урядові США 
таке.

23 червня ц. р. о 4.00 годині 
за місцевим часом радянський 
танкер «Туапсе» Чорноморського 
пароплавства, який ішов з ван
тажем освітлювального гасу у 
відкритому морі на південь від 
острова Тайвань, був спинений 
військовим судном типу міноно
сець в точці з координатами 19° 
55' північної широти і 120° 
23 ' східної довготи і під загро
зою застосування зброї змуше
ний був змінити курс і йти за

Ширше впроваджувати швидкісний метод випалу цегли
Багато робітників, інженерів і 

техніків підприємств промисло
вості будівельних матеріалів Ук
раїни знайомі з брошурою нова
тора Мукачівського цегельно-че
репичного заводу Василя Вєтро- 
ва, який добився високої про
дуктивності праці на випалі 
цегли. В. Вєтров — один з по
слідовників майстра Воронезько
го цегельного заводу № 8, лауре
ата Сталінської премії П. А. Ду- 
ванова, що кілька років тому за
пропонував швидкісний метод 
випалу цегли в кільцевих печах.

Складовими елементами цього 
методу є розріджене саджання, 
збільшена зона диму без зони па
рів, засипка палива невеликими 
порціями через короткі проміжки 
часу і зменшення відстані між 
засипочними отворами.

Все це і застосував В. Вєтров. 
Проте в умовах його роботи є 
свої особливості. Насамперед, 
використовується місцеве пали
во—лігніт, яке містить багато по
пелу і вологи. Крім того, Мука
чівський завод, на відміну від 
Воронезького, випускає кілька 
видів керамічних виробів: повно
тілу і пустотілу цеглу, чотири- 
дірчаті блоки, черепицю.

В основу швидкісного методу 
випалу В. Вєтров поклав розрід
жене саджання, відмовившись, 
як і П. Дуванов, від ущільнено
го. При такому типі саджання 
сирцю нижня частина камери 
печі викладається з цегли, бо це 
найбільш міцний матеріал. По
тім роблять 12—13 подових ка
налів. їх висота — чотири цег
лини (ряда). П’ятий ряд служить 
перекриттям. Після цього цегла 
укладається ялинкою, а черепи
цю ставлять на ребро або ж 
кладуть блоки. Через те, що га
зам, які рухаються, блоки чинять 
найменший опір, їх розміщають 
на поворотах випалювального ка

цим військовим судном. Після 
одержання повідомлення від ка
пітана танкера про напад вій
ськового судна типу міноносець 
радіозв’язок з танкером був пе
рерваний. Дальша доля радян
ського судна і його команди неві
дома.

Цілком очевидно, що захоп
лення радянського танкера вій
ськовим судном у водах, контро
льованих військово - морським 
флотом США, могло бути здій
сніте тільки військово-моріськи- 
мп силами США.

Радянський Уряд сподівається, 
що Урядом Сполучених Штатів 
у зв’язку з цим нападом на тор
говельне радянське судно у від
критому морі будуть вжиті захо
ди до негайного повернення суд

налу, а в прямих камерах укла
дають черепицю.

В. Вєтров впровадив новий 
розподіл зон у випалювальних 
печах. Зона диму збільшена втроє 
і займає п’ять—шість камер 
(всього в печі їх 16), що сприяє 
підсушуванню сирцю. Зона ви
палу зменшена майже вдвоє і 
займає 12—14 рядів. При цьо
му паливо швидше і повніше зго
рає, і, отже, швидше утворюєть
ся висока температура.

При саджанні сирцю в піч у 
кінці кожної камери ставлять 
паперові листи. Підключення ка
мер до зони диму здійснюється 
видаленням знизу третьої части
ни паперового листа. Через 3—4 
години після включення камери 
паперовий лист знищується.

Раніше паливо в піч засипали 
через тривалі інтервали часу, 
великими порціями — по 2—З 
кг. В. Вєтров запропонував ро
бити це меншими порціями — до 
1000 грамів лігніту залежно від 
його якості, через кожні 10—15 
хвилин.

Перехід на роботу по новому 
швидкісному методу дозволив 
збільшити число оборотів печі з 
З—4 до 7—8 на місяць, що 
значно підвищило продуктив
ність праці. В. Вєтров знімав, 
наприклад, по 2.400 штук цегли 
з кубометра пічного каналу, тим 
самим практично довів, що про
дуктивність печей з природною 
тягою можна підвищити вдвоє, а 
то й більше. І цього можна досяг
ти навіть при випуску змішаної 
продукції і випалі низькокало
рійним і багатозольним паливом.

Колектив заводу не тільки 
широко впровадив швидкісний 
випал сирцю, запропонований 
В. Вєтровим, але й розробив 
швидкісний метод розпалювання 
печей. Розрахувавши, що для 
створення максимального тепло

на, його вантажу і команди. Од
ночасно Радянський Уряд напо
лягає на суворому покаранні 
американських службових осіб, 
причетних до організації цього 
(незаконного акту, і на вжитті (За
ходів, які виключили б можли
вість повторення подібних дій, 
що грубо порушують свободу мо
реплавства у відкритому морі.

Радянський Уряд вважає не
обхідним заявити, що він не мо
же пройти мимо таких недопус
тимих дій і змушений буде вжи
ти відповідних заходів для га
рантування безпеки плавання 
радянських торговельних суден 
в цьому районі».

Пан Ч. Болен обіцяв передати 
ноту урядові США.

вого режиму кайалів треба ско
ротити топковий простір в п’ять 
раз, наші випалювачі встанови
ли в топці похилу колосникову 
решітку. Вони спочатку розпалю
ють невелике вогнище, а потім 
у топку кидають куски вугілля. 
Перші шість годин підтримується 
невеликий вогонь. Протягом цьо
го часу з сирцю видаляється во
лога. Потім випал форсують. 
При такому способі замість 4— 
5 діб на розпалювання кільцевої 
печі витрачається всього 19 го
дин.

Мукачівські цегельники, пра
цюючи по-новому, значно збіль
шили випуск і поліпшили якість 
продукції. Так, якщо в 1949 
році максимальний зйом продук
ції становив 712 штук цегли з 
кубометра каналу печі, то тепер 
він досягає більше 2.000 штук. 
В цьому році цегли буде випу
щено на мільйон штук більше, 
ніж у 1953 р., значно збільшує
ться і випуск черепиці.

Досягнуті успіхи в результа
ті впровадження нових прогре
сивних прийомів праці показу
ють, що метод тт. Дуванова і 
Вєтрова є важливим резервом у 
боротьбі за підвищення продук
тивності праці, за збільшення ви
пуску продукції на наявному 
устаткуванні і на істнуючих ви
робничих площах. Підраховано, 
що коли перевести всі цегельні 
заводи країни на роботу за цим 
методом, то можна майже в два 
рази збільшити виробництво цег
ли без будівництва нових заво
дів, зекономивши на самому 
тільки будівництві близько 10 
мільярдів карбованців.

І. МАРТИНУЗЗІ,
в. о. головного інженера Му
качівського цегельно-чере

пичного заводу.

Трудящі на відпочинку. (Зліва на право). Одеса. Відпочиваючі на веранді санаторію ВЦРПС № 3. Смоленськ. Катання на лодках в міському парку культу
ри і відпочинку. Сочі. На пляжі біля санаторію „Кавказская Ривьера.” т.,По

Фото А. Фатеєва, І. Рабіновича, Є. Шулспова. Прескліше 1АРС.
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Більше сіна і силосу громадському тваринництву
Повторюють торішні помилки

Важкою була цього року зимів
ля худоби в колгоспі ім. Леніна 
Протопопівської сільської Ради. 
Не вистачило соковитих і гру
бих кормів, худоба перезимувала 
па обмежених кормових раціонах. 
Але ця зимівля нічого не навчи
ла керівників колгоспу. Не ста
ла вона уроком і для керівників 
Користівської МТС.

Колгоспники цієї артілі в ми
нулому році не виконали плапів 
відгодівлі тварин, надою молока 
і настригу вовни.

Це результат недостатнього за
безпечення худоби кормами, не
раціонального їх витрачання. 
ЧастігЖ|||і^м розбазарили ще з 
осені, чимало й попсували. Че
рез відсутність господарського 
ока СО тонн силосу заклали в 
траншеї абияк, тому половина 
його попріла.

Чи^Жхували керівники арті
лі минулорічні помилки? Ні. Во
ни, як і торік, сінозбирання і 
раннє силосування провадять 
без будь-якого напруження, як 
наслідок, на 25 червня в колгос
пі скошено 75 гектарів сіяних 
трав з плану 180. Дирекція Ко- 
риістівської МТС (директор т. Жук) 
план по сінозбиранню і си
лосуванню в колгоспі зірвала, бо 
голова колгоспу т. Андреев забо
ронив МТС провадити ці роботи, 
мотивуючи тим, що ми і сами,

мовляв, скосимо і заскиртуємо 
без будь-якої допомоги.

Ось темпи косовиці сіна жни
варками: 24 червня в полі пра
цювало 5 кінних жниварок, які 
за день окосили 4,>5 гектара сія
них трав, при нормі 5 на кожну 
жниварку. Всього жниварками 
за 5 днів скошено ЗО гек
тарів.

Ще гірший стан з скиртуван
ням сіна та силосуванням ран
нього силосу. На площі 42 гек
тари сіно залишається не заскир
тованим, пересихає і втрачає 
свою якість.

Кілька днів тому кормодобувна 
бригада, якою керує Яків Бугай- 
ченко, почала косити і перероб
ляти на силос молодий очерет, 
якого в колгоспі необмежена 
кількість. Як організована ця 
праця, можна судити з такого 
прикладу. 23 червня силосуван
ня почалося опівдні, 24 червня 
силосорізка простояла із-за від
сутності зеленої маси. 20 комсо
мольців Протопопівської серед
ньої школи, які вийшли, щоб до
помогти колгоспникам в цій спра
ві, марно прогаяли час, їх не 
було кому організувати на косо
вицю і підвозку силосної маси.

Такі неподобства аж ніяк не 
тривожать головного зоотехніка 
Користівської МТС т. Вакуленка. 
Буваючи наїздами в цьому кол

госпі, він не цікавиться ходом 
заготівлі кормів. Так, 25 червня, 
не дивлячись на те, що цілий 
день не провадили силосування 
і вкрай погано провадилось скир
тування сіна, т. Вакуленко не 
поцікавився, чому зривається ця 
робота, а поїхав до Оліївки ку
патися.

Чому правління артілі по-ді
ловому не організуй роботи кор
модобувної бригади, не мобілі- 
зовує хліборобів і мехашзаторів 
на виконання важливого держав
ного завдання? Та тому, що воно 
зневажливо ставиться до забез
печення громадського тварин
ництва сіном і раннім силосом. 
Тут вкорінилася порочна прак
тика розраховувати на допомогу 
інших колгоспів.

— Не буде в нас, буде в сусі
дів, — каже голова артілі тов. 
Андреев, — за їх допомогою і на 
цей раз перезимуємо.

І це тоді, коли правління кол
госпу має всі можливості викона
ти план заготівлі кормів для гро
мадської худоби.

Як видно, .керівники колгоспу 
ім. Леніна не зробили потрібних 
висновків з постанови Ради Мі
ністрів СРСР і Центрального Ко
мітету КПРС «Про проведення 
заготівлі кормів у колгоспах і 
радгоспах в 1954 році».

В. МАКОВЕЦЬКИЙ.

У райвиконкомі

Про факти порушення Статуту сільгоспартілі 
в колгоспі ім, Нарла Маркса

ЗВЕДЕННЯ

Днями виконком райради де
путатів трудящих розглянув ма
теріали про порушення Статуту 
сільгоспартілі в колгоспі імені 
Карла ‘Маркса. Голова правління 
цієї артілі Ткаченко, не дивля
чись на неодноразові поперед
ження, ніяких висновків не зро
бив і допустив ряд нових пору
шень Статуту.

Грошові аванси колгоспникам, 
наприклад, тут видавались не в 
залежності від вироблених тру
доднів, а по записках Ткаченка, 
внаслідок чого переавансовано 
окремих колгоспників грішми на 
суму 74.593 карбованці. В цей 
же час, колгоспникам не видано 
за 1953 рік 179.336 карбован
ців. В переважній більшості гро
шові аванси незаконно видава
лись близьким і приятелям Тка
ченка.

В колгоспі розбазарюються та
кож трудодні па утримання по- 
надштатних адміністративних 
працівників. Так, лише за 5 мі
сяців цього року перевитрачено 
1.712 трудоднів.

На тваринницьких фермах за
пущений облік худоби і продук
тів тваринництва, розбазарюють
ся корови. При невиконанні дер
жавного плану по коровах Тка

ченко розпорядився продати 16 
нетелів, при чому гроші за них 
в банк не внесені.

Порушується тут і принцип 
демократичного управління кол
госпом. Ткаченко не рахується з 
пропозиціями членів правління і 
колгоспників, не виконуй дове
дених завдань і планів, свідомо 
допускає грубі порушення дер
жавних законів і Статуту сіль
госпартілі.

Виконком райради, розглянув
ши матеріали про грубе порушен
ня Статуту сільгоспартілі, на
правив їх райпрокурору для при- 
тяпнення Ткаченка до криіміїналь- 
Н'ОЇЇ відповідальності, а також 
доручив члену виконкому райра
ди т. Філоненку і директору 
Олександрійської МТС т. Байді 
провести загальні збори колгосп
ників, де поставити питання про 
звільнення т. Ткаченка від обо
в’язків голови колгоспу. Бухгал
тер колгоспу Якимець поперед
жений.

Своїм рішенням виконком 
райради зобов’язав директорів 
МТС тт. Байду і Жука посилити 
контроль за додержанням вимог 
Статуту сільгоспартілі в колгос
пах району.

райпланкомісії про хід польових робіт в колгоспах району 
станом па 25 червня 1954 року (в процентах до плану)

колгоспи

ім. 18 иартконференції 
«Комунар*
«Заповіт Леніна*
«Прапор комунізму* 
ім. Леніна (ГІротопопівка) 
ім. Сталіна (Бандурівка) 
ім. ОКданова 
ім. Володимира Ульянова 
ім. 19 з'їзду КПРС 
ім. Сталіна (Ворошиловка) 
ім. Карла Маркса 
ім. Калініна 
ім. Енгельса
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— 100 100 40
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КОЛГОСПИ

ім. 18 з'їзду ВКП(б) 
«Шлях до комунізму* 
ім. Будьонного 
ім. Леніна (місто) 
ім. Рози Люксембург 
ім. Молотова 
ім. 12-річчя Жовтня 
ім. Ворошилова 
ім. Хрущова
По Користівській МТС 
По Олександрійській М 
По району

О я 
о .
лз о П О

«О
° о. _‘2 д м= * сч
§ х а
5.Є •-£>

с м 
я в ■X О Xа а »

В о я х а « х5 о" 
о-.-

**" Я .ї о ® о X а •їосо Ж а н с ви х а
— 100 100 52,8
— 1(0 64 100
— 100 61,5 90
— 96,1 — 80,6
— — 100 92
— — 100 83,3
— — 100 47,6
— — 93,3 77,1
— — 66,6 83,8
4,2 73,4 92,5 72,4
1,6 75,8 93,3 82,2

2,8 74,5 92,8 77,2

Сінокіс в радгоспі „Бузький", Ново-Одеського району, Ми
колаївської області. Агрегат веде тракторист С. О. БАБІН. Він 
скошує за день по 30—35 гектарів трави при нормі 15.

Фото Б. Умбраса (Прескліше РАТАУ).

Громадському тваринництву—міцну кормову базу
Вересневий і лютнево-березне

вий Пленуми ЦК КПРС постави
ли перед колгоспами і всіма пра
цівниками сільського господар
ства завдання — в найкоротший 
строк ліквідувати запущеність 
кормової бази і повністю забезпе
чити виконання планів нагро
мадження кормів для тварин
ництва. В постанові «Про прове
дення заготівлі кормів у колгос
пах і радгоспах в 1954 році» 
Рада Міністрів СРСР і ЦК КПРС 
нагадали працівникам сільського 
господарства про те, що настав 
вирішальний момент заготівлі 
кормів і проведення догляду за 
посівами кормових коренеплодів, 
силосних та інших кормових 
культур. В постанові звернено 
увагу на те, що тільки успішне 
проведення цих робіт дозволить 
виконати план нагромадження 
кормів для громадського тварин
ництва і видачі кормів колгосп
никам на вироблені трудодні.

☆
В. ДВІГАНЦЕВ.

Старший агроном Управління 
кормів і пасовищ Міністерства 
сільського господарства СРСР

☆
Велику роботу по розширенню 

кормової бази провели колгосп
ники Української РСР. Колгоспи 
республіки в кращі агротехнічні 
строки посіяли кормові культури, 
виконавши план сівби одноріч
них трав на 136, кормових коре
неплодів — на 108 і силосних 
культур — на 129 процентів. 
Загальна площа кормових куль
тур у колгоспах України зрос
тає порівняно з минулим роком 
майже на півмільйона гектарів. 
Перевиконали плани сівби одно
річних трав і силосних культур 
колгоспи Російської Федерації, 
Молдавії та деяких інших рес
публік.

Проте своєчасне проведення 
весняної сівби ще не гарантує 
високого врожаю. В попередні

роки деякі колгоспи не приділи
ли належної уваги доглядові за 
посівами і зібрали низькі врожаї 
кормових культур. Тому необхід
но своєчасно провести прополку, 
розпушування міжрядь, піджив
лення місцевими і мінеральними 
добривами посівів кукурудзи, со
няшника на силос, коренеплодів, 
баштанних та інших культур.

Багато колгоспів ще мало за
готовляють доброго сіна, несвоє
часно його збирають. Тепер у 
більшості районів країни добре 
ростуть трави. Південні райони 
почали сінозбирання. Колгоспи 
Узбекистану, Туркменії, Азер
байджану вже скосили трави на 
площі в кілька раз більшій, ніж 
торік. Почався масовий сінокіс і 
в інших республіках і областях. 
Завдання полягає в тому, щоб 
шведко скосити і ізасжиртувати 
сіно. Запізнення з сінокосінням і 
збиранням, перестоювання трав 
призводить до втрати поживних 
речовин у сіні і недобору кор

мів. Разом з тим сінокосіння в 
ранні і стислі строки природних 
і сіяних трав дозволить в ряді 
випадків проводити другі укоси 
трав, що послужить додатковим 
резервом поповнення запасів сі
на на зиму.

Велике значення для підви
щення продуктивності великої 
рогатої худоби і свиней, для 
збільшення виробництва молока, 
масла і м’яса має забезпечення 
громадського тваринництва соко
витими кормами. Для всіх кол
госпів повинно стати правилом 
всебічне збільшення виробниц
тва соковитих кормів, без яких 
не можна різко підняти удої мо
лока. Вивив®» необхідним; щоб 
кожен колгосп і радгосп закладав 
не менше 5—6 тонн силосу на 
корову.

У забезпеченні громадського 
тваринництва кормами провідна 
роль належить машинно-трак
торним станціям. В цьому році 
площа механізованого збирання 
трав підвищується проти мину
лого року більш як на 11 міль
йонів гектарів і обсяг робіт МТС

по силосуванню — вдвоє. Меха
нізованим способом буде вирито 
силосних траншей для закладки 
їсилосу ємкістю 7 мільйонів кубо
метрів.

Працівникам сільського госпо
дарства треба своєчасно закін
чити ремонт сінозбиральних ма
шин, повністю використати їх на 
сінозбиранні і виконувати кож
ним сінозбиральним агрегатом 
змінні норми виробітку. В кожній 
МТС необхідно ще раз перевіри
ти, як доведені до бригад завдан
ня по збиранню трав, як визна
чені маршрути руху сінозби
ральних агрегатів, укомплекту
вати бригади трактористами, во
діями самохідних сінокосарок, 
машиністами силосорізок і при
чіплювачами, забезпечити брига
дам транспортні засоби і ремонт
ну базу.

В 1954 році колгоспи країни 
з допомогою МТС мають всі мож
ливості виконати і перевиконати 
плани нагромадження кормів, за
готувати громадському тварин
ництву достатню кількість кор
мів на пастушу зиму.
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ФЕЙЛЕТОН

„Властелін торгу"
Олександр Іванович Кочерга 

займає пост начальника плано
вого відділу Олександрійського 
міськзмішторгу. Його діяльність 
на цьому поприщі споживачі від
чувають в систематичному пору
шенні планового постачання най- 
необхідніпіими товарами мага
зинів.

Зате па -інші ділянки, які 
зовсім не входять до функцій 
планового відділу, Кочерга з 
якоюсь особливою активністю та 
пристрастю і небезуспішно по
ширює, так би мовити, діапазон 
своєї діяльності. І не безпідстав
но-, мабуть, його прозвали «влас- 
теліном змішторгу».

Для особистої користі Кочерга 
пускає в хід і підлабузництво, і 
нахабство. Цілими днями про
сиджував він у кабінеті дирек
тора змішторгу Бабича, виступа
ючи перед ним в ролі нештатного 
радника, а просто кажучи, непро
ханим гостем.

П’ять місяців тому в резуль
таті таких візитів до директор
ського кабінету Кочерзі вдалося 
«проштовхнути» на посаду заві
дуючого бакалійно-гастрономіч
ним магазином №29 Тарасенка. 
Хоч всім відомо, іцо цей Тарасен- 
ко, очолюючи овочеву базу, 
допустив там крупну розтрату.

Як кажуть, рука руку миє.
Не залишився в боргу перед 

своїм опікуном і Тарасенко. Він 
часто на складі магазину влаш
товував для Кочерги гостинні 
прийоми, після яких кожний раз 
залишалось чимало порожніх 
пляшок з-під горілки.

За ці послуги Кочерга, пору
шуючи всякі планові нормативи, 

■ постачав магазин № 29 найкра

Листи до редакції
Питання залишається нерозв'язаним

На станції Пантаївка працює 
чимало робітників тресту «Олек- 
сандріявугілля». Щодня дово
диться перемагати ряд труднощів, 
щоб добратися до місця роботи. 
До станції Прокладної їдемо ав
томашиною. Зв-іідти до станції 
Лозоватки — попутним поїздом, 
а далі — кілька ікілюметрі-в піш

Краще організувати торгівлю 
прохолоджуючими напоями

Б місті є лише чотири кіоски 
для продажу газованої води і ін
ших безалкогольних напоїв, та й 
ті розміщені лише в центрі і пра
цюють з великими перебоями. 
Місцеві артілі і харчокомбінат 
мають всі можливості -задовольни
ти населення прохолоджуючими 
напоями, треба лише, щоб керів

Зарибнюють ставки
Ворошиловський рибпитомник 

цієї весни видав колгос
пам 45 тисяч .малька дзеркаль
ного й лускатого коропа для роз
ведення їх у колгоспних став

щими, найхцкмпими товарами, 
кожен раз твердячи:

— Тарасенку треба допомогти. 
Наступні довгі візити до ди

ректорського кабінету Кочерга 
присвятив теж Тарасенку.

Користуючись колишньо») доб
рою славою магазину № 29 в 
культурному обслужуванні спо
живача, Кочерга з захопленням 
і незаперечно настоював:

— Тільки Тарасенку, тільки 
йому належить перехідний Чер
воний прапор змішторгу.

Сказано — зроблено. Волю Ко
черги узаконив наказом Бабич.

І знову гостинні прийоми на 
складі магазину влаштовує Та
расенко. В деяких з них, крім 
Кочерги, -брав участь і Бабич.

При потуранні Кочерги Тара
сенко орудував нахабно. Він на 
складі влаштовував п’янки, за
плутав облік товарів, реалізував 
прюїдуїкти безпосередньо зі складу, 
а гроші прикарманював, нестачу 
в горілці якимось чином пере
кривав цукром і т. д.

А оце недавно сталася непри
ємність. В магазині № 29, влас
не не в магазині, а на складі 
магазину, виявлено розтрату.

Кочерга заметушився: «Треба 
виручати Тарасенка». 1 сприт
ний Кочерга робить все, щоб ви
тягти свого ставленика і собу- 
тильника сухим із води. І при 
потуранні Бабича це йому вдає
ться.

І вийшло, що працівники ма
газину Груша, Єфімцева та інші, 
які ще недавно вважалися чес
ними трудівниками прилавку, 
стали винуватцями розтрати.

А Тарасенку вдалося відбути
ся -поки що легким переляком.

Тарас ШИПШИНА.

ки, Но раз зверталися ми до на
чальника залізничної контори 
т. іКарлова і керуючого трестом 
т. Альопіина з проханням упоряд
кувати доставку -трудящих іна ро
боту, але і досі цс питання не 
розв’язане.

В. КАРПЕНКО, 
працівник ст. Пантаївка.

ники торговельних Оіргаїнізацій 
більше проявляли турботи про 
людей і організовувати торгівлю 
газоваїною водою і напоями не ли
ше в центрі міста, а й на його 
околицях.

Л. ЧОРНОМАЗ, 
працівник райкому комсомолу.

ках. З них колгосп іім. Карла 
Маркса взяв 9 тис. малька, іме
ні -Хрущова — 5 -тисяч, «Запо
віт Леніна» — 14 тисяч і інші.

І. АНТОНОВ.

Міжнародна футбольна 
зустріч „Динамо" (Київ) 

— „Вікінг" (Данія)
21 червня в Києві на стадієм 

імені Хрущова відбулась міжна
родна товариська футбольна зуст
річ між командами «ВІК-ІН-Г» (Да
нія) і «Динамо» (Київ).

-ІЦе задовго до початку гри 
трибуни стаді-оіну заповнили по
над 60 тисяч глядачів. Майорять 
державні прапори СРСР, УРСР, 
Данії. На кумачевих полотнищах 
датською, російською і україн
ською моваїм-и накреслені слова 
привіту датським Лофтсменам. 
Кияни бурхливими оплесками 
зустріли появу на зеленому полі 
команди «ВІКІНГ». Гостей тепло 
вітають, підносять їм подарунки, 
квіти.

-Зустріч,яка пройшла в друж
ній обстановці, закінчилась пере
могою київської команди «Дина
мо» з рахунком 7:1. Чітко су
див гру суддя Г. Луцдберг і Шве
ція).

Республіканські 
змагання з баскетбола

На міському стадіоні два д-н-і 
тривали республіканські змаган
ня баскетболістів добровільного 
спортивного товариства Шах
тар». В них взяли участь коман
ди чотирьох міст — Києва, Льво
ва, Дніпропетровська та Олек
сандрії.

В результаті напруженої спор
тивної б'О'РОїТЬби перше місце здо
були фізкультурники Києва, які 
виграли всі зустрічі. На друге 
місце вийшли баскетболісти 
Олександрії, на третє — Дніпро
петровська і на четвефте — 
Львова. с. МОЇЙ.

Нові книги
В магазин книготоргу надійшли 

в продаж нові .книги російською і 
українською мовами.

Б. Польовий. Повість про 
справжню людину. Видавництво 
ЦК ЛКСМУ. Тираж 100.000. Ці
на 8 крб. 05 коп.

Т. Драйзер. Американська тра
гедія. Видавництво «Радянський 
письменник». Тираж 50.000. Ціна 
27 крб.

В. Маяковський. Вибрані твори. 
Державне видавництво. Тираж 
15.000. Ціна 36 крб. 90 коп.

Чжоу Лі-бо. Ураган. Держвидав 
Тираж 50.000. Ціна 14 крб. ЗО коп.

B. Козаченко. Атестат зрілості. 
Видавництво «Молодь». Тираж 
50.000. Ціна 3 крб. 80 коп.

П. Вершигора. Люди з чистою 
совістю. Видавництво «Молодь». 
Тираж 30.000. Ціна 13 крб. 40 коп.

М. Андросов. Хоробрі серця. 
Видавництво «Молодь». Тираж 
30.000. Ціна 2 крб. ЗО коп.

М. Бажан. Гонець. Видавництво 
«Молодь». Тираж 40.000. Ціна 
2 крб. 60 коп.

C. Аксаков. Детские годьі 
Багрова-внука. Державне видав
ництво. Тираж 300.000. Ціна 
5 крб. 50 коп.

М. Коцюбинський. Повісті та 
оповідання. Держвидав. Тираж 
30.000. Ціна 11 крб. 65 коп.

Вимоги робітничого класу Європи
У Берліні закінчилась євро

пейська профспілкова конфеїрен- 
ція, яка обговорила ни-таніня, 
зв’язані бсіротьбою за зміцнен
ня миру в бвропі іі за підвищен
ня життєвого ріння трудящих.

Присутні на конференції пред
ставники європейського (робітни
чого класу підкреслили, що мир 
<в Європі -знаходиться під загро
зою. Йому загрожує так зване 
«європейське оборонне співтова
риство», яке Сполучені Штати 
нав’язують західно-європейським 
країнам. Створення подібного 
«співтовариства» означало -б по
діл Європи на ворогуючі воєнні 
угруповання -і посилення напру
женості їв міжнародних відноси
нах. Під маскою «європейського 
оборонного співтовариства» СІП \ 
відроджують найлютішого воро
га народів Європи — західноні
мецьку арм-ію під -комавдуванадям 
гітлерівських генералів.

Прямо протилежним цілям 
служить система колективної без
пеки в Європі, запропонована Ра
дянським Союзом на Берлінській 
нараді міністрів закордонних 
справ. Делегати, які виступали 
на європейській профспілковій 
конференції, вказували, що ко
лективна безпека повинна грун
туватися на співробітництві всіх 
без винятку держав Європи, пе-

Гватемала дає відсіч інтервентам
ПАРИЖ, 23 червня. (ТАРС). 

Кореспондент агентства Франс 
Пресе передав з Боготи (Колум
бія):

Радіо Тегусігальпи (Гондурас) 
передало, що-, за пов-ідомлеаняім 
гватемальського уряду, інтервен
ти відступають у східних секто-, 
рах. В столиці Гондурасу заяви
ли, що «наймані війська зазнали 
тяжких -втрат і іцо- в кількох сек

Індійська преса про поїздку 
Чжоу Ень-лая в Індію

ДЕЛІ, 23 червня. (ТАКС). По
літичні -і громадські кола індій
ської столиці палко вітають по
відомлення про наступний при
їзд у Делі -прем’єра Державної ад
міністративної ради Китайської 
Народної Республіки Чжоу Ень- 
лая.

Вся індійська проса широко 
коментує це повідомлення. Газета 
«Хііндуотан тайме» публік-ує пе
редову статтю, в якій пише, що 
«прем'єр Китаю Чжоу Ень-лай 
зустріне сердечний прийом, коли 
прибуде в Делі на запрошення 

До відома мисливців та рибалок
Останній строк перереєстрації мисливських рушниць та квит

ків 15 липня 1954 року.
Мисливці, які не пройдуть перереєстрацію, будуть позбавлені 

прав на полювання.
Районна рада мисливців та рибалок.

1 залежно від їх суспільного ладу. 
І Ця система, як підкреслювалась 

на -конференції, виключає втру
чання одних країн у внутрішні 
справи інших, утверджує повну 
рівність держав, передбачає роз
в’язання незгод між державами 
не шляхом військової сили, а 
шляхом переговорів.

-Конференція прийняла звернен
ня до трудящих Європи. «Для 
■всіх миролюбних на-родів,—гово
риться в зверненні,—є тільки 
один шлях, шлях, який веде до 
ослаблення напруженості і до ми
ру: шлях колективної -безпеки».

А часники конференції -прийня
ли -також відозву до трудящих 
усього еівіту. іВ цьому документі 
вони вимагають оголосити поза 
законом атомну -та водневу зброю 
і використовувати а-томіщучергію 
виключно ІВ мирних ЦіЖ*У ві
дозві підкреслюється особлива 
відповідальність американського 
народу в -боротьбі за мир і недо
пущення нової війни, оскільки 
політика правлячих кіл СІНА за
гострює міжнародні від-

Європейська профспілкова кон
ференція продемонструвала, міц
ніючу єдність робітничого класу 
Європи в його справедливій бо
ротьбі проти американських во
єнних планів, за колективну без
пеку, за мир.

торах ШЛЯХИ (ДЛ-Я -відступу про
тивникові відрізані».

ЛОНДОН, 23 червня. (ТА-РіС). 
Як передає н-ью-йпіркський корес-' 
пондент агентства Рейтер, гвате
мальські урядові війська захопи
ли багато військовополонених, 
зброї і засобів постачання -в ре
зультаті успішних -боїв поблизу 
трьох міст, у тому числі біля пор
ту Пуерто-Барріос на узбережжі 
Караїмського моря.

індійського уряду... Міцніюча 
дружба між Індією іі Китаємт- 
можливо, стала однією із найвінач- 
ініших подій останнього часу -в 
справі .підтримання мир-у в Азії і 
в усьому -сві-ті... Індія іі Китай (гу
же занепокоєні майбутнім Індо
китаю. Китай так само, як і Ін
дія, заінтересований у припинен
ні -воєнних дій їв Індо-Китаї...

<Ми переконані -в тому, що де
лійські переговори внесуть пози
тивний вклад у «праву зміцнення 
миру на Далекому Сході»..

Редактор В. МАЛЕНКО.

Під таким заголовком в газе
ті «Сталінський прапор» за 6 
червня 1954 року була надруко
вана стаття, в якій писалось про

СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУПІВ
„За високу культуру радянської торгівлі"

грубе ставлення до покупців з бо
ку продавця магазину №41 від
ділу робітничого постачання Сви- 
рид епіко.

За грубе ставлення до покуп
ців на Овириденюо накладено 
адм інтегративне стягнення.

Громадянин Мічканов Анатолій Дем'янович, який проживає і 
М. Олександрії, по вул. Сакко і Ванцетті, № 44, порушує справу пре 
розторгнення шлюбу з громадянкою Мічкановою Лідією Матвіївною 
що проживає в м. Олександрії, по вул. Олександрійській, № 27.

Справа розглядатиметься в народному суді 1 дільниці м. Олек 
сандрії.

БК—04518

Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 62.________ ______________________  І
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СТАЛІНСЬКИЙ
ПРАПОР

ОРГАН ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО МІСЬККОМУ ТА РАЙКОМУ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ, МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД 

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

№ 78 (4063)

Середа 
ЗО 

червня 
1954 р.

І і і ,
Ціна 15 коп.

Здійснювані Комуністичною партією і Радянським 
урядом заходи по дальшому могутньому піднесенню 
всіх галузей соціалістичного сільського господарства і 
збільшенню виробництва товарів широкого споживання 
дістали всенародне схвалення і викликали могутнє 
трудове піднесення серед робітників, колгоспного се
лянства і інтелігенції.

ІНФОРМАЦІЙНЕ повідомлення
про Пленум Центрального Комітету Комуністичної 

партії Радянського Союзу
Цими днями відбувся Пленум Центрального Комітету Комуністичної партії Радянського Союзу.
Пленум розглянув питання про підсумки весняної сівби, догляд за посівами, про підготовку до збирання врожаю і 

забезпечення виконання плану заготівель сільськогосподарських продуктів у 1954 році. Пленум заслухав і обговорив у цьому 
еЯ&нні доповіді міністра сільського господарства СРСР тґ Бенедіктова І. О., міністра сільського господарства РРФСР т. Ло- 
банова П. П., міністра радгоспів СРСР т. Козлова О. І., міністра радгоспів РРФСР т.Юркіна Т. О. та міністра заготівель 
СРСР т. Корнійця Л. Р. і прийняв відповідну постанову.

За дальше піднесення всіх галузей сільського господарства!
Учора в пресі опублікова

на постанова Пленуму Цен
трального Комітету Комуніс
тичної партії Радянського 
Союзу «Про підсумки весня
ної сівби, догляд за посіва
ми, про підготовку до збиран
ня врожаю і забезпечення 
виконання плану заготівель 
сільськогосподарських про
дуктів у 1954 році». В цьо
му найважливішому доку- 
?.’<?ііті партією підбйїПЛіер’ПИ 
підсумки боротьби за вико
нання рішень вересневого і 
лютнево-березневого Плену
мів ЦК КПРС, визначені 
найбільш насущні і невід
кладні завдання трудівників 
сільського господарства.

Трудящі нашої країни з 
величезною радістю і підне
сенням зустріли постанову 
Пленуму ЦК КПРС. З кол
госпів, МТС і радгоспів Під
москов’я, України, Білорусії, 
Поволжя, Кубані, Уралу і 
Сибіру, Казахстану і Серед
ньої Азії, Прибалтики і За
кавказзя, з усіх районів краї
ни надходять повідомлення, 
іцо радянські люди гаряче 
схвалюють рішення, прийня
ті Пленумом, і намічають 
конкретні заходи до його пе
ретворення в життя. В цьому 
рішенні знайшло свій вияв 
безустанне піклування нашої 
партії про круте піднесення 
всіх галузей сільського гос
подарства, про дальше зміц
нення могутності Радянської 
Батьківщини, про підвищен
ня добробуту народу.

Проведена партією і уря
дом велика робота по даль
шому зміцненню сільського 
господарства дозволила кол
госпам, МТС і радгоспам 
більш організовано провести 
весняну сівбу і підвищити 
якість сільськогосподарських 
робіт. Колгоспи і радгоспи
перевиконали державний 
план сівби ярих культур і 
посіяли на 9,5 мільйона гек
тарів більше, ніж у 1953 
році. При цьому посівні пло
щі ярих зернових культур 
збільшено на 6 мільйонів 
429 тисяч гектарів, у тому 
числі посіви пшениці — на 
3.583 тисячі гектарів, куку
рудзи на зерно — на 756 
тисяч гектарів. Площі під ба

вовником зросли на 354 ти
сячі гектарів. Більше, ніж у 
минулому році, посіяно цук
рових буряків, овочів, соняш
ника, картоплі, кормових і 
силосних культур. Поліпши
лась діяльність машинно- 
тракторних станцій.

Нинішній рік увійде в іс
торію радянського’ села як 
рік початку великих робіт по 
освоєнню цілинних і перело- 
і-ьних земель. Поставлене 
партією 1 урядом завдання 
по освоєнню цілинних і пере
логових земель знайшло га
рячу підтримку колгоспни
ків, працівників МТС і рад
госпів, а також міського на
селення 1 стало всенародною 
справою. На заклик партії і 
уряду на освоєння цілинних 
і перелогових земель вже 
прибули в МТС і радгоспи і 
активно включилися в роботу 
більше 140 тисяч чоловік.

.Колгоспи і радгоспи пере
виконали державше завдання 
по посіїву зернових культур 
на цілинних і перелогових 
землях. При плані посіву 2,3 
мільйона гектарів фактично 
посіяно зернових культур на 
цілинних і перелогових зем
лях 3,6 мільйона гектарів.

В районах освоєння нових 
земель весною 1954 року 
організовано 124 зернових 
радгоспи із загальною пло
щею орнопридатних земель 
2.532 тисячі гектарів. В МТС 
і радгоспи, які освоюють ці
линні і перелогові землі, до 
весни цьогї> року завезено 
50 тисяч тракторів (у 15- 
сильному обчисленні) і бага
то інших машин.

У постанові Пленуму ЦК 
КПРС відзначається, що ці 
успіхи колгоспів, МТС і рад
госпів показують, які вели
чезні. резерви закладені в со
ціалістичному сільському 
господарстві для значного 
розширення посівних площ і 
збільшення валових зборів 
зерна та інших продуктів і 
як ці резерви при належній 
організаторській діяльності 
партійних організацій можна 
за короткі строки привести в 
дію в інтересах дальшого мо
гутнього розвитку сільсько
го господарства.

Підсумки весняної сівби 

яскраво свідчать про успіхи, 
досягнуті в сільському госпо
дарстві. Весняна сівба в цьо
му році проведена в більш 
стислі строки і при більш 
високій якості. Закладено 
міцний фундамент високого 
врожаю. Проте, як це відмі
чається в рішенні Пленуму 
ЦК КПРС, у період сівби бу
ли ‘допущені і серйозні хиби.

Міністерство сільського 
господарства СРСР, Мініс
терство радгоспів СРСР, пар
тійні, радянські і сільсько
господарські органи деяких 
областей і республік не за
безпечили виконання плану 
сівби по окремих культурах. 
Погано керували справою 
підготовки 1 проведення вес
няної сівби партійні, радян
ські і сільськогосподарські 
органи Калінінсьікої, Смо
ленської, Костромської, Нов
городської, Ярославської,
Івановської, Псковської, Ве
ликолуцької, Вологодської 
та Іркутської областей. В ре
зультаті колгоспи, МТС і рад
госпи цих областей затягну
ли весняну сівбу, допускали 
грубі порушення агротехніки 
1 не виконали державного 
плану весняної сівби по окре
мих культурах. Особливо не
допустимим є, що- партійні і 
радянські органи вказаних 
областей не забезпечили ви
конання державного плану по 
посіву найважливішої техніч
ної культури — льону-доїв- 
гунця, а також картоплі.

Весняна сівба — лише 
перший етап у боротьбі за 
високий урожай. Попереду — 
напружена робота, яка виз
начатиме успіх річної праці 
колгоспників, працівників 
МТС і радгоспів. Можна доб
ре посіяти і не зібрати по
трібного врожаю, якщо1 вчас
но не буде організований дог
ляд за посівами, якщо внас
лідок незадовільної підготов
ки будуть розтягнуті строки 
збиральних робіт. Тому пар
тія ставить перед колгоспа
ми, МТС і радгоспами най
важливіше народногосподар
ське завдання — забезпечи
ти добрий догляд за посіва
ми, особливо за просапними 
1 технічними культурами —

картоплею, бавовником, цук
ровими буряками, льоном, 
кукурудзою, соняшником,
овочами. В цьому році знач
ні площі вказаних культур 
посіяні квадратно-гніздовим і 
квадратним способами. Це 
дозволяє механізувати між
рядний обробіток, підвищити 
його якість і створити тим 
самим умови для вирощуван
ня високого врожаю.

Зараз настав вирішальний 
період заготівлі коріміїв. Ми
нулої зими, як відомо, В1 ря
ді областей країни відчува
лась велика нестача в кор
мах, що завдало шкоди тва
ринництву. Пленум ЦК 
КПРС намітив заходи по за
безпеченню худоби кормами 
і, зокрема, по успішному про
веденню збирання сіна, 
збільшенню виробництва со
ковитих кормів, збиранню 
соломи. Визначені’ завдання 
колгоспів і радгоспів по під
готовці до . зимівлі худоби. 
Здійснення розроблених пар
тією заходів допоможе кол
госпам, МТС і радгоспам 
виконати план заготівель 
кормів 1 тим самим створити 
умови для значного зростан
ня поголів’я худоби і підви
щення її продуктивності.

В житті радянського’ села 
особливо важливе місце зай
має збирання врожаю, до 
масового початку якого за
лишились лічені дні.

«Збирання вражаю, — 
вказує Пленум ЦК КПРС, 
— є найважливішим, заївер- 
шувальним етапом роботи в 
сільському господарстві. Від 
своєчасного і високоякісного 
проведення всіх збиральних 
робіт залежить успішне вико
нання плану здачі хліба й 
інших продуктів СІЛЬСЬКОГО: 
господарства державі, забез
печення колгоспів і радгос
пів власним доброякісним 
насінням, зернофуражем, со
ковитими і грубими кормами 
для громадської худоби, 
зміцнення громадського гос
подарства колгоспів і підви
щення матеріального добро
буту колгоспників».

У нас є всі можливості зі
брати урожай вчасно 1 без 
втрат. Сільське господарство 
нашої країни оснащене пер

шокласною технікою, що доз
воляє механізувати основні 
збиральні роботи і, насампе
ред, у зерновому господарст
ві. МТС і радгоспи до зби
рання врожаю 1954 року ма
тимуть понад 350 тисяч ком
байнів, близько 303 тисяч 
льонобралок і льонокомбай
нів, 11 тисяч бурякокомбай
нів, більше 24 тисяч бавов- 
неізбиральних машин, близь
ко 10 тисяч картоплезби
ральних комбайнів, велику 
кількість зерноочисних та 
інших машин і механізмів. 
У машинно’-тракторніих стан
ціях, радгоспах і колгоспах є 
тепер кваліфіковані кадри 
керівних працівників і спе
ціалістів, а також досвідчені 
механізаторські кадри.

Але слід мати на увазі, 
що для використання наяв
них можливостей потрібна 
величезна організаторська 1 
політична робота. Партійні 
організації, радянські і сіль
ськогосподарські органи по
кликані очолити боротьбу за 
високу продуктивність зби
ральних машин. На збиранні 
вирішальна роль належить 
комбайнам. Можна без пере
більшення сказати: успіх 
кожної області на збиранні 
визначатиметься головним 
чином умілим використанням 
парку комбайнів. Тим часом 
в ряді районів країни підго
товка комбайнів до збирання 
йде незадовільно. Особливо 
погано провадиться ця робо
та в Молдавській, Казах
ській, Білоруській, Литов
ській, Узбецькій, Азербайд
жанській РСР, Сталініград- 
ській, Саратовській, Куйби- 
шеївській, Великолуцькій, 
Новгородській, Псковській, 
Тамбовській, Ульяновській 
областях.

Інтереси справи вимага
ють, щоб ремонт комбайнів 
був завершений у найближчі 
дні. Партійні організації по
винні добитися зразкового 
використання машин на зби
ранні, взяти під контроль ро
боту кожного, комбайнового 
агрегату, виділити з числа 
партійного 1 радянського ак
тиву організаторів на кожні 
З — 5 комбайнів з тим, іцоб

(Закінчення на 2-й стор.).
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За дальше піднесення всіх галузей
(Закінчення), 

забезпечити їх безперебійну 
роботу і скоротити строки 
збирання. При цьому слід 
оцінювати роботу кожного 
комбайнера не тільки за се
зонним виробіткам, але й за 
виконанням ним денних зав
дань, не тільки за кількістю 
скошених гектарів, а, насам
перед, за кількістю намолоче
ного зерна. Разом з тим тре
ба максимально використову
вати прості збиральні ма
шини.

Першорядне значення для 
країни, для неухильного під
несення добробуту народу 
має успішне виконання дер
жавних планів заготівель і 
закупок сільськогосподар
ських продуктів. Пленум ЦК 
КПРС відзначив, що, незва
жаючи на збільшення обсягу 
заготівель сільськогосподар
ських продуктів, потреби дер
жави в них внаслідок систе
матичного зниження цін на 
продукти харчування і росту 
споживання населення в дос
татніх розмірах все ще не 
задовольняються. Проте Мі
ністерство заготівель, Мініс
терство сільського господар
ства, Міністерство радгоспів, 
М іністерство промисловості 
м’ясних і молочних продук
тів, Міністерство^ промисло
вості продовольчих товарів, 
Центроспілка, партійні і ра
дянські органи багатьох об
ластей, країв і республік не
задовільно керують справою 
заготівель і закупок сільсько
господарських продуктів. Ви
конання державних планів 
заготівель зерна й інших

Колгоспу ім. Будьонного, Березівського району, Одеської області

Голові правління, Герою Соціалістичної Праці 
тов. ПОСМІТНОМУ М. О.

Секретарю партійної організації, Герою 
Соціалістичної Праці тов. ЧЕЧУКОВІЙ С. С.

Секретарю комсомольської організації 
тов. БОНДАРЕНКО В. А.

Рада Міністрів Української РОР 
і Центральний Комітет Комуніс
тичної партії України палко віта
ють і сердечно поздоровляють 
колгоспників, колгоспниць з 30- 
річчям з дня ■організації сільсько
господарської артілі імені Будьоін- 
ного.

Колгоспники і колгоспниці арті
лі імені Будьонного, йдучи по шля
ху, вказаному Комуністичною пар
тією, чесною і самовідданою пра
цею перетворили своє колективне 
господарство в одне з найпсіредо- 
віших, яке стало справжньою 
школою організації громадського 
господарства для багатьох кол
госпів Радянської України.

З ініціативи і за почином кол
Голова Ради 

Міністрів УРСР 

Н. КАЛЬЧЕНКО.

Успіхи
Колектив Олександрійської 

швейної фабрики 26 червня ус
пішно завершив виконання плану 
другого кварталу. До. кінця квар
талу буде випущено додатково до. 
програми продукції на 200 тисяч 
карбованців.

сільського господарства!
сільськогосподарських про
дуктів є найважливішим 
обов’язком колгоспів і рад
госпів.

Хлібний потік на заготі
вельні пункти в цьому році 
набагато зросте, особливо в 
районах освоєння цілинних і 
перелогових земель. Це по
кладає величезну відпові
дальність на заготівельні ор
гани, а також місцеві партій
ні і радянські організації. 
Треба відремонтувати старі і 
збудувати тисячі нових зер
носховищ, підготувати шля
хи і під’їзні колії, привести 
в робочий стан транспорт, 
зерноочисні машини.

Піднесення сільського гос
подарства—всенародна спра
ва. В розв’язанні завдання 
успішного проведення зби
рання врожаю і заготівель 
сільськогосподарських про
дуктів визначна роль нале
жить машинобудівникам, пра
цівникам залізничного тран
спорту, морського і річково
го флоту. Справа честі пра
цівників промисловості і 
транспорту — виконати і пе
ревиконати завдання по ви
робництву збиральних ма
шин і запасних частин, вчас
но відвантажити їх, забезпе
чити швидку перевовку хліба 
й іншої сільськогосподар
ської продукції.

Успішне проведення зби
рання врожаю і заготівель 
вимагає від партійних орга
нізацій, радянських і сіль
ськогосподарських органів 
підвищення рівня керівниц
тва колгоспами, МТС і рад
госпами, посилення' політич

госпниюів і колгоспниць артілі 
імені Будьонного серед хліборобів 
республіки широко розгорнулось 
соціалістичне змагання за успіш
не здійснення історичпих рішень 
вересневого і лютнево-іберезпевюто 
Пленумів Центрального Комітету 
КПРС про круте піднесення сіль
ського господарства. В цьому 
змаганні ви показуєте хороший 
приклад. .

Одним із найвизначних до
сягнень колгоспу є його чудові 
люди, справжні майстри і нова
тори колгоспного виробництва, ви
рощені і вихоїваїні партійною ор
ганізацією і правлінням колгоспу, 
яке протягом ЗО років беззмінно 
очолює один з зачинателів кол
госпного' руху на Україні, відо

Секретар Центрального
Комітету КП України

О. КИРИЧЕНКО.
_ ---------------------------------

швейників
Чітко і організовано працюють 

бригади, очолювані майстрами 
Тетяною Пересунько і Ніною Тара- 
сеико. Ці бригади 25 червня ви
конали свій місячний план.

Трудівники фабрики зобов’я

ної роботи в масах. Треба 
добитись дальшого зміцнен
ня трудової дисципліни і під
вищення продуктивності пра
ці колгоспників, працівників 
МТС і радгоспів. Необхідно 
роз’яснити всім трудящим 
величезне значення постано
ви Пленуму ЦК КПРС для 
дальшого розвитку сільсько
го господарства, підняти ши
рокі маси трудівників села 
на здійснення намічених пар
тією заходів по проведенню 
догляду за посівами, збиран
ня врожаю, заготівель і за
купок сільськогосподарських' 
продуктів.

Пленум ЦК КПРС висло
вив тверду впевненість в то
му, що всі колгоспники і кол
госпниці, робітники і робіт
ниці МТС 1 радгоспів, спеці
алісти сільського господар
ства зразково проведуть зби
рання врожаю і заготівлі 
сільськогосподарських про
дуктів і цим самим зроблять 
великий крок вперед по шля
ху виконання найважливішо
го всенародного завдання — 
крутого піднесення сільсько
го господарства — постав
леного Комуністичною пар
тією і Радянським урядом.

У відповідь на рішення 
Пленуму ЦК КПРС трудів
ники села ще ширше розгор
нуть соціалістичне змагання 
за перетворення в життя 
грандіозних завдань, постав
лених партією і урядом перед 
соціалістичним сільським 
господарством.

(Передова «Правдьі» за 
28 червня).

мий діяч колгоспного будівниц
тва, Герой Соціалістичної Праці 
Мажар Онисимович Поспішний.

Рада Міністрів Української РСР 
і Центральний Комітет Комуніс
тичної партії України висловлю
ють упевненість в тому, що кол
госпники іі колгоспниці артілі 
імені Будьонного будуть і далі 
енергійно боротись за розвиток 
свого колективного господарства, 
за успішне здійснення взятих со
ціалістичних зобов’язань перед 
нашою рідною Радянською дер
жавою.

Бажаємо колгоспникам і кол
госпницям артілі імені Будьон- 
іного найкращих успіхів у круто
му піднесенні всіх галузей сіль
ськогосподарського виробництва.

залися до Дня шахтаря дати по 
над план сотні чоловічих і шгкіль 
них костюмів.

А. ГОЛОВАНЬ,
начальник планово-виробничого 

відділу швейної фабрики.

Неухильно підвищувати продуктивність праці

Йде надпланове вугілля
Достроково виконавши піврічну виробничу програму, 

гірники Байдаківського вуглерозрізу продовжують їЖдава- 
ти тисячі тонн вугілля додатково до плану.

Самовідданою працею відзначаються механізатори. 
Так, машиністи екскаваторів Іван Горовецький, Євген Дан- 
чук, Григорій Попиченко в ці дні дають по півтори норми.

З честю здійснюють свої зобов’язання машиністи елек
тровоза тт. Піменов і Чорноморець. Найбільшого виробіт
ку домоглась бригада вантажників Василя Дсїпісова. Вона 
щозміни виконує завдання на 250 процентів.

Змагаючись за достойну зустріч Дня шахтаря, колектив 
домагається поліпшення якісних показників. Тільки одна 
відвальна дільниця, якою керує т. Бахтамов’, завдяки зни
ження собівартості' робіт зекономила в червні 10.000 
карбованців.

Успішно працює колектив вугільної дільниці, очолюва
ний т. Просняковим. На його рахунку кілька ешелонів над
планового палива.

• «І
Розвивати раціоналізаторський рух 

серед будівельників
В минулому році завдяки впро

вадження раціоналізаторських 
пропозицій і технічних удоскона
лень на підприємствах і будовах 
Димитровського тресту зекономле
но майже 1 мільйон карбованців.

Особливо активно працюють 
новатори цегельного заводу № 2. 
За пропозицією обпалювана тов. 
Попова тут застосована беиколос- 
никова садка цегли. В результаті 
завод одержав 67 тисяч карбован
ців економії.

Раніше цеглу-сирець клали для 
сушіння прямо на землю. Від 
цього вона швидко псувалася. Ро
бітник т. Жура запропонував Під
кладати під сирець обпалену цег
лу. Це дало значний ефект. Тіль
ки за півроку збережену.*^, 5 ти
сяч карбованців.

Раціоналізатори цегельного за
воду № 1 майстри тт. Динамов і 
Кирилов удосконалили роботу ка
мерних сушилок, внаслідок змен
шилась загазованість в сушиль
ному цеху, знизилась вартість 
продукції. Підприємство зекономи
ло десятки тисяч карбованців.

Можна вказати ще на цілий 
ряд прикладів творчої роботи но- 
ватсіріїв, але, говорячи про них, 
не можна обійти мовчанкою те, що 
не скрізь раціоналізації і винахід
ництву приділяють належну 
увагу.

Будівельне управління Димит
ровського тресту має великий об
сяг робіт. Здавалося б, що на 
дільницях будуть широко впро
ваджені кращі методи, удоскона
люватимуться прийоми праці, 
добиватимуться механізації тру
домістких процесів. В цьому ве
лику роль може відіграти творча 
думка новаторів. Однак головний 
інженер будівельного управління 
т. Степухович і начальник вироб
ничо-технічного відділу т. Ні
мецький, які очолюють бюро ра

Зобов’язання шахтарів
Наслідуючи приклад гірників 

Байдаківського вуглерозрізу, ко
лектив шахти № 2-3 вступає в 
соціалістичне змагання на честь 
Дня шахтаря і бере «а себе такі 
зобоївязаніня: понад восьмиміісяч- 
ний план дати 9 тисяч тонн ву
гілля; план іпрохюджеініня підго
товчих виробок виконати на 105 
процентів, підвищити продуктив
ність праці робітників по експлу
атації на 3 проценти; знизити 
зольність вугілля проти встанов
леної норми на 0,75 процента; 

ціоналізації та винахідіїст^ва, 
формально ставляться до справи, 
не сприяють розвитку раціоналі
заторського руху. Ще в минулому 
році тт. Осипепко, Синельпиков, 
Степаненко внесли раціоналіза
торські пропозиції. їх схвалили, 
але новаторам і досі не виплаче
на винагорода.

Зовсім занедбана робота з но
ваторами в будівельному управ
лінні цього ж тресту (начальїник 
т. Святець). Головний інже
нер т. Калачицький, що очолює 
бюро раціоналізації та винахід- 

кя^-т йоги заступник т. Чер- 
НЯК пічого не вживають для роз
гортання роботи серед раціоналі
заторів. І це тоді, коли в управ
лінні погано використовуються ме
ханізми, чимало простоїв, через 
що підприємство зазнає великих 
збитків.

Байдуже ставлення господар
ських керівників до важливої 
справи призвело до того, що в цьо
му році від робітників і інженер
но-технічних працівників не на
дійшло жодної раціоналізатор
ської пропозиції. З новаторами 
тут не працюють, не спрямову
ють їх думку на вирішення ви
робничих завдань.

Керівники підприємств, інже
нерно-технічні працівники по
винні енергійно взятися за розви
ток раціоналізаторського та вина
хідницького руху. В цю справу 
повинні включитись партійні і 
профспілкові організації. Вони зо
бов’язані підтримувати творчу 
ініціативу трудящих, спрямову
вати її на дострокове виконання 
виробничих планів і поліпшення 
економічних показників.

С. ЗАЄЦЬ, 
старший інженер виробничо- 
технічного відділу Димитров
ського тресту.

знизити собівартість однієї тонни 
палива на 1 процент; добитись 
виконання норм виробітку в-сіма 
робітниками шахти.

Підвищені соціалістичні зо
бов'язання взяли на себе дільни
ці тт. Чернеги, Робульця, Атаїно- 
ва, Шелковснкото.

'Гірники шахти докладають зу
силь, щоб усунути недоліки, до
битись чіткої роботи, перевикона
ти державний план.

М. КРАВЦОВ, 
голова шахткому шахти № 2-3.
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Всі сили—на успішне виконання постанови Пленуму ЦК КПРС
Створюють достаток кормів худобі

Зразу ж після опублікування 
постанови Ради Міністрів СіРСР 
іі Центрального Комітету КПРС 
«Про проведення заготівлі кор
мів у колгоспах і радгоспах в 
1954 роді» комуністи сільгосп
артілі «Комунар» винесли де 
питання на обговорення партій
них і комсомольських зборів. 
Прийнявши відповідні рішення, 
воїни повели наполегливу бороть
бу за їх здійснення. До косовиці 
сіна і силосування залучені ряд 
керівних- товаришів. Безпосередню 
участь у цих роботах беруть, 
наприклад, бригадир будівельної 
бригади т. Хоцький, бригадир 

ЯЦщичої бригади т. Матвієнюо, 
бригадир кормодобувної бригади 
т. Сидорський та інші. Особис
тим прикладом вони мобілізову- 
ють колгоспників на виконання 

^ідивого державного завдання, 
їх приклад наслідували інші кол
госпники. Вони косять очерет, 
лугові трави, закладають силоіс. 
Таким чином, з 21 по 24 червня 
в колгоспі заготовлено понад 60 
тонн високоякісного силосу і 
близько 25 тонн лугового сіна.

На допомогу колгоспникам 
прийшли механізатори трактор
ної бригади т. Матвієнжо з Ко- 
ристіївської МТС. Напередодні сі
нозбирання парторг бригади 
тов. Остапов провів з меха

Таджицька РСР. В південних районах республіки почалась 
масова косовиця зернових. Одними з перших вивели комбайни на 
колгоспні поля механізатори Дагана—Киикської МІС Сталінабад- 
ської області, які взяли соціалістичне зобов'язання швидко і без 
втрат зібрати багатий урожай.

На знімку: самохідний комбайн Давлята Бабаєва збирає 
пшеницю в колгоспі імені Ворошилова Дагана —Киикського раііону.

Фото Я. Окунева. Прескліше ТАРС.

нізаторами збори, на яких обго
ворено питання про заготівлю 
кормів.

Тракторист т. Матвієві», який 
виступи® на зборах, вказав на 
ту велику роль, яка покладена 
на МТС партією і урядом в спра
ві дальшого розвитку громадсько
го тваринництва і закликав ме
ханізаторів зразково виконати 
свої договірні зобов’язання з кол
госпом.

'Виступ т. Матвієика гаряче 
підтримали всі механіватоіри. На 
ділянках, де неможливо було ор
ганізувати механізовану косови
цю, трактористи розгорнули зби
рання сіна вручну і заготовили 
значну кількість кормів.

Постанова Пленуму ЦІЇ КПРС 
«Про підсумки весняної сівби, 
догляд за посівами, про підготов
ку до збирання врожаю і забез
печення виконання плану заго
тівель сільськогосподарських про
дуктів у 1954 роді» викликала в 
хліборобів новий приплив енер
гії. Вони іде ширше розгортають 
соціалістичне змагання за те, щоб 
забезпечити зразковий догляд за 
посівами, всебічно підготуватись 
до лснив і заготовити достаток 
кормів громадській худобі.

1. ВАКУЛЕНКО, 
інструктор райкому КП Ук
раїни по Користівській МТС.

ЗБИРАЮТЬ НАСІННЯ 
БАГАТОРІЧНИХ ТРАВ

27 червня комбайнер Анатолій 
Бугрій першим в зоні діяльнос
ті Олександрійської МТС вивів 
свій агрегат на збирання насінни
ків багаторічних прав у колгос
пі ім. 18 партконференції. За 7ро
бочих годин він скосив 10 гек
тарів еспарцету і намолотив 
близько 100 центнерів наїсіння. 
Наступного дня т. Бугрій зібрав 
останні 2 гектари еспарцету і 8 
гектарів вівсяниці лугової.

По-господарському дбаючи за 
створення міцної кормової бази, 
правління артілі одночасно з зби
ранням .насінників багаторічних 
трав організувало силосування 
.соломи еспарцету. її закладають в 
силосні споруди в суміші з моло
дою люцерною. Всього в колгос
пі вже закладено понад 300 тюінн 
раннього силосу.

Ділом відповідаючи на постано
ву червневого Пленуму ЦКіКПРС, 
колгоспники і механізатори праг
нуть в стислі строки і з відмін
ною якістю впоратись із збираль
ними роботами.

Відповідь ділом
Постанова Пленуму Централь

ного Комітету КПРС «Про підісіум- 
ки весняної сівби, догляд за посі
вами, про підготовку до збиран
ня врожаю і забезпечення вико
нання плану заготівель сільсько
господарських продуктів у 1954 
році» з великою одностайністю 
зустрінута хліборобами колгоспу 
ім. 18 з’їзду ВКП'(б).

В ці дні вони подвоюють свої 
трудові зусилля, прагнуть відпо
вісти на Постанову партії нови
ми трудовими перемогами.

Особливе пожвавлення відчу
вається нині в колгоспних май
стернях. Бригада ковалів, яку 
очолює Петро Козинець, з ранку 
і до пізнього вечора працює 
над тим, іцо'б у найближчі дні за
вершити ремонт всього1 збираль
ного інвентаря, дати в руки хлі
боробів надійні машини і інвен
тар. їх силами уже приведено в 
готовність 6 жаток, 17 гарб, 
п’ять кінних грабель та 13 без- 
тарок, крім того, виготовлено 5 
нових безтарок.

С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО.

Чекають третього дзвінка
Незабаром жнива. Але в Коїрис- 

тівській МТС (директор т. Жук) 
до цього часу не відремонтовано 
іце 5 комбайнів.

іКомбайнер т. Авраменко через 
відсутність роликових ланцюгів 
не мав змоги закінчити ремонт 
свого агрегату. На його комбайні 
немає і екцентрика косогона.

Самохідний комбайн № 35 вва
жається відремонтованим, але він 
стоїть на подвір’ї МТС через від
сутність гакових ланцюгів.

Комбайн «С-6» № 22 більше 15 
день стоїть відремонтований, але 
в колгосп ім. Енгельса його не 
відправляють, мотивуючи відсут
ністю трактора. Тимчасом у цьо
му колгоспі на площі 50 гекта
рів уже перестигає еспарцет.

З 27 відремонтованих комбай
нів майже половина не за- 
безп ечені е л ектро освіт л юв ан-
НЯМ 1 СОЛОМИІО'ЛОВОКЮПНИТеЛЯМИ.

Не все гараз тут і з ремонтом 
тракторів, які» працюватимуть в 
агрегаті з комбайнами. 5 тракто
рів довгий час стоять на ремонті в 
майстерні МТС, а трактор ХТЗ- 
НАТІ № 60 з бригади т. Ланов- 
чука ремонтується уже понад 2,5 
місяця. Заїв, майстернею т. Голо- 
лоб посилається на відсутність 
запасних частин до нього.—Що 
ми зробимо, коли ніде немає ні 
заднього моїста, ні бронзових вту
лок. Як поступлять, за нами 
«права не стане,—говорить він.

Не кращий стан і з укомплек
туванням бригад, які обслужува
тимуть комбайнові агрегати. В 
більшості колгоспів зони діяль
ності МТС ще не 'ВИДІЛИЛИ возіїв 
зерна, вагарів, заправщиюів.

Виконуючій обов'язки голов
ного агронома т. Патюк досі не
відомо, в яких колгоспах підготов
лені токи та як вони механізова
ні. На запитання, скільки виго
товлено волокуш для і'тяпнення і 
скиртування соломи в кожному 
колгоспі, т. Патюк, розводячи ру
ками, відповідає:

—Не можу я вам відповісти 
тому, що я три дні була в Кірово
граді і питанням волокуш не зай
малася.

В цьому році в МТС прибуло 

чимало молодих комбайнерів. Не
обхідно їх уже зараз ознайомити, 
з рельєфом місцевості, розробити 
маршрути кожного комбайнового 
агрегату, визначити площі куль
тур, які треба збирати комбайна
ми, оприділити швидкість кожно
го агрегату, розмір загінок і стро
ки збирання.

Комбайнер т. Авраменко, який 
в минулому році працював в кол
госпі ім. Будьоиного, В цьому ро
ці буде збирати хліб в колгоспі 
ім. Молотова. Він ще не був на 
полях цього колгоспу, не знає, з 
ким йому там доведеться пра
цювати.

Серед комбайнерів заслуженою 
повагою користується т. Захар- 
ченко. В минулому році він ско
сив своїм агрегатом в колгоспі 
ім. Сталіна, Баїцурівської сіль
ської Ради, 500 гектарів колосо
вих і добився високого намолоту 
зерна.

Скільки корисного могли б 
взяти для себе із досвіду цього 
механізатора комбайнери тт. Шам- 
шур, Фіедаїн і інші, які в минуло
му році за день збирали по 3—5 
гектарів. Та в МТС мало дбають, 
щоб організувати вивчення пере
дового досвіду. Та й сам т. За- 
харченко міг би розповісти ком
байнерам про свої методи роботи, 
коли б керівники МТС організу
вали комбайнерів для обміну дос
відом.

В МТС незадовільно’ поставле
на робота з людьми. В майстер
нях не видно показників змаган
ня на ремонті збиральних машин. 
Комбайнери і трактористи не .взя
ли на себе конкретних зобов’я
зань на час збирання.

Пленум ЦК КПРС, що недавно 
відбувся, поставив перед праців
никами величні завдання. Зразко
во виконати їх, всебічно підготу
ватися до жінив — найперший 
обов’язок керівників МТС, всіх 
механізаторів.
Рейдова бригада газети «СТАЛІН-:

СЬКИЙ ПРАПОР»: І. СВЯ-
ТЕЦЬ— комбайнер Користів- 

ської МТС, К. КОЛОМІЄЦЬ— 
зав. складом Користівської МТС, 
В. МАКОВЕЦЬКИй— працівник 
редакції.

Підготовка комбайна до збирання 
низькостеблових хлібів

Наближається один з найбільш 
відповідальних етапів боротьби 
за врожай — збирання колосо
вих. Для проведення його в стис
лі'строки і високоякісно треба 
своєчасно підготувати комбайни. 
Причому, треба зважити, що в 
ряді районів республіки хліби 
достигають малосоломисті.

За останні роки передові меха
нізатори нагромадили досвід ус
тановки і регулювання комбайнів 
для збирання таких хлібів на 
низькому зрізі. Раціональні при
йоми підготовки збиральних ма
шин застосовують комбайнери 
Пекінської МТС Миколаївської 
області Герой Соціалістичної 
Праці А. Поточило®, Бехтерсьюої 
МТС Херсонської області Герой 
Соціалістичної Праці М. Брага, 
Пришибської МТС Запорізької об
ласті М. Мартиненко та інші.

Для збирання низькостеблових 
хлібів жатка комбайна «Сталіі- 

нець-6» установлюється на по
нижувачах, які є В КОМІІ1ЛЄКТІ 
кожної машини. Робити це треба 
для того, щоб забезпечити висоту 
зрізу стебла на 7—<8 см від по
верхні грунту і водночас уник
нути сповзання скошеного хліба 
з транспортера на землю.

При такій висоті зрізу необхід
но, щоб стебла правильно підво
дилися до ножа жатки. Досягає
ться це тим, що лопаті мотовила 
обшиваються смугами прорезиие- 
іного ременя шириною в спадаю
чій частині 7—8 см. Завдяки 
цьому виключається також мож
ливість вимолочування зерна з 
колосів лопатями мотовила, 
швидкість обертання яких на зби
ранні низькюістеблювих хлібів 
збільшується.

Крім того, для зм’якшення 
удару лопатей мотовила по ко
лосках рекомендується встанов
лювати їх по спіралі. При такій 

установці лопать входить у хліб 
ковзним рухом і запобігає втраті 
зерна. Встановлюються мотовила 
в нижнє положення, спереду но
жа на 6—7 см—так, щоб план
ки захоплювали верхню частину 
стебла.

Під час збирання .низькостеб- 
лових хлібів, коли завантаження 
барабана і сепаруючих органів 
незначне, передові комбайнери 
звичайно' працюють на підвище
них швидкостях. Тому, щоб за
безпечити ПОВНИЙ зрів стебел і 
правильне укладання зрізаної ма
си на податно жатки, треба збіль
шити швидкість різання ножа і 
обертання мотовила. Робиться це 
та®: 13-зубову зірочку кардан
ного вала заміняють на 11-зубо
ву, а 12-зубову на коїнтрприводі 
мотовила—на 18-зубову.

У зв’язку із збільшенням 
швидкості обертання мотовила., 
щоб уникнути перекидання ко

лосків через жатку, рекомендує
ться доточувати вітровий щит 
планками або фанерою на ЗО— 
40 сантиметрів.

Комбайнер А. Поточилов звер
нув увагу на те, що на збиранні 
низькостеблових хлібів скошена 
маса подається похилим транс
портером на лііву частину жи
вильної камери. Це призводить, 
кінець кінцем, до втрат урожаю. 
В такому разі доцільно подовжи
ти головне полотно- жатки в тим, 
щоб скошена маса подавалася на 
середину живильної камери. 
Щоб запобігти обриву ланцюга 
транспортера, і поломки планок, 
транспортер живильної камери 
треба підшити старим полотнам 
або брезентом. Нарешті, щоб не 
допустити заривання пальців 
жатки в землю, загонки слід про
кошувати так, щоб їх довгий бік 
йшов вздовж борозен ріллі. Під 
жатку комбайна рекомендується 
встановлювати два обмежуваль
них- полозки.

Сепаруючі органи комбайнів 
треба відрегулювати так, щоб за

безпечити проходження малої ма
си. З цією метою потрібно змен
шити силу і змінити напрям по
току повітря, яке подається вен
тиляторами.

Коливання грохотів першої і 
другої очисток, а також швид
кість обертання колосового шне
ка зменшуються з допомогою ус
тановки змінних зірочок з вели
кою кількістю зубів. В цьому ра
зі решета першої очистки вико
ристовують з більш дрібними от
ворами.

При збиранні низькостеблових 
хлібів самосадним комбайном 
«С-4» смуги з прорезиненого 
ременя набиваються на планки 
мотовила шириною у спадаючій 
частині 8—10 см. Вал мотовила 
треба наблизити до різального 
апарата і встановити в крайнє» 
нижнє положення. Регулювання 
решти сепаруючих органів само
хідного комбайна повинне відпо
відати таким же умовам як і при
чіпного.

С. НАРПЕНКО, 
інжвнер-механік.
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Листи до реданції

Налагодити постачання ясел продуктами
Зараз в дошкільних установах, 

в тому числі і в дитячих яслах 
Я» 2, провадиться оздоровлення 
дітей.

На вихованні тут цілодобово 
перебував 60 дітей віком від од
ного місяця і до трьох років. Ко
лектив дитясел прагне якнайкра
ще поставити догляд і особливо 
харчування дітей, відповідно до 
їх віку. Проте з вини керівників 
змішторгу та міськторгвідділу ми 
іце далеко не задовольняємо за
пити дітей. Справа в тому, що 
торговельні організації несвоєчас
но постачають дитячі ясла необ
хідними продуктами, хоч вони і є 
в достатній кількості на базах.

Наведу такий приклад. Майже 
щомісяця змішторг, не дивлячись 
на вказівки міськторгвідділу, не
додає для дитясел чимало рису,

Екскурсії по
Цього літа учні середньої шко

ли № 6 провели вже 4 екскурсії 
по рідному краю: до міст Чигири
на,. Кам’янки, Кіровограда і Києва.

Екскурсія в місто Київ тривала 
6 день. По дорозі до Києва школя
рі ознайомились з господарством 
.колгоспу-мільйонера ім. Шев
ченка, Черкаської області, відві
дали історичні місця і музей в 
м. Переяслав-Хмельницькому, мо
гилу і музей Т. Г. Шевченка в 
Каневі.

В Києві екскурсанти побували

Передплачують літературу
Багато трудящих міста Олек

сандрії і району поповпюють свої 
власні бібліотеки новою політич
ною та художньою літературою.

Останнім часом близько 550 
чоловік стали передплатниками 
різних видань, зокрема, твори 
В. І. Леніна та Й. В. Сталіна пе
редплачують 143 чоловіка.

Активними передплатниками 
літератури є викладачі середньої 
школи 4 тт. Березовська та

Дивні п
Райсанстанція для своїх влас

них потреб має двоє коней. Та 
використовуються вони не за 
призначенням, а служать засобом 
додаткового заробітку конюха 
Гомоіненка. Розбазарює він і кор
ма для коней. Іноді тварини цілу 
добу стоять неповними і нагодова
ними, як це було 15 і 16 
червня. В результаті такого дог-

З редакційної пошти
—З 'робітників і інженерно- 

технічних працівників Байдакгв- 
ської брикетної фабрики щоміся
ця збирають гроші за користу
вання автомашинами, що надво
зять їх до місця роботи, — пи
ше в листі до редакції т. Лан
тух. — Але цим і обмежились 
дирекція і профспілковий комі
тет фабрики. 'Вони не подбали 
про своєчасну подачу машин і 
ПІДіВОЗКУ робітників до місця (ро
боти. Нерідкі випадки, коли 
трудящі, прочекавши кілька го
дин, вимушені йти на фабрику 
з міста пішки.

гречаної крупи, овочів, кар
топлі, сухих фруктів, яєць і т. д.

Ще гірші справи з постачанням 
молока, яке ми беремо через 
їдальню № 5 міськзмішторгу (за
відуючий т. Жеменіниік). Молоко 
одержуємо не завжди і часто не
доброякісне. Бувають випадки, 
коли молоко доставляють в бруд
них бідонах.

Слід звернути увагу і на воло- 
киту в оформленні документів на 
продукти. Щоб одержати що-не- 
будь з бази змішторгу, треба ви
тратити весь робочий день.

Керівникам змішторгу треба 
найближчим часом налагодити 
своєчасне постачання дитячих 
дошкільних установ всіма необ
хідними продуктами.

О. РУСОВА, 
завідуюча дитяслами № 2.

рідному краю
в історичному музеї, Софіївському 
та Києво-Печерському заповідни
ках, Ботанічному саду, зоопарку, 
проглянули експонати виставки 
українського образотворчого мис
тецтва.

Незабутнє враження справила 
на учнів виставка подарунків, на
дісланих на честь 300-річчя воз
з’єднання України з Росією брат
німи республіками.

І. КРАСНОВ. 
Г. УСТЕНКО, 

вчителі середньої школи № 6.

Єфімова, голова Косіиської сіль
ради т. Авраменко, інженер теп
лоелектростанції т. Кропп та ба
гато інших.

Зараз в магазині відкрита пе
редплата на твори В. І. Леніна та 
Й. В. Сталіна, енциклопедичний 
словар, художні твори Всеволода 
Вишневського, Ванди Василев- 
ської та інших письменників.

О. ПИЛИПЕНКО,
зав. магазином книготоргу.

орядки
ляду коні доведені до виснаження. 

Про, ці факти добре відомо в. о. 
завідуючого райсанстанцією тов. 
Лейбабенку і головному лікарю 
т. Карнаухову, та вони чомусь не 
реагують на сигнали, потурають 
Гомояеику.

Є. ЧУБЕНКО, 
Є. КУЛЬБІЙ, 

працівники санстанції.

* **
—'Свято шанує радянський на

род пам’ять воїнів, що полягли 
в боях громадянської і Великої 
Вітчизняної війни за свободу і 
незалежність нашої «країни. 
Щороку на братській могилі, що 
розташована на ,розі вулиць Ка
лійна і Діброви, дбайливими ру
ками трудящих висаджувалось 
багато квітів і чагарників. Але 
зараз тут все заросло бур’яном, 
бо керівники мііськкомунгоспу 
зачинили ворота до братської 
могили на замок,—пише в лис
ті до. редакції Є. Кулик.

Зустрічі Чжоу Ень-лая
з державними діячами Індії

ПЕКІН, 26. (ТАРС). Як повідом
ляє кореспондент агентства Сінь- 
хуа з Делі, вчора прем’єр і міністр 
закордонних справ Китайської На
родної Республіки Чжоу Ень-лай 
відвідав о 9 годині ЗО хвилин ран
ку президента Індії Раджендра 
Прасада. Чжоу Ень-лая супрово
дили його радники Цяо Гуань-хуа 
і Ван Чжо-жу, а також китай
ський посол в Індії Юань Чжун- 
сянь.

0 10 годині 15 хвилин ранку 
Чжоу Ень-лай відвідав віце-пре
зидента Індії Радхакріїпнана Сар- 
вапаллі, а об 11 годині—прем’єр- 
міністра і міністра закордонних

а захист
ВАРШАВА, 26. (ТАРС). Всі 

польські газети вміщують до
кладні повідомлення про амери
канську інтервенцію проти наро
ду Гватемали. Преса підкреслює, 
що в своїй священній боротьбі 
проти іноземних поневолювачі® 
гватемальський народ користує
ться співчуттям і підтримкою на
родів Латинської Америки, Єв
ропи і Азії, всього табору миру.

Газета «Трибуна люду» пише 
сьогодні в передовії! статті «Осуд 
агресії»:

Народи країн табору .миру, в 
тому числі й польський народ, з 
гарячою симпатією стежать за 
героїчною боротьбою гватемаль
ського 'народу. Вони захоплю
ються боротьбою цього малого 
стійкого народу проти імперіа
лістів і разом з тим обурюються 
колоніальними методами тих, хто 
хотів би знову віддати Гватемалу 
«ІОнайтед фірут компані». В усьо
му світі нині голоісно звучать сло
ва: «Руки геть від'Гватемали!».

ПРАГА, 26. (ТАРС). Чехосло
вацька громадськість виражає 
гнівний протест проти американ
ської інтервенції в Гватемалу.

Трудящі Чехословаччини, пише 
газета «Руде право», уважно сте
жать за подіями в Гватемалі і 
виражають свою братерську солі
дарність гватемальському наїродо- 
ві, який став на захист свободи 
і незалежності своєї батьківщини. 
Чехословацький народ разом з 
усіма миролюбними народами ви
магає рішучих заходів по припи
ненню агресії'.

Чехословацький народ, вказує 
газета «Обрана люду», добре 
знає, що американські монопо
лісти організували злочинний на
пад на Гватемалу. Вони вчинили 
збройну інтервенцію проти Гва
темали тому, що в республіці бу-

Успіхи гватемальської армії в боротьбі проти агресії
ЛОНДОН, 25. (ТАРС). Кореспон

дент агентства Рейтер передає по
відомлення командування гвате
мальської армії, в якому гово
риться, що гватемальська армія 
тепер контролює всі стратегічні 
пункти на театрі воєнних дій. 
Командування гватемальської ар
мії заявило 24 червня, що урядові 
частини «повністю контролю
ють» Пуерто-Барріос. У загарбни
ків не лишилось ні одного опорно
го пункту ні в Пуерто-Барріосі і 
ні в м. Гуалан, розташованому за 
60 миль від Пуерто-Баїрріоса. По
відомлення охоплює воєнні дії за 

справ Індії Джавахарлала Неру. 
Чжоу Ень-лая супроводили його 
радники і китайський посол в 
Індії Юань Чжун-сянь.

ПЕКІН, 26. (ТАРС). Кореспон
дент агентства С’іньхуа передає з 
Делі:

Прем’єр і міністр закордонних 
справ Китайської Народної Рес
публіки Чжоу Ень-лай розмовляв 
учора з прем’єр-міністром Індії 
Джаївахарлалом ІІІеру. Розмова три
вала близько 3 годин.

Ввечері Чжоу Ень-лай був за
прошений до індійського прем'єр- 
міністра на обід. Після обіду вони 
продовжили переговори.

Г ватемали
ла проведена земельна реформа і 
в інтересах народу було експро
прійоване майно американської 
«ІОнайтед фірут компані» — най
лютішого експлуататора в країні.

Газета «Млада фронте» публі
кує листи чехословацької молоді, 
в яких вона висловлює протест 
проти американської' агресії в 
Гватемалі.

ПАРИЖ, 26. (ТАРС). За пові
домленням кореспондента агентс
тва Фраінс Пресе із Ріо-де-Женей- 
ро, 24 червня соціалістична пар
тія Бразілії організувала в при
міщенні Бразільської асоціації 
.преси збори солідарності з Гва
темалою для того, щоб виразити 
протест проти «організованого' із- 
за кордону вторгнення в цю кра
їну».

Члени конгресу від штату Ріо- 
Гранцедо-Сул надіслали послу Гва
темали в Рііо-де-Жемейро телегра
му, в якій висловлюють солідар
ність з його країною в момент, 
коли вона є жертвою нічим не ви
правданого нападу із-за кордону.

ЗО бразільських журналістів 
надіслати послу Гватемали в Ріо- 
де-Жанейро телеграму, в якій 
схвалюють боротьбу Гватемали 
проти загарбників, що вторглися 
на її територію. Журналісти вка
зують, що цей замах на сувере
нітет Гватемали є загрозою для 
всіх інших країн Латинської Аме
рики.

НЬЮ-ЙОРК, 26. (ТАРС). Як 
повідомляє кореспондент агентс
тва Ассошіейтед Пресе із Сан-Ху- 
аіна, партія боротьби за незалеж
ність Пуерто-Ріко надіслала пре
зидентові Гватемали Аірбенсу по
слання, в якому висловлює солі
дарність з Гватемалою в зв’язку 
«з вторгненням сил, що перебува
ють на службі у імперіалістів».

12 годин, закінчуючи півднем 24 
червня.

Як говориться в повідомленні, 
урядові частини, подолавши опір 
в Пуерто-Барріосі, повели наступ 
у напрямі Моралеса — опорного 
пункту загарбників, «добре осна
щених і озброєних в результаті 
поставок по повітрю». У повідом
ленні вказується, що Моралес пе
рейшов у руки урядових військ, 
околиці міста очищені від про
тивника. Командування армії по
відомило, що противник зазнав 
великих втрат. Захоплено зброю, 
вибухові речовини та інше вій
ськове спорядження.

СПОРТИВНА ХРОНІКА
Зміцнюються спортивні зв’яз

на між Радянським Союзом і за
рубіжними країнами. За остан
ній тиждень радянські спортсме
ни успішно виступали в Польщі, 
США, спортивні делегації ОРСР 
виїхали в Англію, Швецію, Фін
ляндію. На стадіонах нашої краї
ни виступають зарубіжні гості.

У Варшаві закінчились міжна
родні змагання легкоатлетів де
сяти країн. Радянські спортсме
ни зайняли в цих змаганнях 16 
місці, і загальнокомандну пер
шість.

На треку в Тулі проходять 
змагання велосипедистів СРіСР, 
Польщі і Румунії. Видатного ус
піху добився радянський спорт
смен Ростислав Варігашкін. В 
гонці на один кілометр він вста
нови® новий СВІТОВИЙ режл^, 

пройшовши дистанцію за 1 хви
лину 10,2 секунди.

У середині ТИЖНЯ В Мю'СКВІ від
булись міжнародні товариські зу
стрічі з волейболе між збірнЛГ 
чоловічими і жіночими команда
ми Радянського Союзу і Румун
ської Народної Республіки. В 
упертій боротьбі обидві зустрічі 
виграли радянські волейболісти.

У .міжнародних товариських 
змаганнях з футбола, які прохо
дять в Радянському Союзі, ди- 
намівці Тбілісі перемогли коман
ду клубу «Форверте» (НДР) з 
рахунком 4:1. Датська команда 
«Вікінг» програла київським ди- 
намівцям — 1:7 і динамівцям 
Мдвкви 4:2. Ю.Ц«;!!■■. ЦКРА ште- 
рала у «Форвертса» (НДР) з ра
хунком 1:0. Для проведення то
вариських зустрічей з футбола в 
Швецію вилетіла московська 
футбольна команда «Спаїртаж», 
у Фінляндію—московська коман
да «Торпедо».

Шаховий матч 
СРСР-США

У Нью-Йорку закінчився ша
ховий матч між командами Радян
ського Союзу і Сполучених 
Штатів Америки.

Від СРСР і США виступали по 
вісім гросмейстерів і майстрів.

У складі команди СРСР—-грос
мейстери В. Смислов, Д. Брон- 
штейн, П. Керес, 10. Авербах, 
10. Геллер, 0. Котом, Г. Петросян, 
М. Тайманов. Проти них прали 
вісім кращих шахістів США, в 
тому числі один з найсильніших 
шахістів світу С. Решевський.

Змагання проводилося за чо
тириголовою системою. Кожний 
учасник зіграв матч з чотирьох 
партій з одним і тим же против
ником.

Матч закінчився з рахунком 
20:12 на користь команди Ра
дянського Союзу.

(ТАРС).
"•-------♦-------

ХРОНІКА
Президія Верховної Ради Ук

раїнської РСР своїм Указом від 
26 червня 1954 року переймену
вала село Гладке Онорівської 
сільської Ради Березівського ра
йону Одеської області в село Бу- 
дьоннівське.

Редактор В. МАЛЕНКО.

Адреса реданції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 62.
БК—04519. Олександрійська міська друкарня Кіровоградського обласного управління культури, м. Олександрія вул. Шевченка, 71. Зам № 1368. Т. 5.000
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Використовуючи свої резерви, 
підтягуючи всі колективи до рівня 
передовиків, працівники вугільної про
мисловості України повинні ділом під
кріпити свої зобов'язання, добитися, щоб 
державний план виконувався і переви
конувався кожною шахтою, розрізом і 
будовою.

Бойові завдання
сільських

Постанова червневого Пле
нуму ЦК КПРС «Про під
сумки весняної сівби, дог- 
ляд за посівами, про підго- 

< товку до збирання врожаю і 
забезпечення виконання пла
ну заготівель сільськогоспо
дарських продуктів у 1954 
році» підвела перші підсум
ки боротьби трудівників со
ціалістичного землеробства 
за дальше круте піднесення 
всіх галузей сільського гос
подарства і поставила невід
кладні завдання перед кол
госпниками, механізаторами, 
спеціалістами сільського гос
подарства у справі успішного 
завершення обробітку посі
вів, підготовки і проведення 
збирання врожаю і хлібозаго
тівель.

В зв’язку з цим підвищені 
вимоги покладені на колгосп
ні партійні організації, іна 
всіх сільських комуністів. Во
ни зобов’язані посилювати 
свою організаторську діяль
ність, спрямовувати зусилля 
хліборобів на виявлення і 
приведення в дію резервів, 
закладених в соціалістично
му сільському господарстві, 

--.-на дальший розвиток земле
робства і тваринництва.

Зараз в період сінозбиран
ня і силосування кормів пар
тійні організації повинні так 
розставити комуністів, щоб 
не припинявся міжрядний об
робіток просапних культур, 
провадилось підживлення 
цукрових буряків і інших 
культур, завершувалась під
готовка до жнив.

Нині найпершочерговим 
завданням є створення міц
ної кормової бази громад
ському тваринництву. Необ
хідно до початку жнив про
вести сінозбирання, закласти 
щонайбільше силосу.

Досвід артілі «Комунар» 
показує, що там, де партійні 
організації уміло розставили 
комуністів, використовують 
наявні резерви, ці роботи 
провадяться успішно. Палким 
словом і особистим прикла
дом комуністи цієї парторга- 
інізації зуміли мобілізувати

-----------------------------------ф-----------------------------------

З’їзд споживчої кооперації СРСР
,29 червня в Москві, в Колонно

му залі Будинку Спілок відкрив
ся IV з’їзд уповноважених спо
живчої кооперації СРСР.

В роботі з’їзду беруть участь 
Заступник Голови Ради Міністрів 
СРСР і Міністр Торгівлі ’СРСР 
А. І. Міікоян, Заступник Голови 
Ради Міністрів СРСР 0. М. Коси- 
гін, Голова Ради Міністрів 
РРФСР 0. М. Пуїзанов.

На, запрошення Ценпроспілки 
на з’їзді присутні делегації націо
нальних кооперативних організа
цій 15 зарубіжних країн.

комуністів
колгоспників на своєчасне 
проведення косовиці сіяних і 
дикоростучих трав, на сило
сування кормів.

Комплексно ведуться робо
ти по заготівлі кормів, 
обробітку посівів і підготов
ці до жнив у колгоспах 
ім. 18 партконференції, 
їм. Сталіна, Баїндурівської 
сільради, та інших.

На жаль, не всі партійні 
організації уміло пов’язують 
свою організаційну і масово- 
політичну роботу з вирішен
ням господарських завдань. 
В колгоспах ім. Леніна (Про- 
топопівка), ім. Енгельса та 
ще деяких комуністи слабо 
ведуть роз’яснювальну робо
ту в масах, незадовільно роз
гортають соціалістичне зма
гання. Як наслідок, тут зво
лікають обробіток посівіїв, сі- 
нозбцраійня і силосування 
кормів, погано готуються до 
жнив.

Пленум ЦК КПРС вима
гає ще вище піднести рівень 
організаторської діяльності 
парторганізацій, ширше роз
гортати змагання за старан
ний догляд за посівами, за 
дострокове проведення дер
жавних заготівель і закупок 
сільськогосподарських про
дуктів.

На вирішення цих завдань 
повинна бути направлена вся 
масово-політична робота. В 
польові табори, у рільничі 
і тракторні бригади, на токи 
— туди, де вирішується ус
пішне проведення (Найважли
віших робіт, повинні бути на
правлені агітатори, комуніс
ти, комсомольці. їх обов’язок 
глибоко роз’яснити колгосп
никам і механізаторам рішен
ня червневого Пленуму ЦК 
КПРС, палким словом і осо
бистим прикладом мобілізува
ти їх на успішне проведення 
поставлених завдань і на ос
нові цього добитися нових ус
піхів у справі крутого підне
сення сільськогосподарського 
виробництва.

Це тепер (найголовніше, 
першочергове завдання сіль
ських комуністів.

З величезним піднесенням при
сутні зустріли привітання ЦК 
КПРС і Ради Міністрів СРСР IV 
з’їздові уповноважених споживчої 
кооперації СРСР.

На порядку денному з’їзду— 
звіти правління і ревізійної ко
місії Центроспілкм, затверджен
ня балансу і висновок ревізійної 
■комісії, вибори Ради, голови і 
членів правління, голови іі членів 
ревізійної комісії Центроспілки.

Із звітом правління Центроюпіл- 
ки виступив тов. І. С. Хохлов.

(ТАРС).

IV з’їздові уповноважених споживчих 
кооперацій СРСР

Центральний Комітет Комуністичної 
партії Радянського Союзу і Рада Міністрів 
СРСР гаряче вітають IV з’їзд уповноваже
них споживчої кооперації СРСР і в його 
особі всіх членів радянської споживчої коо
перації.

Радянська споживча кооперація зав
жди активно допомагала Комуністичній 
партії і Урядовії в справі будівництва соціа
лізму в нашій країні, розширенні еконо
мічних зв’язків між містом і селом, у роз
витку і зміцненні радянської торгівлі і тим 
самим сприяла зміцненню союзу робітни
чого класу і селянства, підвищенню матері
ального добробуту і культурного рівня ра
дянського народу.

Тепер, коли радянський народ успішно 
бореться за дальший розквіт економіки і 
культури нашої країни, за круте піднесен
ня сільського господарства і підвищення 
забезпеченості населення всіма товарами 
народного споживання, все більше зростає 
роль споживчої кооперації — основної тор
гуючої організації на селі. Першим обов’яз
ком кооперативних організацій є повсяк
денне піклування про найповніше задово
лення потреб колгоспників, сільської інте
лігенції, робітників радгоспів і МТС у то
варах народного споживання, а колгоспів 
— у товарах виробничого і господарського 
призначення. Найважливіше завдання пра
цівників споживчої кооперації полягає в 
тому, щоб у найкоротші строки докорін
но поліпшити кооперативну торгівлю і за
безпечити безперебійний продаж усіх не
обхідних населенню товарів у кожному 
сільському районі, добиватися всемірного 
підвищення якості товарів, які йдуть на 
село, ширше розгорнути сітку підприємств 
громадського харчування і поліпшити її 
роботу. Предметом особливої уваги праців
ників споживчої кооперації повинно бути 
всемірне задоволення зростаючих потреб 
сільського населення в товарах культурно
го призначення 1 поліпшення книжкової 
торгівлі.

Неухильне і систематичне зростання 
сільськогосподарського виробництва на-

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ

стіймо вимагає від усіх кооперативних ор
ганізацій докорінного поліпшення справи 
організації заготівель і закупівель сіль
ськогосподарських продуктів та сировини. 
Невідкладне завдання споживчої коопера
ції полягає в тому, щоб всемірно сприяти 
колгоспам і всім колгоспникам в збуті сво
єї продукції і тим самим сприяти дальшому 
зростанню всіх галузей сільського госпо
дарства і підвищенню матеріального добро
буту трудящих. Необхідно повніше вико
ристовувати величезні можливості по за
лученню додаткових продовольчих ресур
сів для задоволення зростаючих потреб 
міського населіеіння.

Патріотичний обов’язок працівпиміїв 
споживчої кооперації полягає в тому, щоб 
швидше викоренити наявні серйозні хиби 
в роботі кооперативних організацій. Знач
но підвищити культуру обслужування 
сільського населення, чуйно ставитись до 
запитів і потреб трудящих, безустанно 
вдосконалювати торговельний апарат, ви
ховувати кооперативні кадіри в дусі без. 
завітного служіння народові, неухильного 
додержання державної дисципліни і нетер
пимості, до хиб.

Кооперативні організації повинні стро
го додержувати принципів кооперативної 
демократії, рішуче усувати в своїй робо
ті канцелярсько-бюрократичні методи ке
рівництва, постійно зміцнювати свої зв’яз
ки з трудящими, ширше залучати до учас
ті в житті кооперації маси пайовиків, все
мірно добиваючись підвищення їх самоді
яльності і активності в керівництві та 
контролю за діяльністю організацій спо
живчої кооперації.

Центральний Комітет Комуністичної 
партії Радянського Союзу і Рада Мініст
рів СРСР висловлюють тверду впевненість 
у тому, що споживча кооперація з честю 
справиться з покладеними на неї завдан
нями, ще активніше допомагатиме Партії і 
Урядові в дальшому підвищенні добробуту 
і' культури нашого народу, в боротьбі за 
побудову комуністичного суспільства.

РАДА МІНІСТРІВ СОЮЗУ РСР

У РАДІ МІНІСТРІВ СРСР

Про пуск в СРСР першої промислової електростанції 
на атомній енергії

Тепер в Радянському Со
юзі зусиллями радянських 
учеіних і інженерів успішно 
завершені роботи по проекту
ванню і будівництву першої 
промислової електростанції 
на атомній енергії корисною 
потужністю 5 тисяч кіловат.

27 червня 1954 р. атомна 
електростанція була пущена в 

Азербайджанська РСР. Кубахаллінський м’ясо-молочний радгосп—один з найбільших 
в республіці. Він має близько 2.000 голів великої рогатої худоби, із них 720 корів. Працівники 
радгоспу приділяють велику увагу створенню міцної кормової бази. На знімку: косіння природ
них трав на силос в Кубахаллінському радгоспі. Прескліше ТАРС.

експлуатацію і дала електрич
ний струм для промисловості 
і сільського господарства 
прилеглих районів.

Вперше промислова турбі
на працює не за. рахунок спа
лювання вугілля або інших 
видів палива, а за рахунок 
атомної енергії — розщеп
лення ядра атома урану.

Введенням в дію атомної 
електростанції зроблений ре
альний крок у справі мирного 
використання атомної енергії.

Радянськими вченими й ін
женерами ведуться роботи по 
створенню промислових елек
тростанцій на утомній енергії 
потужністю 50 —100 тисяч 
кіловат.
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ЗВЕРНЕННЯ
учасників наради активу працівників 

вугільної промисловості Української РСР
До всіх робітників, інженерно-технічних працівників і службовців шахт, розрізів, 

будов, заводів та інших підприємств вугільної промисловості Української РСР^
Дорогі товариші!
Тісно згуртовані наївколо Кому

ністичної партії, народи Радян
ського Союзу успішно перетворю
ють в життя івеличиу програму 
будівництва комунізму в нашій 
країні. В результаті самовідданої 
праці мільйонів радянських лю
дей в нашій країні досягнутий но
вий небувалий ровкйіт усіх галу
зей соціалістичної економіки і 
культури.

Забезпечуючи дальше зрос
тання важкої індустрії, партія і 
уряд намітили широку програму 
крутого піднесення сільського гос
подарства, Віиробниціша предметів 
народного споживання, підвищещ- 
ня життєвого рівня радянського 
народу.

(В розв’язанні цих завдань особ
ливо важлива роль вугільної про- 
м ис л о вості, по кл ик-аної з абезпечи - 
ти все народне господарство кра
їни високоякісним дешевим па
ливом.

(Засновник. Комуністичної пар
тії і Радянської держави великий 
Ленін указував, що «вугілля—це 
справжній хліб промисловості», 
що «без вугільної промисловості 
ніяка сучасна промисловість, ні
які фабрики і заводи не можли
ві», Виконуючи заповіти свого 
вождя і вчителя, Комуністична 
партія Радянського Союзу приді
ляє розвиткові вугільної промис
ловості виняткову увагу. Завдяки 
величезній організаторській ро
боті, проробленій партією і уря
дом по технічному переозброєн
ню вугільних підприємств іі ство
ренню кваліфікованих кадрів, на
ша вугільна промисловість пере
творена в могутню високоіровви- 
иену галузь народного, госпо
дарства.

Борючись за дострокове вико
нання плану п’ятої п’ятирічки, 
радянські шахтарі добилися знач
них успіхів.

Великий вклад у справу роз
витку паливної бази Радянського 
Союзу вносять працівники ву
гільної промисловості Україн
ської РСР. На відбудованих і но- 
возбудованих шахтах Донбасу і 
па створених у післявоєнний пе
ріод вугільних підприємствах Кі- 
іровоградської і Черкаської облас
тей видобувається вугілля май
же на ЗО проц. більше, ніж ви
добувалося в Українській РСР в 
1940 році, і в 2,3 рада більше, 
ніж видобувалось в усій царській 
Росії в 1913 році. Це дозволило 
повністю забезпечити паливом всі 
галузі народного господарства 
півдня іі центра СРСР.

Але працівники вугільної про
мисловості Української РСР не 

можуть іі не повинні задовольня
тися цими результатами. Хоч як 
велика досягнуті успіхи, вимоги, 
що ставляться до вугільної про
мисловості на новому етапі, зо
бов’язують нас працювати краще, 
багато іцрод уктивн іііпе.

Товариші! Країна озброїла ву
гільні шахти іі розрізи тисячами 
сучасних високопродуктивних ма
шин і механізмів. Держава щоро

ку витрачає мільярди 'Карбованців 
на житлове і культурно-побуто
ве будівництво у вугільних ра
йонах, на охорону праці гірників, 
на виплату шахтарям винагороди 
за вислугу років.

'Праця шахтаря в Радянському 
Союзі оточена такою пошаною, 
про яку шахтарі капіталістичних 
країн не можуть і мріяти.

В цих умовах немає іі ще може 
бути виправдання тому, що досі 
велика кількість шахт, розрізів і 
будов комбінатів «Оталінвугілля», 
«Ворошиловграідвугілля», «Ук- 
раїнвугіллябуд», - «Сталіншахто- 
буд» і «іВорошиловграідшахто- 
буд» не виконує державного пла
ну по видобутку'вугілля і введен
ню в дію шахт. Чимало шахт і 
будов досягають виконання пла
ну за (рахунок, утримання зайвої 
кількості робітників і тому не .ви
конують завдань по підвищенню 
продуктивності праці і зниженню 
собівартості.

Такий стан зовсім нетерпимий, 
(.'права честі всіх колек
тивів і керівників, вугільної про
мисловості УРСР — підтягнути 
всі відстаючі підприємства і бу
дови ДО: РІВНЯ ПереДОВИ'Х, Щоб 
державний план виконувався і 
піереівиконувавюя кожною шахтою, 
розрізом і будовою, всіма дільни
цями, лавами, забоями і бригада
ми, щоб кожна шахта, що будує
ться, вводилась в дію у встанов
лені строки.

Збільшення видобутку вугілля і 
прискорення будівництва шахт 
ставлять підвищені вимоги до 
працівників рудорсмонтіних заво
дів, електромеханічних майсте
рень щодо поліпшення якості ре
монту устаткування і механізмів; 
до працівник^® геологорозвідуваль
них організацій — щодо приско- 

’ репни розвідок нових шахтних 
полів; ідо працівників проектних 
організацій — їв «праві іпідвищен- 
ня якості проектів і суворого до
держання строків забезпечення 
будов проектною документацією.

Партія вчить нас, що голов
ною, вирішальною умовою даль
шого розвитку народного госпо
дарства і зростання добробуту 
трудящих Радянського Союзу є 
підвищення продуктивності праці.

'Проте у вугільній промисловос
ті Української РСР державний 
план підвищення продуктивності 
праці шахтарів систематично' не 
виконується/ довоєнний рівень 
по цьому найважливішому показ
нику іще не досягнутим.

іВ нинішніх умовах у .справі 
підвищення продуктивності пра
ці і дальшого збільшення видо
бутку вугілля особливе значення 
мають правильна організація пра
ці, широке впровадження в лавах 
і вибоях передового' методу орга
нізації робіт за графіком — один 
цикл за добу; правильне викорис
тання всіх машин і механізмів; 
повна ліквідація простоїв лав і 
.підготовчих вибоїв; поліпшення 
розстановки робітників і підви
щення загального рівня керів
ництва шахтами, розрізами, діль
ницями і бригадами.

Ми, учасники республіканської 
.наради активу працівників ву
гільної промисловості, звертає
мося із закликом до всіх вугіль
ників, шахтарів усіх професій, 
гірничих майстрів, інженерів, 
техніків, службовців, керівників 
шахт і розрізів ■Уікраїнсь'кої РСР 
ще ширше розгорнути масове 'со
ціалістичне змагання за виконан
ня б перевиконання державного 
плану вуглевидобутку і шахтного 
будівництва 1951 року, за під
вищення продуктивності праці, 
в н ижейн я с о б їва рто ст і, іго ліяі ш єн - 
ня всіх якісних І КІЛЬКІСНИХ по
казників І широке впровадження 
циклічної організації робіт, за 
піднесення всієї роботи вугільної 
промисловості з тим, щоб викона
ти завдання, поставлені партією 
і урядом перед шахтарями.

Зваживши всі свої величезні 
резерви іі можливості, закріплю
ючій успіхи, досягнуті в 'соціаліс
тичному змаганні на честь 300- 
річчя возз’єднання України з Ро
сією, ми, учасники республікан
ської наради активу працівників 
вугільної промисловості, від імені 
шахтарів і шахтобудівників рес
публіки приймаємо такі зобов’я
зання на 1954 ірі'к:

По комбінату 
„Сталінвугілля"

1. Достроково виконати річний 
план і видобути понад план 175 
тис. тонн вугілля, в тому числі 
100 тис. тонн вугілля, яке йде на 
коксування.

2. Виконати річний план по 
підвищенню продуктивності праці 
робітників по експлуатації не 
меіщп як на 100,5 процента.

3. Виконати річний план про
ходження основних підготовчих 
виробок на 101 процент.

4. Довести до кінця року кіль
кість лав, що працюють за тра
фіком циклічності, ДО' 650 або до 
60 проц. усієї кількості діючих 
лав і забезпечити виконання нор
мативу циклічності всіма цими 
лавами.

5. Доївести ДО' 'Кінця року кіль
кість ОСНОВНИХ ПІДГОТОВЧИХ Вйбо- 
їв, що іпіроходяться за трафіком 
циклічності, до- 630 або до 55 
проц. усієї КІЛЬКОСТІ основних 
підготовчих вибоїв і забезпечити 
виконання ними нормативів цик
лічності.

6. Довести до кінця року рі
вень механізованої мавалки ву
гілля комбайнами не менш як до 
40 процентів.

7. Виконати річний план про
мислового будівництва, здійсню
ваного господарським способом, до 
26 ігрудая і здати в експлуата
цію 22 нові шахти, які будую
ться господарським способом.

8. Виконати .план житлового' 
будівництва, здійснюваного гос
подарським способом, до 5 груд
ня і здатн в експлуатацію 2.22 
тис. квадратних метрів жилої 
площі.

9. За рахунок зниження собі
вартості вугілля дати за рів 4 

мільйони карбованців надплано
вих нагромаджень.

11). Забезпечити безумовне ви
конання встановленого стандарту 
зольності вугілля.

По комбінату 
„Ворошиловградвугілля"
1. Достроково виконати річний 

план і видобути понад план 100 
тис. тонн вугілля, в тому числі 
25 тис. тонн вугілля, яке йде на 
коксування.

2. Виконати річний план по 
підівтцемню продуктивності праці 
робітників по експлуатації не 
менш як на. 100,5 процента.

3. Виконати річний план про
ходження основних підготовчих 
виробок на 101 проц. і довести до 
кінця іроку рівень механізації під
готовчих робіт до .84 процентів.

4. Довести до кінця року кіль
кість лав, що працюють іза тра
фіком циклічності, ДО' 48.5 або до 
57 проц. усієї кількості діючих 
лав і забезпечити ' виконання 
всіма лавами нормативу цикліч
ності.

5. Довести до кінця року рі
вень механізованої кавалки ву
гілля комбайнами не менш як до- 
33 процентів.

6. Виконати річний іплаи про
мислового будівництва, здійсню
ваного господарським способом, 
до 21 грудня іі вдати в експлуа
тацію 23 нові шахти, які буду
ються господарським способом.

7. Виконати ірічний план жит
лового будівництва, од'ій'снюіва- 
■ного господарським ■способом, до
5 прудня і здати в експлуатацію 
147 тис. квадратних метрів жи
лої площі.

8. За рахунок зниження со
бівартості вугілля дати за рік З 
мільйони карбованців надплано
вих нагромаджень.

9. Знизити зольність вугілля 
проти ватвердженюіго стандарту на 
0,2 піроцента.

По комбінату 
„Сталіншахтобуд“

1. Виконати річний план бу
дівельно-монтажних робіт До' 25 

грудня.
2. Здати за рік в експлуатацію 

12 нових шахт, в тому числі до
строково : шахту № 9 тресту 
«Чистякіївантрацит» — до Дня 
шахтаря 29 серпня 1954 року 
і шахту «Волинська» № 2 — до 
7 листопада 1954 року.

3. Здати за рік в експлуатацію 
134 об'єкти культуріно-лобуто- 
вого призначення, в тому числі: 
19 шкіл, 22 дитячих садки, 11 
дитячих ясел, 4 лікарні, 22 
їдальні, 15 клубів, 4 кінотеатри,
6 амбулаторій, 7 магазинів.

4. Виконати ірічний план жит

лового будівництва до 25 грудня і 
здати за рік ,в експлуатацію 288 
тис. квадратних метрів жилої 
площі.

5. Виконати річний план про
ходження гірничих виробок до 

25 грудня, організували швид
кісне проходження 22 вертикаль
них стовбурів в місячними тем
пами не менш 40 погонних 
метрів.

'6. Довести рівень механізації 
прохідницьких і будівельно-мон^ 
тажних робіт: по вантаженню по- • 
роди при проходженні (горизон
тальних виробок, до 70 проц. і 
при проходженні вертикальних 
стовбурів до 97 проц., по відкатці 
вугілля і породи в шахтах — до 
89 проц., по земельних роботах 
—ідо 84 проц., по штукатурних 
роботах — до 50 проц., по ма
лярних роботах — до 57 про
центів.

7. Виконати річний план по 
підвищенню продуктивності пра
ці будівельно-монтажних робіт на 
100,5 процента.

8. 'Знизити вартість будів
ництва проти кошторису на З 
проценти.

По комбінату 
„Ворошиловград- 

шахтобуд“
1. Виконати річний план бу- 

дівельно-імонтаж'ніих робіт до 25 
грудня і здати в експлуатацію 9 
нових вугільних шахт і одну 'зба
гачувальну фабрику.

2. Виконати річний план по 
підвищенню продуктивності пра
ці будівельно-монтажних робіт на 
100,7 процента.

3. 'Виконати до 25 грудня річ
ний план житлового і культур
но-побутового будівництва і зда
ти в експлуатацію 122 тис.квад
ратних метрів жилої площі іі 74 
об’єкти культурно-побутового 
призначення.

4. Виконати річний план шля
хового будівництва і здати в ек
сплуатацію 35 кілометрів магі
стральних шосейних шляхів і 68 
кілометрів залізничних колій.

5. Випустити будівельних ма
теріалів понад річний план на 1 
мільйон карбованців.

6. Знизити вартість будівниц
тва проти кошторису на В про
центи.

По комбінату 
„Українвугіллябуд"

1. Видобути понад річний план

50 тисяч тонн івугілля.
2. Випитати до 25 грудня річ

ний план промислового і куль- 
турно-поібутоВ'О'Го .будівництва 
і здати в експлуатацію 4 шахти.

3. Достроково виконати річний 
план житлового будівництва до 
Дня шахтаїря іі до кінця року вда
ти в експлуатацію понад план 2 
тис. квадратних метрів жилої 
площі.

4. До 1 вересня виконати річ
ний план робіт по будівництву 
мтс.

5. (Підвищити продуктивність 

праці робітників по експлуатації 
на 1,5 проц. проти річного плану.

(Закінчення на 3-й стор.).
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ЗВЕРНЕННЯ Всі сили—на успішне здійснення 
постанови Пленуму ЦК КПРС

Слово трудівників Радянської України

учасників наради активу працівників 
вугільної промисловості Української РСР

До всіх робітників, інженерно-технічних працівників і службовців шахт, 
розрізів, будов, заводів та інших підприємств вугільної промисловості 

Української РСР
за підвищення продуктивності(Закінчення).

(і. Знизити собівартість вугілля 
на 0,5 піроц. проти плану.

7. Знизити вартість будівниц
тва на 0,5 проц. понад установ
лений план.

8. Знизити. зольність вугілля 
на 0,5 проц. проти встановлено
го стандарту.

-.Vспішне (виконання прийнятих 
нами соціалістичних зобов'язань 
залежить насамперед від ефектив
ного використання нової гірничої 
техніки, від безаварійної робот® 
вибійних, транспортних і всіх ін
ших машин і механізмів:

Ми, учасники наради активу 
працівників вугільної ПРОМИСЛО
ВОСТІ УіРСР, їв першу чергу звер
таємось до машиністів і помічни
ків машиністів вугільних комбай
нів, врубових машин, екскаївато- 
ірів і транспортно-відвальних мос
тів швидше оволодівати передови
ми методами і прийомами роботи 
кращих подав вугільних комбай
нів врубових машин, товаришів: 
Мєтлова в шахти і№ 5/6 імені Ди- 
митрова, Тебка з шахти № 1 
Центральна, Асеєва, Торби- і Гелі 
з шахти № 12 Гірська, .Гаго- 
зинського в шахти Анненсьїка, 
Саракатяги з шахти № 3—іЗ-біс, 
Андіраховського з шахти № 7—7- 
бі-с та інших передовиків змагання. 
Довести продуктивність -комбай
на до 15 тисяч т-оінін за місяць. 
Добитися роботи лав строго за.гра
фіком, виконувати і перевикону
вати нюрматив-и циклічності, в 
досконалості вивчати машини і 
підвищувати їх продуктивність.

Виконання і перевиконання 
планів видобутку вурлл^ немне- 
лиме без своєчасного проходження 
підготовчих виробок, які розкри
вають і підготовляють нову лінію 
вибоїв. Також н-емисле-ме приско
рення будівництва шахт без висо
ких темпів проходки -стволів. -Щоо 
подолати відставання на цій най
важливішій ділянці, іпро-хздникам 
необхідно швидше -і ширше, иіж 
досі, організувати -н-а шахтах 
швидкісні проходки за методом 
передових бригад товаришів: Пи- 
липенка з шах-ти «Вітка Глибо
ка», Сєрова з шахти «Іпнатів- 
ська», Вразовсьжого з.шахти 
№ 40/43, ПІароварсьжого з шах
ти № 19 , Побоїки в шахти №1— 
2 імені Мельникова, Ствп-ано-ва з 
шахтоуправління № 100, Голу- 
бівського- району. ІЦе ши-рш-е роз
горнути соціалістичне змагання

Завдяки застосуванню прогресивних 
прийомів праці

600 тисяч штук цегли виро
бив понад піврічний план це
гельний завод .№ 2. Широке за
стосування прогресивних методів 
дало мо'жлив-іїсть передовим обпа- 
лювачам Степану Попову і Кась- 
яну Бондаренку працювати в ра
хунок 1956 року.

Успішному виконанню програ
ми сприяє творча робота новато
рів виробництва. Останнім часом 
на підприємстві впроваджено чи
мало раціоналізаторських пропо
зицій. Здійснення їх дало можли

породонавантажувальних машин, 
повіну ліквідацію втрати робочого 
часу, за -проходження стволів не 
менш як 40 м-етрів за місяць і 
горизонтальних та похилих виро
бок не менш як 100 метрів за 
місяц.

Ви-бі йниікаїм, наваловідбійни
кам, кріпильникам наполегливо 
доби-ватиея щоденного -виконання 
і перевиконання норм виробітку. 
Швидше оволодівати -передовим 
методом майстрів високої продук
тивності праці, кращих вибійни
ків і наваловідбійників товари
шів: Григор’єва з шахти № 1—2 
«Гірська», Валейн-икоца в шахти 
імені Сталіна- тресту «Во-рошилов- 
вуїпілля», бпіфанова з шахти 
№ 11 імені Шверника, Гришиїна 
з шахти .«Ново-Мвапине», Бу-тен- 
ка з шахти «Кочегарка», Митру- 
хіна з шахти «Червоний Профбн- 
терн», Кузнецова з шахти імені 
Сталіна, Жорина з шахти 
№ 1— .1-бі-с.

-Величезне значення для без

перебійної роботи лав і вибоїв за 
графіками циклічності і для ви- 
ко-наїйня планів видобутку -вугіл
ля має підземний шахтний тран
спорт і транспорт -розрізів. Това
риші машиністи електровозів,-па
ровозів, (пра цівники колійного гос
подарства, боріться за своєчасне 
забезпечення лав і вибоїв порож
няком, за скорочення часу оборо
ту вагонів, поліпшення -стану ко
лійного -господарства, не допус
ки йте аваїрій!

Дальший розвито® видобутку 

вугілля значною м-ірою залежить 
-від прискорення будівництва, 
шахт, -розрізів, збагачувальних 
фабрик, жилої -площі і культуїр- 
но-побут-ов-их об'єктів. Не можна 
миритися з -тим, що шахтобудів
ники не витримують строків вве
дення у дію .нових шахт і -підпри
ємств, ведуть будівництво недоб
роякісно і дорого.

-Необхідно ширше розгорнути 
соціалістичне змагання між брига
дами, дільницями, будовами і бу
дівельними організаціями за дост
рокове виконання -річного плану 
будівельно-монтажних робіт і зда
чу в експлуатацію нових шахт, 
розрізів, збагачувальних фабрик 
та інших споруджуваних підпри

Прийнято на нараді активу працівників 
вугільної промисловості Української РСР 
18 червня 1954 року в м. Сталіне.

вість значно підвищити продук
тивність праці, збільшити випуск 
продукції, поліпшити використан
ня обладнання.

Ще недавно формувальний 

прес приводився в дію за допомо
гою трансмісії. Робітник Микола 

Кошовий пристосував редуктор
ну установку. В результаті про
дуктивність преса зросла на ЗО 

процентів.
Довгий час вивантаження гли

ни з автонрицепів провадилось 

ємств; за дострокове виконання 
річного плану житлового -і куль
ту рйо-побутовото- будівництва; за 
значне піднесеная продуктивності 
-праці будівельників і різке зни
ження вартості .будівельних р-і- 
оі-т. Цього можна буде досягнути 
на основі -повного, -і ефективного 
використання іма-ши-н і механізмів, 
широкого впровадження індустрі
альних методів будівництва, 
зміцнення трудової, виробничої. і 
Фтикової дйсциіплі н и.

Товариші! 29 серпня 1954 ро
ку в нашій країні у -сьомий раз 
відзначатиметься День шахтаря.

-Наступно -свято ми, працівники 
вугільної ПРОМИСЛОВОСТІ, ПОВИННІ 
зустрінути видобутком і відванта
женням споживачам -надпланових 
ешелонів вугілля високої якості; 
достроковим введенням в екс
плуатацію нових вугільних під
приємств., жилих будинків, куль- 
т у р-н о -ііч -б у то в и х за к л а д і-в, достро - 
новим виконанням 8-місячного 
плану по всій иом-еніклатурі -ви
робів -і робіт.

Боїрючись за дальший 'РОЗВИ
ТОК ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ рес
публіки-, необхідно -більш -сміливо 
впроваджувати все нове, передо
ве, прогресивне, боротися з від
сталістю, коеіністю, рутиною, з 
бюрократизмом -і тяганиною, доби
ватися -перетворення наших шахт 
в підприємства, які повністю пра
цювали б за графіком циклічнос
ті. Якнайбільш? -вивчати і поши
рювати іпере-доівий досвід, нові 
прогресивні методи праці, оволо
дівати новою технікою, макси
мально використовувати -і безус
танно рухати її вперед. Шахтарі 
завжди були одним з передових 
заго-нів героїчного робітничого- 
класу нашої Батьківщини. Під 
керівництвом -Комуністичної -пар
тії і Радянського уряду ми лікві
дуємо хиби в нашій роботі і доб’є
мося (НОВОГО піднесення вугільної 
промисловості УР'СР у відповід
ності з -вимогами народного госпо
дарства.

Хай живе -наша могутня соціа
лістична Батьківщина — оплот 
миру в усьому світі!

Хай живе великий радянський 
-народ!

Хай живе Комуністична пар
тія Радянського Союзу, яка веде 
-нас по шляху до- комунізму!

вручну. Механік Яків Намучені» 
встановив .вібратори. Тапер -від
пала необхідність в застосуванні 
-ручної прац-і.Трудомістка опера
ція нині виконується в 5 разів 
швидше, ніж раніш.

З початку року на заводі від 
здійснення раціоналізаторських 

пропозицій зекономлено десятки 
тисяч карбованців.

І. ОЛЕФІРЕНКО, 
директор цегельного заводу 

№ 2.

У відповідь на постанову черв
невого Пленуму Ц-К КПіРС, в яко
му визначені невідкладні -завдан
ня -в галузі сільського- господар
ства, трудівники села беруть зо- 
бов'язання — -забезпечити своє
часний і високоякісний догляд 
за п-осівами, організовано -і без 
втрат провести всі вбиральні ро
боти і заготівлю сіільвькогоспо- 
дарських продуктів.

Ітолгоспіни-ки, механізатор®, 
е-п еі і і а л і ст и с і л ьс ь кого г ос-п-бда р- 
ства Радянської .України заявля
ють, що вони «повнені рішимос
ті посилити своє -трудове напру
ження, щоб з честю виконати за
ходи, намічені червневим Плену
мом ЦІЇ кпрс.

—Комуністична партія,—«ка
зав ко-мібайінер Бехтерсммї МТС, 
Херсонської області, Г-ерой -Соціа
лістичної Праці, комуніст Мар» 
Брата,—вказує -нам шляхи досяг
нення -нових успіхів. Щоб вико
нати вказівки партії, ми докладе
мо всіх сил. Я зобов'язуюсь ком
байном «Стал-інець-6» зібрати 
600 гектарів хлібів -і намолотити 
не менше 10 тисяч центнерів 
зерна.

Постанова червневого Пленуму 
ЦК ІЇП.’І’С викликала у механіза
торів -і колгоспників зони діяль
ності Пекінської МТС, Миколаїв

Дбайливо готуються до жнив
іКолгоетгникіи і м-ехамізатоіри ар

тілі їм. 18 партконф-еренції з ве
ликим інтересом читають -і обго
ворюють поістаїнову червневого 
Пленуму ЦІЇ КіПРС «Про. підсум
ки весняної сівби, догляд за по
сівами. про підготовку до зби
рання врожаю і забезпечення ви
конання плану заготівель сіль- 
ськотосподарських продуктів у 
1954 році».

Бригадир тракторної бригади 
№11 з Оле-ксац,арійської МТС 
Тіт Крючко-в, прочитавши поста
нову Пленуму, ска-заїв:

—Бсіі наші трактористи, ком
байнери і спеціалісти сільського 
господарства з великим задоволен
ням схвалюють цю постанову, яка 
вказує нам шляхи боротьби за ви
сокий урожай зернових і техніч
них культур, за дальше підви
щення продуктивно-стіі тварин
ництва. Відповідаючи на постано
ву Пленуму, механізатори нашої 
бригади зобов’язалися швидко і 
б-ез втрат зібрати врожай на ла-

Здають сіно державі
28 червня цього року до Олек

сандрійського пункту «Заготсі- 
но» з колгоспу їм. Сталіна, 
Бандурівської сільради, .прибули 
підводи. Вони першими в'їхали на 
подвір’я пункту з сііном нового 
укосу. Цього дня колгоспу було-------------- -----------------

БУДІВНИЦТВО В КОЛГОСПІ
З кожним роком зростає і впо

рядковується колгоспне село 
Бандурівка.

Зараз в артілі розгорнуто! бу
дівництво шлакобетонного, корів
ника на 100 голів і свинар
ника..

Недавно закінчено' спорудження 
нових просторих приміщень кон

ської області, нове виїробпиче і 
політичне, 'піднесення. Тут закін
чуються останні готування до зби
рання -вражаю. Всі комбайни пра
цюватимуть груповим способом. В 
усіх рільничих бригадах ств-оцю- 
ні -центральні механізовані токи 
і площа, іки для підсобних токів. В 
колгоспах одночасно з скиртуван
ням соломи намічено провести її 
подрібнення.

—-Рішенням Пленумів ЦК на
шої -партії,—заявив комбайнер 
Валківської МТС, Харківської об
ласні, т. Денисенко,—спрямова
ні на -створеиня в .нашій країні 
достатку ісільськогосіподарських 
продуктів. Папі обов’язок — всі
ма заходами сприяти .перстворен
ню їх у життя. Я зобов’язуюся 
зібрати хліба за 15—16 днів, (не 
доцу-сікаючи втрат зерна, -с-оломи і 
полови.

.V Валківськї'й МТС відремонто
вано комбайновий парк. Причі-пні 
агрегати «('-(і» обладнані зерно- 
вловлюївачаїми, соломокопнувача
ми, по.лов о б у-нке р а-м-и, при стіро ями 
для иизькогої зрі-зу стебел, граб
лями для підгрібання колосків.

Як бойова програма дій сприй
нята постанова -Пленуму Ції 
К-П-Р-С в усіх колгоспах, -МТС і 
Р а д гоїм і ах р е-е п у б л і к и.

(РАТАУ).

хнах колгоспу артілі і-м. 18 паїрт- 
кон-ференції.

Траіютори, що вестимуть ком
байни, пройшли слеціальниЙТҐех7’ 
нічний огляд і повністю готові 
до роботи. Стоять напоготові ком
байни. Разом з правлінням кол
госпу ми виділили ділянки, де на
самперед почнеться комбайнове 
збирання, виробили маршрут пе
ребування агрегатів. Механізато
ри змагаються за те, щоб до по
чатку жнив закінчити силосуван
ня раннього силосу. Ст-аном на ЗО 
черв-ня 1954 іроіку у колгоспі за
кладено понад 400 тонн ранньо
го силосу.

іКо.лгосиники і механізатори ці
єї артілі старанно, доглядають по
сіви. Тут вже втретє .провадять 
механічний обробіток соняшника 
та кукурудзи, двічі оброблені по
сіви картоплі.

С. БІЛАН, 
голова Новопилипівської 

сільради.

виписано, першу квитанцію за 
здані 3 тонни 50 кілограм добро
якісного сіна.

іЗ того часу з колгоспів на 
пункт «Заго'тсіїно» регулярно над
ходять підводи, на.в.аінтажейі сімом,

Ф. БЕЗРОДИ1Й.

тори артілі і зерносховища, бу
дується також іколгостіН'И'й Бу
динок культури.

В селі широко провадиться і 
індивідуальне будівництво. Неза
баром десятки сімей хліборобів 
та інтелігенції справлять ново
сілля в нових будниках.

М. САВЧЕНКО.
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Листи до редакції До подій у Гватемалі В країнах народної демократії
Багаторічн

Позаторік я звернувся в полік
лініку з проханням вставити про
тези зубів. Прийняли мене там 
ввічливо, пообіцяли через кіль
ка днів виконати замовлення. Але 
далі ввічливості лікарі не пішли. 
Про мене забули. Через два міся

ці я знову звернувся в полік
лініку з цим же питанням. Після 
цього строк, виконання замовлен
ня був перенесений ще на два мі
сяці. Ця тяганина триває і нині, 
ось уже майже третій рік. За цей 
час в поліклініці спромоглися за-

а волокита
губити мої документи, і я змуше
ний був поновлювати їх.

Якось поскаржився я в місь
кий відділ охорони здоров'я. За
відуючий т. Діж запевнив мене, 
що тепер протягом двох-трьох 
днів я матиму піротези. Минув 
майже рік, а обіцянка не вико
нана.

Дивно, що в організаціях, по
кликаних дбати про здоров'я лю
дей, так бездушно і бюрократич
но ставляться до хворих.

М. ЛАРІОНОВ, 
пенсіонер.

НЬЮ-ЙОРК, 28. (ТАРС). За тверд

женням кореспондента агентства 
Ассошіейтед Пресе в Тегусігаль

пи, президент Гватемали Арбенс, 
виступаючи 27 червня увечері по 
радіо, заявив, що він ідо у від
ставку і передає керівництво уря
дом головнокомандуючому зброй
ними силами Гватемали полков
никові Ійрлосу Енріке Дбає у.

ИЬЮ-ЙОРК, 28. (ТАРС). Як 
видно із повідомлень американ
ських агентів, Арбенс був усу
нутий з поста президента Гвате
мали полковником Діасом та ін
шими вищими офіцерами армії.

Про торговельну ренламу
Вітрина магазина—німа рекла

ма товарів, своєрідна виставка 
наших культурних, технічних та 
економічних досягнень. На ній 
виставляються зразки промисло
вих виробів, іцо є в магазинах.

Як же поставлена торговельна 
реклама в нашому місті? Дуже 
погано'. Навіть в центрі магази
ни не зразу помітиш, бо вітрини 
в іних дуже бідні. В промтоварних 
магазинах, наприклад, виставлено 
лише кілька стрічок, тасьма і

шнурки. Оце й усе. На вітринах 
піроідуктових магазинів лежать 
бутафорні ковбаси і риба, вкриті 
товстим шаром пилу. Така рек
лама тільки відбиває бажання 
споживача зайти в магазин.

іИогано поставлена торговель
на реклама в місті, та робітничих 
селищах—великий недолік в ро
боті торговельних організацій міс
та ІІ міського відділу ТОрГІїВЛІ.

В. СИВГ.РИН.

Активні читачі
Ком с омо льці сі л ь го сп а рт і лі

«Шлях до комунізму» є активни
ми читачами сільської бібліоте
ки. Чимало художньої і сільсько
господарської літератури прочи
тали ланкові Тетяна Худий, Ма
рія Стецюк, Тамара Костенко та 
інші.

Недавно. Тетяна Худли органі

зувала голосну читку брошуїри 
М. Довгої «Ваш досвід вирощуван
ня цукрових буряків». Присутні 
поділилися думками, як краще 
впровадити в життя цінні поради 
по вирощуванню цукрових бу
ряків.

М. ЖУРБЕНКО, 
зав. бібліотекою с. Звенигородки.

СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУПІВ

„Ружина бездіяльничає“
Під таким заголовком в газе

ті «Сталінський прапор» від 9 

червня повідомлялося про занед
баність культурно-масової робо
ти в Недотарському клубі.

Як. повідомив завідуючий ра
йонним відділом культури т. Ко- 
шелєв, факти, наведені в листі, 
підтвердились.

'Питання про роботу клубу об- 
‘говоірювалося на відкритих ком
сомольських зборах. Завідуюча 
клубові т. Ружина попереджена— 
їй подана практична допомога: 
створені гуртки художньої само
діяльності, вжиті заходи по 
організації агіткультбіригади для 
обслужування колгоспників на 
період збирання врожаю.

За повідомленням кореспонден
та агентства Ассошіейтед Пресе із 
Тегусігальпи (Гондурас), Арбенс 

І був змушений піти у відставку 

після того, як керівники армії 
провели нараду, що тривала ці-- 
.тин день. Після цієї наради Діас 

і два інших полковники відвіда
ли президента і заявили йому, що 
він повинен піти у відставку. По
відомляють, що Арбенс буїв обу
рений їх рішенням, проте кінець 
кінцем погодився піти у ВІ.1- 
став’ку.

Кореспондент агентства Асеопіі- 
ейтед Пресе нагадує, що зразу ж 
після вторгнення в Гватемалу хо
дили чутки про те, що керівники 
армії запропонували Арбснсу про
тягом 24 годин піти у від
ставку.

■Кореспондент агентства. Юнаіі- 
тед Пресе повідомляє з міста Гва
темала, що, оголошуючи по ра
діо про свою відставку, Арбенс 
ще іраз підкреслив, що «агресія 
була розв'язана «Юнайтад фрут 
компані» та іншими американ
ськими монополіями, які мають 
ваиіталошікладевня в Латинській 
Америці».

НЬЮ-ЙОРК, 29. (ТАРС). Ко
респондент агентства Ассопііе'йтед 
Пресе, посилаючись на передачу 
гватемальського урядового радіо, 
повідомляє, що військова хунта 
полковника Діаса вийшла у від
ставку.

Китайська Народна Республіка. Створений в околицях 
Пекіна 800 років тому парк Іхеюань з'являється нині улюбленим 
місцем відпочинку трудящих столиці. В свята і у вихідні дні де
сятки тисяч пекінців направляються в Іхеюань.

На знімку: біля павільйоне, де відпочиваючі п'ють чай. 
Фото Агентства Сіньхуа. Прескліше ТАРС.

Народне голосування в НДР
' Німецькій Демократичній 

Республіці 27 червня у перший 
день народного голосування в пи
танні «ІЗа мирний договір» іі ви
ведення окупаційних військ чи 
за договір про «'європейське обо
ронні' співтовариство» та «за
гальний договір» іі залишення 
■окупаційних військ на 50 років» 
проголосуівало 90 процентів тих,

що мають право голосу (грома
дяни, які іна дань голосування до- 
еяг.чи 18-рі'ч.нюго віку), і 85 про
центів юнаків і дівчат допущених 
до голосування (від 16-річного до 
18-ірі'чін>ого віку).

іБідьш ЯК у ТИСЯЧІ! общин рес
публіки вже 27 чеірвня проголо
сували всі громадяни зареєстро
вані в списках.

Охорона здоров’я в Албанії
В цьому році на проведення 

профілактичних заходів в Алба
нії асигнується майже в два рази 
більше коштів, ніж було асигно
вано в 1938 році на охорону здо
ров'я в цілому. Намічено протя

гам року обробити РОВЧ'ИІНОМ 
«ДДТ» 33 мільйони квадратних 

метрів населеної площі, 20 мі
льйонів метрів СТОЯЧИХ ВОД і 
8.600 гектарів боліт.

Підготовка кадрів для сільського господарства 
в Угорщині

ИСЯЧ1 молодих -людей Угорщи
ни вчаться у вищих і середніх 
сі л ьс ьк отос пода рс ь к их учбо в и х 
закладах. Створена також сітка 
різних курсів іпо підготовці і пе
репідготовці кадрів для сільського

господарства. В новому навчаль
ному році вперше почнуть пра
цювати 9 ремісничих училищ для 
трактористів і 11 дворічних сіль
ськогосподарських спеціалізова
них шкіл.

Трудові успіхи корейських

„Зозулині
В газеті «Сталінський прапор» 

від 9 червня був вміщений фей
летон «Зозулині повадки», в яко
му розповідалося піро- аморальну 
поведінку студентки школи мед
сестер Коршукювої та шофера 
транспортної контори Івлєіва.

Як повідомили директор, НІКО
ЛИ медсестер т. Артамонова та

повадки"
начальник автотранспортної кон
тори т. Субютін, фейлетон був 

обговорений на зборах колекти
вів, негідна поведінка Коршукової 
та Івлєва засуджена.

іЗа аморальні вчинки та пору
шення трудової дисципліни Івлєв 
звільнений з роботи.

ЛОНДОН, 29. (ТАРС). Як пере
дає кореспондент агентства Рей
тер, радіо Нью-Йорка повідомило', 
що, за одержаними відомостями, 
новий уряд Гватемали формує
ться Монсоном, ЯКИЙ ВХОДИВ ДО' 

хунти полковника Діаса. Членами 
нової хунти, очолюваної Мюнсо- 
ном, призначені Хосе Луїс Сала- 
сар і Меріє Дюбойс.

Трудящі Корейської .Народно- 
Демокра т и чноГ Респ у бл і к и са мо- 
віддаН'О борються за збільшення 
випуску іпіродукції для якнай
швидшої відбудови міст ІІ сіл і 
підвищення матеріального' рівня 
життя населення. Багато' під
приємств республіки достроково

патріотів
■виконали виробничі плани пер
шого півріччя. До середини черв

ня значно перевиконали план 
першого .півріччя багато лісозаго
тівельних організацій, лісопиль

них заводіїв та інших підприємств 
лісової промисловості.

ЗВЕДЕННЯ
райпланкомісії про хід польових робіт в колгоспах району 
станом на ЗО червня 1954 року (в процентах до плану)

колгоспи

ім. 18 партконференції 
їм. Сталіна (Бандурівка) 
«Комунар*
«Прапор комунізму"
м. Леніна (Протопопівка) 

«Заповіт Леніна*
м. Хрущова

«Шлях до комунізму*
м. Молотова
м. 18 з'їзду ВКП(б)
м. 12-річчя Жовтня
м. Володимира Ульянова
м. 19 з'їзду КПРС
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43,6 59,7 38,7 ім. Енгельса — 66,5 46,3
21,5 82,9 84 ім. Ворошилова — 57,9 57,9
21,2 28,1 28,1 ім. Леніна (місто) — 57,4 46,1
9.2 65,5 65,5 ім. Калініна — 53,3 ЗО
8,1 32,3 24,4 ім. Жданова — 53 52,6
7 55,8 7,9 ім. Карла Маркса — 51,8 51,8
2.2 45,8 33,9 ім. Сталіна (Ворошиловка) — 28,3 26
— 88,7 67,4 ім. Будьонного — 27,7 14,5
— 94,7 94,7 ім. Рози Люксембург — 12,9 12,9

86,6 86.6 По Користівській МТС 7,8 61,3 52,3
о 1,0
77,1

01,4
77,1 По Олександрійській МТС 3 61,4 47,5

— 74,3 33,2 По району 5,1 61,4 49,5

БК—04520.

Успіхи польського
Суднобудування — нова га

лузь польської промисловості. За 
роки народної влади на польських 
судноверфях збудовано понад 100 
найновіших суден дальшого пла
вання. За перші 4 роки шести
річного плану виробництво суден 
зросло майже в 13 раз порівня
но з 1949 роком.

суднобудування
Польськії судна (роблять рейси 

їв порти Радянського Союїзу, Ки

тайської Народної Рсспубліки, Ін

дії та інших країн. Обсяг мор

ських вантажоперевоож тепер 

майже в 9 раз перевищує рівень 
1946 року.

Міжнародні змагання з стрілецького спорту
іВ Польщі закінчились міжна

родні товариські змагання в стрі
лецького спорту між командами 
Радянського Союзу, Чехословач- 
чини і Польщі. В підсумку зма

гання радянські спортсмени за
воювали першість в усіх видах 
змагання. (ТАРС).

Редактор В. МАЛЕНКО.

Нарсуд 2 дільниці м. Олександрії визнав безвісті відсутнього 
громадянина Сухацького Афанасія Ілліча, 1908 року народження, по
мерлим.

Нарсуд 2 дільниці м. Олександрії визнав безвісті відсутнього 
громадянина Яковлева Олександра Наумовича, 1922 року народження, 
померлим.

Громадянин Бахтамов Петро Аргемович, який проживає в 
м. Олександрії по вул. Жовтневій, 47, порушує справу про розторг- 
нення шлюбу з громадянкою Бахтамовою Вірою Іванівною, що про
живає в селі Велико Княжеське, Ольгінського району, Ставрополь
ського краю.

Справа розглядатиметься в народному суді Ольгінського району.

Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 62.
Олександрійська міська друкарня Кіровоградського обласного управління культури, м. Олександрія, вул. Шевченка, 71. Зам. № 1377. Т. 5.000
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В політичній роботі, що проводиться на селі, головна 
увага повинна бути зосереджена на роз’ясненні всім 
колгоспникам, працівникам МТС і радгоспів значення 
високоякісного і своєчасного проведення збирання врожаю 
і заготівель сільськогосподарських продуктів для вирішен
ня завдань крутого піднесення сільського господарства, 
дальшого зміцнення громадського господарства колгоспів 
і росту матеріального добробуту колгоспників.

е Зразково підготовимо 
криті токи і навіси

Настає найвідповідальні
ший період сільськогосподар
ського року—вбирання вро
жаю. Тепер завдання полягає 
в тому, щоб своєчасно і якіс- 

V но провести лінива, не допус- 
* тити найменших втрат зер

на, успішно виконати план 
хлібозаготівель.

Оснащеність наших кол
госпів і МТС потужною сіль
ськогосподарською технікою 
дозволяє провести вбиральні 
роботи у стислі строки і висо
коякісно. Слід уміло ви
користати машини, правиль
но розставити людей, всемір
но механізувати трудомісткі 
роботи.

В комплексному проведен
ні жнив, успішному виконан
ні державного плану хлібоза
готівель велике значення ма
ють криті токи і навіси, ме
ханізація робіт по очищенню, 
зважуванню і навантажуван
ню зерна. Саме в жнива, ко
ли дорога кожна година, кож
на пара робочих рук, криті 
токи і навіси, механізація 
робіт на них відіграють вирі
шальну роль у справі успіш
ного виконання хлібозаготі
вель, збереження кожного 
кілограма' зерна.

Червневий Пленум ЦК 
КПРС справі підготовки то
ків, критих навісів і механі
зації робіт на них надає важ
ливого значе|штя. Він зо
бов’язав партійні і радянські 
органи, правління колгоспів, 
директорів радгоспів і МТС 
до початку збирання врожаю 
підготувати їв колгоспах і 
радгоспах необхідну кіль
кість токів 1 критих навісів 
для тимчасового зберігання 
і очистки зерна, провести 
дезинфекцію токів, зерносхо
вищ, зерноочисних машин, 
інвентаря і тари, забезпечити 
максимальну механізацію 
всіх робіт по очистці, просу
шуванню і вантаженню зер
на, широко впроваджувати 
досвід передових колгоспів і 
радгоспів по комплексній ме
ханізації очистки зерна на 
токах,

У нашому районі в цій 
справі нагромадився чималий 
досвід в артілі ім. 18 з’їзду 
ВКП(б). Уже кілька років 
тут на критих токах 1 навісах 
повністю механізовані робо
ти. За допомогою електро
енергії рухаються зерноочис
ні машини, провадиться на

ОКРЕМОЮ БРОШУРОЮ ПОСТАНОВИ 
ЧЕРВНЕВОГО ПЛЕНУМУ ЦК КПРС

ВИДАННЯ

Державне видавництво політич
ної літератури випустило в світ 
окремою брошуро® постанову 
Пленуму ЦК КіПіРС «Про підсум
ки весняної сівби, догляд за по
сівами, про підготовку до- збиран
ня врожаю і забезпечення вико

вантаження зерна на автомо
білі з бункерів, зважуїварня 
— на автовагах. Все це не 
лише набагато прискорює 
роботу, але й звільняє чима
ло людей для виконання ін
ших важливих завдань.

В цьому році електричний 
струм одержали колгос
пи ім. Леніна, Протопопів- 
ської сільради, «Шлях до 
комунізму» та інші. В части
ні артілей є власіні електро
станції.

Проте передовий досвід не 
знаходить поширення. Взяти 
хоча б артіль ім. Карла 
Маркса. Тут є власна елек
тростанція, є мотори, з допо
могою яких можна механізу
вати очистку хліба, але ніх
то по-серйозному не дбає про 
полегшення праці хліборобів. 
Гірш того, тут досі не підго
товлені до приймання хліба 
токи і навіси. На деяких з 
■них і нині зберігаються міне
ральні добрива.

Є всі умови зразкової під
готувати і механізувати токи 
за рахунок кінних приводів 
та інших механізмів і машин 
у всіх колгоспах. Та, на 
жаль, не в усіх колгоспах 
дбають про це. Так, в 
артілях ім. Рази Люксем
бург. ім. Сталіна, Вороши- 
ловської сільради, та ще де
яких зволікається підготов
ка томів і навісів, погано 
впроваджується механізація 
трудомістких робіт.

Часу до масового розгор
тання косовиці залишилося 
мало. Правлінням колгоспів, 
директорам МТС слід подба
ти, щоб протягом найближ
чих днів у кожному колгоспі, 
в кожній рільничій бригаді 
були підготовлені для збері
гання і іпросушки зерна кри
ті токи і (навіси, щоб на кож
ному з них були механізова
ні роботи по очистці і наван
таженню зерна.

Партійні організації по
винні добиватись мехіаніза- 
ції трудомістких робіт, 
дальшого полегшення праці 
хліборобів, мобілізувати тру
дівників сільського господар
ства на вчасне проведення 
жнив і хлібозаготівель, на 
повне і якнайшвидше вико
нання постанови червневого 
Пленуму ЦК КПРС і всіх ін
ших рішень партії і уряду, 
спрямованих на дальше кру
те піднесення всіх галузей 
сільського господарства.

нання плану затотівеїль 'сільсько
господарських продуктів у 1954 
іроді», прийняту 24 червня 1954 
рожу.

Брошура видана тиражем у 
мільйон примірників.

(РАТІУ).

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про Пленум Центрального Комітету 

Комуністичної партії України
29 — ЗО червня відбувся Пленум Цен

трального Комітету Комуністичної партії 
України.

Пленум розглянув питаїння про підсум
ки весняної сівби, догляд за посівами, зби
рання врожаю та забезпечення виконання 
плану заготівель сільськогосподарських 
продуктів у 1954 році. Пленум заслухав 1 
обговорив по цьому питанню доповіді мі
ністра сільського господарства Української

РСР т. Співака М. С., міністра радгоспів 
Української РСР т. Коваля О. Г. та упов
новаженого Міністерства заготівель СРСР 
по Українській РСР т. Бутенка Г. П. 1 
прийняв відповідну постанову.

іПленум розглянув прохання т. Корній
чука О. Є. про увільнення його від обо
в'язків члена Президії ЦК КП України у 
зв’язку з переходом на творчу роботу і 
задовольнив це прохання.

Виконуючи намічені партією завдання
Самовідданою працею відпові

дають трудівники колгоспного 
села Радянської України на пос
танову червневого Пленуму ЦК 
КПРС.

Борючись за одержання не 
менш як 620 центнерів цукрових 
буряків і 200 центнерів зерна 
кукурудзи з гектара, члени ланки 
Героя Соціалістичної Праці Маїрії 
Целери з колгоспу імені Маленко- 
ва, 'Полонського району, Хмель
ницької області, провели вже чо
тири розпушення міжрядь і три 
підживлення цукрових буряків. 
Кукурудза, посіяна квадратно- 
гніздовим способом, досягла росту 
людини. Колгоспники старанно

Порядок приїзду екскурсій на виставку
Як буде організоване обслужу

вання відвідувачів Всесоюзної 
сі л ьс ь к о господарі • ь юоії в ис т аівки ? 
Начально вкісхурсіиного відді
лу виставки тов. Викова повідо
мила ікореіспомдента ТАРС:

—(Виставка зможе щодня об
служити до 100 тисяч чоловік. 
В інинішіньому році інамічаїється 
запросити триста тисяч ліредістав- 
ниюі® іколтоапів, радгоспів, МТС, 
науово-ідослідаиі закладів і 
юних натуралістів. Передбачає
ться, що іна виставці щодня пе
ребуватиме пкхнад 15 тисяч органі
зованих екскурсантів. Па місцях 
повийні підбиратися групи рос- 
линіниіюі в, 'твариінникіі в, м ехавіза- 
торів та інших спеціалістів.

Екакурсантіи відряджаються на 
івистаївіку Радами міністрів рес
публік, крайовими і обласними 
виконкомами. В кожній трупі— 
по 25—40 чоловік. Запрошеним 
вручається «екскурісійна путів
ка». Випрати по поїздці оплачує 
організація, яіка відряідила еюс- 
ікурсанта. (Колгоспникам, крім то
го, іза час поїздки нараховуються 
трудодні, виходячи із середнього 
річного виробітку.

Проїзд у 'Москву і назад буде 
забезпечений в спеціальних ва
гонах, літаїках і водним тран
спортом. Для зустрічі гостей у 
Москві на вокзалах, .аеродромах 
і пристанях встановлюється ціло
добове чергування представників 
виставки. В столиці екскурсан
там на гаються гуртожитки і 
транспорт. Кожну трупу запро
шених буде супроводжувати гру- 

доглядають за кожною рослиною, 
на посівах не знайти жодної 
бур'янини.

Механізатори Краснянської МТС, 
Львівської області, закінчили 
друге розпушення міжрядь цук
рових буряків. Багато з нпх на 
догляді за посівами дають по пів- 
тори-дві норми.

Колгоспники сільгоспартілі іме
ні Кірова, Марійського району, 
Сталінської області, своєчасно 
підготувалися до збирання вро
жаю. На полях працюватимуть 
-сім комбайнів двома групами. 
Кожний агрегат обладнаний тре
тьою очисткою, лущильником, 
волокушею. В обидві групи на

повод. Для гостей з національних 
республік за їх бажанням може 
бут И 'В ИДІЛІ-Н и й ексік уреовод-п ере- 
■к ладан.

Строк перебування на вистав
ці кожної струпи — п’ять ДІНІІВ. 
У пецмпий день приїжджі огля
нуть іГол'ОВний павільйон і па
вільйон своєї 'республіки чи об
ласті, а також проведуть ек
скурсію то всій виставці. Три 
наступних дні відводяться для 
вивчення досягнень науки і пе
редового дасвіду по галузях 
сільського господарства. що цікав
лять групу. Протягом п’ятогощня 
екскурсанти зможуть вивчити те, 
що їх найбільше зацікавило іна 
виставці, а також оглянути виз
начні місця столиці.

ІИа виставці будуть також ор
ганізовані лекції, 'консультації, 

Москва. Всесоюзна сільськогосподарська виставка. Павільйон 
механізації і електрифікації сільського господарства СРСР.

Фото Н. Грановського. Прескліше ТАРС.

правлені агрономи, механіки іі ор
ганізатори з партійного активу.

В Золотоніському районі, Чер
каської області, напередодні зби
рання врожаю посилено йде за
готівля грубих і соковитих кор
мів. В усіх колгоспах силосорізки 
працюють в дві зміни. Тракторні 
бригади Золотоніської МТС тт. Ус- 
тименка, Дерев’янка, Харини уже 
виконали річне завдання, загото
вили по 4 тонни раннього силосу 
для кожної корови.

Колгоспне селянство України 
докладав всіх зусиль, щоб з честю 
виконати постанову червневого 
Пленуму ЦК КПРС.

(РАТАУ).

демонстрування 
лярних 'фільмів, 
лишись зустрічі 
сільського 
ми.

господарства
Окремі трупи

науковонпопу- 
будуть нро®о- 
з передовиками 

І ЙЧЄ.НИ-
сікс курс антів

зможуть побувати в кращих гос
подарствах Цідмосков’я.

Крім запрошених, іна виставці 
побуває велике число приїжджих 
В СТОЛИЦЮ І М0ІСІКВИЧІІВ. Для них 
ви ділені спеціальні екскурсоводи, 
які протягом 'кількох годин про
водитимуть з ними е/кісікурсії по
спеціальних маршрутах: (Побуває 
тут і багато школярів столиці— 
по 50—70 груп за день.

Для обслужування всіх відвіду
вачі® виставки підготовляється 
близько 1.900 екскурсоводів. В 
їх ічисілі понад 200 перекладачів, 
які володіють мовами народів 
СРСР.
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Почалася вибіркова косовиця
Хлібороби та механізатори кол

госпу ім. 18 иартконферинції ус
пішно завершують збирання на
сінникових траїв.

іНе чека іони вистигання вели
ких масивів, днями вони розпоча
ли вибірікоіву КОСОВИЦЮ ХіЛІбіїВ. 
Колі баннов ий агрегат Анатол і я 
Бугрія, закінчивши1 збирання яч
меню на площі 20 гектарів, роз
почав .клсоївицю озимої пшениці і 
2 липня 1954 року скосив 15

Сумлінна праця — 
культурний відпочинок

Великі господарські і культур
ні зміни сталися за останні роки 
в селі Звенитородці. Колгоспники 
артілі ііім. XIX з'їзду КйРС і ме
ханізатори, які працюють на її 
ланах, самовіддано (борються за 
дальше підвіипцення громадського 
господарства аіртілі. Воїни зобо
в'язалися виростити цього року 
високий урожай всіх культур — 
по .20 центнерів зернових ;І по 
■300 центнерів цукрових буряків 
з кожного гектара, значно під
нести .продуктивність (громадсько
го тваринництва.

Обговоривши постанову черв
невого Пленуму іЦК .КПРС «Про 
підсумки весняної сівби, дюіпляд 
за посівами, про підготовку до 
збирання врожаю іі забезпечення 
виконання плану заіготіївеїль сіль
ськогосподарських продуктів у 
1954 році», хлібороби зд- 
б'Оів'Ягзалися зібрати урожай за 
15 робочих днів, забезпечити ста
ранний догляд за посівами, просап
них культур. Тіракторна бригада 
.вже 'сьогодні дбає про врожай 
майбутнього року. Вона тримає в 
доброму стані пари.

Зростання господарства артілі 
— основа невпинного полмппея- 
■ня матеріального достатку кол
госпників, задоволення їх 'куль
турних потреб.

'Силами сільського лекторію,

Зволікають заготівлю кормів
—Кормів у нас буде досить,— 

заявляють правлінці артілі імені 
Енгельса.

Подібні розмови чути було в 
цьому колгоспі і торік, бо й тоді 
на луках було, непусто. Проте ху
доба на тваринницьких фермах 
зимувала далеко не сито, внаслі
док чого колгосп не виконав пла
ну по надою молока.

— В минулому році склалися 
несприятливі умови, — пояснює 
голова колгоспу Андрій ІІІейко,— 
і ми не встигли заготовити необ
хідну кількість кормів.

Зараз умови для збирання сіна 
сприятливі, але тут досі зали
шаються нескошеними 60 гекта

Почалася заготівля фруктів і овочів
іВ Грузії йде масове збирання 

черешні, вишні, абрикосів і ран
ніх ОВОЧІВ.

іВ республіці підготовлено 
близько ста заготівельних пунк

СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУПІВ

„Вправи Лісовика"
іііід таким заголовком в газеті 

«Сталінський прапор» від 6 черв
ня 1954 р. була надрукована ко- 
реіспоіндеінщіія про безвИдооівідальне 
ставлення до своїх обов’язків 
дільничмоіго жханіка іКористів- 

гекітарів при відмінній якості 
роботи.

Не відстає від нього і комбай
новий агрегат Івана Рудонка, 
який також працює іна збиранні 
цієї цінної культури.

(Вибірко в о розпач а® зб дра й н я 
хліба і 'коліті ім. Хрущова.

С. БІЛАН, 
голова Новопилипівської 

сільської Ради.

яким керує Іван Семенович ІІе- 
івкритий, для хліборобів регулярної 
читаються лекції на політичні, 
наукові і сіл ьськотосподарсвкі 
теми. Більше 20 таких лекцій і 
доповідей були 'присвячені верее- 
Ніеївому та лютневоі-ібереяневому 
'Пленумам .ЦК КПРС. Зараз їв 
тракторній та рільничих бригадах 
вивчається лоїстанова червневого 
Пленуму ЦІЇ К1ІРС.

Міцно ввійшла їв побут кол- 
Тйскникіїв книга. В селі працю
ють діві 'бібліотеки. Лише за ос
танні два роки іна поповнення 
■книжкового фонду витрачено 
близько 10 тисяч карбованців. 
'Послугами бібліотеки користує
ться майже 'Кожний 'колгоспний 
Двір.

Звбнигородський сільський клуб 
(заїв, клубом т. Баїбенікю) — кра
щий в районі. (Цього року на йо
го сцені з успіхом 'були постав
лені п'єси «В степах України», 
«Калиновий гай»<0. Корнійчу
ка, «Не називаючи прізвищ» — 
В. Мийка та інші. Кожен з цих 
'спектаклів проглянули сотні ікол- 
го'йпіникіів. Крім діраматичнюіго, в 
клубі працюють й інші гуртки 
художньої самедіяльноісм. В їх 
роботі беруть активну участь 
колгоіснники, механізатори, 'сіль
ська 'інтелігенція.

В. СИВЕРИН.

рів сіяних та природних трав, а 
там, де трави і скошені, то пов
ністю не заскиртовані. До цього 
часу не розпочато і закладання 
раннього силосу.

Незадовільний стан з заготів
лею кормів у колгоспі ім. Енгель
са пояснюється тим, що кормодо
бувна бригада, якою керує Іван 
Федорчонко, використовується не 
за призначенням. А керівники 
Еористівської МТС (директор тов. 
Жук, головний зоотехнік т. Ва- 
куленко) взагалі не цікавляться 

заготівлею кормів і вважають, що 

це справа колгоспів.
В. РУДЕНКО.

тів і переробних бав, звідки 
фрукти й овочі відвантажуївати- 
мутьея в міста і промислові 
центри.

(РАТАУ).

ської іМТС т. Лісовика.
Як поівідомиїв ідирсктоїр МТС 

т. Жук, факти, наведені в корес- 
по ндеяці'ї, підтвердили'с ь.

Дільничного механіка Лісовика 
пойереджено.

ОГЛЯД ПРЕСИ

Про рівень критики в одній газеті
Читачі олександрійської газети 

«Сталінський прапор» (Кірово
градська іоблають), одержавши 
черговий номер газети, були не
мало здивовані статтею «іВ роліі 
стороннього 'спостерігача». Чита,- 
чам було неясно: хто ж, власне, 
перебуває в ролі стороннього 
спостерігача—ті, хто піддаються 
в статті критиці, чи автор 
статті ?

Про ацо ж ішла мова в статті? 
Автор її критикував (Користів- 
ську МТС за серйозні недоліки і 
упущення. Він писав, що там іне 
турбуються про культурініоі-поібу- 
тоїве обслужування механізаторів, 
що трактористам доводиться хо 
ідити пішки за декілька кіломет
рів .на обід, що в МТС є випад
ки порушення трудової дисцип
ліни.

«Про такий стан справ,— гово
рімося в кінці статті,—добре ві
домо парторганізаціїс і її секре
тареві т. Хорольському, але вони 
залишаються в ролі сторонньо
го спостерігача».
Над статтею підпис: Н. Проко- 

пеико, ісекрет&р 'ОЛеіксанцріійсьюоі- 
го райкому іКП України іпо Ко- 
ристівській МТС. Це й викликало 
у читачів законне 'здивування.

Справді, хто ж істороіниїй ісіпо'с- 
тсіріїгач? Хіба секретар райкому 
партії по зоніїМТСне відповідає 
за роботу МТС і її партійної ор
ганізації? Хіба не він повинен 
спрямовувати ідіяльмість іпаргор- 
ігаїнізації і її секретаїря, допомага
ти на місці усувати 'недоліки? А 
виступаючи в газеті, хіба не зо
бов’язаний він ісаімадритиічно за
явити про свою вздпюівіїдальїніість 
за ці недоліки?

Всього цього редакція іне вра
хувала, значить вона і досі не 
зрозуміла вмісту перебудови пар
тійної роботи на ісел-і і формаль
но відноситься до ровтортаіння 
критики і самокритики ,ніа сівюі- 
їх сторінках.

Знайомлячись з комплектом 
«Сталінеькюто прапора», іперекю- 
куєшся, що 'взагалі рівень крити
ки На сторінках газети дуже 
низький, що критика ця беззуба, 
знеоіріїблеіна, мало,діюча, і до того 
я: часом спрямована не по адресу.

Олександрія — велике промис
лове місто і центр крупного сіль
ськогосподарського району. Дале
ко не всі підприємства міста 
справляються з івіифобничими зав
даннями. Серед них є такі, які :не 
виконують плану, випускають

30-р1ччя найстарішого на Україні колгоспу Імені Будьонного
Минуло ЗО років з дня органі

зації сільськоговподарськот арті
лі г’МіЄіНІІ іБу.ДЬОНН'ОГО, БереВІВСЬ'КіО- 
ґо району, Одеської області.

За тридцять роїків свого існу
вання ісільгоіспарт'іль імені Бу- 
дьоініного перетворилася в бататюі- 
галузеве і висркодоходне гоапо'- 
дарств'О, стала гатра'ВЖИьО'Ю шко
лою передового досвіду для ба
гатьох К'О'лгаїспіїв нашої цраїни і 
країн народної демократії.

Радам із з’ростаїаням громад
ського багатства кліігосіпу вростає 
добробут іі культура іколго-сіпіни- 
кіів. Крім високої натуральної оп
лати трудодня, кожна колгоспна 
сім’я одержала .в минулому році 
в середньому по 16 тисяч каїрб'О- 
ванців. •

Невпізнано перетворився хутіїр 
Гладікіий. На ного місці тепеїр ви
росло велике віпорядікоіваие еело, 
нині переймеиоване в село Бу- 

продукцію низької якості, слаїбо 
борються за підвищення продук
тивності праці, за рентабельність 
В багатьох іюолгосіпах району по
гано поставлений доігля і за посі
вами, особливо за просаіпними 
культурами.

Однак даремно шукати на сто
рінках газети статті і .кореспон
денції, в яких би 'глибоко викри
вались і гостро 'критикувались 
недоліки, навивались конкретні 
винуватці, прихильники порочно
го стилю .роботи їв місцевих пар
тійних і господарських органі
заціях.

В зв’язку з цим дуже харак
терна кореспонденція «Чи так 
треба ікерувати соці а ліс ти чи им 
змаганням?». Питання піднято 
серйозне: про ірудореаьонтний за
вод, якиіі довгий час не виконує 
планів і завдає державі великі 
збитки. (’оціалістинне змагання 
там організовано погана, без пот
рібної гласності, не поширюється 
передовий досівад. Але газета не 
називає імена тих, хто винен у 
всіх цих недоліках. Критика ду
же боязка і безіменна.

«Господарники, партійна і проф
спілкова організації, — читаємо 
в кореспонденції,— не мобілізу- 

, ють колективів на боротьбу за 
поліпшення якісних показників, 
чітку, рентабельну роботу, на 
краще використання внутрішніх 
резервів».
ІЦе приклад: Байдаківська 

брикетна фабрика — одне з круп
ніших підприємств 'міста — за
боргувала країні багато продук
ції. .Газета виступила з іпсдіваль- 
іною статтею про роботу фабрики, 
але і тут читач ве знаходить ді
лової ‘критики в адресу конкрет
них винуватців.

Іноді редакція .насмілюється 
назвати прізвища. Але це в тих 
випадках, коли мова йде про лю
дей уже покараних,—які мають 
вже стягнення або знятих з ро
боти. Так, їв одній (із переданих 
статтей піддався критиці за роз
вал роботи керівник ’ «готельного 
цеху ірудоре-монтного заводу т. Фю- 
дюкін, який давно знятий з ро
боти. Критика «заднім числом», 
критика «навздогінці» характер
на для газети. Смілим, принципі- 
альиа критика недоліків, інеовщ 
жаючи на осіб,—хаірактераи ри
са радянської преси. Критика ж 
на сторінках «Сталінського пра
пора» .не підаіімаєть'ся вище ни
зових працівників. В статті 

дьонновеько, його прямі вулиці 
забудовані кам’яними будинками 
по три-чотири кімнати жоіжниіі, з 
водо проводом, електрико ю, радіо1.

іКолгосіп імені Будьонного про
тягом 3(1 років беїЗЗМІНіНО очолює 
•один із зачинателів колгоеіпіного 
руху на Україні, відомий діяч 
колгоспного будівництва, Герой 
Соціалістичної Піраці Мажар Они- 
симоівич Поемітний. В сільгосп
артілі — 11 Героїв Соціалістич
ної Праці, 80 ордеіноіносіців.

ІВ гості до ювілярів приїхали 
перший секретар Центрального 
Комітету Коїмуністичівої партії 
Україїни 0. І. Киричежо, Голова 
Ради Міністрів Уїкіраїнсьїкої РСР 
II. Т. Кальчепко, секретар ЦК КП 
України М. В. Нодгорний, сіекре- 
таїр Одеського обкому 'партії 0. 0. 
бпішев, численні представники 
партійіно-радянськлто активу об
ласті. На ювілейних торжествах 

«Благоустроємо наше місто.» го
вориться про погане іводшіоста- 
чання, про те, що іиіезадіііівільно 
ремонтуються житла, занедбатий 
колг'.чшний іринок і т. д. Можна 
було іхюраховуват'И, що газета 'ви
магатиме ВІДПОВІДІ В'ІД ке'ріВІНИ'КІІІВ 
виконкому міської Ради. Але, до- 
пршмуючшіь свого тв'Єрдоіго пра
вила — не загострювати відшії- 
і и:н з керівними працівниками 
міста, редакція і'.нірямув'ала Вівсь 
вогонь критики проти колишньо
го .голови коаіуиальяої комісії 
міськради депутата т. Іванова.

Замість пришципави'х виступів 
їй юоірінних питаннях партійно
го, виробничого життя, культу
ри і побуту трудящих, редакція 
друкує іноді випадкові, М'алозна- 
чуїці замітки. Така, наприіклад, 
замітка про лоточінищю із зміш- 
тіі'ргу Гладун..., яка івипадікото 
облила пальто ирохожого вадою.

Редакція газети мало турбує
ться про достовірність фактів, яжд 
вона повідомляє, про те, щоб 
кожна замітка була правдивою і 
точною. Недавно, наїпіриклад, бу
ла (Вміщена замітка «іНепюряд.ки 
на пошті». В ній критик увались 
неполадки в роботі поштового від- 
ділеіння селища Димитрово'. А 
через три дні із поправки в га
зеті читачі щіівідалиісь, пцо пра
цівники цього відділення обвину
вачувались даремно', що крити- 
'куіватм треба було інше поштаїве 
відлілепіня, яке знаходиться в 
селищі Октябірськаму.

Навіть в тих рідких випадках, 
коли оле.ксащцііійсь'ка газета вис
тупає із змістів ними кри іичпіими 
матеріалами, редакція не вміє до
моглись їх ідійоївост'і, а мі'і'ькікіоїм 
иаіртії не допомагає їй в цьому. 
За останні чотири місяці в газе
ті липке 5 раз з’являлась рубри
ка «Слідами наших виступів».

(Перейти від окремих критич
них зауважень до ісмііливої, гли
бокої, нріинципіальн'іі'ї критики, 
до узагальнення результатів кри
тики, настійної іборотись за дійо- 
■вість своїх виступів — найваж
ливіший обов’я'ЗО'К газети.

(«Правда Украйни» за ЗО червня).

ВІД РЕДАКЦІЇ. Редакція 
газети «Сталінський прапор» виз
нає критику правильною і вжи
ває заходів до усунення недоліків 
у своїй роботі, відзначених в ог
ляді «Правди Украйни».

у будьоінновців були присутні гос
ті — хлібороби з різних областей 
республііки.

На урочистих зборах, присвя
чених 30-річному шляху 'КОЛГОС

ПУ, з доповіддю виступив його го
лова 'М. 0. Поісміт'ни'й.

Від імені і за дорученням Ради 
Міністрів Української РСР і Цен
трального Комітету КП України 
з привітанням до .коатоіспіниіків і 
колгоспниць 'звернувся Голова Ра
ди Міністрів 'Української РСР 
тов. II. Т. Кальчем'ко.

іііоітім були оголошені Укази 
Президії Верховної Ради Україн
ської РСР про натородження іпо- 
чесгімми грамотами колгоспу імені 
ВуїДЬОННОТО І ЙОГО' ГОЛОВИ іМ. 0. 
Посмітного, а також Указ про 
переймеїнуївання села Гладке в 
село Будьоиновсьіке.

(РАТА.У).
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НЕУХИЛЬНО ПІДВИЩУВАТИ ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ

Широко впроваджувати досвід передовиків
За ефективне використання техніки

Розповідь машиніста екскаватора Байдаківського вуглерозрізу
І. ГОРОВЕЦЬКОГО

Коли глушать ініціативу 
новаторів виробництва

Кожний з 'нас, гіішикіів, добре 
^зулі’є, ЯКІ підвищені (ВИМОГИ 

ставить країна перед працівника
ми вугільної промисловості. На
рада шахтарів України, яка не
давно ■відбулась в м. Сталімо, на
кликала вугільників ще енергій
ніше розгорнутій боротьбу за під
вищення продуктивності праці, 
по .тінню н н я використання техні- 

% ки, збільшення видобутку иа- 
"* липа.

Відповідаючи на цей заклик, 
колектив нашого, розрізу посилює 
темпи. Понад план першого пів
річчя ми відвантажили кіільна 
ешелонів вугілля.

Паш розріз оснащений потуж
ною технікою. Почуваючи від
повідальність за довірену мені 
машину, прагну якомога краще 
працювати, повніте завантажити 
агрегат.

Я систематично виконую зав
дання на 150 мроцеїнгг'іїв. ('кажу 
піря.М'О, досягти таких показників 
нелегко. Доводиться докладати 
багато зусиль для мобілізації 
енергії на боротьбу за план.

Успіх в роботі забезпечує пра
вильна розстановка людей, своє
часна підготовка до зміни. Перед 
початком роботи я оглядаю за
бій, розташування коївшоївої рами.

У відповідь на заклик вугільників
. Відповідаючи на. звернення на
ради працівників вугільної про
мисловості .України і лист гірни
ків Байдаківського вуглерозрізу, 
ко л е кт и в Байд а кінви, ьк ої б рик е т - 
ної фабрики включається в со
ціалістичне змагання на честь 
Дня шахтаря і бере на себе та
кі зобов'язання:

Понад липневий і серпне
вий план дати 3,5 тисячі 
тонн брикету; знизити .собівар
тість однієї тонни брикету проти

НАСЛІДУЮТЬ ПРИКЛАД ПЕРЕДОВИКА
Широкою популярністю серед 

залізничників транспортної кон
тори тресту «Олек'сандріяівугіл- 
ля» користується машиніст паро
воза Олександр Юраш. Він висту
пив ініціатором водіння важко- “ 
вагових составів.

За нормою вага состава ста
новить 1.000 тонн. То®. Юраш

Формалізм губить живу справу
Щомісяця бригада, мулярів, 

якою я керую, виконує завдання 
на 150—160 процентів. В черв
ні ми дали близько 170 про
центів норми.

Показники не погані, але мож
на досягти ще 'кращих. Для цьо
го маємо всі можливосте. У нас 
створений широкий фронт робіт, 
є матеріали, кваліфіковані кадри. 
Нам тільки боротись за 'неухиль
не іпіідвищепня продуктивності 
■праці. На жаль, Цеяжі недоліки 
заважають нам. Особливо дається 
взнаки занедбаність соціалістич
ного змагання. Ведеться воно фор
мально, кампанійськи.

Напередодні Першого травня 
ми уклали договір на змагання з 
бригадою т. Суботіна. З того часу 

Завжди доглядаю за тим, щоб бу
ло повніє заповнення ковшів.

Інші машиністи на це найменш 
звертають уваги. І хоча машина 
працює, ніби на повну потуж
ність, івоіна те те дав. Більше то
го., мотори перевантажуються, 
ВНасЛІДОК рвуться муфти зчеплен
ня. Таких випадків у мене не 
буває.

Ексікаїватоф, ніким я керую, ве
де селективне виймання, тобто 
бере то вугілля, то породу. Ось 
чому екскаваторник, повинен 
особливо івміло розташовувати 
ланцюги кювш'звої рами, щоб не 
було браку в 'роботі.

Коли вскриваю забій, знімаю 
верхній шар іюро.діно<ї 'прошарки 
і перекидаю його у відпрацьова
ний простір. Потім на всю довжи
ну рами вантажу вугілля. Цей 
'спосіб дозволяє виймати якісне 
паливо і не додуикагги в%аг.

Машину ісдаою ставлю у вибої 
з таким розрахунком, щоб аїро- 
тягоїм зміни не .переганяти їії з 
однієї дільниці на іншу. Виймаю 
вугілля послідовно по всій лінії 
вибою. Завдяки такій організації 
праці за 8 годин економлю 90 
хвилин, в результаті додатково 
відвантажую до завдання 200— 
250 тонн вугілля.

плану на 4 процент; зекономити 
електроенергії на кожній тонні 
випущеного брикету 3 іюіловат- 
години; зекономити 10 кілограмів 
вугілля на кожній тонні вироб
люваного брикету; зберегти 
0.005 міетакаїлорі їі технологічного 
палива, 5 кранів «маїщувальпих 
матеріалів на 'кожну тонну бри
кету.

■Вирішено закріпити продуктив
ність барабані;® 5,2 тонни на го
дину, іптемпедів 3 тонни на го

Почав водити поїзд вагою 1.500 
тонн.

Цього успіху передовик зма
гання досяг завдяки дбайливому, 
технічко грамотному утриманню 
закріпленого' за ініиім локомотива, 
вмілому використанню потужнос
тей паровоза, застосуванню піно- 
тасителя.

минуло два місяці, але іі досі нам 
невідомо, хто ж здобув перемогу.

На дільниці немає донки; по
казник:® і ііншої наочної агітації.

Нині на підприємствах міста 
розгортається соціалістичне зма
гання на честь іДия шахтаря. Про
те по цьому питанню ніхто, з на
ми не розмовляв.

Голова будівельного комітету 
т. Гоїрбеїгко виявляє повну безді
яльність, він навіть не знав шля
ху до нас.

Кожний муляр прагне не тіль
ки підносити іпродуктивніїсть пра
ці, але й знижувати собівартість 
робіт. А між тим, замість еконо
мії псують матеріал: доставля
ють його не в контейнерах, а на
валом. Частина цегли б'ється.

Працюємо впевнено: кожний 
член моєї бригади знає свої обо
в'язки. Робітник нижньої брига
ди слідкує за плануванням і своє- 
часною очисткою габаритів. Слю- 
сар-змапцувальниік. доглядає за 
змащуванням і регулювання,м 
частин машини, черговий тран
спортера — за очисткою стрічок 
і бункера, нарешті, мій помічник 
дбає, щоб нормальне було заван
таження коівіігіів., не допускались 
нахили екскаватора.

Ми не чекаємо, доки прийде 
вертушка, а завчасно оптуємо все 
до роботи: компресор, посипаємо 
піском рейки, щоб не буксувала 
машина.

ІНаїш колектив наполегливо 
працює над удос.кона'ленням ме
тодів і прийомів праці. Раніше 
іколії від бортів забою , знаходи
лись на відстані 2,5—3 метрів. 
Ми запропіонутввли пересувати 
колії да 5 метрів. Внаслідок 
состави вантажимо вдвічі 
швидше.

З місяця в місяць підвищує
ться продуктивність праці. Всту- 
пиівпіи в соціалістичне змагання 
на честь Дня шахтаря, ще краще 
використаємо свій евсжаватор, 
дамо більше надпланового вугіл
ля рідній Батьківщині.

дину, знизити вологість випуска- 
■емцго брикету на 0,5 іпіроц. пра
ти встановленої норми.

іБрикетіники дали слово поліп
шити використання обладнання, 
усунути НЄІДОЛІКИ в роботі, доби
тись систематичного виконання і 
перевиконання державного плану. 
1 і 2 липня наш цех значно ви
передив графік.

С. ЛЕВАШОВ, 
пресувальник Байдаківської 

брикетної фабрики.

(Приклад Олександра ІОрапіа 
наслідували машиністи тт. Круг
ляк, Сидоренко і інші.

Включившись в соціалістичне 
змагання па честь Дня шахтаїря, 
вони дають 120—130 процентів 
норми.

Я. БЕЗСМЕРТНИЙ, 
головний інженер контори.

Можуть спивати, що контейнерів 
нема. Та хіба важко їх зробити? 
Не так давно, коли симіруджува- 
лись будинки на. площі імені 
Дзержинського, їх застосовували. 
Тепер наші керівники про них 
забули.

'Колектив будівельників 'бореть
ся за дострокове виконання плану 
з усіх показників. Щоб добитись 
успішного здійснення завдань, 
треба покінчити з формалізмом у 
керівництві соціалістичним зма
ганням, по-бойовому взятись за 
цю важливу справу.

В. ЛУЦЕНКО, 
бригадир мулярів будівельного 

управління Димитровського 
тресту.

Пресувальник Олексій Якоівле- 
вич Верлан відомий на рудо- 
ремонтному заводі, як. один з кра
щих новаторів.

Коли в котельний цех надійшло 
замовлення виготовити 2 тисячі 
патрубків і кілець, т. Верлан за
думався. К'реслеініням і техноло
гією передбачалось 51» процентів 
відходів металу. А чи не можна 
зменшити їх?

І ось він разом з бригадиром ко
тельників Петром Чежанцевим ви
рішують змінити розкрій. Якщо 
раніше патрубки кроїли з двох 
половин листа, то тепер з цілого. 
Яри чому майже всі відходи пус
кались в діло: з них робили елек
троди та шайби.

В результаті було зекономлено 
близько п'яти тисяч карбованців. 
Продуктивність праці котельни
ків підвищилась в півтора раза.

Здійснившій свій задум, т. Вер
лан подає заяву в бюро, раціона
лізації та. винахідництва з прось
бою визнати його авторське пра
во на технічне удосконалення.

20 травня бюро, яке очолюють 
тт. Геравимов і Лосиця, не запро
шуючи т. Верлана на засідання, 
заочно розглянуло Гнота заяву.

РЙиен'ВЯ викликало у новато
ра розчаруваніня: в ньому чор
ним поі білому написано, що «за
пропонований т. іВерланом роз
крій листа на заготовки для пе
рехідних патрубків не відрізняє
те'я від рекомендованого замов
ником і ие є новим» і!?).

Тоді т. іВерлап вирішує оскар
жити нічим іне облрунтований 
висновок бюро. Однак Герасимо® 
і Лосиця не дають йому ні копії 
раціоналізаторської пропозиції, ні 
навіть виписки з протоколу за
сідання.

—Півтора місяця добиваюсь 
справедливого вирішення питан
ня, та виходить, як. отої горохом 
об стінку. ПІе підтримують у нас 
твзрчої ініціативи,—із іроізіпаїчем 
творить новатор.

Випадок, який трапився з 
т. іВерланом, — не виняток.

Нормувальник 'Микола Неве
селий запропонував замінити 
свердління потая деталей відлив

Ленінградські верстатобудівники —Харкову

Ленінград. Верстатобудівний завод імені Свердлова ви
пускає металообробні верстати високого класу точності. Заводом 
виготовлений потужний горизонтально-розточувальний верстат 
для обробки великогабаритних деталей для турбобудування. Пер
ший такий верстат був виготовлений в минулому році для Ленін
градського заводу імені Сталіна. Новий верстат призначений для 
Харківського турбогенераторного заводу.

На знімку: новий потужний верстат. Прескліше 1‘АТЛУ»

кою. Коли за його кресленням бу- 
іи з|чб.іені моделі, ливарний цех 
виготовив деталі за новим ме
тодом.

Підрахунки показали, що тіль
ки на одному замовленні збере
жено 10 тисяч каріюванців дер
жавних коштів.

Розглянувши пропозицію раціо
налізатора, бюро раціоналізації 
'та ви нах ідей,і дгва пост ажв и.п и: 
«Тов. Невеселий не вніс в тех
нологію нічого оригінального і 
не ВИЯВИВ НІ'ЯКИ'Х елементів твор
чості. Пропозицію відхилити».

Так консерватори з. бюро раціо
налізації та винахідництва під 
різними приводами глушать цінні 
починання передових виробйич- 
никіїв, ставлять їм перепони.

Досвідчений кадровий (робіт
ник слюсар Петро Гаврилович По- 
тапов не без підстави заявляє:

—Я 'б вніс раціоналізаторську 
пропозицію, та подивишся, як у 
нас нехтують творчі починання 
новаторів, відпадає бажання над 
чим-небудь працювати.

Подібні заяви моокна почути і 
від 'інших іро>бітників.

На заводі занедбана робота з 
новаторами. Характерно, що за 6 
місяців тут надійшло 7 (раціоналі
заторських пропозицій. На кожні 
100 чоловік ледве доводиться 
один раціоналізатор.

Такий стан створився в ре
зультаті недооцінки важливої 
■справи з боку керівництва завог 
Ду. Головний інжежір т. іГурза 
відмахується від новаторів, не 
■керує бюро раїціоіналізаціїї та ви
нахідництва, передоручив цю ро
боту начальнику технічного від
ділу т. Герасимову.

Про всі ці неподобства добре 
відомо секретарю ніартарганізації 
т. К.іючникову іі голові завкому 
т. Заїкіїну, але вони лише рука
ми розводять, не вживають на
лежних заходів до тих, хто галь
мує розвиток раціоналізаторського 
руху на заводі.

Доки ж консерватори з рудо- 
ремонтного заводу будуть затри
мувати і глушити ініціативу ви
робничників?

М. БУР1Н.
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Казань. Сотні юнаків і дівчат без відриву від виробництва 
і навчання навчаються в аероклубі ДОТСААФ. Успішно закінчив
ши теоретичні заняття, молоді авіатори приступили до практичних 
польотів на учбових літаках і планерах.

На знімку: пілот-інструктор Казанського аероклубу В. С. 
Філіпов (зліва) дає вказівки перед польотом спортсмену-авіатору 
Аркадію Роганову. Прескліше ТАРС.

Спостереження сонячного затемнення

МІЖНАРОДНИЙ огляд

ЗО червня наш кореспондент 
зв’язався з ікеріївіниками. ряду 
експедицій, які іліровюдили спо
стереження сонячного затем
нення.

Директор Головної астрономіч
ної обсерваторії Академії наук 
УРСР член-юересіповдент АН 
УРОР А. 0. Яковікін повідомив:'

—Затемнення «постерігалося 
при ясному небі. Ділянка об
серваторії виявилась на самій 
границі смути повного затемнен
ня. Незважаючи на його коротко
часність, намічений план робіт 
повністю виконаний. (На великому 
астрографі одержані три знімки 
сонячної корони і 36 знімків 
часткового затемнення.

—Наша експедиція, — «казав 
начальник експедиції Науково- 
дослідного інституту земного ма
гнетизму, кандидат фізикю-мате- 
матичних наук Е. І. Могилев- 
ськип,—-мала на меті, з одного 
боку, вивчити астрофізичними 
методами чисто сонячні явища 
під час затемнення, в другого 

боку, радіофізичними методами 
провести спостереження за ста
ном верхніх шарів земної атмос
фери на висотах від 90 до 300 
кілометрів від рівня землі. Ці 
спостереження були проведені 
трьома трупами експедиції. Неір- 
ша знаходилася, ,в м. Козельці 
друга група їв м. Борисполі і 
третя проводила спостереження 
з літака з висоти 2.900 метрів. 
Намічена пропрана,—сказав тов. 
Могилевський, — по одержанню 
спектограм Сонця, фотознімків 
Сонця і радоохаїрактерисггіик зем
ної атмосфери під час затемнення 
виконана.

В цьому році сонячна корона 
мала незвичайну форму—із витяг
нутими променями вздовж ек
ватора. Дослідження одержаних 
матеріалів можуть дати цікаві ре
зультати для вивчення ЯВИЩ в 
атмосфері Сонця та їх зв’язку з 
верхніми шарами земної ат
мосфери.

(РАТАУ).

ПОЇЗДКА ЧЖОУ ЕНЬ-ЛАЯ 

В ІНДІЮ 1 БІРМУ

Повертаючись з Женевської 
наради на батьківщину, прем’єр 
Державної адміністративної ра
ди і міністр закордонних 
справ 'Китайської Народної Рес
публіки Чжоу Ень-лаїй ,на запро
шення урядів Індії і Бірми від
відав індійську столицю Делі і 
столицю Бірми Рангун. Б Делі 
він віїв переговори о прем'єр-мі
ністром Індії Беру, а в Рангуні 
— з прем’єр-міністром (Бірми 
У Ну.

Під час переговорів у Делі 
прем'єр-міністри обох країн об
говорили питання, що являють 
спільний інтерес для Індії і Ки
таю і, зокрема, перспективи від
ношення миру В іПІВІДЄННОі-СхІД- 
ній Азії. Б повідомленні про 

переговори підареіслюєтьея важ
ливість політичного врегулюван
ня в ІнД'О-іКиїтаб, яке «повинно 
мати на меті створення вільних 
демократичних об'єднань і неза
лежних держав».

Прем'єр-міністр Китаю й Індії 
висловили впевненість в дружбі 
між обома 'Країнами, яка сприя
тиме справі миру в усьому світі 
і мирному розвиткові їх країн, а 
також інших країн Азії. Учасни
ки переговорів підтвердили прин
ципи, що лежать в основі відно
син між їх країнами. Ці принци
пи—взаємне небажання терито
ріальної цілісності і сувереніте
ту, ненапад, невтручання у внут
рішні справи один одного, рівні і 
(взаємні вигоди, .мирне шіівісну- 
ваіння.

Китайська та індійська преса, 
торкаючись поїздки Чжоу Епь- 
лая .в Індію, підкреслює, що цей 
візит має історичне значення для 
дальшого зміцнення дружних від
носин між Китаєм і Індією, а та
кож для зміцнення миіру в Азії 

(і в усьому світі, (Шанхайська газе
та «Веньхуен.бау» пише, ЩО Під
сумки переговорів «ПОВНІСТЮ ВІ.Д- 
Н'іівідають загальній волі і споді
ванням народів усіх країн Азії і 
мирним інтеїресам всього люд
ства».

(Велике значення мають і пе
реговори, які відбулися в Рангу
ні. В результаті їх була опубліко
вана спільна заява учасників 
зустрічі, в якій вказується, що 
принципи, які лежать в основі 
відносин .між Китаєм і Індією, 
«повинні бути керівними принци
пами також у відносинах між 
Китаєм і Бірмою». Учасники пе
реговорів висловили впевненість, 
що їх зустріч принесе користь 
справі .миру.

Народи країн Азії і всіх кра
їн .вітають результати перегово
рів Чжоу Еінь-лая з Неру і У Ну, 
■скільки ці переговори проводи
лись в інтересах миру і дальшого 
ос л абленн я м і жнарод 11 ої ін ап ру ж е- 
Н'ЗСТІ ІВ Азії і в усьому СВІТІ.

ЗА ЄДИНУ, МИРОЛЮБНУ

І ДЕМОКРАТИЧНУ НІМЕЧЧИНУ

.V травні цього року в Берліні 
відбувся конгрес Національного 
фронту демократичної Німеччини, 
який запропонував провести все
народний опит — голосування з 
метою виявити волю німецького 
народу в питаннях: «За мирний 
договір і виведення окупаційних 
військ—чи за договір про «єв
ропейське. оборонне співтовари
ство», «загальний договір» і за
лишення окупаційних військ на 
50 років?», У Німецькій Демокра
тичній Республіці такий опит- 
голосуваніня відбувся 27, 28, і 
29 червня. 'Підсумки голосуван
ня ясно показують, що величез
на більшість учасників його ви
словлюється за мирний договір, 
проти окупації. За це голобуван- 

ло 93,5 процента громадян рес
публіки. а за договір про «євро
пейське оборонне співтовариство» 
і 'залишення окупаційних військ 
—тільки 6,5 процента.

Боннські правителі та їх аме
риканські хазяї не дозволили 
проводити народне голосування 
на території Західної Німеччини 
і в західних секторах Берліна. 
Проте, незважаючи на заборону,-** 
німецькі патріоти почали прово
дити народний 'опит нелегально.

27 червня, коли в НДР поча
лось .народае голосування, в 
Кельні відбувся «конгрес у пи

танні самовизначення а миру». 
На конгресі зібралось близько 
300 делегатів, які представся- л 

ють найрізноманітніші верстви 
населення Західної Німеччини. 
Учасники конгресу звернулись До’ 
населення (Західної Німеччини із 
закликом добиватись дозволу на
родного голосування за мирний 
договір і виведення окупаційних 
військ. Для проведення початого 
в різних районах Західної Німеч
чини народного опиту конгрес 
обріїв 70 видатних громадських 
діячів. У ряді міст (Західної Ні

меччини такий опит уже прово
диться. В Гельзенкірхені. наприк
лад. у ході нелегального опиту 
до 2'8 червня за мирний договір 
і виведення окупаційних військ 
висловились 9.256 чоловік, аза 
«європейське оборонне співтова
риства» — лише 108.

Попередні результати опиту 
ясно і неспростовно показують, 

що німецький наїрод відкидає во
єнну ПОЛІТИКУ боннського' уряду 
та його американських хазяї® і 
вимагає миру, возз’єднання Ні
меччини, демократичного розвит
ку країни.

Г. ПОДКОПАЄВ.

Політ яскравого боліда
ЗО червня, о 21 годині 25 

хвилин, у Києві і Київській 0'6- 
ласті спостерігався політ боліда, 
— надзвичайно яскравої «нада
ючої зірки».

Б розмові з кореспондентом 
РАТАУ член Комітету по метео
ритах Академії наук СРСР канди
дат фізико-математичних наук 
Б. 10. Левін (розповів:

— Щодня в атмосферу землі з 
мі ж пл а не тіно го ,п рос то ру івлі та ют ь 
мільйони дрібних 'ПІЩИНОК, які 
вночі дають короткочасні спала
хи ,ицо називаються «падаючими 
зірками». Але зрідка в нашу ат
мосферу влітають такі великі .ка
м’яні і залізні брили, світіння 
яких можна (бачити в сутінках і 
(навіть вдень. Іноді, ці брили не 
встигають повністю зруйнуватись 
під час польоту крізь атмосферу, 
і їх оплавлені рештки випадають 
на землю у вигляді метеоритів.

Учора в Києві політ боліда 
ПРОХОДИВ по східній і північно-

ВСЕСОЮЗНЕ ЗМАГАННЯ МОТОЦИКЛІСТІВ

Закінчилися всесоюзні змаган
ня ДОТСААФ з мотоциклетного 
спорту. За командну і особисту 
першість боролися пайсильніші 
мотоциклісти союзних республік, 
країв, областей, а також Москви 
і Ленінграда. 

східній частині неба. А з місць, 
розташованих значно далі на схід 
від Києва, він повинен був про
ходити по західній частині неба. 
Зіставлення цих спостережень 
дозволить астрономам уточнити 
напрям руху боліда і встановити, 
над яким міікцещ припинилось йо
го світіння. Ще дасть можливість 
■організувати обслідування райо
нів, де могли випасти метеорити.

Метеорити являють велику цін
ність для науки, бо вони є єди
ними зразками космічної речови
ни, які можна дослідити в наших 
лабораторіях.

іУісіім особам, які бачили політ 
боліда, слід повідомити про твої 
спостереження в Комітет по ме
теоритах Академії наук УРСР: 
(Київ, вул. Леніна, 15, іГоологіч
ний музей. Особам, які знайдуть 
метеорит і передадуть його в Ко
мітет у повній цілості, буде ви
дана грошова премія.

Командну першість завоювали 

м о скізв с ьк'і м о то.ц иікі. і і с ги. К ом ан д і 
вручено перехідний приз і дип
лом першого 'ступеня ЦК 
ДОТСААФ СРСР.

(РАТАУ).

До пуску в СРСР першої промислової електростанції 
на атомній енергії

ЛОНДОН, 1. (ТАРС). Повідом
лення про пуск в СРСР першої 
промислової електростанції на 
атомній енергії широко відмічає
ться англійською пресою.

(Московський кореспондент 
«Дейлі уоркер» пише, що ця іс
торична. подія «має інеїзмірно (біль
ше міжнародне значення, ніж 
скинення першої атомної 'бомби 
іна Хіросіму».

Як вказує науковий оглядач 
«Ньюс кронікл», повідомлення 
про пуск атомної ефектроістанції 
означає, іщо СРСР на два роки 
випередив Англію, 'бо, Англія при- 

близно-лише через два роки змо
же пустити в хід першу промис
лову електростанцію на атомній 
енергії.

«Дейлі мейл» наводить заяву 
представника відомства, що зай
мається питаннями атомної енер
гії, який сказав: «У нас нема 
безпосередніх відомостей, проте 
складається враження, що росія
ни створили цю станцію за дуже 
короткий строк».

Науковий оглядач «Тайме» пи
ше, що повідомлення (Москви слу

жить новим доказом успіхів Росії 
в галузі розвитку атомної енер
гії.

ПАРИЖ, 1. і(ТАіРС). Лондон
ський кореіспондент агентства 
Франс Пресе передає, що повідом
лення про пуск в СРСР першої 
в світі промислової електростан
ції, яка. працює на атомній енер
гії, зустрінуто в лондонських ко
лах спеціалістів-ато'мни'иіїв з ве
ликим інтересом.

Англія, продовжує кореспон
дент, будує атомну електростан
цію. Гадають, що англійська 
електростанція, яка. споруджуєть
ся їв 'Колдеірхоллі, зможе стати до 
ладу не раніше, ніж через 2,5 
року. Представник відомства, іцо 
займається питаннями викорис
тання атомної енергії для про
мислових Цілей, заявив увечері 
ЗО червня, що, як видно, росіяни 
швидко здійснили свої плани 
створення електростанції, яка. 
працює на атомнім енергії, вихо
дячи з того часу, який вважа
ють необхідним для подібних ро
біт.

ШАНХАЙ, 1. (ТАРС). (Відгу

куючись на пуск в експлуатацію 
(радянської електростанції на 
атомній енергії, токійське радіо 

передає:

СИПА і Англія також планують 
будівництво атомних електро

станцій, але завершення їх бу
дівництва вони намічають іна 
1956—57 роки. Та обставина, 
що Радянський Союз випередив 
Англію і Америку їв справі вико

ристання атомної енергії для 
мирних цілей, говорить про те, 
іщо радянські вчені добилися 
великих успіхів у галузі атомної 
енергії.

■Один о видатних японських 
спеціалістів в галузі ядерної фі
зики професор Іос'іо Фудаіока, ко
ментуючи повідомлення про пуск 

ів іОРСР електростанції на. атом
ній енергії, заявив, що це є по
чатком «нової ери».

Редактор В. МАЛЕНКО.
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Пленум ЦК КП України вважає, що однією з ви
рішальних умов успішного проведення робіт по догляду 

за посівами, сінозбиранню, силосуванню, збиранню вро
жаю і заготівлях сільськогосподарських продуктів є все
мірне підвищення трудової активності і продуктивності 
праці колгоспників, зміцнення трудової дисципліни в кол
госпах.

Торгівлю—на новий, 
більш високий рівень

Відвідання керівниками партії і уряду СРСР 
виставки „Демократична Німеччина"

Комуністична партія і Ра
дянський уряд надають вели
чезного значення питанням 
розгортання радянської тор
гівлі. Про це яскраво свід
чить постанова Ради Мініст

рів СРСР і Центрального Ко
мітету КПРС «Про заходи 
дальшого розвитку радян
ської торгівлі».

В •розв’язанні невідкладно
го завдання різкого підви
щення забезпеченості насе
лення всіма товарами народ
ного споживання, дальшого 
підвищення матеріального 
добробуту радянських людей 
важливого значення набуває 
всемірне розгортання товаро
обороту, поліпшення органі
зації державної, кооператив
ної і колгоспної торгівлі.

Лише за останній час в 
місті і робітничих селищах 

\ кількість торговельних точок 
збільшилась з 144 до 156, Г створено ряд спеціалізованих 
магазинів.

В першому кварталі цього 
року, в порівнянні з відповід
ним періодом минулого року, 
товарооборот збільшився на 
10 процентів. Населенню 
продано більш, ніж у першо
му кварталі 1953 року: м’я
сопродуктів у два рази, риб
них продуктів — на 70 про
центів, швейних виробів — 
на 40 процентів і т. д.

Разом з цим слід відзна
чити, що в роботі торговель
них організацій мають місце 
ряд серйозних недоліків і 
хиб.

Не дивлячись на збіль
шення товарообороту, торгів
ля в місті і робітничих сели
щах знаходиться ще на низь
кому рівні. Торговельні ор
ганізації ще не задовольня
ють постійно зростаючих за
питів споживачів, не домага
ються виборки всіх заплано
ваних товарів і швидкого їх 
просування до споживача. 
З цих причин нерідко в ма
газинах не буває повного 
асортименту цигарок, хлібо
булочних виробів та інших 
товарів першої необхідності, 
хоч їх досить є на базах.

Внаслідок вкрай незадо
вільної роботи по підбору, 
розстановці і вихованню кад
рів торговельних працівни
ків і відсутності належного 
контролю за їх роботою як з 
боку керівників торгів, а та
кож міськторгвідділу (заві
дуючий т. Семеха) до цього 
часу ще не вижиті факти гру
бого порушення правил ра

дянської торгівлі: обмірю
вання, обважування, обрахо
вування споживачів.

Факти обраховування і 
шахрайського відношення до 
споживачів мають місце в 
їдальні № 16 (зав. т. Кувь- 
мін), в магазинах № 1 та 
№ 33 (завідуючі тт. Крамар 
і Нечаєв) та ряд інших.

Особливо нестерпне ста
новище склалося в торгівлі 
хлібам і хліібо-булочними ви
робами. Внаслідок поганого 
використання виробничих по
тужностей пекарень і хлібо
заводу в магазини недодає
ться щодня кілька тоЦП хлібо
булочних виробів.

Незадовільно працюють 
хлібозавод відділу робітничо
го постачання (директор 
т. Пронін) 1 пекарня артілі 
«Дружба» (голова правління 
т. Пептешин). Вовні недови
конують добових планів ви
пікання хліба, не борються 
за поліпшення якості вмпус- 
каємої продукції, що викли
кає справедливе невдоволен
ня населення.

Серйозні недоліки мають 
місце і в роботі мережі! гро
мадського харчування. В 
деяких їдальнях і закусоч
них страва приготовляється 
неякісно, в обмеженому асор
тименті.

Такий стан в роботі торго
вельних організацій міста 
склався внаслідок безвідпові
дального ставлення до вико
нання своїх обов’язків з боку 
начальника відділу робітни
чого постачання т. Прохореін- 
ка і колишнього директора 
міськзмішторгу т. Бабича, 
якого рішенням бюро міськ
кому КП України за розвал 
роботи з посади директора 
міськзмішторгу звільнено.

Наявність серйозних недо
ліків в роботі торговельних 
організацій являється також 
результатом незадовільної 
роботи завідуючого міськ- 
торгвідділом т. Сеімехи і за
ступника голови міськвикон
кому т. Срібного, які повер
хово, по-бюрократичному 
займаються роботою торго
вельних організацій. /

Обов’язок партійних і ра
дянських органів, всіх пра
цівників радянської торгівлі 
—в найкоротший строк усу
нути хиби, які є в роботі 
торговельних організацій, 
піднести радянську торгівлю 
на новий, вищий ступінь.

Річний план заготівель вовни виконано
Колгоспи Ярмюілинецнкого ра

йону, Хмельницької області-4 Ка- 
йівсьікото району, Черкаської- об
ласті, достроково виконали вста

новлений на 1954 рііік йлан за
готівель і заюуіпюік вовни відоо- 
вадіно на 101 і 108 процентів.

Продаж вовни державі триває.

З липня відкриту в Москві 
виставку «Демократична Ні
меччина» відвідали керівни
ки партії і уряду Радянсько
го Союзу товариші К. Є. Во- 
рошилов, Г. М. Малеиков, 
А. І. Мікоян. В. М. Молото® 
і М. С. Хрущов.

Керівники партії і уряду 
СРСР були зустрінуті над

Вибіркове збирання хлібів на півдні України
На півдні України почалось 

вибіркове збирання хлібів. На 
поля виведені комбайни. Кол
госпники, механізатори і спеціа
лісти сільського господарства, 
натхненні постановою червневого 
Пленуму ЦК КПРС, прагнуть у 
стислі строки і без втрат зібрати 
врожай і достроково виконати 
державний план заготівель сіль
ськогосподарських продуктів.

У колгоспі імені Хрущова, Ли- 
манського району, Одеської облас
ті, водії самохідних комбайнів 
Матівіій Кіолтекичеінікіо і Андрій На
дута за день зібрали кожний по

Помітно схвильований стоїть 
перед державною екзаменаційною 
комісією Валентин Михайлович 
Сукачов — випускник Київсько
го сільськогосподарського інсти
туту. І зрозуміло, він звітує пе
ред Батьківщиною за п’ятирічне 
перебування у вузі, де він діс
тав знання висококваліфіковано
го спеціаліста.

У комісії — професори і ви
кладачі, які добре знають випуск
ника, як відмінника навчання з 
першого дня вступу в інститут, 
куди він прийшов, успішно закін
чивши сільськогосподарський тех
нікум у Ніжині. Тепер він захи
щає дипломний проект.

Всі роки навчання в технікумі 
і вузі Валентин Михайлович на
бував знань без відриву від прак
тики сільськогосподарського ви
робництва. Це послужило великою 
допомогою в підготовці диплом
ного проекту, присвяченого ко
рінній реконструкції зварюваль

Конкурс на найкращий проект спорудження в м. Москві 
Пантеону-паїнґятника вічної слави великих людей Радянської країни

За дорученням Ради Міністрів 
СРСР Державний комітет» Ради 
Міністрів СРСР у справах будів
ництва і виконком Московської 
міської Ради депутатів трудящих 
оголосили відкритий конкурс на 
найкращий провкт Паїнтеону- 
іпам’ятіниікіа нічної слави великих 
людей Радянської країни, спю- 
іруджуваного в м. Москві з метою 

звичайним і повноважним 
послом Німецької Демокра
тичної Республіки п. Р. Ап- 
гіельт, торговельним радни
ком посольства НДР п. В. 
Баніашаїк і представниками 
адміністрації виставки.

Товариші К. Є. Ворошн- 
лов, Г. М. Маленіков, А. І. 
Мікоян. В. М. Молото® 1 
М. С. Хрущов пробули на

15 гектарів озимої пшениці, на
молотивши з кожного гектара 
105—ПО пудів зерна. На пункт 
«Заготзерна» здані перші сотні 
пудів хліба нового врожаю.

Першими в Кримській області 
почали вибіркову косовицю хлібів 
механізатори Роздольненського, 
.Жовтневого і Балаклавського ра
йонів. Комбайнер т. Корольов у 
колпжіпі «Більшовик»,’ Балаїклав- 
ського району, з перших зібра
них гектарів намолотив по 25 
центнерів озимого ячменю.

До вибіркового збирання ко
лосових культур приступив ряд 

1
Листи із столиці Радянської України

Молоді інженери-механізатори
ного цеху Миронівської міжрайон
ної майстерні капітального ре
монту сільськогосподарських ма
шин. В ньому вдумливо і деталь
но розроблена установка найно
вішого устаткування для автома
тичного зварювання.

Думка всіх членів комісії збі
гається з висновком рецензента, 
який відзначив, що дипломний 
проект свідчить про зрілість ви
пускника т. Сукачова, про його 
вміння знаходити шляхто правиль
ного використання багатющої 
вітчизняної техніки в сільському 
господарстві.

За одностайним рішенням Дер
жавної екзаменаційної комісії 
Валентин Михайлович Сукачов 
одержує диплом інженера-механі- 
ка з відзнакою.

Відмінної оцінки удостоєні та
кож дипломні проекти інженера- 
мехаївііка Яреми. Андрійовича Ои- 
доршина — «Машина для квад
ратно-гніздової посадки картоплі 

увічнення пам'яті великих вож
дів — Володимира Ілліча Леніна 
і Й'Оісифа Віссаріїоновиїча Сталіна, 
а також видатних діячів Комуніс
тичної партії і Радянської дер
жави, похованих на Красній Пло
щі біля Кремлівської стіни.

Паитеюн буде споруджений на 
території Ленінських гір у Пів- 
денноізаходному районі м. Москви 
на площадці, за 3,5 кілометра 

виставці близько півтори го
дини. докладно ознайомили
ся з виставленими на ній ек
спонатами, що наочно свід
чать про швидкий розвиток 
економіки і культури Німець
кої Демократичної Республі
ки, яка міцно стала на шлях 
демократичного розвитку.

(ТАРС).

сільгоспартілей Нікопольського, 
Петропавловського і Васильків
ського районів Дніпропетровської 
області, колгоспи долинних ра
йонів Закарпаття.

.У Цюрупипсьїкому (районі, 
Херсонської області, почав здачу 
хліба державі колгосп імені 
Сталіна, який доставив на прий
мальний пункт «Заготзерна» пер
шу валку з пшеницею нового 
врожаю. Перші сотні центнерів 
зерна надійшли в державні засі
ки в Голопристанському, Скадов- 
сьюому та інших районах області.

(РАТАУ).

з садильним апаратом, що приво
диться в рух від вала трактора» 
та інженера-електрика Анатолія 
Петровича Моцаренка — «Елек
тромашинно-тракторна станція в 
Переяслав-Хмельницькому райо
ні».

Вже недалеко топ час, коли 
мадоді сіПіеціалйети почнуть свює 
трудове життя. Диплом інженерів- 
механіків та інженерів-електри- 
ків одержують 153 випускники 
інституту.

По всій Україні сільськогоспо
дарські інститути випускають по
над сімсот молодих іінженеіріїв- 
механізаторів. Вони працювати
муть у колгоспах, МТС і радгос
пах Української, Білоруської РСР 
і Російської Федерації. Багато з 
них виявили бажання прикласти 
свої знання в районах освоєння 
цілинних і перелогових земель.

К. ЄВГЕНОВ.
(Кор. РАТАУ).

м. Київ.

на південь від нового будинку 
Московського державного універ
ситету.

Програма і умови конкурсу на 
найкращий проект споіруджіеиня 
в м. Москві Пантеонучпам’ятни- 
ка вічної слави великих ліодей 
Радянської країни надруковані 
в уїсіх центральних і республі
канських газетах за 4 липня.
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Партійне жи т т я
Відповіді

У трудящих вашого міста що
дня виникає багато намрбзноміа- 
нітінііших запитань. Ванн бажа
ють знати про заходи нашої пар
тії і уряду, спрямовані иа дальше 
зміцнення могутності нашої Бать
ківщини, підвищення матеріаль
ного і культурного рівня радян
ських людей. Не менший інтерес 
проявляється до питань міжна
родного становища, питань поліп
шення роботи окремих підпри
ємств, ремонту і благоустрою 
жител, виховання дітей і т. д.

Щоб задовольнити ці запити, 
на Байдакі всякому вуглерозрізі 
відбулися збори, присвячені від
повідям на запитання трудящих.

Напередодні зборів партбюро 
(заст. секретаря т. Федоренко) по
відомило про це колектив праців
ників вуглерозрізу через агітато
рів, після чого почали збирати 
запитання. Для відповідей на 
них на вуглерозріз виїхали за
ступник голови міської Ради де
путатів трудящих т. Срібний, за
ступник керуючого трестом 
«Олександріявугілля» т. Иетру- 
іпенко, завідуючий міськторгвід- 
ділом т. Семеха, завідуючий 
міеьквідділом народної освіти 
т. Гіідулянов, лектор по міжна
родних питаннях т. Жислін, го
лова райкому вугільників т. Кли- 
менко та інші керівники. На 
збори трудящих прийшли і керів
ники вуглерозрізу тт. Філоненко, 
Хейфіц та інші.

Ці збори привернули увагу 
багатьох трудящих. Рівно у при
значений час зал заповнило по
над 200 чоловік.

Спочатку запитання подава
лись усно, а потім, коли їх на
бралось понад 50, радянські, пар
тійні’ і господарські керівники 
виступили з відповідями. Далі 
подача запитань проводилась у 
письмовій формі.

Всього трудящі поставили 114 
запитапь на різні теми. ІІонад 
три години продовжувались збори. 
З великим інтересом робітники, 
службовці й інженерно-технічні

Те о р <
Недавно в районній бібліотеці 

була проведена теоретична кон
ференція на тему: «ійднесеніня 
тваринництва — важливе і невід
кладне завдання працівників

іа запитання
працівники слухали відповіді на 
свої запитання. Після закінчення 
зборі І! трудящі висловили свої 
зауваження з приводу цієї форми 
масово-політичної роботи і поба
жали частіше проводити такі зу
стрічі.

Збори показали велику актив
ність трудящих, їх безмірну від
даність Комуністичній партії і 
Радянському уряду, непримирен
ність до недоліків, які мають міс
це в роботі наших партійних, ра
дянських і господарських органі
зацій. Особливо багато запитань 
було задано керівникам вуглероз
різу. Трудящі бажали знати, які 
заходи вживає адміністрація для 
того, щоб виправити наявні не
доліки в роботі і успішно вико
нати річний виробничий план. 
Вони вимагали від керівників 
вуглерозрізу дати пояснення, чо
му не організовується виборна 
вугілля, що залишається недо
бране екскаватором у великій 
кількості, чому не механізує
ться доставка деталей до май
стерень, коли буде налагоджене 
постачання кисневими шлан
гами, бензиновими різаками, 
кисневими редукторами і т. д.

В своїх питаннях трудящі роз
різу виявили великий інтерес до 
заходів, які вживаються по бла
гоустрою міста і робітничих се
лищ та побутових і культурних 
умов життя робітників. Вони ба
жали почути відповіді на такі за
питання: «Коли буде закінчено 
будівництво клубу в селищі Пе
ремога?», «Коли буде нормально 
працювати радіотрансляція?», 
«Чому повільно проходить будів
ництво в центрі міста?».

Чимало запитань було задано 
завідуючому міськторгвідділом 
т. Семеха з приводу торгівлі. 
Трудящі вимагали поліпшити ро
боту торговельних підприємств, 
організувати безперебійну торгів
лю в місті і селищах необхідни
ми товарами.

16 запитань на зборах були 
поставлені на міжнародні питан-

тична конфер
сільського господарства».

В ній взяли участь пюнад ЗО 
культаеівітніх иірацівникііїв ра
йону.

До конференції були виготов-

трудящих
пя. Трудящих цікавили резуль
тати Женевської наради, події в 
Гватемалі, відносини СРСР з Ав
стралією, відносини між США і 
Францією після зміни уряду у 
Франції та багато інших.

Вислухавши відповіді на свої 
запитання, працівники вуглероз
різу висловили одностайне бажан
ня проводити такі збори щоквар
талу. Вони запросили на слідую
чі збори начальника відділу нор
мування і організації праці трес
ту «Олександріявугілля» т. Ма
льованого, до якого є багато за
питань.

В свою чергу керівники радян
ських, партійних і господарських 
установ, які відповідали на за
питання, внесли -пропозицію що
до кращого проведення зборів.

З 114 поставлених запитань 
було дано відповіді на 110. По 
чотирьох питаннях проводиться 
нині перевірка фактів. Відповіді 
на них трудящі одержать через 
партбюро розрізу.

Досвід цих перших зборів дуже 
цінний. Він говорить про необ
хідність проведення їх і в інших 
колективах трудящих. Зважив
ши на це, міськком КП України 
сьогодні проводить збори, при
свячені відповідям на запитання в 
клубі селища Димитрово для пра
цівників будівельних управлінь 
Димитровського тресту.

Первинним партійним органі
заціям треба посилити виховну і 
політичну роботу в колективах і 
не ухилятися від гострих пи- 
тань, які хвилюють трудящих, а 
давати на них змістовні відповіді.

Секретарям парторганізацій 
треба уважно готуватись і про
водити збори трудящих, присвя
чені відповідям на запитання. Це 
одна з дохідливих і ефективних 
форм масово-політичної роботи, 
яка сприятиме дальшому підне
сенню трудової активності мас.

І. СУХОВИЙ, 
завідуючий відділом пропаганди 

і агітації міськкому КПУ.

І Н Ц І Я
лені бібліотечні > плакати, читаць
кий бюлетень, книжкові вис
тавки.

В обговоренні цього питання 
виступило 12 чоловік.

На полі Полтавської 
битви

За шість кілометрів від Пол
тави знаходиться знамените поле 
Полтавської битви. Тут 245 років 
тому, 27 червня (8 липня) 1709 
року, зустрілися в «генеральній 
баталії» російські полки під про
водом Петра І і шведська армія 
Карла XII.

Ця битва була видатною по
дією в російській і світовій істо
рії. Під Полтавою була розбита 
воєнна могутність королівської 
Швеції, що створювалася протя
гом багатьох десятків років.

Шведські загарбники, які по- 
бідоносно пройшли по ряду країн 
Європи, намагалися так само 
швидко покінчити і з Росією. 
Влітку 1708 р. вони вирушили на 
Москву. Проте російський народ 
вчинив іноземним поневолювачам 
стійкий опір. Зазнаючи втрат у 
битвах з російськими військами, 
шведська армія змогла просуну
тись лише до Смоленська. Це зму
сило війська Карла XII повернути 
на південь, на Україну, в розра
хунку дістати там продовольст
во і відпочинок. До того ж геть
ман українського козацтва, мер
зенний зрадник українського на
роду Мазепа обіцяв шведському 
королю допомогу в боротьбі -про-ги 
Росії.

Але український народ одно
стайно виступив проти підлого 
зрадника, єзуїтського виученика 
Мазепи, що намагався з допомо
гою шведських і польських за
гарбників відірвати Україну від 
Росії і відновити ненависне іно
земне ярмо.

В цей тяжкий для Росії час 
український народ залишився 
віірний нерушимій дружбі з своїм 
єдинокровний братом — росій
ським народом. Під прапори ро
сійської армії стали полки укра
їнських козаків. Українські се
ляни подавали їм всемірну допо
могу, беручи активну участь у 
партизанській війні проти швед
ських окупантів. Ось що розпові
дається в літописах того часу про 
ставлення українського народу 
до шведських загарбників: «Ма- 

лороссияне везде на квартерах и 
по дорогам тайно и явно шведов 
били, а иньїх живих государю 
привозили... и так их люди ло
вили... или убивали; то же чини
ли шведам за фуражем издячим, 
и от того много войска швед^ро 
уменшилося».

Битва під Полтавою була пе
реломним моментом у ході Пів
нічної війни. Її безпосереднім ре
зультатом було знищення основ
них сил шведської армії. Під Пол
тавою російські війська вкрили 
себе невмирущою славою.

Радянський народ свято шанує 
героїчне минуле своєї Батьків
щини. Па місцях історичної битви 
споруджені пам’ятники, а в цент
рі поля в 1950 році був збудова
ний Державний музей історії Пол
тавської битви.

Більше 500 експонатів, що 
розповідають про героїчну битву 
під Полтавою, про віковічну 
дружбу російського і українсько
го народів, зібрані в семи залах 
музею. Широко представлені тут 
документи в оригіналах і фото
копіях — реляції, укази, листи, 
написані власноручно Петром І, 
старовинні гравюри, унікальні 
твори майстрів мистецтва, бойова 
зброя, прапори розгромленої 
шведської армії.

Великий інтерес являє макет, 
що зображує розгром шведів у 
Полтавському бою. Тут розстав
лено до 3500 фігур.

Иа картині художника Крав
ченка, представленій в музеї, 
відвідувачі бачать українських 
козаків, які на чолі з фастівським 
полковником Гуіржюм знищують за
гін шведів. Семен Гурко — слав
ний син українського народу — 
був широко відомий під ім’ям 
Палія.

Пам’ятки Полтавської битви 
відображають немеркнучу славу 
російських воїнів, які відстояли 
в боротьбі проти численних зов
нішніх ворогів честь і незалеж
ність нашої Батьківщини.

А. ЗАЇКА, 
директор Державного музею 

історії Полтавської битви.

БЕСІДИ АГІТАТОРА

Про принцип матеріальної заінтересованості 
колгоспників

Наше „соціалістичне сільське 
госпоідаретво досягло великих ус
піхів у своєму розвитку. Рік у рік 
зростає іі зміцнюється громадське 
господарство колгоспів, збільшує
ться виробництво сільеькоігоіспо'- 
царських продуктів. На основі 
зростання колгоспної економіки 
безперервно полііишується матері
альний і культурний добробут 
трудівників села.

Проте нинішній рівень вироб
ництва сільськогосподарської про
дукції ще не відпюйвдає зрослій 
технічній оснащеності сільського 
господарства і можливостям, за
кладеним у колгоспному ладі. 
Особливо відстають розвиток гро
ми,р’.ьюоіго тваринництва, вироб
ництво картоплі й овочів. Однією 
з причин цього відставання було, 

як відмітиш вересневий Пленум 
ЦК ЙПіВС, порушення принципу 
матеріальної заінтересованості 
працівників у виробництві і збіль
шенні ЙЮ|ГО ДО’ХОДНОІСТІІ.

Марксизм-лемішізм учить, що 
в умовах соціалізму необхідно вес
ти господарство не тільки на сві
домості мас, на їх ентузіазмі, а 
з допомогою еінтуаііаяму, народже
ного великою революцією, на 
особистому інтересові, иа особис
тій заінтересованості, на госпо
дарському розрахунку. Ступінь 
м а теріо л ьнюії заіїніт ерасоваи ост і
людей робить прямий і безпосе
редній вплив на вростання про
дуктивних сил, на посилення еко
номічної могутності КОЛІГОСПІНЮІГО 
ладу. Відомо’, наприклад, що ма
теріальне заоохочемня людей, зай

нятих на виробництві бавовни, 
цукрових буряків, чаю, цитрусо
вих, виняткові» благотворно по
значилось на збільшенні товарної 
-продукції цих культур. І, нав
паки, однією з причин відставан
ня громадського тваринництва, а 
також виробництва картоплі й 
овочів була слаба матеріальна за
інтересованість коліпоісіпів і кол
госпників у розвитку цих галу
зей господарства.

Отже, щоб у найближчі 2—З 
роки добитися створення достат
ку сільськогосподарських про
дуктів для населення і сировини 
для легкої промисловості, треба 
насамперед підвищити економіч
ну заінтересованість колгоспів і 
колгоспників у розвитку всіх га

лузей артільного господарства.
Головним і вирішальним в ар

тілі є її громадське ігошодаретво, 
соціалістична власність —основа 
основ сили і міцності колгоспно
го ладу. Чим ширше і всебічнйше 
розвинуте громадське господар
ство, чим більше доходів прино
сять всі галузі артільного госпо
дарства, тим повнокровніше роз
вивається колгосп’, тим вищавар- 
тість трудодня і добробут 
колгоспників. Так, у колгоспі іме
ні Хрущова, Черкаського району, 
Київської області, на основі неу
хильного зростання громадського 
господарства безперервно збіль
шуються його доходи. В 1952 ро
ці ця .артіль одержала 3 мільйо
ни 813 тисяч карбованців доходу, 
а в 1953 іроці—4 мільйони 200 
тисяч карбованців. Кожний гек
тар орної землі дав близько- п’яти 
тисяч карбованців доходу. На тру
додень видано колгоспникам 2,2 
кг зерна, 1,5 нг картоплі й ово
чів, 10 карбованців грішми.

Всебічно розвиваючи артільне 
господарство, безперервно збіль

шуючи ЙОГО доходніісггь, колгосп 
імені Молотова, Лібкнехтовсьюого 
району, Отаївропоільеькоіго краю, в 
1953 році видав на трудодні кол
госпникам по п'ять кілограмів 
зерна і шість карбованців грішми. 
Член артілі Василь Каманенко за
робив понад три тонни хліба і 4 
тисячі карбованців грішми, кол
госпник Володимир Кривобок 
одержав 2,7 тонни хліба і 3.700 
карбованців.

Величезне значення в справі 
збільшення виробництва оільсько- 
гоеподорськиїх продуктів і задово
лення особистих .потреб колгосп- 
никав має правильне поєднання 
громадських і особистих інтересів 
при підпорядкуванні особистих ін
тересів громадським. Порад з гро
мадським господарством, яке є го
ловною силою колгоспу, артіль
на форма виробництва дозволяє 
кожному колгоспному двору мани 
в особистій власності невелике 
гоюподіарство. Необхідність у та
кому підсобному господарстві ви
кликається тим, що- громадське 
Гойїіодаретво паки що ще не мо-
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Неухильно підвищувати продуктивність праці

Запорука успіху— 
в правильній організації праці

План першого півріччя паш 
завод перевиконав. Успішно спра
вився з завданням котельний цех, 
де я працюю майстром.

Наші успіхи —результат впро
вадження передових методів, пра
вильної організації праці.

Був час, коли чимало електро- 
зварювальників не справлялись 
з завданнями, допускали брак в 
роботі. Довелось багато попрацю
вати над тим, щоб усунути не
доліки, оволодіти кращими ме
тодами.

Нині з відсталих ми вийшли в 
ряди передовиків. В ході змагання 

▼ відзначився електрозварювальний 
т. Мороз. Він виступив ініціато
ром впровадження нових марок 
електродів. Його почин підхопили 
тт. Олійничіенко, Князев та інші 
виробничники.

Велике значення для росту 
продуктивності праці має глас
ність і порівняніеть результатів 
змагання. Ми щодня підводимо 
підсумки роботи зміни, критикує
мо недоліки і тих, хто нерадиво 
ставиться до своїх обов'язків.

Електрозварювальний т. Кудря 
нерідко виконував завдання по
гано, доводилось знову все пе
реробляти. Витрачались додатко
во матеріали, електроенергія, ро
бочий час. На зборах т. Кудря був 
підданий критиці. Згодом він під
тягнувся.

Ми виконуємо великий обсяг 
робіт. Особливо трудомістким є 
зварювання чавунних деталей. 
Щоб вирішити це завдання, за
стосували метод холодного зварю
вання чавуну.

Зварювання по цьому методу 
провадиться залізними і мідними

Доки ж будуть простоювати вагони?
Залізничники прагнуть прис

корити оборот вагонів, збільшити 
обсяг в-антажонеіревезень. А між 
тим клієнти — підприємства ву
гільної промисловості міста—нам 
в цьому не допомагають. Більш то
го, вони допускають великі про
стої. Начальники вантажних 
дільниць Семенівсшмї брикетної 
фабрики т. Ільченко і Семейів- 
ськоіго вуглерозрізу т. Паню® по
гано організовують роботи, внас- • 
лідюне виникають простої, штрафи.

же в повній мірі задовольнити 
асобиіоті потреби людей. Невелике 
підообне господарство є додатко
вим джерелом ДОХОДІВ. КІОЛІГОНПІНИ- 
ків і задоволення їх особистих 
потреб.

Комуністична партія і Радян
ський уряд, іпрояівляючи безустан
не піклування про* дальше підне
сення сільського господарства і 
добробуту коїлгосіпното селянства, 
розробили цілу систему невіід- 
кладамх заходів.
. У 1954 році держава додатко

во затратить для здійснення не
відкладних заходів по дальшому 
піднесенню сільського господар
ства понад 35 мільярдів карбован
ців. Значна частина цих коштів 
піде на додаткові: капіталовкла
дення в сільське господарство, на 
підвищення матеріальної заінте
ресованості іКіИІІГОеИ'іїВ і колгоспни
ків у розвитку тваринництва, ви
робництва картоплі й овочів. Уря
дом і партією підвищені заготі
вельні ціни на продукти тварин
ництва, картоплю, овочі. Значно 
знижені норми поставок з осооис- 

пруттями діаметром 1—4 мілімет
ри. Ці прути комбінуються таким 
чином, ідо співвідношення між 
залізом і міддю в пучку складає 
1:4 з крейдовою обмазкою. Зварка 
провадиться окремими дільниця
ми зворотноступенчатим швом. 
Кожний наступний шов накла
дається після охолодження попе
реднього до температури 60—70 
градусів при силі струму 180— 
200 ампер.

'Єлеіктрозіва’рговашввик т. Пу- 
шечміїн застосував цей передавим 
метод і добився віцміняих показ- 
іииків.

Незважаючи на деякі успіхи, 
слід (жазаїти, що ми далеко не 
все зробили для того, щоб широ
ко впровадити іііроігреісиївініі при
йоми електрозварювання. Більш 
того, на заводі часто застосюву- 
ють електроди, які ми називаємо 
«лаїшпою». В результаті допус
каються великі втрати робочої 
сили, матеріалів.

На ці недоліки повинні зважа
ти керівники заводу іі, зокрема, 
головний інженер т. Гурза.

Кімакітив ікотельноіго цеху і на
шої елвютцюаварювал’ьної діль
ниці все ширше розгортає соціа
лістичне змагання за достойну 
зустріч Дня шахтаря. Чим коїнік- 
ретншше ми будемо займатись пи
таннями впровадження доеятінень 
передових виробничників, допома
гатимемо їм в роботі, тим кращих 
успіхів доб'ємось в боротьбі за 
дострокове виконання взятих на 
себе зобов’язань.

А. ЛИСЯК, 
майстер котельного цеху 
рудоремонтного заводу.

ОсоЦииїво безвідповідально став
ляться до розвантаження вагонів 
керівники буАівтаьнда управлін
ня Димитровського тресту т. Круг- 
ліков і начальник теплової елек
тростанції т. Кравцов.

Треба покінчити з таким ненор
мальним явищем.

М. ТИНДА, 
складач поїздів залізничної 

контори.

того підсобного господарства кол
госпників. Запроваджена нова 
система оподаткування ііх сіль- 
с ькогоісіпода рс ьікиім податком, зни - 
же.ігий грошовий податок в се
редньому приблизно у два рази 
з кожного колгоспного двора.

Залишається в повній силі по
рядок обчислення Юібов’ЯЗКЮІВИХ 
поставок колгоспам продуктів 
рільництва і тваринництва з кож
ного гектара орної землі або 
земедьиої іплощі, аа.к>]міаііЛ'Єйіої за 
колгоспами.

.V відповідь На піклування пар
тії іі уряду про дальше підне
сення соціалістичного сільського 
господарства колгосипе селянство 
проявляє величезну творчу- енер
гію. На основі всенародного соціа
лістичного змаганн я працівники 
колгоспного села, борються за під
несення громадського господар
ства, обзаводяться коровами, дріб
ного худобою і птицею, розширя
ють шодоївоі-ятідегі насадження, 
діяльно готуються до1 одержання 
високих урожаїв у 1954 році.

С.РОЗИГРАЄВ.

Не чекати достигання великих масивів, 
вибірково розгортати косовицю хлібів

Організувати торгівлю в поліЖнива почалися
На узгір'ї за селом розкинувся 

великий масив озимої пшениці. 
Бригадир п'ятої рільничої брига
ди артілі ім. Карла Маркса Ва
силь Кулик пройшовся по полю, 
уважно оглянув його.

На ранок колгоспник Володи
мир Дудник зробив першу загін
ку на цьому полі. Увечері, обмі
рявши скошену ділянку, брига
дир задоволено посміхнувся.

— Перший день роботи мене 
радує, якість у тебе хороша і 
темпи непогані. Півгектара ти 
скосив понад норму.

Другого дня Володимир Дудник 
викликав на змагання жаткарів 
Петра Чуприну та Андрія Кузь- 
міна. Сам виїхав в йоле о 4 годи
ні ранку. Прохолода надавала йо
му бадьорості і коні не морилися. 
Зате в обідню перерву він відпо
чивав трохи більше, ніж інші. 
Увечері, обмірявши площу кож
ного жаткаря, виявилось, що Во
лодимир Дудник вийшов перемож
цем. Він скосив понад 6 гектарів.

Відповідаючи на постанову 
червневого Пленуму ЦК КПРС, 
хлібороби колгоспу ім. Карла 
Маркса поставили своїм головним 
завданням швидко, без втрат зіб
рати урожай. Це зобов’язання 
вони виконують. Тут скошено 
уже 60 гектарів хліба.

М. СТЕПАНЕПКО, 
агроном колгоспу ім. Карла 

Маркса.

Втрачають 
дорогий час

У колгоспі ім. Ворошилова по
вільно розгортаються жнива. З 
липня тут було скошено перші 2 
гектари зернових. Наступного 
дня в роботу включили 8 жни
варок, але через погану органі
зацію праці в цей день було ско
шено лише 15 гектарів хліба — 
в середньому по 1,8 гектара на 
жниварку. Правління артілі за
мість того, щоб виправити вияв
лені недоліки і наступного дня 
краще організувати роботу, вирі
шило чекати, коли достигне хліб 
на великих масивах.

Крім цього, тут допускають 
втрати врожаю.

Правління артілі і насамперед 
його голова т. Жежеря повинні 
негайно виправити становище і 
швидко розгортати збирання 
хліба.

М. ГРИГОРЕНКО,
голова Ворошиловської, сіль

ської Ради.
—О—

Молоко в рахунок 
додаткової оплато

Виконуючи взяті соціалістичні 
зобюів’юаінпя, пра цінні ики тва
ринницької ферми колгоспу 
ім. Сталіна, Бішдурівсвкіоії сіль
ської Рада, досягли в цьому році 
значних успіхів у вирощуванні 
молодняка великіої рогатої ху
доби.

Так, доярки Марія (ївоашп, По
ліна Частоікол, Варвара Таранеін- 
ко і багато, інших від кожних за
кріплених за ними 12 корі» одер
жали по 12 телят, за що в раху
нок додаткової оплати їм нарахо
вано по 150 літрів молока.

М. САВЧЕНКО,
колгоспник.

Розпочалися жнива. В колгоспі 
ім. Сталіна, Баадуріївеькюіі сіль
ради, воїни проходять дружно і 
організовано.

Колгоспники оточили механіза
торів піклуванням: побудували 
їм добротний вагончик, організу
вали громадське харчування в по
лі. Щоденно до них приходять 
агітатори — проводять бесіди, 
читають газети.

Тільки працівників Бандурів- 
ського ССТ (голова т. Зінченко) 
не торкнулись жнива. За ввесь 
час в полі не побував жоден 
працівник прилавку. Ніхто не 
поцікавився, які товари потрібні 
людям, не потурбувався про орга
нізацію торгівлі в полі.

Перед початком жнив в рай- 
споживспілці було багато виголо
шено гучних промов про поліп
шення торгівлі на селі, про роз
ширення асортименту товарів в 
магазинах, виділення рознощи
ків, які б виносили на поле всі 
необхідні товари. Але далі розмов 
справа не пішла тому, що вико
нуючий обов’язки голови райспо- 
живспілки т. Шаповалов і зав- 
торгом райгіоживспілки т. Лав- 
рентьєв цю сираву вважають дру- 
го'радіюю.

Приклад Бандурівської ССТ 
далеко непоодинокий. Вкрай не
задовільно організована в ці дні 
торгівля і в магазинах Костянти-

Забуті резерви
В селі Березівці десятки гек

тарів лук вкриті зеленим кили
мом очерету, рогозу та інших ди
коростучих трав. Невичерпні ре
зерви кормів є тут для громад
ського тваринництва. Та вони 
стоять перестигають. Лише кра
ями де-тее-іде 'колгоепніиіки окдаили 
зелений очерет і 'рогіз для влас
ної худоби.

У керівників колгоспу «Запо
віт Лгейна», зокрема голови ар
тілі т. Ковбасенка і зоотехніка 
т. Кравченка, здавна склалася 
думка, що в їхніх місцях заболо
чені луки ніби недоступні для ос
воєння, і кожного року величезні 
запаси доброякісного корму зали
шаються невикористаними. Як 
наслідок цього ржу в колгот,піі 
засилювдівано всього ЗО тонн зе
леної маси з плану 850. 

З великим трудовим і політичним піднесенням зустріли тру
дящі Черкаської області постанову Пленуму ЦК КПРС від 24 
червня 1954 року.

Па знімку: агітатор сільгоспартілі імені Ворошилова, Смі- 
лянського району Віра Яковлівна Братущенко читає колгоспни
цям постанову Пленуму ЦК КПРС. (Прескліше РАТАУ).

нівського ССТ. Тут спостерігаю- 
[ тьі'я перебої в завезенні таких то

варів, як сіль, гас, лопати, граблі 
. та інше. Але голову ССТ т. Бабен- 

ка такий стан, очевидно, не тур
бує. Він з місяця в місяць, з квар
талу в квартал провалює план то
варообороту.

В колгоспах великого розмаху 
набрало будівництво тваринниць
ких приміщень. Росте попит 
на цвяхи, віконне сікло, толь і 
інше. Ці та інші товари лежать 
на базі райспоживспілки, а в ма
газинах їх рідко коли можна по
бачити. Тут часто можна почути 
скарги від колгоспників про по
рушення правил радянської тор
гівлі з боку окремих працівників 
ССТ. Так, наприклад, в Костян
тинівні, ЗанфиріївЦі завідуючі 
тт. Лаіпченіюо та Квіташ магазини 
відкривають, коли їм заба
жається.

Не враховують тут і вимог се
зону. В більшості магазинів є то
вари зимового сезону: шапки, 
ватні шаровари і т. д., а легких 
ЛІТНІХ комбінезонів, сіпеїдовок не 
дістанеш, хоч попит на них ве
ликий.

Усунути ці недоліки в торгів
лі, якнайкраще задовольнити тру
дівників села в ці гарячі дні 
жнив-нпочадне і навідкладає зав
дання працівників райспожив- 
сііілки.

1. дудник.

Кормодобувна бригада, якою 
керує Михайло Резніченко, по- 
справжньому не займається заго
тівлею кормів. Більшість членів 
бригади на роботу виходять день 
—два на тиждень. Внаслідок чо
го кормові буряки на площі 20 
гектарів до цього часу не прорва
ні. А 40 гектарів гарбузів жодного 
разу не оброблені і густо заросли 
бур’янами. Таке бездушне став
лення доі заиопіівліі кормів з боку 
кєійвмиіКііів артілі приводить до 
того, ідо майже кожного ржу для 
тварині невистачає кормів. Дово
диться з року в рік витрачати 
зайві гроші на закупівлю кон
центратів, а це в два—три рази 
підвищує собівартість кожного 
літра молока.

В. МАКОВЕЦЬКИЙ.
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УАбай Кунанбаєв І ндо — Китай
«Ата акинів» — батько народ

них співців, — так з любов'ю на
зивають казахи Абая Кунанбаева, 
п’ятдесятиріччя з дня смерті яко
го минуло 6 липня цього року. 
Абай Кунанбаєв — великий ка
захський поет-просвітитель, кла
сик казахської літератури, видат
ний діяч в історії народів Серед
ньої Азії.

Абай Кунанбаєв народився в 
1845 р. нинішньому Абаєвському 
районі, Семипалатинської області. 
Порвавши зв’язки з родовою знат
тю, до якої належав його батько, 
Абай сам зазнав тягара злиднів і 
гніту, терпів переслідування фео- 
дально-байської кліки і царської 
адміністрації. Своє життя він при
святив поезії, в якій виражав 
погляди, думки і сподівання тру
дового казахського народу.

Ще в юнацтві він вивчив мову 
великого російського народу і 
став пропагандистом російської 
прогресивної культури. Благо
творний вплив на формування 
світогляду Абая зробили росій
ські революціонери-демократи. В 
Семипалатинську він познайомив
ся з російськими засланцями, які 
допомагали йому розбиратись в 
політичних, економічних і філо
софських питаннях, знайомили 
його з «забороненою літературою».

В своїх ліричних віршах Абай 
наслідує найкращі зразки росій
ської поезії. Навчаючись у Салти- 
кова-Щедріна чіткої спрямованос
ті, гостроти і конкретності ви
криття, він у сатиричних вір
шах дає нищівну характеристику 
поміщикам, чиновникам, суддям, 
духовенству — всім гнобителям 
безправного казахського народу.

Листи до реданції 
Зважати на запити трудящих

.V вихідні дні багато трудящих 
міста направляються у Войїнівіку 
на берег водоймища. Вони ба
жають культурно провести свій 
час, покупатися, загоріти.

Але майже завжди настрій тру
дящих псується, бо там немає 
обладнаного місця для купання, 
не організована торгівля прохо
лоджуючими напоями.

При бажанні можна було б на
лагодити у вихідні дні курсуван

Зустріч піонерів двох таборів
Днями учні шкіл району, що 

відпочивають в міжкоілпошниїх та
борах Косшвки і Вороіпиїлоївкіи, про
вели цікаву зустріч. ■

Діти поянайюімиїлись з терито
рією піонерського табору села. 
ВорОНІИУГОВКИ, поділилися своїми 
думками і враженнями про цікаво

СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУПІВ

Наслідки поганого
В газеті «Сталінський прапор» 

■від 9 червня 1954 року в ко
респонденції під таким заголов
ком писалося про незадовільну 
роботу тракторної бригади № 11 
Користі® ьжюї МТС, яку очолює 
т. Горис ланець.

Як повіідомиїв директор Кюірис-

Запалюваний прикладом рево
люційної боротьби російського 
народу, черпаючи оптимізм із 
світлого джерела російської і ка
захської народної поезії, Абай у 
своїх віршах співає гімн високо
му призначенню людини, радості 
самовідданої боротьби проти сва
волі і деспотизму. Виступаючи 
проти експлуатації, національної 
роздрібленості і релігійного мра
кобісся, він закликав казахський 
народ об’єднати свої сили для бо
ротьби за краще майбутнє.

Віршами, піснями, повчаннями 
в прозі поет, утверджуючи метод 
критичного реалізму в казахській 
літературі, сприяв пробудженню 
і розвиткові національної само
свідомості казахського народу, 
зміцненню і розширенню його 
дружби з російським народом.

Абай Кунанбаєв перекладав ка
захською мовою байки Крилова, 
лірику Пушкіна і Лєрмонтова, 
оповідання Л. Толстого.

Абая знають і люблять всі на
роди багатонаціонального Радян
ського Союзу. Його вірші пере
кладені мовами багатьох народів 
СРСР. Творчість поета є предме
том дослідження визначних ра
дянських учених, літераторів, іс
ториків. Про нього створена вели
ка кількість пісень і віршів, 
письменник Мухтар Ауезов напи
сав роман «Абай».

Життя і творчість любимого 
сина казахського народу Абая 
Кунанбаева є благородним при
кладом служіння трудовому наро
дові, боротьби за його свободу і 
щасливе майбутнє.

Л. ПОНОМАРЕНКО.

ня автобуса до вдойміища. Танрюі 
все це мало дбають керівники 
райкому вугільників (голова 
т. Клименко), торговельні органі
зації і автотраінснюірітіиа контора 
(начальник т. Суботін).

А цим питанням необхідно зай
нятись. Адже мова ііце про куль
турний відпочинок трудящих.

Є. ШАВАРИКІНА, 
жителька м. Олександрії.

крюведениГі иідпочиноік. Вони сіпіі- 
іваліи пісні, танцювали, вчилися 
плавати, розучили багато захоп
люючих ігор.

Задоволеній поверталися кюісіівча- 
ни в свій піонерський табір.

п. крайник, 
працівник райкому комсомолу.

керівництва“
тівської МТС т. Жук, факти;, на
ведені в корегозіндоніції, іПВД- 
твердилиісь.

За порушення агротехніки, і не
виконання вікайвоікі агронома 
т. Кушнірової бригадиру трактор
ної бригади № 11 т. Г'Офиіслаїв- 
цю оголошена сувора догана.

Три держави — Демократична 
Республіка В’єтнам, Патет-Лао 
і Кхмер займають значну ча
стину Індо-Китайського півостро
ва. Тому їх прийнято називати 
Індо-Китаєм. Загальна територія 
цих країн перевищує площу 
Англії, Бельгії, Данії, Гюлтандаї, 
Португалії і Швейцарії, разом 
узятих. У другій половині мину
лого століття ці три держави бу
ли захоплена французькими коло
нізаторами, які встановили там 
жорстокий режим гніту і експлу
атації.

Під час другої світової війни 
територія Індо-Китаю була окупо
вана японськими мілітаристами. 
Але це тривало недовго. Розгром 
німецького фашизму, а потім і 
японського мілітаризму сприяв 
піднесенню національно-визволь
ної боротьби в Індо-Китаї. Народи 
В’єтнаму, Патет-Лао і Кхмеру 
створили свої незалежні, демокра
тичні республіки, яким з пер
ших днів існування довелося за
хищатися від франко-американ- 
ських інтервентів.

В'єтнам
Демократична Республіка В’єт

нам включає територію колишніх 
протекторатів Франції — Тонкі- 
на, Аннама і колонії Кохінхіна. 
Населення її близько 24 мільйо
нів чоловік, територія — 350 
тисяч квадратних кілометрів.

2 вересня 1945 р. в’єтнамський 
народ проголосив створення Де
мократичної Республіки В’єтнам. 
6 березня 1946. року у Ханої — 
столиці республіки, нині окупо
ваній французькими загарбника
ми,— була підписана угода між 
демократичною республікою і 
Францією, за якою В’єтнам виз
навався як незалежна держава. 
Але незабаром французькі коло
нізатори порвали взяті на себе 
зобов’язання і при підтримці аме
риканських імперіалістів розв’я
зали колоніальну війту в Індо- 
Китаї. Проте молода республіка 
устояла під натиском інтервентів, 
з честю витримала суворі випро
бування війни. По допомогли 
французьким загарбникам і маріо
неткові війська їх ставленика — 
зрадника в’єтнамського народу 
Бао-Дая. На полях битв окупанти 
втратили вбитими і пораненими 
близько 400 тисяч солдатів і 
офіцерів. Народна армія визволи
ла більшу частину території 
країни.

Під керівництвам Партії тру
дящих і свого уряду народ В'єт
наму успішно веде боротьбу за 
повну незалежність країни, бу
дує нове життя.

Демократичний уряд Хо ПІі 
Міна конфіскував землю у по- 
міщиків-колоніааторіів, які перей
шли на бік ворзійв в’єтнамського 
народу, і розподілив. її серед інай- 
бідініших селян. В кінці 1953 ро
ку Національні збори республіки 
прийняли закон про замельну ре
форму в інтересах трудового се
лянства.

.В'єтнамський народ добився 
серйозних усіпіхів у .розвитку 
своєї національної економіки; се
ред робітників шириться патріо
тичний рух за збільшення випус
ку продукції для фронту і тилу.

'Значними є усіпііхи в роз
витку культури. В країні запро-

(Довідка)
ваджена безплатна початкова ос
віта рідною мовою. (За роки іс
нування народної влади навчи
лись читати і писати 14 мільйо
нів чоловік. У визвоиених райо
нах країни налічується 3.700 
початкових шкіл. Відкрито кілька 
вищих учбових закладів, в тому 
числі університет.

Досягнення в'єтнамського наро
ду, перованото Партією трудящих 
В’єтнаму і урядом, — яскраіве 
свідчення життєвості і міцності 
молодої держанні, зростання її 
міжнародного авторитету.

Патет-Лао (Лаос)
Патет-Лао займає серпню час

тину Івдо’-Китайськіого півостро
ва. Територія цієї країни стано
вить 220 тисяч квадратних кіло
метрів, населення—'близько 3 мі
льйонів. Столиця В'єн-Тьян те
пер зайнята французькими коло
нізаторами.

Після розгрому японського ім
періалізму і перемоги демокра
тичних сил у В’єтнамі народ Па
тет-Лао повстав і вигнав ііз своєї 
країни яноненкіих окупантів. 12 
жовтня 1945 року був. створений 
тимчасовий демократичний уряд, 
який проголосив .незалежність 
Патет-Лао. Король Сйсаванг Вонг 
підписав акт відречення від прес
толу. Але в березні 1946 року в 
Патет-Лао вторгайся французь
кі колонізатори. Народ змушений 
був піднятися на боротьбу за 
свободу і незалежність країни.

Успіхи опору в Патет-Лао 
створили сприятливі умови для 
здійснення демократичних поряд
ків у країні'. .V серпні 1950 ро
ку ві'дбула.-я конференція пред
ставників населенню Патет-Лао. 
яка визначила політичну програ
му щодо збройного опору і націо
нального будівництва. На конфе
ренції був створений Національ
ний об’єднаний фронт Патет-Лао 
і обраний новий уряд опору на 
чолі з Суфаінувонгом. Він здійс
нив демократичні реформи і необ
хідні заходи, спрямовані на пе
ретворення економіки країни-, на 
підвищення життєвого рівня ,на
селення.

Французькі колонізатори і аме
риканські імперіалісти намагаю
ться в Патет-Лао спертися на 
маріонетковий уряд Оіеавант Ван
та та інших зрадників.

-Рух опору окупантам добився 
значних успіхів. Тепер Народно- 
визвольна армія Паїтет-Ліаіоі ви
зволила більше половини терито
рії країни з населенням понад 
мільйон чоловік.

Кхмер (Камбоджа)
Кхмер знаходиться у південній 

частині Індо-Китайського півос
трова. Територія країни—близь
ко 200 тисяч квадратних кіло
метрів, населення — 4 мільйони. 
Столиця Пном Пень окупована во
рогом.

Натхнені успіхами боротьби 
в’єтнамського народу, який ство
рив свою республіку, трудящі 
Кхмеру вигнали японських ім
періалістів. Проте незабаром під 
приводом роззброєння решток 
розгромленої японської армії в 
Кхмер вторгайся французькі ко
лонізатори, підтримані СІЛА. Си

лою зброї вони поставили при 
владі свою маріонетку Сіанука.

Народ змушений був стати на 
захист своїх завоювань. Важли
вою подією в жилії країни була 
Національна конференція народ
них представників, що відбулася 
у квітні 1950 року. Вона створи
ла Комітет національного визві^ 
лення, перетворений у дальшому 
в уряд опору Кхмеру на чолі з 
Сон Нгок Міном. Народний уряд 
встановив демократичні порядки, 
провів необхідні економічні ре
форми, спрямовані на поліпшення 
життя народу.

У травні того ж року демокра-^ 
тичні сили країни утворили Єди
ний національний фронт, під ке
рівництвом якого народ успішно 
бореться за свободу і незалеж
ність.

Народ Кхмеру здобув значних 
успіхів у героїчній боротьбі про
ти французьких інтервентів. Те
пер Народно-визвольна армія і 
партизани визволили від ворога 
третю частину країни з населен
ням в мільйон чоловік.

* ♦
♦

Народи В’єтнаму, Патет-Лао і 
Кхмеру, які ведуть героїчну бо
ротьбу проти іноземних загарбни
ків, не раз заявляли про своє 
прагнення до миру, про бажання 
жити в мирі і дружбі з усіма на
родами, в тому числі з французь
ким.

Але вороги миру — американ
ські імперіалісти, які подають 
підтримку французьким колоні
заторам, — кровно заінтересовані 
в продовженні цієї кровопролит
ної війни. Вони хочуть прибрати 
до своїх рук природні багатства 
Індо-Китаю і використати його 
територію як воєнний плацдарм в 
Азії.

'В ці дні увага всіх народів 
прикована до Женевської наради, 
одним із завдань якої є віднов
лення миру в Індо-Китаї. Шляхи 
до мирного врегулювання війни в 
Індо-Китаї ясно викладені в не
давніх заявах на Женевській на
раді глави радянської делегації 
В. М. Молотова, глави делегації 
■Киітайської Народної Респуібліікм 
Чжоу Ень-лая і глави делегації 
Демократичної Республіки В'єт
нам Фам Ван Донга. Врегулюван
ня шляхом переговорів питання 
про відновлення миру в Індо- 
Китаї, вказується в цих заявах, 
можливе лише на .основі визнан
ня національних прав і демокра
тичних свобод народів Індо-Ки- 
т»ю, на основі рівності і вра
хування національних інтересів.

--------- -♦----------

Поправка
В попередньому номері газети 

«Сталінський піраіпюр» в статті 
«Коли глушать ініціативу нова
торів виробництва» третій абзац 
першої колонки треба читати: 
«Якщо раніш патрубки, кроїли з 
одного листа, то тепер з двох 
половин...» і далі за текстом.

Редактор В. МАЛЕНКО.

'БК-04522.
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Найважливіше завдання працівників споживчої коопе
рації полягає в тому, щоб у найкоротші строки докорінно 
поліпшити кооперативну торгівлю і забезпечити безпере
бійний продаж усіх необхідних населенню товарів у 
кожному сільському районі, добиватися всемірного під
вищення якості товарів, які йдуть на село, ширше 
розгорнути сітку підприємств громадського харчування 
і поліпшити її роботу.

Центральному Комітетові 
Комуністичної партії Радянського Союзу

Раді Міністрів Союзу РСР

Вручення міжнародної Сталінської премії 
„За зміцнення миру між народами" 

польському письменникові 
Леону КручковськомуIV з’їзд уповноважених споживчої коопера

ції СРСР від імені 33 мільйонів членів спожив
чої кооперації шле Центральному Комітетові Ко
муністичної партії Радянського Союзу і Раді Мі
ністрів СРСР палкий сердечний привіт.

З великою радістю делегати IV з’їзду уповно
важених споживчої кооперації СРСР зустріли 
привітання Центрального Комітету Комуністич
ної партії Радянського Союзу і Ради Міністрів 
СРСР, в якому високо оцінені роль і значення 
споживчої кооперації в справі будівництва со
ціалізму в нашій країні, розширенні економіч
них зв’язків між містом і селом, 
зміцненні радянської торгівлі. 
Центрального Комітету партії
уряду дана програма дальшого розвитку спожив
чої кооперації — основної торгуючої організації 
на селі.

Натхнені привітанням Партії і Уряду, радян
ські кооператори докладуть всіх своїх сил для 
того, іцюіб якнайповніше і якнайкраще задоволь
нити зростаючі потреби колгоспників, сільської 
інтелігенції, робітників радгоспів і МТС у това
рах народного споживання і колгоспів — у това
рах виробничого і господарського призначення.

Багатомільйонна маса пайовиків і працівники 
споживчої кооперації бачать у Комуністичній 
партії велику керівну, вдохновляючу і організу
ючу силу в боротьбі радянського народу за про
цвітання великої соціалістичної Батьківщини, 
за побудову комунізму в нашій країні.

IV з’їзд уповноважених споживчої коопера
ції підбив підсумки роботи кооперативних органі
зацій і підприємств за останні роки і на основі 
критики і самокритики викрив серйозні хиби в 
їх діяльності і намітив практичні заходи, спря
мовані до піднесення роботи споживчої коопе
рації на новий, вищий ступінь.

Вважаючи своїм першим обов'язком повсяк
денне піклування про найповніше задоволення 
потреб сільського населення в товарах народного 
споживання, а колгоспів — у товарах виробни
чого і господарського призначення, працівники 
споживчої кооперації докладуть всіх сил до то

Комбайнери України включаються в змагання
Комбайнери Петровської МТС, 

Ставропольського краю, звернули
ся з листом до комбайнерів, трак
тористів, а також до колгоспників, 
які обслужують машини на зби
ранні врожаю. В своєму листі во
ни закликають механізаторів і 
колгоспників країни розгорнути 
соціалістичне змагання за переви
конання денних завдань кожним 
комбайновим агрегатом при висо
кому намолоті зерна, за проведен
ня збирання врожаю в стислі стро
ки і без втрат.

Патріотичний почин комбайне
рів Ставропольського краю зна
ходить широкий відгук на Укра
їні. За прикладом ставропольців 
комбайнери Білоцерківської МТС, 
Київської області, вирішили за 
17 робочих днів зібрати в об

Закрився з’їзд споживчої кооперації
5 липня відбулося заключне 

засідання IV з’їзду уповноваже
них споживчої кооперації СРСР.

З’їзд схвалив в основному ро
боту правління Центроспілки і 
затвердив звіт ревізійної комісії.

На заключному засіданні були 
проведені вибори Ради, голови і 

в розвитку і 
У привітанні 

і Радянського 

служуваних колгоспах весь уро
жай зернових культур при висо
кому намолоті кожного агрегату. 
Комбайни працюватимуть групо
вим способом за годинним графі
ком. Вони забезпечені світлом для 
нічної роботи, зерновловлювача
ми, граблями. Одночасно з косо
вицею механізатори вирішили зі
брати з полів усю солому і від
везти її до місця зимівлі худоби.

За прикладом комбайнерів Пет
ровської МТС Іван Савчук, Борис 
Мельник, Йосип Глаз та багато ін
ших комбайнерів Хмельницької 
області зобов’язалися зібрати за 
18—20 днів по 420—450 гекта
рів хлібів і намолотити по 9—10 
тисяч центнерів зерна на агрегат.

Механізатори Мелітопольської 
МТС, Запорізької області, з пер

членів правління Центроспілки, 
голови і членів ревізійної комісії. 
Рада Центроспілки обрана в складі 
100 членів і 20 кандидатів, прав
ління Цептроспілки—15 чоловік.

Головою правління Центроспіл
ки обраний Ж. П. Климов.

Головою ревізійної комісії

го, щоб всемірно поліпшувати торгівлю на селі, 
забезпечити безперебійний продаж необхідних 
населенню і колгоспам товарів, добиватися під
вищення якості товарів, що йдуть на село, роз
ширяти сітку підприємств громадського харчу
вання і поліпшувати якість її роботи, підви
щувати культуру обслужування населення.

Працівники споживчої кооперації доб’ються 
корінного поліпшення справи організації заготі
вель і закупок сільськогосподарських продуктів 
і сировини, будуть всемірно сприяти колгоспам 
і колгоспникам в збуті своєї продукції і тим са
мим сприяти дальшому зростанню всіх галузей 
сільського господарства і підвищенню матеріаль
ного добробуту трудящих.

Для успішного розв’язання поставлених перед 
споживчою кооперацією завдань кооперативні 
організації будуть добиватися корінного поліп
шення своєї роботи, виховуючи кооперативні 
кадри в дусі самовідданого служіння народові, 
строго додержувати принципів кооперативної де
мократії, підвищувати самодіяльність пайовиків, 
їх активність у керівництві і контролі за діяль
ністю своїх кооперативів. Рішуче викорінювати 
канцелярсько-бюрократичні методи керівництва.

IV з’їзд уповноважених споживчої кооперації 
С'РСР запевняє Центральний Комітет Комуністич
ної партії Радянського Союзу і Раду Міністрів 
СРСР в тому, що споживча кооперація з честю 
справиться з покладеними на неї великими і 
відповідальними завданнями, ще активніше до
помагатиме Партії і Урядові в дальшому підви
щенні матеріального добробуту і культурного 
рівня радянського народу, в боротьбі за побудо
ву комуністичного суспільства.

Хай живе Комуністична партія Радянського 
Союзу — велика вдохновляюча і керівна сила 
радянського народу в боротьбі за побудову ко
мунізму!

Хай живе наш рідний Радянський уряд!
Хай живе наша могутня Батьківщина—Союз 

Радянських Соціалістичних Республік!
IV з'їзд уповноважених споживчої кооперації 

СРСР.

ших днів збирання врожаю пере
виконують денні норми. Вони ви
рішили провести збирання хлібів 
в стислі строки і допомогти в 
збиранні врожаю господарствам, 
які освоїли в цьому році нові 
землі.

Включилися в соціалістичне 
змагання комбайнери Бехтерської 
МТС, Голоіпристанського району, 
Херсонської області. В авангарді 
змагання на збиранні хлібів йде 
Герой Соціалістичної Праці Мар
ко Брага. За три робочих дні він 
намолотив своїм агрегатом понад 
тисячу центнерів зерна. Лише 4 
липня тов. Брага скосив 36 гек
тарів пшениці і намолотив більш 
як по 18 центнерів зерна з гек
тара.

(РАТАУ).

Центроспілки з’їзд обрав Д. С. 
Тимофєєва.

З великим піднесенням делега
ти з’їзду прийняли привітання 
Центральному Комітетові Кому
ністичної партії Радянського Со
юзу і Раді Міністрів Союзу РСР.

(ТАРС).

5 липня в Свердловському залі 
Кремля відбулося вручення між
народної Сталінської премії «За 
зміцнення миру між народами» 
польському письменникові Леону 
Кручковському. На торжестві 
вручення премії були присутні 
представники громадських органі
зацій столиці, робітники москов
ських фабрик і заводів, діячі на
уки, літератури і мистецтва.

Член комітету по міжнародних 
Сталінських преміях «За зміцнен
ня миру між народами» письмен
ник І. Г. Еренбург, вручаючи 
Леону Кручковському диплом і 
золоту медаль лауреата, палко 
поздоровив його з почесною на
городою.

З вітальними промовами вис
тупили заступник голови Радян
ського комітету захисту миру кі
норежисер С. А. Герасимов, се
кретар правління Спілки радян
ських письменників СРСР К. М. 
Симонов, представник Антифа
шистського комітету радянських

На порозі великого життя
Красна площа 5 липня немов 

помолодшала. Сотні юнаків і дів
чат йшли в Кремль на вечір ме
далістів і випускників середніх 
шкіл столиці.

До сьомої години вечора у Ве
ликому Кремлівському Палаці 
зібрались недавні школярі, вчи
телі, партійні і комсомольські 
працівники.

З напутніми промовами до мо
лоді звернулись Міністр освіти 
РРФСР І. А. Каїров, заслужена 
вчителька школи РРФСР 3. К. 
Краснова. Від імені комсомольців, 
молоді виступила секретар ЦК 
ВЛКСМ 3. II. Туманова.

Схвильовано говорили випуск
ники московських шкіл Юлія

Москва. Всесоюзна сільськогосподарська виставка. Павіль
йон „Водное хозяйство".

Фото Н. Грановського. 

жінок 3. П. Троїцька і театраль
ний діяч 10. 0. Завадський.

Потім із словом-відповіддю вис
тупив Леоп Кручковськпй.

— Велика нагорода, яка ви
пала на мою долю, — сказав він, 
— є для мене найбільш радісною 
подією, яку може відчути сучас
ний письменник і громадський 
Діяч.

Дозвольте мепі, дорогі друзі, 
сьогодні, коли я приймаю цю ви
соку нагороду, дати у вашій при
сутності, в присутності представ
ників великого радянського наро
ду, обіцянку, що в міру моїх сил 
і можливостей я буду старатись 
робити все для того, щоб краще і 
повніше виправдати присуджене 
мені звання лауреата міжнарод
ної Сталінської премії «За зміц
нення миру між народами».

Леон Кручковський проголосив 
здравицю на честь дружби між 
всіма народами світу.

(ТАРС).

Щоголєва і Олег Храпченков, на
городжені золотими медалями.

—Цей день,—сказала Юлія 
Щоголєва,—назавжди лишиться 
у нас в пам’яті. Ми на порозі ве
ликого, світлого життя. До нього 
підготувала нас радянська школа. 
Вона дала нам знання, навчила 
поважати людей та їх працю, 
згуртувала в дружний колектив. 
Залишаючи школу, ми насампе
ред звертаємося із словами вдяч
ності до рідної Комуністичної пар
тії, Радянського уряду.

В усіх залах Кремлівського па
лацу довго веселилась молодь. 
Для учасників вечора був даний 
великий концерт майстрів мис
тецтв.

(ТАРС).

Прескліше ТАРС.
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Партійне життя Неухильно підвищувати продуктивність праці

Партійна організація і питання 
поліпшення роботи фабрики

За успішне виконання взятих 
соціалістичних зобов'язань на 
честь 300-річчя возз’єднання Ук
раїни з Росією колективу Семе- 
нівської брикетної фабрики було 
присуджено перехідний Червоний 
прапор тресту «Олександріявугіл
ля». Своєчасно справилась фаб
рика і з виконанням піврічного 
виробничого плану.

Той факт, що фабрика швидко 
підтягується до рівня передови
ків, є результат наполегливої пра
ці всього колективу, результат 
поліпшення керівництва вироб
ничими процесами з боку коман
дирів виробництва і посилення 
масово-політичної і організацій
но-партійної роботи.

Партійна організація, приділя
ючи основну увагу збільшенню 
випуску продукції, максимально
му використанню виробничих по
тужностей і підвищенню продук
тивності праці, розпочала з пра
вильної розстановки керівних 
кадрів. При цьому партійне бю
ро і дирекція зважали на ділові 
і політичні здібності товаришів. 
Результат не забарився. Скоро 
всі цехи стали успішно справля
тись з виробничими завданнями.

З метою здійснення постійно
го контролю за господарською 
діяльністю цехів і відділень, по
силення політично-масової ро
боти серед трудящих на фабриці 
були створені партійні групи. 
Це теж дало свої позитивні нас
лідки.

Так, комуністи пАртгрупи 
пресового відділення (партгру- 
порг. т. Меліхов), спрямувавши 
свої зусилля на виконання і пе
ревиконання державного плану, 
підвищення продуктивності праці 
і зниження собівартості брикету, 
добились того, що зміна майстра 
комуніста т. Ковальчука вже в 
квітні достроково виконала місяч
ний план і видала додатково 
кілька тисяч тонн брикету. Ус
пішно справилася із завданням 
і зміна майстра т. Ткачепка з 
дробильно-сортувального цеху.

Технологічний процес брике
тування вугілля і якість про
дукції майже цілком залежать" 
від сушильного відділення. Парт- 
група цього відділення (парт-

В. КОРОНА, 
секретар партбюро Семенів- 
ської брикетної фабрики.

V

Московська область. У всіх колгоспах, радгоспах і МТС 
проводяться читки постанови Пленуму ЦК КПРС „Про підсумки 
весняної сівби, догляд за посівами, про підготовку до збирання 
врожаю і забезпечення виконання плану заготівель сільськогоспо
дарських продуктів в 1954 році".

На знімку: голова колгоспу імені М. С. Хрущова, Митіщин- 
ського району, К. І. Климов читає колгоспникам постанову Плену
му ПК КПРС.

Фото В. Акімова. 

групорг т. Стельмах) і спряму
вала увагу робітників на випуск 
якісного полуфабрикату — еу- 
шонки. Зміна майстра комуніс
та т. Лавриненка успішно вико
нала це завдання і знизила во
логість брикету на 1,22 проц.

Поряд з партгрупами партбюро 
здійснює постійний контроль 
за роботою цехів. На його засі
даннях систематично обговорю
ються виробничі питання, викри
ваються недоліки в роботі фаб
рики і па основі цього намічаю
ться заходи по їх усуненню.

Але деяке поліпшення роботи 
нашого підприємства не дає нія
ких підстав для самозаспокоєн
ня, тим більше, що тут мають 
місце серйозні недоліки і хиби.

На фабриці ще не все гаразд 
з налагодженням нормального 
технологічного процесу, що поз
начається на якості брикету. За 
останній місяць через ряд не- 
доробленостей фабрика втратила 
раніше набуті темпи, зменшила 
видачу державі продукції. Це, 
звичайно, стривожило всіх кому
ністів. Зараз партбюро разом з 
інженерно-технічними працівни
ками намічають заходи по збіль
шенню випуску палива.

Включившись в соціалістичне 
змагання на честь Дня шахтаря, 
колектив нашої фабрики бореть
ся за виконання і перевиконан
ня виробничого плану, підвищен
ня продуктивності праці, поліп
шення якості продукції і ефек
тивне використання техніки.

В боротьбі за дальше поліп
шення роботи підприємства вели
ку допомогу подає стінна преса. 
Вона популяризує досвід кращих 
виробничників, виступає з кри
тичними замітками, які викри
вають недоліки в роботі цехів і 
окремих працівників.

Зараз парторганізація бореть
ся за те, щоб в найближчий час 
освоїти проектну потужність 
фабрики, знизити собівартість, 
не допускати браку в роботі і 
дати країні більше якісного і де
шевого брикету.

Прескліше ТАРС.

Дамо країні більше
Учасники республіканської наради актину працівників 

вугільної промисловості звернулись із закликом до всіх ву
гільників України ширше розгорнути масове соціалістичне 
змагання за виконання і перевиконання державного плану 
вуглевидобутку, за підвищення продуктивності праці, поліп
шення всіх якісних і кількісних показників.

Обговорюючи це звернення, гірники Олександрії вишу
кують нові виробничі резерви, викривають недоліки, вказу
ють шляхи піднесення темпів роботи.

Нижче ми вміщуємо кілька матеріалів з шахти № 2-3, 
в яких розповідається про те, що заважає шахтарям високо
продуктивно працювати.

Берегти кожну робочу хвилину
Па моєму рахунку 500 тони 

вугілля, видобутих з початку ро
ку понад норму. Відповідаючи на 
звернення українських шахта
рів, я підвищую темпи, виконую 
норму на 140—150 процентів. 
Однак можна досягти кращих по
казників. Заважають недоліки в 
роботі. Конвейєр, наприклад, на
стеляється високо, а це заважає 
зручно вибирати вугілля і ван
тажити його на. транспортер. 
Півтори години втрачається в 
нас на перезміни.

Часто буває так, що поки бри
гадир обійде лаву, ознайомиться 
з умовами роботи, ми простоюємо.

Як показали підрахунки, ско
рочення простоїв на 20 процен
тів дозволить збільшити видобу
ток вугілля тільки по нашій 1 
бригаді на 50 тонн. Продуктив

Використати всі можливості
Па початку цього року зміна, 

якою я керую, вважалася одною 
з кращих на шахті. 120—125 
процентів — такі були наші що
денні показники. Але останнім ча
сом ми знизили темпи і все це 
через те, що колективу не ство
рені умови для високопродук
тивної роботи. Внаслідок ми пра
цюємо нижче своїх можливостей. 
13 наваловідбійників можуть да
ти за зміну 200 тонн вугілля, 
даємо ж 160—170 тонн. При
чина криється в поганій роботі 
внутрішахтного транспорту, вщ 
призводить до втрат робочого ча
су. Візьмемо, наприклад, 5 лип
ня, В цей день бригада навало
відбійників через кожні 20 хви
лин роботи 40 хвилин простою
вала.

Наша зміна викликала на со
ціалістичне змагання зміну гір
ничого майстра т. Якубовського.

Питанням збільшення видо
бутку вугілля і вскриші породи, 
забезпечення підвищення про
дуктивності праці, успішного 
виконання плану другого півріч
чя була присвячена нарада на
чальників дільниць підприємств 
тресту «Олександріявугілля».

Начальник вскришпої дільни
ці Семені вського вуглерозрізу 
т. Патюков розповів про те, як 
колектив транспортно-відваль
ного мосту підготувався до ро
боти в липні.

— Ми вирішили, — сказав 
т. Патюков, — працювати по- 
новому. Розробили технологічний 
графік, за яким передбачено 
збільшення вскриші на 20 про
центів проти плану попереднього 
місяця.

Перші дні роботи транспортно- 
відвального агрегату по техноло

ність праці при цьому набагато 
зросте, собівартість палива зни
зиться.

в неполадки й іншого харак
теру. В зміні гірничого майстра 
т. Рахманова погано закріплюють 
вибій, і нам доводиться ліквіду
вати недоробленості.

До Дня шахтаря я зобов'язав
ся виконувати норму па 1С0 
процентів. Докладу всіх сил, 
щоб здійснити своє, зобов'язан
ня. Для цього необхідно рішуче 
усувати недоліки на дільниці, 
берегти кожну робочу хвилину, 
створити такі умови, щоб наш 
виробіток день у день зростав, 
щоб ми давали рідній Батьків
щині більше надпланового вугіл
ля.

О. БОЙКО, 
наваловідбійник.

Готуючись достойно 'зустріти 
День шахтаря, ми зобов’язались 
дати понад 8-місячипй план 700 
тонн вугілля. Кожний гірник 
прагне дотримати свого слова, 
неухильно підвищувати продук
тивність праці.

Зразки в роботі подають нава
ловідбійники Борис Рубай, Ми
хайло Дрофа, Михайло Церепа- 
нов. Вони виробляють по півтори 
норми.

У нас є великі резерви для 
підвищення продуктивності пра
ці. Повністю привести їх в дію 
— таке наше завдання. Треба, 
щоб колектив внутрішахтного 
транспорту, очолюваний т. Стреб- 
лянським, покінчив з неоргані
зованістю, налагодив чітку, рит
мічну роботу, тоді ми ще вище 
піднесемо темпи.

А. ОСТАШКО, 
гірничий майстер.

За чітку роботу дільниць
гічному графіку показали, що 
колектив успішно справляється 
з поставленими завданнями.

В своєму виступі начальник 
видобувної дільниці цього ж роз
різу т. Борисов відзначив, що 
гірнякам доводиться переборюва
ти труднощі через відсутність за
пасних частин, а також незабез
печеність розрізу запасами вугіл
ля, готового до виймання.

Різко критикував колектив 
вскришпої дільниці Байдаків- 
ського вуглерозрізу начальник 
вугільної дільниці т. Просняков. 
Він відзначив, що гірники допус
кають великі втрати вугілля. Ра
зом з тим т. Про*няков вказав, 
що вскришники повинні прова
дити якісну прочистку кровлі, 
посилити темпи роботи.

Справедливій критиці па нара
ді були піддані відділи тресту:

вугілля!
Ціна 

простоїв
Як і кожний шахтар, я прагну 

неухильно підвищувати продук- 
тнвніеть праці. Проте на шахті* 
мають місце недоліки, які завайЬ 
ікають в роботі.

Коли я доставляю состав до 
головного стволу, запасних ваго
нів немає, тому замість того, 
щоб залишати состав для роз- ; 
вантаження і брати порожняк, 
чопі доводиться чекати, доки роз
вантажать вагони. Протягом 
кожного рейсу я втрачаю 20— 
25 хвилин робочого часу. Не
важко підрахувати, що за 9 рей
сів я додатково зумів би пере
везти 75 вагонів.

Скорочення простоїв електро
воза хоча б наполовину дозволи
ло б підвищити продуктивність 
за зміну на 60 тонно-кілометрів. 
Один електровоз зможе вивезти 
230 тонн вугілля за зміну і за
безпечити безперебійну роботу 
наваловідбійників.

Ось де приховані виробничі 
резерви!

В незадовільному стані пере
буває колійне господарство. 11а де
яких дільницях вагонетки сі
дають рамами на землю, виника
ють часті сходи їх з колії.

В поганому стані утримують
ся гірничі виробки: в багатьох 
місцях вода по коліна, дренаж
них канав помає.

Назріла необхідність створити 
бригаду, яка б займалася ■ опуш
кою, бо через відсутність її 
страждає справа.

У вибоях буває головний меха
нік шахти т. Яценко, але він 
не помічає неподобств: труби те
чуть, водосточні ями забруднені.

Не гаразд у нас з трудовою і 
виробничою дисципліною. Днями, 
мотористка Халявко через свою 
бездіяльність допустила затоп
лення західного відкаточного 
штреку, тому на другий день до
велось всій зміні займатись на
ведення там порядку.

Для того, щоб підвищити видо
буток вугілля, слід усунути не
доліки, піднести відповідальність 
кожного робітника за доручену 
справу.

І. ЦАРИНІН, 
машиніст електровоза.

технічний, плановий та інші, 
які в своїй роботі відірвались 
від підприємств. Зокрема, вказу
валось, що плановий відділ, очо
люваний т. Борисенком, не знає 
дійсного стану справ на місцях, 
планує :Г стелі.

Начальник дільниці М 1 
шахти № 2-3 т. Атанов звернув 
увагу учасників наради на те, 
що дільниці здаються в експлуа
тацію недосить підготовленими, 
монтажні роботи виконуються на
спіх. Дренаж лав провадиться 
погано, внаслідок чого шахтарі 
під час експлуатації зустрічають 
значні перешкоди в роботі.

Учасники паради виявили 
вузькі місця, вказали шляхи 
піднесення продуктивності праці, 
забезпечення виконання зобов’я
зань, взятих на честь Дня шах
таря. Н. ЯКОВЛЕВА.
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Ширити фронт збирання врожаю, 
нарощувати темпи хлібоздачі державі

Усуваємо недоліки на
6 липня хлібороби колгоспу 

ім. 12-річчя Жовтня розпочали 
збирання врожаю. Вже перший 
ЛЬмь жнив показав прагнення і 
наполегливість колгоспників до 
забезпечення виконання постано
ви червневого Пленуму ЦК ІЇІІРС. 
Жаткарі Олександр Дементій, 
Григорій Тимошенко, Анатолій 
Ратушинський та Володимир 
Стрижак цього дня скосили 
кожною жаткою по 5 гектарів 

£ имої пшениці замість 1,5 гек
тара за нормою. В'язальниці На
дія Шило, Марія Онопа, Надія 
Бондаренко нав'язали по 9 кіп 
при завданні 8.

Темпи робіт з кожним днем 
наростають. Але в перші дні зби
рання мали місце і серйозні хиби. 
У другій бригаді окремі в’язаль
ниці погано загрібали колоски,

через це допускались втрати 
хліба.

Цього ж дня по закінченню ро
боти партійна організація кол
госпу зібрала відкриті партійні 
збори з участю активу колгоспу, 
па яких обговорили питання про 
хід і якість збирання врожаю. В 
обговоренні доповіді взяли участь 
бригадири, лайкові і рядові кол
госпники. Вони гостро критику
вали тих, хто допускає втрати па 
жнивах і внесли ряд цінних про
позицій, спрямованих на вчасне 
і якісне проведення збирання 
врожаю.

Ранком рішення партійних збо
рів було обговорено в рільничих 
бригадах. ЇІа заклик партійної 
організації хлібороби взяли зобо-

Лиііецька область. Колектив Липецького тракторного за
воду виконує почесне замовлення для районів освоєння цілинних 
та перелогових земель. Колектив підприємства з кожним днем 
нарощує темпи випуску тракторів КД—35, КДП—35 і запасних 
частин до них. У всіх цехах розгорнулось соціалістичне змагання 
за дострокове виконання замовлення.

На знімку: на навантажувальній площадці Липецького трак
торного заводу. Готові трактори перед відправкою.

Фото А. Зеніна. Прескліше РАТАУ.

ходу
в'язання закінчити збирання вро
жаю за 17 робочих днів.

Одночасно партійна організа
ція посилила політмасову роботу 
серед колгоспників. Агітатори 
Григорій Романко, Надія Дон та 
інші роз'яснюють хліборобам в 
полі постанову червневого Пле
нуму ЦК КПРС.

Редколегія випустила черго
вий номер колгоспної стінгазети, 
присвячений збиранню врожаю. 
В ній відзначені кращі косарі, 
в'язальниці, критикуються бра
короби.

Так партійна організація спря
мовує зусилля колгоспників на 
вчасне і якісне проведення сіль
ськогосподарських робіт.

І. СЕРЕДА,
заступник голови колгоспу.

СЛІДАМИ
НАШИХ ВИСТУПІВ

В газеті «Сталінський прапор 
від 16 червня 1954 року в за
мітці «З редакційної пошти ■ 
писалось про незадовільну орга
нізацію прийому в поліклініці.

Як повідомила редакцію за
ступник завідуючого міським від
ділом охорони здоров’я т. Цупі- 
кова, факти, наведені в замітці, 
відповідають дійсності. Вжито за
ходів для наведення порядку в 
запису хворих.* **Житель селища Октябрського 

'т. Ткаченко повідомляв у своєму 
листі до редакції про погане 
кінообслужувапня трудящих в 
клубі селища Октябрського.

Як повідомив голова райкому 
профспілки вугільників т. Кли- 
менко, такі факти мали місце. 
За незадовільне демонстрування 
кінофільмів кіномеханіка Мали- 
шева переведено на нижчу поса- 

I ду — помічником кіномеханіка.

Розгортається
7 липня колгосп ім. 18 парт- 

конференції здав на Олексан
дрійський елеватор перші цент
нери пшениці.

До хлібозаготівель приступили 
і хлібороби артілей ім. Володими
ра Ульянова, ім. Сталіна (Бан-

Комбайн веде
Схід сонця комбайнер Іван 

Рудненко зустрів за кермом са
мохідного комбайна на широкому 
лані стиглої пшениці. Агрегат 
скошує хліб на низькому зрізі, 
зерно потоком ллється в бункер.

Комбайн працює безперебійно. 
Колгоспний агроном Степан По- 
вод оглядає зібрану площу. Ро
бота акуратна: на полі — ні ко
лоска, в соломі й полові не знай
деш невимолоченої або неви- 
трушеної зернини.

Після кожного обходу ділянки 
т. Рудненко відмічає кількість 
зібраної площі, звіряючи час за 
годинником.

Безпорадність керівників торгівлі
При Користівському пункті 

«Заготзерио» є лоток. Тут тор
гівля організована вкрай погано. 
Хліб і хлібо-булочніі вироби та 
інші товари широкого спожи
вання завозяться з великими пе
ребоями.

Експедитор Протопопівського 
ССТ Чечіль працює залежно 
від настрою. Саме через поганий 
настрій Чечіля працівники 
пункту 4 і 5 липня залишились 
без хліба.

Мають місце факти, коли т. Че
чіль продає хліб за підвищеними 
цінами.

Порушує правила торгівлі і 
завідуюча лотком Заболотна. Май
же за кожною привозною вона.

хлібозаготівля
дурівка) та ряд інших колгоспів.

Потік машин на заготівельні 
пункти з хлібом нового врожаю 
наростає.

Ф. БЕЗРОДНІЙ,
директор Олександрійського 

елеватора.

Іван Рудненко
Опівдні комбайнер повідомив:
— Зібрано 8 гектарів, до ве- 

чера ще стільки скосимо.
На обід агрегат не зупиняється. 

. 0 9 годині вечера т. Руднен
ко зупинив агрегат і підрахував: 
за 12 годин зібрано врожай з 
16 гектарів.

Так працює в колгоспі ім. 18 
партконференції комбайнер Іван 
Рудненко, який у змаганні з ін
шими комбайнерами зобов'язався 
зібрати самохідним комбайном 
400 гектарів.

С. БІЛАН, 
голова Новопилипівської сіль

ської Ради.

залишає десятки кілограмів хлі
ба невідомо для кого.

На законні претензії спожива
чів голова Протопопівського 
сільського споживчого товариства 
т. Одарич, безпорадно розводячи 
руками, заявляє:

— А що я можу зробити, коли 
ні Чечіль, ні Заболотна не вико
нують моїх вказівок.

На ці неподобства в торгівлі 
працівники пункту «Заготзерио» 
не раз скаржились виконуючому 
обов’язки голови райспоживспіл- 
ки т. ІІІаповалову, але той від
мовчується.

Ф. БІЖАН, 
працівник пункту «Заготзерио».

На Всесоюзній сільськогосподарській виставці

Павільйон „Українська РСР“
У п'яти просторих світлих за

лах, па сімдесяти стендах па
вільйону України всебічно пред
ставлені досягнення соціалістич
ного сільського господарства рес
публіки — найбільшої житни
ці СРСР.

Радянська Україна — основ
ний район виробництва озимої 
пшениці в нашій країні. Понад 
40 процентів посівних площ ці
єї культури розміщено на Украї
ні. Республіка славиться не тіль
ки майстрами високих урожаїв 
озимої пшениці, але також і пе
редовиками вирощування куку
рудзи, проса, еоіняшника, цукро
вих буряків, льону, конопель, ма
хорки та інших культур. 
Ось чому найважливіше місце в 
павільйоні займає зал рослин
ництва.

Один із стендів цього залу роз
повість про досягнення передово
го на Україні радгоспу «Червона 
Баштанна», Привільнянського 
району, Миколаївської області. 
Це — багатогалузеве, високорен
табельне господарство. У 1952— 

53 роках урожайність озимої, 
пшениці становила в радгоспі 
23,8 центнера з гектара.

Широким показом буде пред
ставлена Мар’їнська машинно- 
тракторна станція Сталінської об
ласті. Вона провела велику робо
ту по організаційно-господар
ському вміцінеінню колгоспів, ши
роко впроваджує у . колгоспах 
механізацію праці і передову аг
ротехніку. В 1953 році Мар’їн
ська МТС викопала понад 95 
процентів усіх робіт у колгос
пах, добившись дуже високого 
виробітку на трактор.

У павільйоні три стенди від
ведено колгоспові імені Будьон- 
ного, Березівського району, 
Одеської області, яким беззмінно 
керує протягом ЗО років М. 0. 
Посмітний, Герой Соціалістичної 
Праці, депутат Верховної Ради 
СРСР. Ці стенди покажуть, як 
на основі строгого додержання 
Статуту сільськогосподарської 
артілі здійснювався всебічний 
розвиток громадського господар

ства колгоспу, зростали замож
ність і культура колгоспників.

Радянська Україна — основ
ний район виробництва цукро
вих буряків. За останні роки 
колгоспи і радгоспи України пе
ревищили довоєнну площу посі
ву цієї культури і підвищили її 
врожайність. На прикладі кол
госпу імені Леніїна, Чемеровець- 
кого району, Хмельницької об
ласті, — кращої бурякосіючої 
сільгоспартілі в республіці, буде 
розкритий досвід вирощування 
високих урожаїв цукрових буря
ків на великих площах, а також 
досягнення передовиків - буряко- 
водів.

Зал тваринництва відобразить 
досяігнения в цій найважливішій 
галузі сільськогосподарського ви
робництва. В колгоспах і радгос
пах України неухильно збіль
шується поголів'я громадської 
худоби і підвищується її про
дуктивність. Тут успішно впро
ваджують стійлову систему ут
риманця великої ротатої худоби, 
у великих розмірах здійснюють 

будівництво тваринницьких при
міщень, механізують трудомісткі 
процеси на фермах. Уже зараз 
механізовані подача води в 
3.248 колгоспах, запарювання 
кормів — у 4.235, переробка 
кормів — у 6.345 колгоспах, 
автопоїлки встановлені на 1.392 
фермах. ■

В числі інших господарств на 
виставці буде представлений 
тваринницький радгосп «Тростя- 
нець» Чернігівської області. У 
радгоспі —309 корів сименталь
ської породи. В минулому році 
радгосп надоїв у середньому по 
4.938 ’кг молока на корову. Рад
госп успішно вирощує племінну 
худобу для тваринницьких ферм. 
У 1947 — 1953 рр. він продав 
910 голів племінного молодняка, 
з них класу еліта і еліта-рекорд 
158 голів.

Блискучі успіхи продемон
струють науково-дослідні сіль
ськогосподарські інститути Ук
раїни. На їх прикладі буде мож
ливо переконливо показати жи
вотворну силу, закладену в тіс
ному зв'язку з виробництвом.

У республіці виріс великий 
загін новаторів сільськогоспо
дарського виробництва. Широко 

відомі в країні імена україн
ських майстрів землеробства тт. 
Озерного, Габовди, Хобти, Сав- 
ченко, Ангеліної, Гіталова, Са- 
ух, Заїки та багатьох інших. 
Розкрити методи їх роботи, зро
бити їх надбанням усієї маси 
колгоспників — таке одно з най
важливіших завдань, поставле
них перед павільйоном.

За роки Радянської влади ук
раїнський народ досяг високого 
піднесення культури, національ
ної формою, соціалістичної зміс
том. Розквіт культури і мистец
тва, зростання добробуту україн
ського народу яскраво будуть по
казані в одному з залів павіль
йону.

Сільське господарство України 
стало великим, високомеханізо- 
ваним і високотоварним. Павіль
йон «Українська РСР» є яскра
вою ілюстрацією того, яких ве
личезних успіхів у господарсько
му і культурному будівництві 
добилася за роки Радянської 
влади Українська РСР в братній 
сім’ї народів Радянського Союзу.

А. ЛАППО, 
головний методист павіль
йону «Українська РСР».
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Атомна енергія служить людині
27 червпя 1954 року... Май

бутній історик відмітив, що в цей 
день стала до ладу в СРСР перша 
у світі промислова електростанція 
на атомній енергії. Зараз вона 
дає електричний струм промисло
вості і сільському господарству 
прилеглих районів. Уперше про
мислову турбіну рухає не хіміч
на енергія палива, не механічна 
енергія спадаючої води, а вивіль
нена людиною енергія атомного 
ядра. Закономірно, що свій пер-' 
ший крок мирна, промислова ядер
на енергетика зробила саме в на
шій країні.

Людина поступово оволодівала 
енергетичними ресурсами приро
ди. Вона примусила працювати на 
себе воду і вітер, нафту і вугілля. 
Можна сказати коротше: людина 
примусила працювати сонце. В 
топках електростанцій і парових 
машин, в ціліндрах двигунів 
внутрішнього згорання вивільняє
ться енергія сонячних променів, 
нагромаджена рослипністю сотні 
мільйонів років тому. Сонце, ви
паровуючи воду з поверхні морів і 
океанів, безперервно поновлює 
запаси гідроенергії річок. Нерів
номірно нагріваючи різні шари 
атмосфери, сонце створює вітер. 
Усі звичайні запаси енергії ство
рені на землі сонцем.

Сьогодні на наших очах на
роджується нова енергетика — 
енергетика атомного ядра. Поки 
що масштаби її невеликі, але са
ме їй належить майбутнє. Підко
рення атомного ядра можна по
рівняти з такою визначною істо
ричною віхою у розвитку сус
пільства, як оволодіння вогнем.

«...Добування вогню тертям,— 
пише Ф. Енгельс,—вперше дало 
людині панування над певного си
лою природи і тим остаточно від
ділило' людину від тваринного 
царства». У поетичній формі про 
це розповідає чудовий міф про 
Прометея. Навчившись створюва
ти вогонь, людина дістала можли
вість використовувати хімічну 
енергію горючих тіл. Але мину
ли десятки тисяч років, перш ніж 
від примітивного використання 
цієї енергії безпосередньо у фор
мі тепла був зроблений крок до 
перетворення її у механічну енер
гію, до виконання роботи. Так по
чався вік теплових машин, вік 
пари і двигунів внутрішнього 
згоряння. Навіть електротехніка 
не розкрила безпосередньо нових 
енергетичних ресурсів — ми не 
знаходимо в природі запасів елек
тричної енергії. Але оволодіння 
електричними процесами надзви
чайно розширило застосування хі
мічної енергії палива і механіч
ної енергії води та вітру: люди 
навчилися передавати енергію по 
проводах за сотні кілометрів.

Таким чином, уся попередня 
історія енергетики — це історія 
того, як вдосконалювалися спосо
би використання хімічної і меха
нічної енергії. Події, сучасника
ми яких ми є, означають якісно 
новий етап — початок панування 
людини ще над однією силою

Закіїячдаась бататодетпіа вело
сипедна .гоїика за маршрутом Мо
сква — Харків — Київ—(Мінськ 
— Москва протяжністю 2.606 
'кілометрів. У цьому найбільшо
му змаганні брали участь 102 

природи, незмірно більш могут
ньою.

Кілограм урану дає 20 міль
йонів кіловат-годин, стільки ж, 
скільки 2.500 тонн найкращого 
вугілля. Тимчасюм, здійснення 
уранового розпаду — це тільки 
перший крок ядерної енергетики, 
коли вилучається всього лише 
одна тисячна частина енергії, що 
міститься в атомному ядрі. Нау
кою встановлено, що атомна 
енергія міститься не лише в ура
ні, плутонії і водні, але й в усіх 
навколишніх тілах. Запаси її не
вичерпні. Булижник, який валяє
ться біля дороги, таїть у собі та
ку кількість енергії, що якби 
вдалося її вивільнити, то це до
зволило б замінити, скажімо, 
Дніпрогес протягом десяти років.

Наукове і технічне оволодіння 
ядерними процесами — чудова 
перемога людського розуму. Для 
цього необхідно було розкрити 
закономірності явищ, що розігрую
ться в атомному ядрі, на відста
нях, які дорівнюють мільйонним 
часткам від мільйонної частки 
міліметра. Необхідно було навчи
тися керувати цими процесами, 
активно впливати на них. Успіш
не розв’язання цього завдання— 
Щ'Є один доказ того, що можливості 
людського пізнання безмежні, що 
всупереч твердженням ідеалістів 
і агностиків, розум людини може 
проникнути у галузі, недоступні 
безпосередньому сприйняттю з до
помогою органів чуття.

Ми знаємо зараз, що атомне 
ядро являє собою арену боротьби 
колосальних сил. Воно складає
ться з позитивно заряджених час
тинок протонів і нейтральних 
частинок нейтронів. Діючі між 
протонами сили електричного від
штовхування прагнуть зруйну
вати ядро. Навпаки, сили ядер
ного притягання утримують час
тинки разом і сприяють збере
женню цілісності ядра. Уран тому 
й виявився першим ядерним пали
вом, що для нього найлегше було 
створити умови, за яких сили 
електричного відштовхування пе
реборюють ядерне притягання. 
Ядра при цьому руйнуються, а 
осколки, що утворюються, розлі
таються з величезними швидкос
тями. В ядерному реакторі (ура
новому котлі), де здійснюється 
промислове виділення атомної 
енергії, все це відбувається в 
уповільнювачі —графіті і деяких 
інших речовинах.

Проходячи крізь шар графіту, 
частинки, що утворюються при 
розпаді ядер, гальмуються і від
дають свою енергію уповільню
вачу, який від цього нагріває
ться. Одержане тепло іде на на
грівання води чи якоїсь іншої ро
бочої рідини, на перетворення її 
в пару, на перегравання пари. У 
свого чергу, пара приводить у рух 
турбіну, з’єднану з електричним 
генератором. Так ядерна енергія, 
перетворившись в електричну, 
передається заводам, шахтам, 
колгоспам, МТС.

Оволодіння могутніми силами 
атомного ядра неосяжно розширює 

По шляхах трьох республік
вйлюсип'вд'иісіти смиадцяти сивоір- 
ти'виих тоиаірист®.

4 липня на Мюісікоїйсьїкому ста
діоні «Динамо» відбувся фініш 
бата/таЦенної велогонки. Перемюіж- 
ЦЄМ ВИІІІЩІО'В армійський иеіл»сипе- 

наші енергетичні ресурси. Поряд 
з тепловими і гідроелектричними 
стають до ладу ядерні електро
станції. Радянські люди з гор
дістю прочитали повідомлення 
Ради Міністрів СРСР про пуск 
первенця радянської атомної 
енергетики — електростанції по
тужністю в 5000 кіловат. Зараз 
наші вчені та інженери ведуть ро
боти по створенню промислових 
електростанцій на атомній енер
гії потужністю 50—100 тисяч 
кіловат.

У зв'язку з цим цікаво відзна
чити, що ядерна електростанція 
потужністю в 100 тисяч кіловат 
може споживати на день примір- 
но 200—250 грамів урану. Для 
теплової електростанції такої ж 
потужності потрібні щодня сотні 
тонн вугілля. Мізерна, у порів
нянні із звичайною, витрата ядер
ного палива робить можливим бу
дівництво атомних електростанцій 
в будь-якому місці нашої країни. 
Це особливо важливо для облас
тей, далеких від паливних і вод
них ресурсів.

Оволодіння енергією атомного 
ядра означає не тільки колосаль
не зростання енергетики, але й 
поступово якісну зміну всієї тех
ніки. Перехід па ядерне паливо 
з часом зробить революцію в га
лузі транспорту. Багато завдань, 
які не можна розв’язати з допо
могою двигуна внутрішнього зго
ряння чи реактивного двигуна, 
стануть реальними і здійсненни
ми. Літаки з ядерним реактором 
матимуть практично необмежну 
дальність безпосадочного польоту. 
Мізерна витрата ядерного палива 
робить багатообіцяючими пер
спективи його застосування а в 
морському, і в залізничному, і в 
інших видах транспорту.

З часом і простори всесвіту ста
нуть доступні людині. Здійснен
ню міжпланетних польотів зава
жала до останнього часу відсут
ність досить ефективного джере
ла енергії. Ядерне паливо вирі
шує цю проблему. Труднощі, які 
виникають нині, зв’язані, голов
ним чином, з тим, що нема мате
ріалів, здатних витримати незви
чайно високі температури, 
одержувані при ядерних процесах. 
Час покаже, як буде вирішена 
ця трудність. І, можливо, уже на 
наших очах відірветься від зем
лі перший міжпланетний кора
бель...

У майбутньому ядерне паливо 
дозволить припинити спалення 
вугілля і нафти—дуже цінної і 
важливої сировини для багатьох 
галузей хімічної промисловості. 
Дістане широкого розвитку нова 
ядерна хімія; перебудова ядра 
приводить до найглибшої зміни 
усіх властивостей атома: один 
елемент перетворюється в інший, 
наприклад, азот — у кисень або 
ртуть — в золото.

Іншими словами, сучасна нау
ка здійснює те саме перетворен
ня елементів, про яке у середні 
віки мріяли алхіміки і яке ще не
давно вважалось неможливим.

дист Родиіела-в Чижииов. 2.606 
кілометрів він пройшов на своїй 
машиїні за 74 години 8 хвилин 
28 секунд, завоювашш® звання 
чемпіона Радяїнсьїкіоіго Союзу. На 
друге, третє і четверте місця

Атоми, які штучно створюються 
в ядерних котлах, радіоактивні. 
А радіоактивнії’ випромінювання, 
як відомо, убиває бактерії, зни
щує злоякісні опухи, викликає 
глибокі зміни біологічних, хіміч
них іі фізичних властивостей ре
човини. Природні радіоактивні 
елементи надзвичайно рідкі іі до
рогі. Ядерні ж реактори можуть 
створювати дешеві штучні радіо
активні елементи у кількостях, 
що відповідають сотням тонн 
радію.

Ядерна фізика допоможе меди
цині звільнити житла від мікро
бів, стерилізувати продукти хар
чування, знищити інфекційні за
хворювання, створити активну 
радіотерапію. Потужні джерела 
випромінювання, ядерні реактори 
приведуть до виникнення і роз
витку нових галузей промисло
вості — радіоактивної техноло
гії металів, пластмас та інших 
матеріалів.

Такі видимі перспекитиви за
стосування ядерної фізики. В хо
ді розвитку науки ці перспекти
ви стануть, безперечно, ще більш 
широкими і різносторонніми.

...Атомна енергія увійшла впер
ше в життя людства не як велике 
благо, а як зла сила руйнування. 
Руїнами двох міст і смертю ста 
тисяч людей позначений її пер
ший крок. І зараз за океаном 
знаходяться люди, що іменують 
себе ученими, які на сторінках 
газет і журналів підраховують 
можливості дальших руйнувань, 
нових масових убивств. Інші в 
паніці кричать про шкідливість 
науки, що несе нібито загибель 
людству. Повідомлення Радян
ського Уряду про пуск першої 
атомної електростанції показує, 
що в руках радянських людей 
атомна енергія — не засіб руй
нування, а засіб творчості, що во
на не несе в собі якихось особ
ливих «руйнівних» властивостей.

У Радянському Союзі ця розум
на, добра сила вже практично 
служить віднині справі будів
ництва комунізму. Для досягнен
ня цієї світлої мети необхідний 
небачено високий рівень розвит
ку продуктивних сил. Атомна 
енергія і буде сприяти якнай
швидшому розв’язанню цього зав
дання. Нова, могутня сила дозво
лить змінити русла рік, зробити 
населеними і квітучими безводні 
нині простори, відтаяти вічну 
мерзлоту, завоювати багатства 
надр, сховані у глибині земної 
кори. Достаток енергії зробить не
потрібною важку фізичну працю 
і сприятиме звільненню людини 
для творчої діяльності.

Пуск першої промислової елек
тростанції на атомній енергії — 
вірна запорука того, що величез
ні, практично невичерпні запаеп 
енергії атомного ядра будть ви
користані в мирних цілях для 
блага і щастя людей.

Е. АДІРОВИЧ,
доктор фізико-математичних 

наук. 
(«Литературная газета»).

вийшли армійські ватссишодисти 
— Є. ІП'Єсшгов, Є. Клевцов, 
В. Вершииіін. На п’ятому місці— 
В. Плотіциїн («'Воірпедо'»).

(РАТАУ).

П'ятниця, 9 липня 1954 р.

До становища 
в Північному 

В'єтнамі
ПЕКІН. (ТАРС). Агентство 

Сіньхуа, посилаючись на повідом
лення В'єтнамського інформацій
ного агентства, передає, що в’єт
намські народні сили вступили в 
міста Нам-Дінь, Нінь-Бінь, Буй- 
ІПу, Фат-Дієм, Тай-Бінь, зустрів
ши гарячий прийом місцевого на
селення, після відступу фрі* 
цузьких військ ЗО червня.

Відступаючі французькі війсь
ка були перехоплені в’єтнамськи
ми народними силами і зазнали 
тяжких втрат, незважаючи на те, 
що для прикриття їх відступу 
було кинуто два французьких 
мобільних полки і два моторизо
ваних батальйони. Під час відст; * 
ну моральний дух баодаївеьких 
військ швидко падав, і багато з 
них дезертирували.

29 червня французькі війська 
залишили ще один великий сек
тор в Жіа-Ксієн (провінція Нінь- 
Бінь).

Виступ Бівена
ЛОНДОН. (ТАРС). Як передає 

кореспондент агентства Рейтер з 
Іпсвіча (Суффолк), лідер лівої 
фракції лейбористської партії 
Еньюрін Бівен, виступаючи в Іпс- 
вічі 3 липня, заявив, що мета 
поїздки лейбористської делегації 
в Китай цього літа полягатиме в 
тому, щоб заохотити дружбу і до
помогти розвиткові торгівлі з 
Китаєм.

Бівен входить до числа членів 
делегації, яка передбачає відвіда
ти Китай у серпні.

«Ми їдемо туди, — продовжу
вав Бівен, — бо не вважаємо по
трібним повторювати грубі по
милки, допущені після першої 
світової війни, коли відбулась 
російська революція.

Ми не вважаємо, що можна 
ізолювати велику націю. Було б 
безумством, рівносильним само
губству, уявляти, що можна під
дати таку гігантську, велику на
цію особливому карантинові».

ХРОНІКА
Радянськими органами було 

встановлено, що помічник вій
ськового аташе Сполучених Шта
тів підполковник X. Фелчлін і 
помічник військово-повітряного 
аташе Сполучених Штатів майор 
У. Маккіні використовували своє 
перебування в СРСР для ведення 
розвідувальної роботи і займалися 
таким чином діяльністю, несу
місною з їх дипломатичним ста
тусом. У зв'язку з цим підпол
ковник X. Фелчлін і майор 
У. Маккіні були оголошені «пер
сона нон грата» (небажаними 
іноземцями), і Міністерство За
кордонних Справ СРСР постави
ло до Посольства С1ІІА в Москві 
вимогу вжити заходів до їх не
гайного від’їзду з Радянського 
Союзу.

Як повідомило Посольство 
США, підполковник X. Фелчлін 
негайно залишить територію 
СРСР, а майор У. Маккіні, який 
перебуває тепер у відпустці, в 
СРСР не повернеться.

Редактор В. МАЛЕНКО.
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Вирішальною умовою вчасного і висо
коякісного збирання врожаю є висока 
продуктивність комбайнового парку. Треба, 
щоб скрізь комбайнери, включившись у 
Всесоюзне соціалістичне змагання, на ділі 
забезпечили безперебійну і злагоджену 
роботу збиральних агрегатів.

і Організовано збирати врожай, 
провадити хлібоздачу державі

По нашій
На полях нашого району почалися жнива.Бойове завдання полягає в тому, щоб забезпечити зби- рання врожаю в найбільш ^стислі строки і без втрат. В цій справі вирішальну роль відіграватимуть комбайни. Червневий Пленум ЦК КПРС зобов’язує виділити на кожних 3 — 5 комбайнів організаторів з числа партійного і радянського активу, які повинні забезпечити безперебійну і високопродуктивну роботу агрегатів.Організовано почали збирання врожаю колгоспники та механізатори в артілі ім. 18 партконференції. Працюючи на ланах цього колгоспу, комбайнери Олександрійської МТС Анатолій Бугрій та Іван Руднеіпно щодня перевиконують вмінні завдання. За 5 днів тут скошено понад 100 гектарів хлібів. Колгоспники в співдружності з механізаторами вслід за косовицею провадять скиртування соломи 1 полови. Суворо додержуючись правил агротехніки, механізатори тракторної. бригади Тіта Крючкова зразу ж після звільнення нив від соломи провадять оранку під посіви озимини. Не припиняється тут і механізований обробіток міжрядь просапних культур.Колгоспники артілі ім. 18 ііартконференції приступили до хлібозаготівлі. Вони першими їв районі одержали квитанцію за зданий державі хліб.В перші дні жнив в ряді колгоспів виявлено також багато недоліків і хиб. У більшості сільгоспартілей зони діяльності Олександрійської МТС до цього часу не обладнані і не механізовані токи. В колгоспі ім. 19 в'їзду КПРС, наприклад, є всі можливості широко впровадити механізацію Іна очистці зерна. Треба тільки розточити вал трансмісії. Майже на протязі місяця обіцяє виконати цю роботу директор Олександрійської МТС т. Байда, але і досі вал не розточений.Не налагоджено в Олександрійській МТС 1 ремонту комбайнів. Про це свідчить такий факт. 6 липня трапилася поломка комбайна' «С-6» в тракторній бригаді № 17. Комбайнер т. Набойщиков викликав машину техдопомоги.—----------------- ---------------------------

ХРОНІКАПрезидія Верховної Ради Ук- | мовила від обов’язків першого раїнської РСР своїм Указом від 6 Заступника Голови Ради Мініст- липня 1954 року увільнила тов. і рів Української РСР в зв’язку з 
Корнійчука Олександра Євдоки- ' переходом його на творчу роботу.

Приїхав роз’їзний механік т. Федоренно, але практичної допомоги він не подав. Довелось везти хедерний вал, який лопнув, до МТС. Лише 7 липня відремонтували валі, хоч роботи там було всього на годину.Всі ці та багато інших недоліків, що виявлеіні в перші дні жнив, мають бути негайно ліківідовані.Успіх збирання врожаю, заготівлі кормів вирішують люди, кадри. Обов’язок первинних парторганіізацій МТС. колгоспів і радгоспів посилити маїсово-політичну і виховну роботу серед людей, зайнятих на жнивах, мобілізувати їх на боротьбу за зразкове проведення збиральної кампанії, за створення міцної кормоївої бази для громадського тваринництва. Випробуваним засобам мобілізації широких мас трудящих є соціалістичне змагання.Слід відзначити, що і в цій справі мають місце серйозні недоліки. Дійового змагання комбайнерів не організовано. Партійні організації Олександрійської та Користівської МТС не перевіряють виконання зобов’язань, малої дбають про гласність соціалістичного змагання.В занедбаному стані перебуває наочна агітація. Рідко в якому польовому стані можна знайти лоїзунги і плакати, які б закликали трудящих до боротьби за успішне проведення збиральних робіт.Партійні організації, радянські / і сільськогосподарські органи повинні на ходу усувати недоліки, які допу- щеініі в перші дні жнив, широко розгорнути масово-політичну роботу серед колгоспників і механізаторів, створити всі умоіви для високопродуктивної роботи кожного комбайнового агрегату, для широкого впровадження комплексної механізації збиральних робіт і хлібозаготівель.Одночасно з збиранням врожаю і хлібозаготівлями необхідно провадити старанний обробіток посівів пізніх просапних культур, заготівлю кормів для худоби, готуватись до сівби озимих — комплексно вирішувати всі завдання.

ДО 50-РІЧЧЯ З ДНЯ 
СМЕРТІ А. П. ЧЕХОВА

Весь радянський народ глибоко 
шанує пам'ять великого російсько
го письменника А. П. Цехова. В 
містах і селах країни в ці дні про
водяться лекції і доповіді, органі
зуються чеховські читання і вечо
ри, виставки.

На Україні члени республікан
ського Товариства для поширен
ня політичних і наукових знань 
прочитали для трудящих близько 
400 лекцій на теми: «Чехов—вели
кий російський письменник», «Че
хов і Україна», «Чехов і театр», 
«Чехов і українська література». 
Інститут літератури імені Т. Г. 
Шевченка Академії наук Україн
ської РСР готує наукову сесію, 
присвячену творчості великого 
письменника.

7 липня в Москві відбулося за
сідання Всесоюзного комітету по 
проведенню 50-річчя з дня смерті 
А. П. Цехова. На засіданні зат
верджений порядок проведення че- 
ховських днів. Намічено відкрити 
14 липня в Москві на Садово- 
Кидрінській вулиці буїдинок-му- 
зей, де жив і працював Антон 
Павлович в 1886—1890 роки. В 50 
роковини з дня смерті А. П. Цехо
ва буде проведений траурний мі
тинг біля його могили на Ново- 
Дєвичому кладовищі. В Колонному 
залі Будинку Спілок відбудеться 
урочисте засідання. В ньому візь
муть участь письменники братніх 
союзних республік, а також зару
біжних країн.

(РАТАУ).

САМОХІДНИЙ 
ЕЛЕКТРОКОМБАЙН

Таганрозький комбайновий за
вод імені Сталіна відправив 
Кузьмінській МТС Рязанської об
ласті на випробування перший 
зразок самохідного електроком- 
байна.

На комбайні встановлений 
електродвигун, з лівого боку агре
гату змонтовано човниковий при
стрій для розмотування і намо
тування електрона бел я. Він при
водиться в рух ходовою частиною 
комбайна. Ширина захвату хедера 
електрокомбайна — 5 метрів, на 
метр більше, ніж у звичайному 
самохідному комбайні. Висота 
зрізу хлібів регулюється автома
тично з допомогою гідравлічної 
системи і спеціальних пружин. Це 
набагато полегшить працю ком
байнера і підвищить якість зби
рання врожаю.

8 липня минуло 10 років з дня опублікування Указу Президії Верховної Ради СРСР «Про збільшення державної допомоіи вагітним жінкам, багатодітним і одиноким матерям, посилення охорони материнства і дитинства, про встановлення почесного звання «Мати-ігероїня» і заснування ордена «Материнська слава» і медалі «Медаль материнства».Радянський уряд проявляє величезне піклування про жінку- матір, подаючи їй велику мате

Батьківщині

Київ Приміщення Ради Міністрів Української РСР.

ТРУДОВІ УСПІХИ ШАХТАРІВ ДОНБАСУ
Гідну зустріч Дню шахтаря го

тують гірники передової шахти 
№ 8—19 тресту «Боковоантрацит». 
З початку року вони відвантажи
ли десятки ешелонів вугілля, ви
добутого понад завдання.

Колектив цієї шахти першим у 
Донбасі достроково виконав план,

ПЕРШИЙ СОСТАВ
З ХЛІБОМ НОВОГО ВРОЖАЮ

На заготівельний пункт -«Загот- 
зерна» станції Джамбул з кол
госпів Джамбульського і Свсрд- 
ловського районів (Казахстан)

МАШИНИ «СИБСІЛЬМАШУ» — 
В МОСКВУ НА ВИСТАВКУ

Завод «Сибсільмаш» закінчив 
відвантаження зразків своєї про
дукції на Всесоюзну сільськогоспо
дарську виставку. Серед машин 
з маркою «Сибсільмашіу» в павіль
йоні механізації демонструватиму
ться зернотрав'яна сівалка «СЗ’Г- 
47», серія лущильників — від не
великого навісного з шириною за
хвату в 2,4 метра до тракторно

НОВИЙ ЗЕМЛЕРИЙНИЙ ГІГАНТ

На Уралмашзаводі успішно 
пройшли випробування чергового 
крокуючого екскаватора. Він має 
ківш ємкістю 14 кубометрів і 75- 
метрову стрілу. Цей землерийний 
гігант працюватиме на вугільних

Піклування про жінку-матірріальну допомогу на утримання і виховання дітей.Три ордени «Материнська слава» прикрашають груди багатодітної матері киянки Євгенії Василівни Олейнікової. Вона та її чоловік — машиніст депо Київ- Московеький Олександр Марковим виховують 9 дітей. Найменшому з них 2 роки, а старшому —25 років. На їх утримання Олейнікови одержали від держа

розрахований на сім місяців, і 
взяв підвищене соціалістичне зо
бов'язання — видати до Дня шах
таря додатково шість тисяч тонн 
антрациту, завершити річну про
граму до 37 роковин Жовтневої 
революції.

прибув обоз з 150 автомашин я 
хлібом нового врожаю.

Перший на Турксибі маршрут з 
хлібом нового врожаю відправле
ний бавовнярам Середньої Азії.

го, що має захват близько 17 мет
рів.

У числі нових машин — фре
зерний канавокопач «КФ-3». З до
помогою такої машини бурякові 
плантації швидко оточуються сіт
кою канавок, які перешкоджають 
проникненню на поля шкідників.

розрізах і замінить працю кількох 
тисяч гірників.

Почалося відвантаження екска
ватора. Для його перевозки пот
рібні три залізничні состави.

(РАТАУ).

ви близько 22 тисячі карбованців. 'Таких великих і дружних сімей, оточених піклуванням держави, на Україні багато. В республіці грошову допомогу від держави на виховання своїх дітей одержують близько мільйона матерів. За 10 років їм виплачено більше п’яти з половиною мільярдів карбованців державної допомоги. (РАТАУ),
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Організовано провадити збирання врожаю і хлібозаготівліПленум райкому КП України Всі роботи провадяться комплексно8 липня відбувся пленум райкому КП України. Віп обговорив доповідь голови виконкому районної Ради депутатів трудящих т. Журавльова «Про підсумки весняної сівби, догляд за посівами, проведення збирання врожаю та забезпечення виконання плану заготівель сільськогосподарських продуктів у 1954 році».Доповідач відзначив, що завдяки великій допомозі, яку систематично подають Центральний Комітет КПРС і Радянський уряд, колгоспи і радгоспи нашого району в цьому році провели весняну сівбу в стислі строки і на більш високому рівні, ніж торік. Проведена значна робота по забезпеченню дальшого крутого піднесення всіх галузей сільського господарства. Виконуючи постанову вересневого і лютнево-березневого Пленумів ЦК КПРС, колгоспники і механізатори посіяли кукурудзу, соняшник, овочі та картоплю переважно квадратно-гніздовим способом, що забезпечило своєчасне і якісне проведення обробітку. В колгоспах ім. Леніна (місто), ім. 18 парт- конференції та ще деяких збудовані теплиці для круглорічного вирощування овочів, в 5 колгоспах споруджено зрошувальні ділянки, які дають змогу різко підвищити врожайність і якість овочів.Чимало зроблено і в галузі механізації трудомістких робіт в рільництві, на тваринницьких фермах і т. д. Машинно-тракторні станції набагато підвищили виробіток на кожен 15-сильний трактор, поліпшили якість виконуваних робіт.Поряд з цим доповідач і виступаючі учасники пленуму говорили про серйозні хиби і недоліки, що мають місце в окремих колгоспах, радгоспах і МТС району. Вони вказували на необхідність посилення масово-політичної, організаційно-партійної і господарської роботи, спрямовували увагу присутніх на вчасне і якісне проведення збирання врожаю, дострокове виконання державних планів заготівлі сільськогосподарських продуктів, посилення темпів обробітку і заготівлі кормів для громадського тваринництва.Секретар парторганізації сільгоспартілі «Комунар» т. Хоць- кий, розповівши про велике трудове піднесення серед хліборобів і механізаторів та успіхи, здобуті в соціалістичному змаганні, доповів пленуму, що артіль «Комунар» розгорнула збирання врожаю і хлібоздачу державі. Колгоспники і механізатори докладають всіх сил, щоб провести ці роботи в стислі строки і високоякісно.Далі т. Хоцький піддав критиці керівників Користівської
Вивчають постанову Пленуму ЦН НПРСАгітатори артілі «Шлях до комунізму» тт. Федоренко, Ковальський, Колос та інші розгорнули глибоке вивчення серед колгоспників постанов червневого Пленуму ЦК КПРС та Пленуму ЦК КП України «Про підсумки весняної сівби, догляд за посівами, про підготовку до збирання врожаю та забезпечення виконання пла

МТС, які ще недостатньо допомагають колгоспу.— Протягом п'яти років, — говорить він, — Користівська МТС посилає нам комбайн без соломополовокопнителя. З цих причин ми втрачаємо багато цінного корму. Але на це не зважають керівники МТС. І нині нам прислали комбайн, який не обладнаний пристосуванням для збирання соломи й полови.— Вчора наша артіль, —сказав у своєму виступі голова бандурівського колгоспу імені Сталіна т. Буйнов, — відправила хліб нового врожаю на Користі вський заготгіункт. Та там це було несподіванкою. Пункт погано підготувався до приймання хліба.Далі т. Буйнов вказує на те, що райком К1І України і райвиконком неправильно розподілили збиральні машини по колгоспах.—Якщо торік в нашому колгоспі працювало 7 комбайнів, то нині лише 4. В четвертій рільничій бригаді, — продовжує тов. Буйнов,—треба скосити 480 гектарів зернових. Якщо розраховувати на один комбайн, який тут працює, то косовиця затягнеться на 25—ЗО днів. Це, безперечно, приведе до втрат хліба.Виступаючі голова артілі імені Вози Люксембург т. Вакало, секретар парторганізації колгоспу ім. 12-річчя Жовтня т. Швидкий, голова артілі ім. Жданова т. Приворот та інші говорили про незадовільну роботу міжрайбази «Сільгосппостачу» і райспожив- спілки, які не задовольняють потреб колгоспів в необхідних запасних частинах і сільськогосподарських машинах, вказували на те, що МТС випхнули в колгоспи комбайни без третьої очистки, пристосувань для збирання низькорослих хлібів і т. д.Районний прокурор т. Сеймук звернув увагу присутніх на необхідність посилення контролю за якістю збирання хліба, організацію належної охорони зерна і підготовку вагового господарства.Велику увагу пленум приділив посиленню обробітку просапних культур і заготівлі кормів для громадської худоби.У дебатах виступили також директори МТС тт. Байда і Жук, секретар райкому КІІ України т. Івашкевич, начальник обласного управління сільського господарства т. Кобильський та інші.Пленум прийняв постанову, спрямовану на успішне проведення збирання врожаю і заготівлі сільськогосподарських продуктів, на посилення обробітку сільськогосподарських культур і заготівлі кормів громадському тваринництву, на безумовне виконання Постанови червневого Пленуму ЦК КПРС. » 
нів заготівель сільськогосподарських продуктів у 1954 році».Відповідаючи на цю постанову, хлібороби розгортають соціалістичне змагання за стислі строки і високу якість збирання врожаю і дострокове виконання плану хлібозаготівель.В ці дні високих виробітків на косовиці хліба добиваються жат

Ще напередодні жнив правління артілі ім. 18 з’їзду ВКП(б) склало план проведення збиральних робіт. Розробило маршрути кожного комбайнового агрегату, в яких визначені культури, що їх треба зібрати, розміщення площ, розмір загінок, швидкість кожного агрегату і строки збирання. Правильно розставили людей. Кожний колгоспник заздалегідь знав своє місце, коли і яку роботу виконуватиме.Колгоспні майстри виготовили 5 кінних і 4 тракторних волокуші, відремонтували всі зерноочисні машини. Обладнали і механізували два криті токи.Настали жнива. Комбайнові агрегати Петра Падточого, Олександра Бунтовського та Івана Чер- ниченка включились в збирання врожаю. Комбайнери зобов’язалися скосити закріплені за ними ділянки за 17 робочих днів. Приклад самовідданої праці показує комбайнер Петро Надтюиий, його щоденний виробіток 15—17 гектарів. Всі три комбайнові агрегати забезпечені соломополовокоп-
На варті врожаюГотуючись до збирання врожаю, редколегія стінгазети артілі ім. Карла Маркса разом з сількорами намітила ряд заходів, спрямованих на вчасне і якісне проведення збиральних робіт, зокрема, встановили сількорівські пости, намітили також провести рейди перевірки якості збирання, широко популяризувати досвід передовиків.Виконуючи намічені заходи, сількорівська бригада перед жнивами перевірила якість ремонту збиральних машин у першій рільничій бригаді, поцікавилася, чи всі жатки мають зерновловлювачі. Про результати перевірки написали в стінгазеті. Бригадир т. Головченко швидко ліквідував виявлені нами недоліки.В ці дні сількорівський пост з третьої бригади повідомив редколегію, що там допускають втрати врожаю. Дійсно, на скошених 12 гектарах пшениці в'язальниці не підгрібали колосків. Втрати від цього, становили понад 50 кілограмів зерна на кожному гектарі. Ми випустили спеціальний «Польовий листок», в якому критикували недбайливого бригадира Лободенка та в'язальниць. Правління артілі швидко реагувало на наші сигнали. Негайно було організовано збирання і згрібання колосків.

І. ТКАЧЕНКО, 
редактор стінгазети «За сталін
ський урожай» колгоспу ім. Кар

ла Маркса. 
С. ВОЛКОВ, сількор стінгазети.

карі Іван Третяк, Лука Стецюк, Іван Кулик та Омелько Тютюнник. Вони щодня викошують по 4,5 гектара хліба. В’язальниці Тамара Костенко, Ганна Тимошев- ська та інші нав’язують за робочий день по 650 снопів.
Н. АВРАМЕНКО, 

секретар парторганізації артілі 
«Шлях до комунізму». 

пителями і провадять косовицю на низькому зрізі. Вслід за агрегатами ідуть кінні волокуші, які стягують солому на край, де зразу ж її скиртують.Колгоспники і механізатори цієї артілі прагнуть використати всі засоби, щоб в стислі строки зібрати врожай, не допустити втрат зерна і зберегти кожен кілограм грубих корміів.Збирають тут урожай і простими машинами. Дві жатки косять озиму пшеницю в бригаді Костянтина Грабенка, три — в бригаді Степана Шаповалова. Змагаючись між собою, жаткарі прагнуть акуратно скошувати хліб, в'язальниці — більше нав’язувати снопів. В’язальниці працюють з граблями, старанно загрібаючи колоски. Снопи зразу ж складаються в копи. Хлібороби артілі, як і всі трудівники колгоспних полів, прагнуть достроково виконати першу заповідь перед державою—хлібоздачу. Вони відправили на заготівельні пункти державі перші 150 центнерів добірної пшениці.
Молоді ентузіастиПеред обробітком посівів просапних культур комсомольці і молодь колгоспу ім. Рози Люксембург вирішили організувати комсомольсько-молодіжну бригаду, до складу якої віійшло 15 юнаків і дівчат.Розгорнувши між собою соціалістичне змагання, вони за три дні закінчили прополку картоплі на площі 12 гектарів. Високого виробітку домоглися комсомольці Іван Кучин, Галя Павлова та інші. Денне завдання передовики виконували па 120—130 процентів.Коли настала гаряча пора жнив, цій бригаді доручили обслужувати комбайновий агрегат.

Колгоспники Херсонщини в тісній співдружності з механі
заторами організовано почали збирання врожаю хлібів. В колгоспі 
імені Леніна, Голопристанського району, який обслужується 
Пам'ятненською МТС, працюють комбайни, устатковані пристроя
ми для низького зрізу колосових. Відмінно працює на збиранні 
озимої пшениці комбайнер Микола Щульга. Він скошує за зміну 
по 18 гектарів і намолочує до 19 центнерів пшениці з гектара.

На знімку: агрегат комбайнера Миколи Шульги па збиран
ні озимої пшениці в колгоспі імені Леніна.

Фото Ю. Ліхути. (Прескліше РАТАУ).

ЗЕРНООЧИСНІ АГРЕГАТИ КОНСТРУКЦІЇ 
СІЛЬСЬКИХ РАЦІОНАЛІЗАТОРІВ

Сталінське обласне управління 
сільського господарства з початку 
року прийняло близько 300 про
позицій сільських раціоналізаторів 
і винахідників.

На току в колгоспі імені Мічу- 
ріна, Олександрівського району, 
встановлено агрегат конструкції 
тесляра Миколи Геша і коваля

У зв’язку з ростом поголів’я худоби ^гут дбають про створення міцної кормової бази. Ще напередодні жнив правління артілі виділило необхідну кількість людей, машин і тягла для заготівлі кормів, зокрема для закладкі^и- лосу та пожнивного посіву трав. Кормодобувна бригада, якою керує т. Губа, вже заклала значну частину раннього силосу та зібрала і заскиртувала сіно на площі 110 гектарів.Одночасно з'проведенням збиральних робіт, заготівлею кормів не припиняють роботи і будівельники. В гарячу пору жнив триває спорудження корівника на 140 голів, свинарника на 100 голів та зерносховища на 150 тонн.В обстановці великого політичного і трудового піднесення, викликаного рішеннями червневого Пленуму ЦК КПРС і пленуму ЦК КП України, колгоспники і механізатори артілі ім. 18 з’їзду ВКП(б) зобов’язались всі роботи провадити комплексно.
В. СИВЕРИН.

Частина юнаків і дівчат виявила бажання піти на скиртування соломи й полови. І на цих роботах молодь показує зразки сумлінної праці. 9 липня комбайновий агрегат, який вони обслужують, скосив 15 гектарів озимої пшениці.Окремі юнаки і дівчата, не зайняті на жнивах, провадять вивозку перегною на поля під урожай майбутнього року. Комсомольці Петро Щуиін, Михайло Кравченко та інші мають на своєму рахунку по 70 тонн вивезеного перегною.
І. ГРУЗІН,
колгоспник.

Миколи Ярошенка. За 10 годин 
цей агрегат здатний очищати до 
100 тонн зерна. Обслужують його 
лише три колгоспники.

Всього на токах колгоспів облас
ті зараз встановлено більше ти
сячі потужних зерноочисних агре
гатів. Багато з них сконструйова
но сільськими раціоналізаторами.



Неділя, 11 липня 1954 р. СТАЛІНСЬКИЙ ПРАПОР ЗНЕУХИЛЬНО ПІДВИЩУВАТИ ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ
Як працюють підприємства міста в другому півріччі

Впровадимо передові методи
І. ЧЕРНЕГА -

начальник дільниці шахти № 2-3.Гірники шахти, готуючи достойну зустріч Дню шахтаря, зобов'язалися до свого свята дати понад восьмимісячний план 9 тисяч тонн вугілля. Взяте зобов’язання перетворюємо в життя.Шахта виконала план першого півріччя. Вступивши в друге півріччя, ми посилюємо напруженість в труді, боремось за кращі показники в роботі.Колектив успішно завершив план першої декади липня. У ряди передовиків вийшли гірники нашої дільниці. Особливо наполегливо трудяться зміни гірничих майстрів тт. Якубовського і Осташка. Кожна з них видобуває по 50—60 тонн вугілля понад змінне завдання.Високопродуктивно працюють наваловідбійники Микола Бойко, Микола Рибак, Іван Рубан. При нормі 13 вони видобувають 20— 22 тонни вугілля.Хоч ми план і перевиконуємо, але працювати можемо і повинні краще. І на шахті в цілому, і на
Посилюємо роботу серед новаторів 

виробництва
Т. ЗАЇКІН -

голова завкому рудоремонтного заводуВ цехах заводу шириться соціалістичне змагання за достой- шу зустріч Дня шахтаря. Достроково виконавши план першого півріччя, трудівники нашого підприємства в липні посилюють напруження в роботі.Колектив бореться за те, щоб до шахтарського свята змонтувати і пустити в експлуатацію півторатонну електропіч, відремонтувати 9 парових машин, провести контрольну зборку шести парових машин з пресами, випустити товарної продукції на два мільйони карбованців.У змаганні попереду йде чер- вонопрапорний слюсарний цех, очолюваний т. Бржезинським. В
Досвід новаторів виробництва —в маси!

Передову технологію—у виробництво!Колективи двадцяти восьми передових підприємств Москви і Московської області почали широкий рух за дальше зростання продуктивності праці, за дострокове виконання державного плану 1954 року з усіх кількісних і якісних показників. Разом з іншими промисловими підприємствами Південного Уралу це патріотичне починання гаряче підтримав колектив Челябінського тракторного заводу імені Й. В. Сталіна.Ми, тракторобудівники, добре розуміємо, що країна жде від нас дальшого збільшення випуску потужних тракторів, моторів і запасних частин. Машини, які випускає наше підприємство, повинні відіграти велику роль в піднесенні соціалістичного сільського господарства, в освоєнні 

третій дільниці зокрема, є багато недоліків в організації праці, використанні внутрішахтного транспорту, веденні підготовчих робіт. Ліквідувати недоліки, навести зразковий порядок в кожному вибої, домогтись планомірної, ритмічної роботи — ось до чого спрямовані наші зусилля.Зараз ми працюємо над тим, щоб впровадити металеве кріплення, яке з успіхом застосовують гірники ткібульської шахти імені Молотова. Вже виготовлено 13 рам. Здійснення передового методу дозволить піднести культуру виробництва, щомісяця економити сотні кубометрів лісоматеріалу.Трудівники дільниці, змагаючись за дальше підвищення продуктивності праці, поставили перед, собою завдання — протягом липня і серпня видобути понад план два ешелони палива. Ми певні, що своє зобов’язання виконаємо з честю.

червні цех виконав місячний план на 151 процент, а за 8 днів липня — 12-денне завдання.В ході змагання підвищується продуктивність праці. Так, слюсарі Василь Бондаренко, Костянтин Вдовенко, Федір Лук'яненко, Петро Потапов дають по 160— 180 процентів норми.Слюсарі викликали на змагання інструментальників. Обидва колективи наполегливо борються за підвищення кількісних і якісних показників.Нами приділяється особлива увага поліпшенню організації праці, впровадженню передових методів, посиленню роботи серед новаторів виробництва.

★
Розповідь знатного технолога 

Челябінського тракторного 
заводу

Н. НОРЕЦЬ

★великих масивів цілинних і перелогових земель.Челябінський тракторний завод працював в минулому році неритмічно, не виконував плану. Допускались перевитрата коштів і надурочні роботи. В нинішньому році колектив заводу значно поліпшив свою роботу і достроково завершив план чотирьох місяців.Але в роботі заводу є і серйозні недоліки, які необхідно швидко усунути. В боротьбі за дальше піднесення продуктивності праці, зниження собівартості і підвищення якості випускаємо!

Редакція газети „Сталін
ський прапор" звернулась до 
керівників підприємств і діль
ниць з запитанням, як вироб
ничі колективи працюють в 
другому півріччі, як здійс
нюють взяті соціалістичні 
зобов'язання?

Нижче вміщуємо їх від
повіді.

Закріплюємо 
успіхи

І. ОТАРАШВІЛІ — 
начальник дільниці 
кар’єроуправлінняВ місті споруджується багато житлових будинків і культурно- побутових закладів. Успіх виконання плану будівництва в значній мірі залежить від забезпеченості дільниць будівельним матеріалом.Наш кам’яний кар’єр покликаний забезпечувати ЇХ щебенем, каменем, піском. Завдання першого півріччя нами перевиконано. Нині, закріплюючи успіхи, нарощуємо темпи. Цьому сприяє соціалістичне змагання на честь Дня шахтаря.Завдання першої декади липня нами значно перевищено. Серед бутоломів самовідданою працею відзначається т. Бахмацький, який щодня виробляє по півтори-дві норми.Гірники прагнуть дати більше будівельних матеріалів, підвищити продуктивність праці на 5 процентів, знизити собівартість продукції.

Ворошиловградська область. Колектив пе
редової в тресті „Краснодонвугілля" шахти № 2 
„Північна" на честь Дня шахтаря змагається з 
гірниками шахти №3 „Північна" комбінату „Рос- 
товвугілля". За перші п'ять місяців цього року 
гірники шахти № 2 „Північна" видали на-гора 
15 ешелонів вугілля понад план. Бригада вибій
ників першої дільниці шахти, якою керує С. Т. До- 
рофеєв. виконала виробниче завдання травня на 
170 процентів.

На знімку: бригада т. Дорофеєва перед спус
ком в шахту.

Фото В. Войгенка. (Прескліше ТАРС).

продукції дуже важливо широко застосувати у виробництво передову технологію. З цією метою технологи нашого заводу вирішили розробити і впровадити в першому півріччі 500 нових, прогресивних технологічних процесів. Передбачається розширення застосування пневматики і пружної маси (гідропласта) для створення високопродуктивних конструкцій різних пристосувань, а також більш широке впровадження силового різання, швидкісного зубофрезерування і шліфування, заміна фрезерування зовнішнім протягуванням, механічний обробіток ряду деталей холодною висадкою і т. д.До 1 травня технологи заводу розробили і впровадили у виробництво понад сто прогресивних технологічних процесів. При цьому враховувався досвід передо

На високому рівні
М. ПИСЬМЕННА -

головний інженер швейної фабрики.Понад план першого півріччя колектив Олександрійської швейної фабрики видав продукції більше як на 500 тисяч карбованців. Продуктивність праці кожного робітника становить 132 проценти.З перших днів другого півріччя фабрика продовжує працювати на високому рівні. 9 липня ми виконали завдання, розраховане на 10 днів. З випередженням графіка йдуть зміни тт. Мірошниченка і Кахна.Для забезпечення дальшого підвищення продуктивності праці і поліпшення якості продукції, вдосконалюємо технологічний процес. В пошивочному цеху 1
Збільшуємо випуск першосортної продукції

І. САМІНСЬКИЙ -
директор гудзикової фабрики.Продукція нашої фабрики відома далеко за межами області. Її охоче беруть швейні підприємства Горького, Молотова, Риги, Ташкенту та інших міст Радянського Союзу.Фабрика успішно виконала план першого півріччя і зараз продовжує нарощувати темпи. Якщо в першому півріччі ми дали 50 процентів продукції першого сорту, що перевищило встановлені планові завдання, то тепер боремось за доведення випус

виків не лише свого, але й інших заводів країни.Вся робота по впровадженню більш удосконаленої технології проходить за широкою участю майстрів і рядових виробничників. Перш ніж впровадити новий технологічний процес, його переваги ретельно обговорюються нацеховій технічній раді, а також у відділі головного технолога. Автор нового технологічного режиму розповідає про те, чим відрізняється його пропозиція від діючої технології, на скільки вона підвищує продуктивність праці, економить сировину і матеріали. Така організація справи зобов’язує кожного технолога зі всією відповідальністю займатися розробкою нової технології, тримати тісний зв’язок з новаторами виробництва, широко використовувати технологічну літера-Технологи холодноштампового виробництва тт. Кальчепко і Чорногребель розробили і впровадили у виробництво новий ме

встановлюються спеціальні машини для намітки бортової парусини. Впроваджується мала механізація для обстрочки і сточки швів, виготовляються колодки для прасування тощо.Здійснюються раціоналізаторські пропозиції. Механік фабрики т. Регуненко зайнятий зараз виготовленням машини власної конструкції, яка буде пришивати матерчаті ярлики на готову продукцію. Раніш цю роботу виконували три чоловіка вручну. З пуском машини висвободиться двоє робітників, підвищиться продуктивність праці, знизиться собівартість виробів.

ку першосортної продукції до 55 процентів.У нас поліпшуються методи роботи. Замість ручного пересіву ракушки застосовано механічний. Це полегшує працю робітників і економить сировину.В ці дні добре працюють бригади, очолювані тт. Дончен- ком, Репеньком, Грановським. Вони дають по 130—150 процентів змінного завдання.Фабрика достроково виконала декадний план.

тод обробітку нижнього кожуха радіатора. Суть його полягає в сполученні операцій штамповки і проколки отворів при виготовленні кожуха. Це новшество дозволило знизити трудоємкість виготовлення деталі на ЗО процентів, набагато скоротити цикл її обробітку, висвободити верстат, а також двох робітників.Високу оцінку одержав технологічний процес виготовлення крила трактора, розроблений технологом т. Ступіним. Нова технологія зменшила витрати металу при виготовленні кожного трактора на 6 кг, поліпшила поточний процес виробництва деталі і дозволяє економити понад 100 тисяч карбованців на рік.Значних результатів досяглії технологи —ливарники і ковалі. Сорок технологів ливарного виробництва зобов’язались в першу чергу впровадити прогресивну технологію на тих деталях, при
(Закінчення на 4-й стор.).
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Куточок сатири і гумору В країнах народної демократії
РОЗВИТОК ПОЛЬСЬКОЇ МЕТАЛУРГІЇ

Небезпечний номер
В колгоспі ім. Ворошилова (голова правління 

т. Жежеря) не дбають про заготівлю кормів для громад
ської худоби.

Тут з плану 2100 тонн не закладено жодного грама 
силосу. А з площі 501 гектар скошено тільки 290 гектарів 
сіна. 1 того спромоглися заскиртувати всього з площі 
80 гектарів.

Не збалансувати!
Рис. І. Семенова.

Не працює поршнева
Керівники Користівської МТС (директор т. Жук) 

направили в колгосп ім. Сталіна, Бандурівської сільради, 
непідготовлений до збирання врожаю самохідний агрегат 
комбайнера Прокопенка. Внаслідок чого три дні простояв 
він, не скосивши жодного гектара. Довелось в загінці 
замінювати поршневу групу.

Не працює поршнева 
В моторі стальному, 

Треба ж статись у жнива 

Лихові такому?!

Мовчазний стоїть комбайн 

Край села в загінці,

А про зібраний врожай 

Подавай у звіті.

За три дні з початку жнив,

В газеті «Сталінський прапор» від 20 червня ц. р. в «Куточку сатири і гумору» була вміщена кореспонденція про незадовільну роботу медпункту Семенівського вуглерозрізу, на який покладено
Передову технологію—у виробництво!

(Закінчення).виготовленні яких особливо великий брак. Наприклад, великий брак одержується при відливці масової і відповідальної деталі— гільзи дизельного мотора. Техпо- лог чавунноливарного цеху № 2 т. Тунік, розробивши нову технологію, домігся того, що зараз брак на цій дільниці зменшився в три рази. Впровадження прогресивної технології дозволило скоротити брак і на виробництві головки блоку. Все це помітно підвищило продуктивність праці в ковальських цехах, поліпшило умови праці на виготовленні трудомістких виробів.Тепер технолог т. Томіліи, конструктори тт. Дементьєв і Альберт закінчують оснащення розробленої ними поточної лінії на штамповці колінчатих валів трактора «С-80». Важка операція 

В жаркий час роботи 

Прокопенко накосив... 

Ноль і стільки ж сотих.

Чуха вуха комбайнер

Знай міня деталі, 

Бо механік й інженер

Цілу зиму спали.

Михайло САВЧЕНКО.

Село Баидурівка.

СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУПІВ

„Швидкій допомозі потрібна допомога"обов’язок подавати швидку допомогу трудящим с. Димитрово.Як повідомила заступник завідуючого міським відділом охорони здоров’я тов. Цупікова, факти, наведені в кореспон
обертання заготовки колінчатого валу під час обробки буде тепер здійснюватись механічним кан- товачем, який діє синхронно з ходами бабки молота. Гаряча правка валів виноситься на окремий, меншої потужності молот. Ця поточна лінія дозволяє піднести продуктивність штамповки колінчатих валів на 15 процентів.Технологи тт. Аристов і Хлєв- ной впроваджують технологію штамповки клапанів трактора з застосуванням нагріву заготовок струмами високої частоти і високопродуктивної їх різки. Це поліпшує якість штамповки, вдвічі збільшує стійкість інструменту, а продуктивність праці підвищується більше як на 10 процентів.Багато творчості виявляють також інженери, техніки і робітники інших цехів заводу.

„Середній ремонт"
(Г умореска)Отой «середній ремонт», що зроблений в пізню осінь минулого року рембудконторою міськ- комунгоспу (тоді зав. міськко- мунгоспом був Кашуричев, а контору очолював Ступа), наводить сум і страх на сім’ю громадянина Олейнікова Івана Артемовича, яка проживає в квартирі № 44 по вул. Леніна.Ще в червні 1953 року подав заяву до комунгоспу т. Олейніков. Просив зробити ремонт у квартирі, в якій стеля завалюється. Відтоді і почалися митарства.Приходив у комунгосп, там радили йти в рембудконтору. В рембудконтору приходив — радили йти в комунгосп.Довго отак ходив, оббивав пороги громадянин Олейніков.І врешті змилувались. В листопаді, тобто через півроку, у квартиру Олейнікова зайшло три чоловіка з двома дрючками.—Середній ремонт будемо робити,—заявили рембудівці.Повтикали в стелю дрючки посеред кімнати і пішли собі. А стеля після такого «середнього ремонту» ще більш загрожує обвалом. Щоб уникнути небезпеки, дружина Олейнікова з двома малими дітьми кожної ночі йде до сусід.А громадянин Олейніков, виявляючи незвичайну сміливість, спить поки що дома і продовжує оббивати пороги кабінетів теперішнього завідуючого міськко- мунгоспом т. Глушка та начальника рембудкоптори т. Пазарова.Олейніков просить тепер, щоб після «середнього ремонту» в його квартирі просто полагодили стелю.

Тарас ШИПШИНА.

денції, підтвердились.Вжито заходів для поліпшення медичного обслужування населення. Найближчим часом в селищі Димитрово буде відкрито постійний пункт швидкої допомоги.
Особисто мною розроблена прогресивна технологія виготовлення вкладишів підшипників тракторного мотора, що підвищить продуктивність праці і дозволить зекономити до 500 тисяч карбованців на рік.Впроваджуючи передові технологічні режими, ми вже в цьому році зможемо скоротити час на виготовленні трактора на 35— 40 годин, знизити витрати металу на трактор на 60—70 кг і різко зменшити брак.На нашому заводі наявні великі виробничі резерви. Наполеглива боротьба за найбільш повне використання цих резервів дозволить челябінським тракторобудівникам різко підвищити продуктивність праці, збільшити випуск продукції для потреб народного господарства.

Реалізуючи завдання шестирічного плану, польські металурги добилися значного зростання випуску продукції металургійної промисловості. В минулому році, наприклад, у Польщі було виплавлено понад 3,6 мільйона тонн сталі — в 2,5 раза більше, ніж у довоєнний період.За 20 років існування буржуазно-поміщицької Польщі в країні не було збудовано ні одного металургійного підприємства. За роки народної влади реконструйовано і збудовано 13 доменних печей, близько ЗО мартенівських печей, введено в дію 9 прокатних цехів. На заводі «Бобрек»
ЗРОСТАННЯ РЯДІВ КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ 

КИТАЮНеухильно рік у рік зростають ряди Комуністичної партії Китаю — керівної сили соціалістичного будівництва країни.Тільки в провінції Хебей у період з липня минулого року по червень цього року число членів
ТРУДЯЩІ КНДР ВІДБУДОВУЮТЬ НАРОДНЕ 

ГОСПОДАРСТВО4 липня на металургійному комбінаті в місті Нампхо відбувся пуск доменної печі. В роки війни американські інтервенти повністю зруйнували цей комбінат. Завдяки самовідданій праці 
Олександрійське медичне училище 

оголошує набір учнів на 1954—1955 
навчальний рік

Прийом поновлено в зв‘язку з реорганізацією школи. 
Приймаються юнаки і дівчата, що закінчили 7 і 10 класів 
на фельдшерський відділ, бо сестринських і акушерських 
груп не буде.

З освітою 7 класів строк навчання 3 роки, з освітою 10 
класів—2 роки.

У вечірні групи фельдшерів приймаються особи обох ста
тей, які працюють на виробництві.

Вступники з освітою за 7 класів здають екзамени: з ук
раїнської мови і літературного читання (письмово і усно), з 
російської мови і літературного читання (письмово і усно), 
математики (письмово і усно), Конституції СРСР.

Вступники з освітою за 10 класів здають екзамени: з ук
раїнської мови і літератури (письмово—твір і усно), російської 
мови і літератури (письмово—твір і усно), історії СРСР.

Заяви приймаються до 1-го серпня. Екзамени з 1-го 
по 20 серпня.

До заяви необхідні такі документи: документ про освіту 
(в оригіналі), свідоцтво про народження (в оригіналі), автобіог
рафія, три фотокартки, довідка про стан здоров'я.

Початок навчання з 1 вересня.
Адреса училища: м. Олександрія, вул. Пролетарська, № 7.

ДИРЕКЦІЯ.

Вечірня школа робітничої молоді № 2 
провадить набір учнів у 5 — 10 класи 

на 1954—55 навчальний рік.
Від вступників потрібні такі документи:

Заява, автобіографія, довідка про освіту, справка і ха
рактеристика з місця роботи.

Особи, що не мають документа про освіту або мають 
перерив у навчанні більше двох років, складають вступні ек
замени за попередній клас з 10 по 25 серпня.

Прийом заяв до 10 серпня щоденно з 18 до 20 години 
вечора.

Адреса школи: селище Перемога, вул. Шкільна, № 13.
ДИРЕКЦІЯ.

Народний суд 1 дільниці м. Олександрії визнав безвісті відсут 
нього громадянина Кравченка Андрія Аксентійовича—померлим.

встановлено радянський блюмінг, який дозволив значно підвищити виробництво прокату.Тепер у країні розгорнуто будівництво ряду великих об’єктів металургійної промисловості. Найважливішим з них є будівництво металургійного комбінату. «Нова Гута» імені В. І. Леніні під Краковом. У цьому році комбінат частково стане до ладу. Він даватиме щороку півтора мільйона тонн сталі — це більше, ніж давали всі 23 металургійні підприємства Польщі в довоєнний період.

партії зросло на 48 тисяч чоловік. Більшість новоприйнятих у ряди КПК це — герої праці, передовики виробництва, активісти сільськогосподарської виробничої кооперації.

корейських патріотів він швидко відбудовується.Перед пуском доменної печі відбувся мітинг._________________ (ТАРС).
Редактор В. МАЛЕНКО.

Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 62.

БК-04524. Олександрійська міська друкарня Кіровоградськогв обласного управління культури, м. Олександрія, вул. Шевченка, 71. Зам. № 1417. Т. 5.000



Пролетарі всіх країн, єднайтеся] Рік видання ХХУ-й

СТАЛІНСЬКИЙ
ПРАПОР

ОРГАН ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО МІСЬККОМУ ТА РАЙКОМУ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ, МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД 

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

№ 84 (4069)

Середа

14
липня 
1954 р.

Ціна 15 коп.

У вирішенні величного завдання пере
творення Радянського Союзу в країну 
достатку особливо важлива і відпові
дальна роль важкої індустрії і, зокрема, 
вугільної промисловості, покликаної забез
печувати все народне господарство країни 
високоякісним паливом.

Збільшувати видобуток 
вугілля і вскришу породи

По нашій Батьківщині
Українські шахтарі ино- 

'"сять великий вклад у справу 
розвитку паливної бази краї
ни. На відбудованих і иово- 

Тзбудованих шахтах Донбасу 
і на створених у післявоєнний 
період вугільних підприємст
вах Кіровоградської і Чер
каської областей видобуває
ться вугілля майже на ЗО 
процентів більше, ніж видо
бувалося в Українській РСР 
в 1940 році, і в 2.3 рава 
більше, ніж видобувалось в 
усій царській Росії в 1913 
році.

Але, хоч досягнуті великі 
успіхи, вимоги, іцо ставлять
ся нині перед вугільною про
мисловістю, / зобов’язують 
працювати краще, багато про
дуктивніше. До- цього закли
кають в своєму зверненні 
учасники республіканської 
наради працівників вугільної 
промисловості.

Щоб впоратись із зросли
ми завданнями, які зараз 
стоять перед вугільниками, 
треба привести в дію внут
рішні резерви, повністю за
вантажити машини і механіз
ми'. неухильно підвищувати 
продуктивність праці.

Між тим, па ряді підпри
ємств Олександрії наявні 
можливості використовують
ся погано. Бичем виробниц
тва стали простої машин, ме
ханізмів, лав. На шахті 
№ 2-3, наприклад, простої в 
очисних вибоях щозміни за 
бирають по 2 — 3 години. 
Здебільшого це є результа
том недоброякісної підготов
ки лав, незадовільної роботи 
внутрішахтного транспорту.

Не краще справи на Бай- 
даківськоіму і Семеніівському 
вуглерозрізах. Тут екскава
тори дають лише 60 процен
тів своєї продуктивності. Че
рез простої тільки Семен,іів- 
ський розріз з початку року 
недодав до плану близько 
десятка ешелонів вугілля і 
сотні тисяч кубометрів по
роди.

Нема 1 не може бути ні
якого виправдання тому, що 
підприємство, оснащене бага
тющою новою технікою, від
стає, працює ривками!

Літо — найбільш сприят
ливий період для роботи гір
ників. Сьогодні вирішується 
доля завтрашнього плану ви
добутку вугілля. Отже бойо
ве завдання вскришниіків по
лягає в тому, щоб підготува
ти видобувникам фронт ро
біт, створити перехідні запа

^уда в рахунок грудня
Колектив найбільшого в Кри

ворізькому басейні кар’єру «Пів
нічний» рудоуправління «Інгу

си вугілля, готового до вий
мання.

Треба максимально вико
ристати кожну годину, щоб 
взимку чітко, безперебійно 
працювали вугільники, щоб 
вони не вдавались до штур
мівщини.

Проте на вскришіниїх діль
ницях ще не відчувається 
потрібного напруження. Від
вально-транспортні ■ мости, 
які дають більше половили 
всієї вскриші, працюють не 
на повну потужність, допус
кають брак. Так, вскришна 
дільниця Ваійдаківсьного роз
різу, очолювана т. Баніним, 
неякісно веде зачистку верх
нього уступа, на кровлі ша
ру залишаються великі недо
бори, в результаті екскаватор 
РС-350 до 50 процентів ро
бочого часу вантажить не ву
гілля, а породу.

Головною, вирішальною 
умовою збільшення видобут
ку палива і вскриші породи 
є правильне використання 
гірничого обладнання, повна 
ліквідація простоїв, впровад
ження передових методів, 
піднесення рівня керівниц
тва шахтами, розрізами, 
дільницями, бригадами.

Велика роль в цій справі 
належить не тільки команди
рам виробництва підпри
ємств, але й апарату тресту 
«Оленсандр’явулілля». На 
жаль, працівники відділів 
тресту не подають практич
ної і ділової допомоги на 
місцях. Вина в цьому 
керівників тресту тт. Альо- 
шина і Шпектороіва, які слабо 
займаються питаннями ді
яльності апарату, не виявля
ють потрібної вимогливості 
до нього.

В тресті не позбулись кан
целярських методів роботи. 
Живе, оперативне керівниц
тво підмінюють засіданнями, 
нарадами, перекличками по 
телефону. Багато хороших 
промов виголошує т. Альо- 
шин, та користі від них мало: 
ряд підприємств відстає, до
пускає великі збитки.

Рішуче усунути недоліки 
в роботі, широко розгорнути 
дійове соціалістичне змаган
ня за піднесеная продуктив
ності праці, краще викорис
тання техніки — ось за що 
повинні по-справжньому взя
тись господарники, партійні 
і профспілкові організації 
вугільних підприємств.

Країна вимагає більше ву
гілля, і гірники Олександрії 
зобов’язані його дати.

♦

лець» відвантажив металургам 
перші тисячі тонн руди, видобутої 
в рахунок грудневого плану.

КАДРИ ДЛЯ ШКІЛ 
КРАЙНЬОЇ ПІВНОЧІ

В Тюмені відбувся черговий 
випуск педагогічного інституту. 
Вуз дав країні 124 викладачі ро
сійської мови і літератури, мате
матики, фізики, історії, географії.

На Крайній Півночі раніш не 
було шкіл. Ханти, ненці, сельку
пи були суцільно неписьменними. 
Тепер тут 309 початкових, семи
річних і середніх шкіл, понад 20 
спеціальних середніх учбових за
кладів. Тільки в Ханти-Мансій- 
ському і Ямало-Ненецькому окру
гах створено близько 100 шкіл- 
інтернатів, де на повному держав
ному забезпеченні вчаться і жи
вуть діти рибаків, мисливців, оле
нярів.

НОВІ ПІАХТИ

В Челябінському вугільному 
басейні стала до ладу нова «шахта 
№ 50-«Подозерная». З перших же 
днів роботи на шахті розгорнуло
ся змагання за високу продук
тивність праці, за видобування 
палива понад завдання.

Завершується будівництво нової 
шахти № б—7. Вона буде однією 
з найбільших у Карагандинському 
вугільному басейні. З введенням 
її в експлуатацію середньодобо
вий видобуток вугілля зросте тут 
на 5 процентів. У Караганді спо
руджується ще 12 шахт.

ГАЗИФІКАЦІЯ 
СТАЛІНГРАДА

У Сталінграді розгортається га
зифікація міського господарства 
на базі Арчедеиських родовищ 
природного газу. 8 липня було 
закінчене підключення до міської 
газорозподільної сітки останніх 
квартир в рахунок плану першої 
черги.

На газ переводяться опалю
вальні системи жилих будинків, 
комунальних і харчових підпри
ємств.

БУДІВНИЦТВО
НАЙБІЛЬШОГО

КНИГОСХОВИЩА
В ЛИТВІ

У Вільнюсі почалось споруджен
ня найбільшого в Литві книгосхо
вища — чотириповерхового будин
ку Державної бібліотеки Литов
ської РСР. Крім книгосховищ, 
двох головних читальних залів і 
залу видачі книг, тут розмістять
ся читальні зали наукових пра
цівників, дитячий, юнацький, лек
ційний, виставочний та інші.

В бібліотеці зберігатиметься 
понад три мільйони книг.

Вручення міжнародної Сталінської премії Ізабеллі Блюм
9 липня в Свердловському за

лі Кремля член Комітету по між
народних Сталінських преміях 
Ілля Еренбург вручив диплом і 
золоьу медаль лауреата міжна
родної Сталінської премії «За 
зміцнення миру між народами» 
видатній громадській діячці Бель
гії, депутатові парламенту Іза
беллі Блюм. ІІа урочистій цере

Нарада передовиків сільського 
господарства Сибіру

В Новосибірську закінчила 
свою роботу нарада передовиків 
сільського господарства Сибіру.

В роботі наради взяв участь 
перший секретар Центрального 
Комітету Комуністичної партії 
Радянського Союзу товариш 
М. С. Хрущов.

Товариш М. С. Хрущов відві
дав колгоспи, радгоспи, трактор
ні бригади Омської області і Ал
тайського краю і ознайомився з 
ходом виконання рішення Пле
нуму ЦК КПРС про дальше збіль

ВИПУСКНИКИ СІЛЬСЬКИХ ДЕСЯТИРІЧОК 
ІДУТЬ НА РОБОТУ В КОЛГОСПИ

Майже двом тисячам юнаків і 
дівчат сіл Закарпаття вручені 
атестати зрілості. Багато випуск
ників середніх шкіл ідуть на ро
боту в колгоспи, радгоспи, в 
культосвітні заклади.

ПІСЛЯУКІСНІ І ПОЖНИВНІ ПОСІВИ 
НА УКРАЇНІ

Після дощів, які пройшли на 
початку липня, багато колгоспів 
України провели післяукісні і по
жнивні посіви зернових, кормових 
і технічних культур на десятках 
тисяч гектарів.

У лісостепових районах і в По
ліссі провадяться післяукісні по
сіви на ділянках, що звільнились 
після збирання сіяних трав. У 
південних районах почались по

Москва. Всесоюзна сільськогосподарська виставка. Павільйон 
„Землеробство*.

Фото Н. Грановського. Прескліше ТАРС.

монії були присутні діячі радян
ської культури і мистецтва, 
представники трудящих Москви і 
різних громадських організацій.

З теплими вітальними промо
вами виступили А. Г. Мордви
нок — президент Академії архі
тектури СРСР, 3. М. Гагаріна — 
від Антифашистського комітету 
радянських жінок, С. А. Китова 

шення виробництва зерна в краї
ні і про освоєння цілинних і пе
релогових земель.

11 липня на параді з великою 
промовою виступив товариш 
М. С. Хрущов, тепло зустрінутий 
учасниками наради.

Нарада передовиків сільського 
господарства прийняла звернен
ня до всіх колгоспників, кол
госпниць, працівників МТС, рад
госпів, заготівельних органів і 
спеціалістів сільського господар
ства Сибіру.

В сільські комсомольські орга
нізації з просьбою направити на 
вирішальні ділянки колгоспного 
виробництва звертаються сотні ді
тей колгоспників і лісорубів, що 
мають середню освіту.

жнивні посіви після оранки стерні 
колосових культур.

В нинішньому році в колгоспах 
республіки намічено провести 
післяукісні і пожнивні посіви різ
них сільськогосподарських культур 
на зелений корм і силос — 700 
тисяч гектарів і на зерно — 500 
тисяч гектарів.

(РАТАУ).

— від робітників і робітниць 
Московської шерстепрядильної 
Фабрики імніі М. І. Калініна і 
народній! артист СРСР М. І. Ца- 
рьов — від імені діячів радян
ської культури.

З увагою була вислухала про
мова відповідь Ізабелли Блюм.

(РАТАУ).
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П ар тій не життя

Посилюємо масово-політичну 
роботу серед хліборобів

Антон Павлович Чехов

Постанови Пленумів ЦК КПРС 
і ЦК КГІ України про підсумки 
весняної сівби, догляд за посі
вами, про підготовку до збиран
ня врожаю і забезпечення вико
нання плану заготівель сільсько
господарських продуктів у 1954 
році поставили відповідальні зав
дання перед партійними органі
заціями колгоспів, МТС, радгос
пів.

Від них вимагається ширше 
розгорнути соціалістичне зма
гання за старанний догляд за по
сівами, за своєчасне проведен
ня заготівлі кормів, збирання 
врожаю в стислі строки і без 
втрат, за повне використання 
техніки, високу продуктивність 
праці, за дострокове виконання 
планів державних заготівель і 
закупок всіх сільськогосподар
ських продуктів.

Виходячи з цих вказівок, пар
тійна організація нашої артілі й 
перебудовує всю масово-політич
ну роботу. Зразу ж після опуб
лікування в пресі ми обговорили 
постанову червневого Пленуму 
ЦК КГІРС на відкритих партій
них зборах. Комуністи, комсо
мольці й активісти села на збо
рах викрили ряд серйозних не
доліків, які мають місце в госпо
дарській діяльності правління 
артілі, а також в організаційно- 
партійній і масово-політичній ро
боті парторганізації.

Головна увага зборів була 
спрямована на дальше поліпшен
ня масово-політичної роботи се
ред колгоспників і механізаторів. 
Справедливими були докори на 
те, що останнім часом в нас мен
ше читається лекцій і доповідей, 
знизилась активність агітаторів.

Здійснюючи постанову партій
них зборів, ми негайно зібрали 
черговий семінар агітаторів, 
роз’яснили ті великі і почесні 
завдання, які покладаються на 
них в період збирання врожаю і 
хлібозаготівель.

Незабаром колгосп розпочав 
збирання врожаю. Разом з жат
карями в перший день жнив у 
поле, безпосередньо туди, де ви
рішується доля вирощеного вро
жаю, вийшли агітатори. Вони 
ще раз роз’яснили колгоспникам 
їх завдання, закликали до само
відданої праці і самі служать 
прикладом в роботі.

Так, агітатори комсомольці 
Анатолій Ратушинський і Воло
димир Стрижак за половину ро
бочого дня на косовиці виконали 
своє завдання на 102 проценти, 
їх приклад наслідували інші 
жаткарі і в’язальниці. Як ре
зультат, в перший день жнив у

Доповіді, бесіди, концерти
Серед колгоспників артілі 

ім. 18 з'їзду ВКП(б) широко роз
гортається масово-політична ро
бота. Доповідачі, агітатори роз'яс
нюють хліборобам постанови Пле
нумів ЦК КПРС і ЦК К1І Укра
їни про підсумки весняної сівби, 
догляд за посівами, підготовку і 
проведення жнив і заготівель 
сільськогосподарських продуктів.

Лекції для
Трудящі Байдаківської бри

кетної фабрики за останні два 
місяці прослухали близько 10 
лекцій і доповідей. 

колгоспі було скошено 12 гекта
рів хліба при завданні 10.

З перших же днів збирання 
врожаю на токи, в польові табо
ри, рільничі і тракторні бригади 
перенесені всі форми масово-по
літичної роботи. Агітатор—заві
дуюча бібліотекою т. Дон — 
підібрала і винесла в поле по
трібну літературу і в час відпо
чинку організувала читку газет 
і книг для колгоспників і меха
нізаторів. Добру ініціативу проя
вив секретар комсомольської ор
ганізації Григорій Романко. Він 
організував при сільському клу
бі драматичний гурток, який 
підготував п’єсу Кропивницького 
«Дай серцю волю, заведе в не
волю» і перед жнивами показав 
її хліборобам.

Надійною опорою правління 
колгоспу і парторганізації вис
тупають комсомольці. Недавно на 
комсомольських зборах було об
говорено питання про участь 
комсомольців і молоді в збиранні 
врожаю і хлібозаготівлях. Збори 
розкріпили комсомольців за ок
ремими ділянками робіт, виділи
ли групу молоді для подання до
помоги тваринникам у справі 
нагромадження кормів для гро
мадської худоби. Молодь нині 
успішно працює на заготівлі си
лосу.

Жнива в артілі в розпалі. Кол
госпники і механізатори все шир
ше розгортають змагання за сти
слі строки збирання врожаю і до
строкове виконання державного 
плану хлібозаготівель. Партійна 
організація посилює масово-по
літичну роботу серед хліборобів 
і цим мобілізовує їх на успішне 
вирішення поставлених завдань.

Силами агітколективу в пер
ший день в полі і на токах про
ведено 8 бесід. З кожним днем 
кількість бесід і прочитаних лек
цій збільшується, наростають 
темпи і якість збирання хліба, 
все ширше розгортається хлібо
здача, не припиняється обробіток 
посівів, заготовляються корма 
для худоби.

На основі дальшого поліпшен
ня організаційно-партійної і ма
сово-політичної роботи, розгор
тання соціалістичного змагання 
ми забезпечимо безумовне вико
нання завдань по крутому підне
сенню всіх галузей колгоспного 
виробництва, доб’ємось дальшого 
зміцнення громадського господар
ства і зростання матеріального 
добробуту колгоспників.

А. ШВИДКИЙ, 
секретар парторганізації кол

госпу ім. 12-річчя Жовтня.

Члени редколегії колгоспної 
стінгазети Олександра Варламова, 
Галина Порплиця і Павло Вишне- 
зецький випустили черговий, 27 
номер стінгазети, присвячений 
жнивам і хлібозаготівлям.

Агіткультбригада сільського 
клубу за час жнив виступила пе
ред хліборобами з трьома кон
цептами. о. СВИРИДОВ.

трудящих
До читання лекцій партійне 

бюро залучає господарників, ін
женерів і техніків фабрики.

П'ятдесят років тому, 15 лип
ня 1904 р., вмер великий ро
сійський письменник Антон Пав
лович Чехов. Його життя було 
коротке, він прожив 44 роки, але 
літературно-художня спадщина 
його величезна. Вона велика не 
тільки числом написаних ним 
творів, а насамперед їх значен
ням в історії російської куль
тури.

Чехов був продовжувачем пе
редових традицій вітчизняної лі
тератури. Він палав ненавистю 
до деспотизму, до поліцейіцини, 
був пройнятий глибокою любов’ю 
до простих людей. Горе народне 
глибоко зворушувало його чуйну, 
вразливу душу. Своїми творами 
він збуджував почуття гніву і 
протесту проти рабських умов 
життя.

Спочатку Чехов виступав з 
невеликими гумористичними опо
віданнями, з яких склалися 
збірки «Казки Мельпомени» 
(1884), «Строкаті оповідання» 
(1886) І «В сутінках» (1887). 
За останню збірку Академія на
ук присудила йому Пушкінську 
премію. Вже в цих ранніх опові
даннях, коротких, веселих, до
тепних, все сильніше й сильніше 
звучали ноти викриття.

Простий сюжет оповідання 
«Смерть чиновника», але вели
ка його сила викриття. Пере
буваючи в театрі, дрібний чи
новник випадково чхнув на ли
сину свого начальника і після 
багатьох спроб виправдатися, 
спокутати свою «провину» — 
вмер. В цьому оповіданні Чекова 
в усій оголеній потворності з’я
вилася задушлива обстановка 
життя в царській Росії.

В іншому оповіданні —«Унтер 
Пригаибєєв» — письменник під
нісся до величезного сатирич
ного узагальнення. Пришибєєв 
скрізь і в усьому бачить крамо
лу; в селі він переслідує наймен
ший прояв вільнодумства. Це 
жандарм і сиіцпк по духу. Всі 
ці якості прищеплені йому само
державно-поліцейським режимом 
80-х років, коли лютувала чорна 
реакція.

Чехов бичував обивательщину, 
міщанство, застій і задуху в гро
мадському житті. Особливою си
лою відзначаються такі його по
вісті і оповідання, як «Палата 
№ 6», «Агрус», «Людина в фут
лярі», «Іонич» та інші.

«Палата № 6» була сприйнята 
сучасниками як типове зобра
ження тюремного режиму цар
ської Росії. Повість ця справила 
величезний вплив на молодого 
В. І. Леніна.

До 50-річчя
Трудящі міста і району широко 

відзначають 50-річчя з дня смерті 
великого російського письменника 
Антона Павловича Чехова.

В бібліотеках організовані 
книжкові виставки, проводяться 
читки творів та бесіди про жит
тя і творчість А. П. Чехова.

Великою популярністю серед 
читачів міської бібліотеки корис
туються книжкова виставка з чо
тирьох розділів та бібліотечні пла
кати, присвячені видатному 
письменникові.

Бібліотекарі тт. Капелюхина, 
Чаус та інші проводять бесіди з 
читачами на абонементі про жит
тя і діяльність Чехова.

Загальновідомим став образ лю
дини в футлярі — учителя Бє- 
лікова, який був грозою міста, 
душителем усіх світлих пори
вань.

Пришибєєви і Бєлікови нама
галися заморозити Росію, вбити в 
ній революційний дух. Сатирич
но зображуючи такі фігури, Че
хов запалювався вірою в те, що 
рано чи пізно зло буде знищене. 
Правда, Чехов не був революціо

нером, мало знав життя пролета
ріату. Тому він неясно уявляв 
собі, якими шляхами буде досяг
нутий перелом у житті Росії. 
Але він гостро відчував всю не
стерпність самодержавно-полі
цейських порядків і його твори 
силою безпощадної правди вихо
вували революційну свідомість. 
Повісті «Мужики» і «В яру» по
казували, до якої крайньої міри 1 
зубожіння і забитості було дове
дене село, до якої глибини роз
кладу доходили куркулі-крово- 
пивці, такі як Цибукін, в роди
ні якого розгорілася ворожнеча 
через багатство.

А. П. Чехов не тільки викри
вав. Він піднімався до найвищої 
поезії, коли писав про свою бать
ківщину. Його перу належить 
прекрасна повість «Степ», в якій 
образ батьківщини переданий 
найчудовішими поетичними бар
вами. Незадовго до смерті Антон 
Павлович написав оповідання 
«Наречена» — про те, як молоді 
талановиті люди ідуть в револю
цію. «О, коли б скоріше настало 
це нове, ясне життя, коли мож
на буде прямо і сміло дивитися 
в очі своїй долі, відчувати себе 
правим, бути веселим, вільним! 
— мріє героїня оповідання. —А 
таке життя рано чи пізно на-’ 
стане!».

В зрілу пору творчості Чехов

з дня смерті А.
В читальному залі обговорені 

п’єса «Вишневий сад» та опові
дання «Хамелеон».

Читки художніх та драматич
них творів організуються і серед 
трудящих підприємств міста. Агі
татори тт. Харченко та Залюбов- 
ська провели кілька таких читок 
серед робітників контори заліз
ничного транспорту, заводу «Чер
воний ливарник» та рудоремонт- 
ного заводу.

На ряді підприємств міста чле
нами міського відділення Това
риства для поширення політичних 
та наукових знань читаються 
лекції і доповіді про життя і 

створив своєрідні драматичні тво
ри — «Іванов», «Чайка», «Дядя 
Ваня», «Три сестри», «Вишневий 
сад», які відіграли величезну 
роль у розвитку російської дра- _ 
матургії і театрального мистец--4 
тва. Зображення чайки досі при
крашає завісу Московського Ху
дожнього Академічного театру.

Чеховські драми і особливо ос-^4 
тання з них — «Вишневий сад» 
показують руйнування дворян
ської Росії, хижацтво капіталіс
тичних ділків і народження но
вих демократичних сил.

Давно минуло те життя, яке 4 
зображував Чехов. Але його 
правдиві твори не старіють, бо 
вони пройняті прогресивними 
ідеями.

Чехов дорогий нам як чудовий, 
витончений майстер слова. Він 
вдумливо, наполегливо вчився у 
Пушкіна, Лєрмонтова, Гоголя, 
ІЦедріна, не повторював, а твор
чо розвивав їх досягнення. Він 
умів майстерно будувати сюжет, 
коротко, але виразно, яскраво 
розкривати психологію дійових 
осіб. Його проза музична. Неда
ремно Л. Толстой назвав Чехова 
Пушкіним у прозі.

За життя Чехов користувався 
великим визнанням і любов'ю 
передових демократичних шарів 
суспільства. Його п’єси станови
ли основу репертуару молодого 
Художнього театру. Чехов разом 
з Короленком демонстративно 
відмовився від звання академіка, 
коли цар Микола II в 1902 році 
виключив Горького з числа по
чесних академіків.

Навколо творчості Чехова про
вадилася гостра боротьба. Лібе
рально-буржуазна критика на
магалася представити ного «спів
цем занепаду і присмерків», по
бутописцем «похмурих і нудних 
людей». Справжню оцінку зна
чення творчості Чехова змогла 
дати марксистська критика, по
казавши, як глибоко розвинуті 
ним традиції передової російської 
літератури. Чеховські образи не
одноразово використовував В. І. 
Ленін для викриття політичних 
противників. За правильне розу
міння творчості Чехова багато 
років вперто боровся 0. М. Горь- 
кий, який бачив в ньому вели
кого друга Росії, непримиренного 
борця проти пошлості, • обива
тельщини, міщанства.

Радянські люди, а разом з ни
ми і все прогресивне людство 
шанують пам'ять Чехова, як од
ного з найвизначніших діячів 
російської і світової культури.

В. ПАНКОВ.

П. Чехова
творчість Антона Павловича Че
хова.

Сьогодні в міському Будинку 
культури відбудеться вечір, при
свячений 50 роковинам з дня 
смерті Антона Павловича Чехова. 
Після урочисто-траурної частини 
силами драматичного гуртка Бу
динку культури буде поставлена 
п’єса «Предложение» та прочита
ні уривки з творів письменника.

Учасники художньої самодіяль
ності клубу селища Димитрово 
поставлять п'єсу «Ведмідь».

Літературні вечори, присвячені 
Чехову, відбудуться також в се
лищі Октябрському та сільських 
клубах району.
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Кожному комбайнуповне навантаження
РАХУНОК ХВИЛИНАМ

На економічні теми

РЕЗЕРВИ ЗБІЛЬШЕННЯ 
ВИПУСКУ ПРОДУКЦІЇ

Хліба в артілі ім. 18 парткон- 
ференції достигли на великих ма
сивах. Організовано пішли в 
наступ комбайнери, щоб завер
шити почату колгоспниками і 
трактористами битву за високий 

^урожай.
Голова колгоспу Іван Олексі

йович Попов має рацію, заявляю
чи, що за 16 днів на цих маси
вах чорнітиме рілля. І справді, 
два потужні комбайнові агрегати 

/т умілих руках досвідчених воді
їв Анатолія Бугрія та Івана 
Рудненка швидко змінюють кра- 

-чг євид. Обидва комбайнери на зби
ранні хліба цього року відзна
чаються самовідданою працею. 
Але показовіші результати ро
боти в Анатолія Івановича Бугрія.

Потужний «Сталінець-6» про- 
■ ходить мимо нас. Злагоджено 

працюють механізми. З містка 
Анатолій Іванович пильно слід
кує за роботою кожного ланцюж
ка, кожної рухомої деталі. Хліб 
зрізається низько. До бункера 
сиплеться золотисте зерно пше
ниці. А вслід за комбайном за
лишається чорна смуга ріллі.

Марно шукати загублений ко
лосок. Досвідчений комбайнер 
удосконалив свій агрегат так, що 
хліб збирається без найменших 
втрат, поле одночасно з цим лу
щиться. Затримок у роботі немає.

— Торік, — розповідає тов. 
Бугрій, — зібрана площа вслід 
за комбайном гребками не під
грібалась, а тому залишені в 
стерні колоски лущильником

В колгоспі «Заповіт Леніна» 
(голова т. Ковбасенко) зволікаєть
ся збирання врожаю. Три потужні 
комбайнові агрегати, які працю
ють в цій артілі, за 5 днів зібра
ли лише 52 гектари пшениці.

В колгоспі відсутня боротьба з 
втратами зерна на збиранні. Ком
байни не устатковані зерновлов
лювачами. Відсутня на них тре
тя очистка, косовиця провадить
ся на високому зрізі — на 20— 
22 сантиметри. Відмовились тут і 
від ручного збирання колосків або 
загрібання їх кінними гребками. 
На ділянці вії гектарів, яку зби

На сінозаготовчих пунктах Ровенщини провадиться здача 
сіна державі.

На знімку: колгоспники сільгоспартілі ім. Дзержинського, 
Ровенського району, здають сіно державі на Ровенському сіноза
готовчому пункті

Фото А. Платонова. Прескліше РАТАУ.

Підприємства її організації Мі
ністерства нафтової п'роіиисловос- 
ті СРОР пробурять у цьому ро

приорювались. Низька була і 
якість збирання, тому що ком
байн косив на високому зрізі, за
лишаючи чимало полеглих колос
ків.

— Зваживши на минулорічні 
хиби, в цьому році ми свій агре
гат переобладнали. Вслід за аг
регатом ідуть гребки, які підгрі
бають залишені колоски.

Виконуючи взяті зобов’язання, 
Анатолій Бугрій з перших днів 
набрав високих темпів у роботі. 
9 липня він зібрав 16 гектарів 
при нормі 14, а вже 10 липня 
—19,5 гектара. З початку жнив 
він зібрав своїм агрегатом 120 
гектарів колосових.

— Завтра переїжджайте на 
іншу ділянку, — говорить облі
ковець тракторної бригади Ми
кола Нога, який щойно повер
нувся з МТС.

Але йому не дають договори
ти, засипають запитаннями:

— Як там? Хто на збиранні 
попереду? Хто найбільше скосив?

Микола Нога, буваючи щодня 
в машинно-тракторній станції, 
акуратно записує до блокноту 
виробіток комбайнерів і добре 
знає, що в колгоспах зони діяль
ності Олександрійської МТС по 
кількості скошених гектарів не
має рівних Бугрію. А по вико
нанню денних норм дехто зрів
нявся з ним.

Вчора Іван Рудненко, наприк
лад, зібрав 19 гектарів пшени
ці. Анатолія Бугрія не здивува
ла ця цифра. В числі своїх су

Втрачають час—втрачають урожай
рав комбайнер Литвиненко, на 
кожному квадратному метрі зали
шено по 20—25 колосків. Багато 
їх і на інших ділянках.Не скирту
ють тут соломи й полови.

В артілі «Заповіт Леніна» є 
250 працездатних колгоспників, 
велика кількість живого тягла, 
8 жаток. Крім цього, МТС надіс
лала сюди три комбайни. Це ство
рює всі можливості вчасно зібрати 
хліб, повним ходом провадити 
здачу хліба державі. Зволікання 
жнив у колгоспі пояснюється 

низькою трудовою ДИСЦИПЛІНОЮ се

1300 артезіанських свердловин у селах
ці 1.300 артезіанських свердло
вин для постачання вода (МТС, 
колгоспам іі радгоспам. Понад

перників він знає не одного 
Рудненка.

— А хто ще вищий виробіток 
має? — допитувався Анатолій.— 
По скільки збирають Іван Пів- 
няк, Павло Литвин?..

— Вони теж з нами зрівня
тись можуть.

Молоді колгоспники Федір Кра
вець та Іван Матяш, які тільки 
змінилися з соломополовокопни- 
теля, піднялись на площадку 
комбайна і насіли на помічника 
комбайнера Івана Бугрія.

— Темпи, дядьку Іване, під
вищувати треба, — говорили во
ни. — Якщо сьогодні працюва
тимемо так, як і вчора, то Іван 
Рудненко нас випередить.

Саме про темпи вів розмову і 
начальник агрегату. Умостив
шись поруч з трактористом Гри
горієм Льовочкіним, Анатолій 
Бугрій зосереджено розповідав 
про свої нові розрахунки.

—Машини наші працюють до
бре, хліб сухий, пора перевести 
трактора на третю швидкість. То
ді комбайн збиратиме 1,5 гектара 
за годину і ми можемо претенду
вати на 25 гектарів за робочий 
день...

Ширші стали загінки в пше
ничному масиві. Тракторист Гри
горій Льовочкін веде агрегат на 
третій швидкості. Вже по наслід
ках перших годин роботи було 
видно, що вчорашні показники 
будуть перекриті.

В. МАКОВЕЦЬКИЙ.

ред колгоспників та нерозпоряд
ливістю правління артілі. З 8 жа
ток жодна не працює на збиран
ні. І це в той час, коли багато 
колгоспників не беруть участі в 
збиральних роботах.

Про всі ці недоліки добре відомо 
директору МТС т. Жуку, виконую
чому обов'язки головного агроно
ма МТС т. Патюку та механіку по 
комбайнах т. Гуральнику, але їх 
візити до колгоспу не вносять ні
чого корисного для усунення не
доліків на збиранні врожаю.

Г. ГРЕЧАНЕНКО,
колгоспник.

Успіх комбайнера 
Івана Захарченка

Потужний комбайн «Сталінець- 
6» пливе по пшеничному полю. 
Його впевнено веде комбайнер Ко- 
ристівської МТС Іван Захарченко. 
Ритмічно гудуть мотори, безпе
ребійно працюють механізми. В 
бункер золотом ллється добірна 
пшениця.

Сутеніє. Випадає роса. Комбайн 
зупиняється. Результат — 24 
гектари зібраного хліба за робо
чий день. Завдання перевиконано 
майже вдвічі.

Іван Захарченко з перших 
днів косовиці набрав високих тем
пів. За 6 днів жнив в артілі 
ім. Сталіна він скосив 104 гек
тари хліба. Якість збирання від
мінна.

м. кошелєв.

500 свердловин з’являться в ра
йонах освоєння цілинних і пере
логових земель.

Олександрійський цегельний 
завод А» 2 Дпмитровського тресту 
систематично виконує і перевико
нує державний план, добивається 
високих економічних показників. 
Досягнуто це в результаті поліп
шення організації праці, впровад
ження передових методів, механі
зації трудомістких процесів.

З року в рік зростає випуск 
продукції. Варто навести такий 
приклад. Якщо в другому квар
талі минулого року план було ви
конано на 118 процентів, то вже 
за відповідний період нинішньо
го року — на 161 процент. Під
вищився виробіток всіх робітни
ків. Разом з цим значно зросла 
їх заробітна плата. Так, виван
тажник Степан Ненець заробляв 
раніше 70(1—720 карбованців. 
Тепер його заробіток становить 
1400—1500 карбованців. Виван
тажник Григорій Максимов 
одержував 940 карбованців, за
раз — 1375 карбованців.

Що сприяло підвищенню про
дуктивності праці? Це, насампе
ред, широке впровадження про
гресивних методів. Наш завод під
тримує постійні зв'язки з пере
довими цегельними підприємства
ми країни. В минулому році на 
Воронезькому, Харківському і ін
ших цегельних заводах побували 
передові виробничники тт. По
пов, Миакович, Дяченко та інші. 
Вони обмінялись досвідом роботи, 
запозичили кращі методи.

В свою чергу наш завод відві
дали цегельники Воронцовського, 
Городищенського, Юрківського і 
Кіровоградського цегельних за
водів. Зустрічі з новаторами до
помогли нам в роботі. Здійснив
ши метод лауреата Сталінської 
премії Павла Дуванова, ми збіль
шили випуск продукції з кожно
го кубометра каналу печі на 400 
—500 штук цегли протп вста
новленої норми.

Нами чимало зроблено для за
безпечення безперебійної роботи 
цеху обладнання. Тут організова
но третю зміну. Завдяки цьому 
в червні цех додатково випустив 
400 тисяч штук цегли-сирцю.

Механізовано і ряд трудоміст
ких процесів. Якщо недавно ва
гонетка з цеглою доставлялась до 
печі вручну, то тепер за допомо

На зльоті молодих виробничників
Зльот молодих виробничників 

підприємств тресту «Олександрія- 
вугілля» днями відбувся в місь
кому Будинку культури. Обгово
рювалось питання про виконан
ня піврічного плану і чергові 
завдання.

Чимало передовиків змагання, 
зокрема тт. Іванник, Курінний, 
Осипенко, які працюють на роз
різах, завдяки вмілому викорис
танню обладнання підвищили 
свій виробіток на 20—ЗО про
центів.

Гірничий майстер шахти 
А1» 2-3 т. Чернишов, розповідаю
чи про успіхи зміни, якою він 
керує, відзначив, що на шахті є 
великі резерви, які треба пусти
ти в дію. Дошкульно позначає
ться на роботі поганий стан 
внутрішахтного транспорту.

Про формалізм у керівництві 
змаганням з боку працівників 
тресту говорив у своєму виступі 
наваловідбійник Єгор Шмаков. 

гою лебідки. Багато коштів ішло 
на капітальний ремонт тран
смісії передачі. Протягом 6 міся
ців сезонної роботи витрачалось 
до 480 погонних прорезинених 
ремнів і 4,5 тонни змащувальних 
матеріалів.

Недавно завод перейшов на 
редукторну установку механізмів. 
Тепер відпала потреба в прорези
нених ремнях, зменшились витра
ти змащувальних матеріалів. 
Тільки на цьому зберігається 
близько 100 тисяч карбованців.

За пропозицією інженера-меха- 
ніка тресту т. Пацюченка на 
тракторних причепах, якими дос
тавляється глина з кар’єру, вста
новили вібратори. Зараз розван
таження провадиться механічним 
способом, щомісяця економиться 
3.000 карбованців.

Щоб забезпечити круглорічний 
випуск продукції, будуються ту
нельні сушила для штучного су
шіння цегли-сирцю. Сушила бу
дуть обігріватись газами високої 
температури, які йшли у по
вітря.

Здійснення таких заходів дасть 
можливість додатково випустити 
близько 3 мільйони штук цегли 
уже в цьому році.

Новатори підприємства працю
ють нині над питаннями механі
зації завантаження і розванта
ження цегли. Це набагато полег
шить працю робітників, підви
щить продуктивність печі і дасть 
велику економію державних кош
тів.

Колектив нашого заводу, борю
чись за збільшення випуску про
дукції, повинен особливу увагу 
приділити її якості. Бувають ви
падки, коли в окремих змінах до
пускають брак. З цим треба по
кінчити. Наш завод повинен ви
робляти всю продукцію першим 
сортом. Можливості для цього є.

Готуючись до Дня шахтаря, 
трудівники заводу ще вище підне
суть темпи роботи, доб'ються 
підвищення продуктивності пра
ці, дадуть будовам міста більше 
цегли.

М. ПОЛІЩУК, 
головний бухгалтер цегельного 

заводу № 2,

— В січні, — сказав він, — 
бригаді, якою я керую, було при
суджено перехідний Червоний 
прапор. Тоді начальник відділу 
організації праці тресту «Олек- 
сандріявугілля» т. Мальований 
обіцяв слідкувати за ходом зма
гання, допомагати нам своєчасно 
підводити підсумки роботи. Ми
нуло майже шість місяців, та про 
свої обіцянки він забув. Більше 
того, прапор, який нам вручили, 
відібрали. Однак ніхто в бригаді 
про це й досі не знає. Так по-ка- 
зенному, по-бюрократичному ста
виться Мальований до організа
ції змагання.

Учасники зльоту тт. Борисе- 
вич, Семенов, Сокуренко і інші 
говорили про недоліки, вказува
ли на невикористані резерви під
вищення продуктивності праці.

На зльоті 21 кращому молодо
му виробничнику було вручено 
цінні подарунки від міського ко
мітету комсомолу і управління 
тресту «Олексаидріявугілля».
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Ставропольський край. В більшості районів краю пройшли 
товариські зустрічі колгоспних футболістів добровільного спор
тивного товариства „Колгоспник". На стадіоні колгоспу ім. Леніна, 
Ново-Олександрівського району, зустрілись футболісти колгоспу 
ім. Леніна і колгоспу ім. Ворошилова.

На знімку: момент гри біля воріт команди колгоспу ім. Леніна.
Фото В. Міхалева Прескліше ТАРС.

Листи до редакції
Вдячний за виховання дітей

Візит радянських військових кораблів у Фінляндію

В матій країні проявляється 
велике піклування про матері
альний і культурний рівень жит
тя радянських людей.

Хочу розповісти про свою 
сім'ю, у мене 9 дітей. Я працюю 
в Новопразькому КОЛГОСПІ 

ім. Леніна. Живу заможно. Всі 
мої діти вчаться.

У 1952 році дочка Надія за
кінчила Олександрійське гірни
чопромислове училище № 1. На
була, спеціальність токаря і зараз 
працює на машинобудівельному 
заводі в місті Кам’янці.

Викладачі училища і майстри 
виховали її кваліфікованим ро

Поліпшити роботу медпункту
Пресувальник Байдаківської 

брикетної фабрики т. Романець 
прийшов, як завжди, на роботу 
заздалегідь. Перевіривши маши
ни, приступив до роботи. Через 
кілька годин він захворів. Різко 
підвищилась температура. Това
риші порадили звернутися до мед
пункту. Та медсестра Заяць, яка 
чергувала тоді, відмовилася по
дати робітнику допомогу. Другого 
дня тов. Романець зліг і прохво
рів кілька днів.

Цей факт свідчить про незадо

Чому зриваються кіносеанси?
Колгосп ім. 19 з’їзду КПРС 

обслужує кіномеханік Токареико 
Анатолій. Та демонструє кіно
картини він дуже погано. То від
сутній звук, то зупиниться дви
гун, то стрічка порветься. Бага
то колгоспників, побувавши на

Чуйність
Свою відпустку разом з сім'єю 

я провів у рідному селі Косівці.
Якось мій шестирічний син 

Вова серйозно поранив ногу. По
трібно було невідкладне хірургіч
не втручання. Звернувся я в лі
карню. Незважаючи на пізній

„К
Під таким заголовком в газеті 

«Сталінський прапор» від 23 
червня ц. р. писалось про по
слаблення культурно-масової ро
боти в колгоспі ім. Молотова та 

бітником. Тепер вона виробничі 
завдання виконує на 180—200 
процентів.

Профспілкова організація заво
ду виявила велике довір'я, обрав
ши Надію делегатом XI з’їзду 
профспілок.

Я вдячний Комуністичній пар
тії, Радянському урядові за вихо
вання наших дітей. В цьому 
році ми з дружиною вирішили 
послати вчитися в гірничопро
мислове училище № 1 і свого 
сина Івана.

П. ДУБЕЦЬ, 
колгоспник сільгоспартілі 

ім. Леніна.

вільну роботу медпункту. Його 
працівники рідко проводять про
філактичні заходи. Не слідкують 
вони і за санітарним станом роз
дягалень та бань.

Про неполадки на медпункті 
відомо міськздороввідділу, але 
його працівники ніяких заходів 
для поліпшення медобслужуван- 
пя пе вживають.

А. НАКЛЮЦЬКИЙ, 
робітник фабрики.

таких «сеансах», перестають їх 
відвідувати.

Чи знають про таку роботу кі
номеханіка Токаренка в районно
му відділі культури?

Я. КОСЕГІКО,
А. ФЕДОРЕНКО.

час, лікар Іванов зробив опера
цію. Тепер мій син почуває себе 
добре. Багато трудящих з пова
гою відзиваються про лікаря Іва
нова.

н. ДОН.

СЛ1ДАМИ НАШИХ ВИСТУПІВ

губ розвалюєть 
запущеність приміщення колгосп
ного клубу.

Голова Косівської сільради 
т. Авраменко повідомив, що фак
ти підтвердились.

ХЕЛЬСІНІЇІ. (ТАРС). 10 липня 
в порт Хельсінкі прибув з офіці
альним візитом загін радянських 
військових кораблів у складі 
крейсера. «Орджоникидзе і двох 
есмінців під прапором контр-ад
мірала Г. ('. Абашвілі.

В морі радянські кораблі були 
зустрінуті фінським лоцманським 
кораблем «Компассі». Флагман
ський корабель крейсер «Орджо- 
пикидзе», проходячи острів Хар- 
мая, дав салют націй. Звучать 
державні гімни Радянського Сою
зу і Фінляндії. У відповідь лунає

Футбол

Злагоджена гра 
«Шахтаря»

Минулої неділі на міському ста
діоні добровільного спортивного 
товариства «Шахтар» відбулася 
товариська зустріч з футболу. 
Команда «Шахтаря» приймала на 
своєму полі черкаських торпе- 
дівців.

Гра розпочалася натиском гос
тей. Вони прагнули взяти реванш 
за поразку, якої їм недавно зав
дали Олександрійці в м. Черкасах 
(тоді «Шахтар» переміг з рахун
ком 3 : 1). Але захисники «Шах
таря» стримували їх натиск.

В свою чергу нападаючі госпо
дарів поля провадять ряд атак. 
На 13-й хвилині Дублевський з 
подачі Чередниченка забиває у во
рота «Торпедо» перший гол. Даль
ша гра проходила в безперервних 
атаках «Шахтаря». На 25-й хви
лині центральний нападаючий 
Кравченко сильним ударом заби
ває другий гол.

До кінця першої половини напа
даючі олександритів Дублев
ський і Лярвинський доводять ра
хунок до 4:0.

Після відпочинку, в результаті 
злагодженої гри, футболісти «Шах
таря» проводять у ворота гостей 
ще чотири м'ячі.

З рахунком 8 : 0 перемогу здо
була команда «Шахтаря».

Спортивні 
змагання

Сьогодні на міському стадіоні 
починаються спортивні змагання 
на першість республіканського 
спортивного товариства «Шахтар» 
з футбола та волейболе.

В змаганнях з футбола візьмуть 
участь команди Києва, Конотопа, 
Новоград-Волинська, Ватутіно і 
дві олександрійські команди: 
«Шахтар-1» і команда Байдаків- 
ського вуглерозрізу «Шахтар-2».

У волейбольних змаганнях зу
стрінуться команди Києва, Одеси, 
Дніпропетровська, Ватутіно та 
Олександрії.

Гра проходитеме по круговій 
системі.

Команідам-пе.реможцям будуть 
вручені кубки та дипломи.

Спортивні змагання триватимуть 
п’ять днів.

я“
В цьому місяці правління ар

тілі виділило кошти на ремонт 
клубу. Вжиті заходи до пожвав
лення культурно-масової роботи 
серед хліборобів. 

залп берегової батареї острова 
Кустаанмієкка.

Порт Хе.дьсіикі. Незважаючи 
на ранкову годину, до місць при- 
швартування радянських кораб
лів зібралось багато публіки, ба
гато хто з квітами. Жителі сто
лиці Фінляндської республіки 
тепло зустріли прибулі радянські 
кораблі. Вони називають цей ві
зит «візитом дружби».

Газета «Тюекансан саномат» у 
зв'язку з приходом радянських 
кораблів пише, що цей візит є 
новою ланкою в ланцюгу безпе
рервно міцніючої дружби. Ми зна-

МІЖНАРОДНИЙ огляд
ВАШІНГТОНСЬКІ 

ПЕРЕГОВОРИ США 
І АНГЛІЇ

В американській столиці Ва- 
шінгтоні недавно відбулись пере
говори між урядами Сполучених 
Штатів і Англії, в яких взяли 
участь президент США Ейзенха- 
уер і англійський прем’єр-міністр 
Черчілль. Підсумки цих перегово
рів показують, що правлячі кола 
США, як і раніш, продовжують 
свою горезвісну політику «з по
зиції сили» — політику, яка веде 
не до розрядки міжнародної на
пруженості, а до дальшого ус
кладнення міжнародної обста
новки.

Наочним доказом цього є декла
рація, опублікована Ейзенхауе- 
ром і Черчіллем по закінченню 
переговорів. Автори декларації 
заявили, що в ній вонй викла
дають «принципи політики», яку 
мають намір проводити уряди 
США і Англії.

Що ж це за принципи?
Декларація містить запевнен

ня про готовність США і Англії 
співробітничати в справі гаранту
вання миру в усьому світі. Проте 
ці запевнення не погоджуються 
з дальшим змістом декларації. В 
ній, наприклад, підтверджується 
прихильність її авторів до горе
звісної «доктрини відкидання ко
мунізму». Це видає агресивність 
намірів правлячих кіл США і 
Англії, бо добре відомо, що за 
такою «доктриною» приховуються 
плани поневолення Сполученими 
Штатами вільних народів, які ви
ривалися з-під іга капіталізму і 
будують нині щасливе життя. 
Сполучені Штати, як видно з де
кларації, тягнуть своїх партнерів, 
зокрема Англію, до втручання в 
справи інших країн.

Цей висновок підтверджується 
іншими пунктами декларації. Ей- 
зенхауер і Черчілль заявили в 
ній про своє прагнення продовжу
вати створення агресивних во
єнних блоків з участю держав, 
які йдуть на поводі у США. Ціл
ком очевидно, що ці блоки спря
мовані проти всіх миролюбних 
народів. У декларації висловлює
ться намір США і Англії «Розви
вати і підтримувати... воєнну си
лу», тобто продовжувати гонку 
озброєнь на шкоду інтересам на
роду.

Із декларації випливає, що Ан
глія зробила нову поступку агре
сивним колам США, які прагнуть 
до ще більш жорстокого проведен
ня політики «з позиції сили». Не
має сумніву, що такі поступки 
погіршать становище англійців, 
які і без того відчувають тяжкі 
злигодні через гонку озброєнь, 
в якій бере участь Англія.

Під час вашінгтонських перего
ворів США і Англія договорились 
про спільне проведення агресив
ної політики. Проте з цього не 
можна робити висновку про те, 
що учасникам англо-американ- 
ських переговорів вдалося пере
бороти незгоди, які здавна існу
ють в середині блоку капіталіс

тичних держав, керованого США. 

і і-.мо, підкреслює газета, що і флот
і армія Радянського Союзу не 

! .чають агресивних планів, що вся 
' політика Радянського Союзу спря

мована на збереження миру і 
створення, дружніх відносин з 
усіма народами на основі рівної 
правності і взаємної поваги. За
гін радянських військових ко
раблів, який прибув тепер З ві
зитом у пашу країну, привіз* 
вість дружби і миру. Ми від усьо-

' го серця вітаємо загін радян
ських військових кораблів, його 
командирів і екіпаж.

Обговорюючи переговори між' 
Ейзонхауером і Черчіллем, зару
біжні газети відзначають, що, не
зважаючи на договореність в ря
ді питань, Сполученим Штатам 
не вдалося добитись повної одно
стайності з Англією. Корінні су
перечності між обома країнами 
залишилися в силі і зростають. 
До того ж правлячі кола багатьох 
капіталістичних країн світу, в то
му числі Англії, все більше пере
конуються в невигідності для них 
«співробітництва» з США. У 
Франції невдоволення американ
ською політикою настільки поси
лилось. що вона стала чинити 
опір агресивним планам США, у 
зв’язку з цим не була навіть за
прошена на переговори у Вашінг- 
тон. Хоч США і вдається ще дер
жати в покорі країни, які впали в 
американську залежність, супе
речності в таборі агресивних дер
жав продовжують наростати.

ПЕРЕКОНЛИВИЙ 
ДОКАЗ МИРОЛЮБНОСТІ 

СРСР
Цими днями Радянський уряд 

повідомив про пуск в СРСР пер
шої промислової електростанції на 
атомній енергії. Незважаючи на 
перешкоди реакційної преси капі
талістичних країн, це повідомлен
ня швидко облетіло весь світ і 
з величезним задоволенням було 
прийняте миролюбними народами. 
Пуск в СРСР першої атомної 
електростанції розцінюється тве
резо мислячими людьми як нове 
прекрасне досягнення радянської 
науки і переконливий доказ миро
любності великої Радянської дер
жави. Пуск в Радянському Сою
зі першої в світі електростанції 
на атомній енергії, пише газета 
«Пакистан тайме», яка видається 
в столиці Пакистану Карачі, 
«вселяє в людство нові надії» і є 
«першим кроком на шляху вико
ристання величезних творчих мож
ливостей, закладених в атомній 
енергії».

Судячи з висловлювань зару
біжної преси, такої думки до
держується величезна більшість 
людства. Люди всіх країн світу на 
фактах переконуються, якими різ
ними є позиції, що їх зайняли в 
атомному питанні уряди СРСР і 
США. Американські пануючі ко
ла і не помишляють про широке 
мирне застосування енергії атома. 
Це велике відкриття людського 
генія вони хочуть використати як 
зброю масового знищення в агре
сивній війні. А Радянський Союз 
не тільки послідовно виступає за 
заборону атомної і водневої бомб, 
але й робить все для того, щоб 
енергія атома служила людині, до
помагала її матеріальному про
цвітанню. На цьому прикладі на
роди ще раз переконуються, що 
їх надії на мир і світле майбутнє 
нерозривно зв’язані з миролюб
ною політикою країни Рад.

А. АЛЕКСАНДРОВ.

Редактор В. МАЛЕНКО.
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Піклування про дальше неухильне під
несення добробуту радянського народу, 
про максимальне задоволення його постійно 
зростаючих матеріальних і культурних 
потреб—головне в діяльності Комуністич
ної партії і Радянського уряду.

Культурному і побутовому обслужуванню 
трудящих—непослабну увагу

Знаменна дата в історії комсомолу

Комуністична партія і Ра
дянський уряд проявляють не
устанне піклування про бла
го народу. Завдяки неухиль
ному піднесенню економіки 
нашої країни з року в рік 
зростає добробут радянських 
людей, з кожним днем повні
ше задовольняються їх куль
турно-побутові запити.

За післявоєнні роки нев
пізнаним стало наше місто. 
Навколо нього виросли нові 
селища Перемога і Димитро- 
во з хорошими житловими бу
динками і культурно побуто
вими закладами. Десятки но
вих будинків, вулиць 1 цілих 
кварталів з’явилися в Олек
сандрії 1 селищі Октябр- 
ському.

Великі перетворення ста
лися і в селах району. В по
бут колгоспників міцно вхо
дить електрика, радіо, кіно. 
Невпинно розширюється сіт
ка сільських і колгоспних 
клубів, бібліотек, стаціонар
них кіноустановок і т. д.

Однак через байду
же ставлення деяких гос
подарських, партійних і 
профспілкових керівників у 
•нас наявні серйозні інедоліки 
в справі, побутового і куль
турного обслужування насе
лення.

В багатьох листах до ре
дакції трудящі з обуренням 
розповідають про неподобства 
в збереженні житлового фон
ду 1 господарських будівель.

Це стосується насамперед 
міськкомунгоспу 1 рембуд- 
коптори, що їх очолюють 
тт. Глушко і Назаров. Через 
безконтрольність значні су
ми державних коштів, асиг
нованих на ремонт житлових 
будинків, ними пускаються 
на вітер.

Чого, скажемо, вартий ка
пітальний ремонт будинку 
№ 10 по вулиці Діброви? 
Тут в квартирах зробили 
штукатурну 1 побілку. А по
тім здумали знімати з старих 
закладених дверей навіси та 
шальовку. Після цього шту
катурка в кімнатах, звичайно, 
обсипалась. Крім того, в цьо
му ж будинку дах в деяких 
місцях став протікати після 
ремонту більше, ніж до його.

На жаль, такі фанти вкрай 
незадовільного ремонту не
поодинокі. І дивно те, що 
повз них спокійно проходять 
керівники міськкомунгоспу.

(Відомо, що водопровідна 
сітка ще далеко не забезпе

Прийом Г. М. Маленковим 
Голови Всеіндійської Ради Миру 

д-ра Сайфуддіна Кітчлу
13 липня Голова Ради Міністрів СРСР І\ М. Маленкоїв 

прийняв Голову їВсеіндійської Ради Миру д-ра Сайфуддіна 
Кітчлу, який перебуває в Москві на запрошення Радянсько
го Комітету захисту миру і ВОКС.

чує постачання населення 
міста водою. Але ніхто ніякої 
уваги не приділяє існуючим 
колодязям. Частина їх пере
буває в занедбаному, анти
санітарному стані.

Не приділяє належної ува
ги зберіганню житлового фон
ду і житлово-комунальна кон
тора тресту «Олександрія- 
вутілля» (начальник т. Мос- 
кальов). Хіба можна мири
тися з тим, що недавно спо
руджені будинки по вул. Кон- 
єва, № 43 в селищі Перемога 
і Кірова, № 46 в Олександрії 
та інші вчасно не ремонтую
ться, залишені по суті без 
нагляду 1 через це передчас
но руйнуються. В напівзруй- 
нованому стані перебуває 
частина й інших господар
ських будівель.

Значні недоліки мають 
місце і в культурному об
служуванні трудящих міста і 
району.

Зараз в районі розгорну
лося збирання врожаю 1 хлі
бозаготівля державі.

Але культурне обслужу
вання хліборобів у час жнив 
в полі поставлене ще неза
довільно.

В багатьох клубах культос
вітня робота перебуває в за
недбаному стані. В Лікарів- 
сьному, Занфирівському і 
Дівочепільському сільських 
клубах, наприклад, гуртки 
художньої самодіяльності не 
працюють, не організовані 
пересувні бібліотеки.

Кінообслужування трудів
ників села в бригадах і по
льових станах теж організо
ване незадовільно. Тут часто 
кінофільми демонструються 
на низькому технічному 
рівні. Г

Завідуючий районним від
ділом культури т. Кошелєв та 
іінгапектцр цього відділу 
т. Стаценко обмежуються 
збиранням відомостей та кон
статацією фактів невадовіль- 
іної роботи клубів, а дійових 
заходів для налагодження 
культурного обслужування 
колгоспників не вживають.

Керівники партійних, ра
дянських і профспілкових 
організацій повинні виявля
ти більше ініціативи, уважно 
ставитись до запитів трудя
щих. їх обов’язок рішуче бо
ротись з чиновницькою бай
дужістю тих, хто покликаний 
безпосередньо обслужувати 
радянських людей,

Тридцять років тому — 12 
липня 1924 року — на VI з’їзді 
комсомолу було прийняте рішення 
про перейменування Російської 
Комуністичної Спілки Молоді в 
Російську Ленінську Комуністич
ну Спілку Молоді.

За цей час зміцніла і виросла 
армія комсомольців — передовий 
загін радянської молоді. В 1924 
році в комсомолі налічувалось 
700 тисяч юнаків і дівчат, а до 
XII з’їзду ВЛКСМ, який проходив 
у березні нинішнього року, в ря
дах Ленінського комсомолу було

12 липня в Москві відбулося 
засідання вченої ради інституту 
світової літератури імені 0. М. 
Горького, присвячене 50-річчю з 
дня смерті А. П. Чехова.

Директор інституту професор
І. І. Анісімов у короткому вступ
ному слові підкреслив, що разом

Присвоєння звання Героя Соціалістичної Праці ланковій Яремійчук М. О.
За одержання високого вро

жаю цукрових буряків у 1953 
році Президія Верховної Ради 
СРСР своїм Указом від 13 липня 
1954 року присвоїла звання

Двісті тисяч кандидатів в учасники виставки
Широким фронтом іде підготов

ка до відкриття Всесоюзної сіль
ськогосподарської виставки. За
кінчується приймання павільйо
нів. Начальник організаційного 
управління ВСГВ тов. Сазонов по
відомив:

—За три місяці, що минули 
після опублікування постанови 
Ради Міністрів СРСР і Централь
ного Комітету КІІРС про відкрит
тя виставки, в Головний комітет 
її було подано понад 200 тисяч 
заяв господарств, організацій та 
окремих передовиків сільського 
господарства, які змагалися за 
право брати участь па виставці.

Ратифікація Президією Верховної 
Ради Української РСР 

Женевських Конвенцій від 12 серпня 
1949 року 

про захист жертв війни
Президія Верховної Ради Ук

раїнської РСР ратифікувала Же
невські Конвенції про захист 
жертв війни, вироблені на Женев
ській Конференції в 1949 році і 
підписані представником УРСР 
12 грудня 1949 року, а саме:

1. Конвенцію про поліпшення 
долі поранених і хворих у дію
чих арміях;

2. Конвенцію про поліпшення 
долі поранених, хворих і осіб, що 
зазнали корабельної аварії з скла
ду збройних сил на морі;

3. Конвенцію про поводження 
з військовополоненими;

4. Конвенцію про захист ци
вільного населення під час війни.

(РАТАУ). 

вже 18 мільйонів 825 тисяч 327 
чоловік.

Бойовою програмою всієї діяль
ності комсомолу була історична 
промова В. І. Леніна на III з’їзді 
РКСМ «Про завдання спілок мо
лоді».

Високі нагороди — два ордена 
Леніна, орден Червоного Прапора 
і орден Трудового Червоного Пра
пора, яких удостоєний комсомол, 
—говорять про славний бойовий 
шлях мільйонів комсомольців і 
комсомолок, про всенародне виз

Пам'яті Антона Павловича Чехова
з трудящими Радянського Союзу 
на заклик Всесвітньої Ради Миру 
пам’ять Чехова відзначає все про
гресивне людство. Ім’я великого 
російського письменника по пра
ву зв’язується з тими благородни
ми цілями, які ставить собі рух 
прихильників миру.

Героя Соціалістичної Праці 
з врученням ордена Леніна і золо
тої медалі «Серн і Молот» ланко
вій колгоспу імені Івана Франка, 
Гвоздецького району, Станіслав-

Найбільша кількість заяв—понад 
75 тисяч — надійшла з країв і 
областей Російської Федерації. 
З Української РСР надійшло 64 
тисячі заяв.

Головний комітет виставки вже 
розглянув 151 тисячу заяв кан
дидатів. Серед них близько чоти
рьох з половиною тисяч колгос
пів, більше як півтори тисячі 
радгоспів, 500 машинно-трактор
них і спеціалізованих станцій.

Серед учасників виставки 
1954 року є значна кількість гос
подарств, організацій та передо
виків, які були представлені на 
виставці в 1939—1941 роках. 

Москва. Всесоюзна сільськогосподарська виставка. Павіль 
йои „Центральні області".

Фото Н. Грановського. Прескліше ТАРС.

нання заслуг комсомолу перед 
Батьківщиною.

Найважливіше завданпя пос
тавлене перед комсомолом у при
вітанні цк КПРС XII з’їздові 
ВЛКСМ — забезпечити ще актив
нішу участь комсомольців і всієї 
радянської молоді в державному, 
господарському і культурному бу
дівництві, в усьому громадсько- 
політичному житті країни. Вірний 
ідеям марксизму-ленінізму, ком
сомол є надійним резервом і по
мічником Комуністичної партії.

(ТАРС).

В радянській країні Чехов є 
одним з найбільш любимих і по
важаних письменників.

З доповіддю «Реалізм Чехова» 
виступив доктор філологічних на
ук М. К. Добринін.

(РАТАУ).

ської області, Яремійчук Марії 
Олексіївні, яка одержала урожай 
цукрових буряків 651,4 центне
ра з гектара на площі 5 гектарів.

(РАТАУ).

За цей час вони добились нових 
великих успіхів. В числі експона
тів — багато працівників нових 
спеціальностей, яких не було на 
минулій виставці..Зокрема, учас
никами виставки стали кращі 
комбайнери картоплезбиральних 
агрегатів, машиністи чотириряд
них квадратно-гніздових картоп
лесаджалок, розсадосадильних ма
шин, квадратно-гніздових сіва
лок. Тільки по Українській РСР 
вже затверджено 338 механізато
рів, які відзначились весною 
1954 року на сівбі кукурудзи, 
соняшника і рицини.

(РАТАУ).
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Вміло поєднувати політичну і господарську роботу
Слабо працює агітколектив

На заводі «Червоний ливар
ник» налічується 22 агітатори.

Безпартійний активіст т. Бе
рест працює агітатором не пер
ший рік. Він не тільки словом, 
а й особистим прикладом мобілі
зує робітників ливарного цеху на 
підвищення продуктивності пра
ці та поліпшення якості випус
каємо! продукції. Якось ливар
ний цех виконував важливе за
мовлення — виготовляв башма- 
ки парових машин. Формуваль
ник т. Шаповалов допустив не
точність при формуванні. Внаслі
док все литво пішло в брак. Агі
татор т. Берест тут же на місці 
виявив причину браку і, зібрав
ши групу формувальників, розпо
вів, як уникнути таких випадків, 
як провадять формовку інші пе
редовики виробництва. Бесіда 
допомогла. Випадків браку стало 
менше.

Добре працює агітатор меха
нічного цеху т. Залюбовська та 
ще деякі.

Проте в інших цехах масово- 
політична робота занедбана, агі
татори тут рідкі гості.

Семінари агітаторів скликаю
ться на заводі від випадку до ви
падку, не встановлено контролю 
за їх роботою, не поширюється 
досвід кращих. Тому і не дивно, 
що переважна більшість агітато
рів не виконує своїх обов’язків.

Незадовільно поставлена на 
заводі і лекційна пропаганда. В 
цьому році, наприклад, з 11 про
читаних лекцій і доповідей 8 
присвячені урочистим датам. 
Зовсім не читаються лекції на 
технічні теми, хоч багато робіт
ників виявляють бажання про
слухати їх. Це б допомогло їм 
удосконалити методи праці, за
стосувати передовий Досвід нова
торів виробництва.

В мобілізації трудящих на ви
конання виробничих завдань ве
лику роль відіграє стінна преса. 
Однак слід відзначити, що і ця 
ділянка роботи на заводі занед
бана.

Не використовують на заводі 
і такої дійової форми агітації як 
«блискавки» і гумористичні лист
ки. Вони взагалі не випус
каються.

Багато докорів па адресу парт- 
бюро і секретаря т. Єременка 
можна почути за формалізм в ке
рівництві соціалістичним змаган

Дніпропетровська область. Серед гірників Кривбасу 
розгорнулось соціалістичне змагання за гідну зустріч Дня шахта
ря. Високих показників добивається молодіжна дільниця №7 шах
ти „Центральна", очолювана комсомольцем Станіславом Приті
ним” Молоді гірники в травні закінчили виконання піврічного плану.

На знімку: передові гірники молодіжної дільниці № 7 (зліва 
направо) Станіслав Кригін, Василь Мацків, Прохор Мороженко, 
Микола Кучеренко, Євген Кузнєцов.

Фото С. Вільтмана (Прескліше РАТАУ).

ням. Так, зобов’язання колективу 
заводу до Дня шахтаря взяті дав
но. А договори між змінами, це
хами, окремими робітниками іце 
не укладені.

—Знаєте,—говорить заступник 
секретаря партбюро т. Степанов,. 
—плановий відділ тресту «Олек
сандрія вугілля» не дав своєчасно 
планів заводу, тому й запізнились 
з розгортанням змагання між ро
бітниками.

Занедбана тут і гласність зма
гання й порівняння йото резуль
татів. Підсумки змагання підво
дяться від нагоди до нагоди.

Змагання — жива, творча 
справа, йому чужі формалізм, кан
целярщина і бюрократизм, які 
лише зв’язують ініціативу і само
діяльність мас. Та якраз про це 
і забувають партбюро і його се
кретар т. Єременко. Недавно на 
партійних зборах обговорювалось 
питання, як профспілковий комі
тет керує соціалістичним змаган
ням. На них було викрито серйоз
ні недоліки, про які було запи
сано в прийнятому рішенні. Од
нак д.;я виконання його досі ні
чого не зроблено. Як і раніше, 
відсутня наочна агітація, не по
пуляризуються наслідки змаган
ня. Невідомо, хто на заводі йде 
попереду, а хто відстає.

Не дбає парторганізація і про 
виконання взятих зобов’язань. 
Ливарний цех, наприклад, в лип
ні простоює через відсутність де
яких матеріалів.

За загальними середніми показ
никами партійне бюро не помічає 
відставання окремих цехів. В 
червні котельний і механічний 
цехи не виконали місячних пла
нів й недодали продукції на де
сятки тисяч карбованців. Слід 
було сподіватись, що партійне 
бюро посилить агітаційно-масову 
роботу серед робітників цих це
хів, але воно залишило поза ува
гою ці відсталі ділянки.

Партійно-політична робота — 
запорука господарських успіхів. 
З її допомогою парторганізація 
повинна впливати на стан гос
подарських справ, на маси. Про 
це слід постійно пам’ятати кому
ністам і шляхом посилення ма
сово-політичної роботи спрямову
вати творчу ініціативу мас на ви
конання поставлених перед ко
лективом заводу завдань.

Л. ЖДАНОВА.

Чого бракує на Семенівському вуглерозрізі...
ПРО що
РОЗПОВІДАЮТЬ
НАКАЗИ

ро-

та 
ніж

не- 
іці- 
що 
не- 
ро-

Шостого липня начальник Се- 
менівського вуглерозрізу т. Ар- 
тюхов підписав три накази. В од
ному з них повідомлялось про те, 
що черговий по станції Прудкий 
відправив електропоїзд не за при
значенням, не попередивши 
про це машиністів електровозів. 
Тільки в результаті пильності ма
шиніста т. Мануйлова помилку 
було виправлено.

З інших наказів дізнаємось, 
що машиніст екскаватора Яготін, 
його помічник Боленко і нижній 
робітник Конотоп порушили пра
вила експлуатації, помічник ма
шиніста електровоза Я» 15 Шко
ла без поважних причин не вий
шов на зміну.

Систематичне порушення тру
дової і виробничої дисципліни 
негативно позначається на 
боті.

На розрізі видобувної 
вскришної техніки більш,
потрібно для виконання плану. 
Однак завдання не завжди ре
алізуються. Крім машин необхід
ні запасні частини. А їх якраз 
бракує. Екскаватор УЗТМ мож
на було ще кілька днів тому пус
тити в дію. Але його й досі ре
монтують: відсутні гайки,
болти, деякі профілі металу, 
має електрографітирувальних 
ток. Справа дійшла до того, 
9 липня ковалі мехцеху через 
стачу матеріалу змушені були 
бити болти з заліза діаметром в 
90 міліметрів. Майже половина 
металу пішла у відходи.

Щоб відремонтувати тран
спортерну стрічку екскаватора 
ДС-1500, потрібно 50 спеціальних 
заклепок. Та виготовити їх на 
місці не вдалось: не знайшлось 
металу. Три години простояв агре
гат, доки розшукали залізо. За 
цей час він недодав 6 тисяч ку
бометрів породи.

Слід відзначити, що керівники 
розрізу не приділяють уваги мех
цеху. Тому в ньому немає належ
ного порядку, панує знеосібка і 
безвідповідальність, допускається 
брак. Шостого липня токар На
глій точив вал до екскаватора 
ЕШ-1. Замість 120 міліметрів 
зменшив діаметр його на два мі
ліметри. Довелось знову перероб
ляти деталь. Тим часом машина 
не працювала 24 години.

Цей, як і багато інших випад
ків пройшов непоміченим. На
чальник цеху Бордюгов крізь 
пальці дивиться на безладдя і не
організованість, 
коробством, яке 
шкоди.

Семенівський 
велике і складне
Тут діють потужні землерийні аг
регати, багато різних машин і 
механізмів, якими керують люди. 
Своєчасно дати вказівку, пораду, 
наказ — ось що вимагається від 
командирів виробництва. Проте 
це їм не завжди вдається. Біда в 
тому, що тут немає потрібного 
оперативного зв’язку між дільни
цями.

Нам довелось бути свідками, 
як заступник головного інженера 
т. Мелешко щохвилини бігав з 
свого кабінету до диспетчера.

мириться з бра- 
завдає великої

вуглерозріз — 
підприємство.

Дуже важко зв’язатись з цехами 
розрізу і начальнику видобувної 
дільниці т. Борисову.

Отже, щоб ознайомитись з ста
ном справ на місці, керівникам 
доводиться нерідко йти пішки за 
З—4 кілометри. Скільки це за
бирає часу й енергії!

Дивно, що в тресті «Олексан- 
дріявугілля» ніяк не спромо
жуться вирішити «проблему» те
лефонізації всіх дільниць розрі
зу. Не розв'язується і ряд інших 
питань, зокрема налагодження 
матеріально - технічного поста
чання.

Розріз з початку року заборгу
вав тисячі тонн вугілля і сотні 
тисяч кубометрів породи. Відстає 
від графіку він і в липні. При
чина криється у поганому вико
ристанні техніки, відсутності 
вскритих запасів вугілля, готово
го до виймання. Вугільна дільни
ця має фронт робіт лише на 
З—4 дні.

Зараз колектив вскрпшни- 
ків розрізу взяв високі темпи. З 
початку липня він щодня пере
виконує план. В окремі дні тран
спортно-відвальний міст дає на 
кілька тисяч кубометрів породи 
більше, ніж в червні.

І все-таки, незважаючи на це, 
вугільникам не створені умови не 
тільки для виконання плану 
липня, але й наступних місяців.

Про такий тривожний стан 
добре відомо керівникам розрізу, 
знає про це і керуючий трестом 
«Олександріявугілля» т. Альо- 
шин, та рішучих заходів для по
ліпшення справ поки що не вжи
вають.

У ВІДРИВІ
ВІД головного

Недоліки в роботі Семенівсько- 
го вуглерозрізу в значній мірі 
пояснюються недостатньо розгор
нутою масово-політичною робо
тою, відірваністю її від завдань 
колективу, формальним керівниц
твом соціалістичним змаганням.

Ради справедливості треба ска
зати, що цими питаннями нема
ло займаються і секретар парт
бюро т. Колузанов і голова шахт
кому т. Калатаєв. Та в їх роботі 
відчувається ще багато форма
лізму, нерозуміння головного, на 
що повинна спрямовуватись ува
га колективу.

Не можна, наприклад, докоря
ти т. Колузанова в погано постав
леній наочній агітації. На вугле
розрізі є хороші транспаранти, 
дошки показників виконання ви
робничих планів, висвітлюється 
хід змагання Семенівського і Бай- 
даківського транспортно-відваль
них мостів, рювроблені техноло
гічні графіки роботи потужних 
механізмів, випускаються газе- 
тп-блискавки «Новини дня» 
і Т. д.

Та, на жаль, все це сконцен
тровано в адміністративному бу
динку управління вуглерозрізу, 
в його численних кабінетах, які, 
до речі, більше знаходяться на 
замку. Отже наочна агітація по 
суті виставлена для вузького ко
ла людей.

Зовсім інша картина на ви
робничих дільницях. На всьому 
розрізі не знайдеш жодного ло- 

зунга і транспаранта, немає га

зетних вітрин, стіннівок. Біля 
екскаваторів, транспортно-від
вального мосту, електровозів не 
дізнаєшся, за які показники бо
рються вугільники.

— Протягом кількох місяців, 
— скаржиться майстер метало- 
конструкцій т. Ягяєв, — ми не 
бачили в себе агітаторів. Про ді
йове змагання нічого й говорити, 
його у нас немає.

Це ж саме розповів і колійний 
робітник. видобувної дільниці 
Іван Коваленко.

— Працюють наші люди доб
ре, але результати їх роботи ні
кому невідомі. Не знаємо ми, які 
зобов’язання взяті і на честь Дня 
шахтаря.

Голова шахткому самокритич
но визнає, що з постановкою агіт
масової роботи на розрізі не га
разд. Між тим, робітники прояв
ляють великий інтерес до лекцій, 
доповідей, бесід. Як задовольняю
ться ці запити, можна судити з 
того, що за останні кілька міся
ців, за словами Калатаєва, тут 
прочитано лише 3 лекції.

На серйозні хиби в масово-по
літичній роботі вказувалось на 
пленумі міськкому партії, який 
обговорював питання про роботу 
парторганізації вуглерозрізу на
прикінці травня. Партійна ж ор
ганізація обговорила постанову 
пленуму на своїх зборах лише 28 
червня. Прийнято хороше рішен
ня, розроблені заходи, перегля
нуто склад агітаторів, але від 
цього змін ще не сталося. До речі, 

І протокол партійних зборів досі 
не оформлений.

Відсутність належної політ- 
масової роботи й призводить до 
численних порушень трудової і 
виробничої дисципліни, до зриву 
важливих завдань.

Прикро, що серед поруш
ників трудової дисципліни можна 
зустріти й прізвища комуністів. 
Але партбюро своєчасно не реа
гує на ці ненормальності. Воно 
дізнається про них лише після 
видання наказу начальником вуг
лерозрізу.

Так, зокрема, було з комуніс
том т. Московченком, який в ре
зультаті халатного ставлення до 
роботи допустив поломку екскава
тора. Його поведінку партбюро 
обговорило лише через два тиж
ні після того, як на нього було 
накладено адміністративне стяг
нення.

Аналогічне було й з комуніс
том машиністом екскаватора тов. 
Гоманом.

Не бореться за налагодження 
трудової і виробничої дисциплі
ни й шахтком. Він жодного разу 
не обговорював ці важливі пи
тання. Тому справа виховання 
робітників в дусі свідомого став
лення до праці майже цілком пе
редоручена адміністрації, про що 
свідчить дошка наказів.

Успіх роботи вуглерозрізу не 
можна забезпечити адміністра
тивним порядком. Йому повинна 
передувати кропітка, постійна 
масово-політична робота. Лише 
вміле ‘поєднання політичної й 
господарської роботи може да-' 
ти відчутні результати.

Цього якраз і бракує на вуг
лерозрізі.

В. ЛЕОНТЬЄВ.
С. ПЕТРОВ.
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Невідкладні завдання трудівників села Запобігати втратам врожаю
Здійснювані Комуністичною 

партією і Радянським урядом за
ходи по дальшому розвитку сіль
ського господарства і збільшен
ню виробництва товарів широко
го споживання дістали всенарод
не схвалення і викликали могут
нє трудове піднесення серед ро
бітників, колгоспного селянства 
і інтелігенції. Натхнені піклу- 
вЯйням партії і уряду про благо 
народу, трудівники соціалістич
ного сільського господарства з ве
личезною енергією борються за 
підвищення врожайності всіх 
культур і розвиток громадського 
тваринництва.

Завдяки величезній допомозі, 
яку подає Радянська держава 
сільському господарству, колгос
пи і радгоспи в цьому році пере
виконали план весняної сівби. 
Вони посіяли ярих культур на 9,5 
млн. гектарів більше, ніж у 1953 
році. Вперше широкого застосу
вання набрали квадратний і квад
ратно-гніздовий способи посіву і 
посадки просапних культур. Кра
ще використовувались місцеві 
і мінеральні добрива. Перевико
нане також державне завдання 
по посіву зернових культур на 
цілинних і перелогових землях. 
При плані посіву 2,3 млн. гекта
рів колгоспи іі радгоспи посіяли 
зернових культур на цілинних і 
перелогових землях 3,6 млн. гек
тарів.

Відрадні і знаменні підсумки 
весняної сівби. Але це тільки 
початок. Попереду більш напру
жений період польових робіт, які 
визначатимуть результати всього 
сільськогосподарського року.

Пленум Центрального Комітету 
Комуністичної партії Радянсько
го Союзу, що недавно відбувся, 
в своїй постанові «Про підсумки 
весняної сівби, догляд за посіва
ми, про підготовку до збирання 
врожаю і забезпечення виконан
ня плану заготівель сільськогос
подарських продуктів у 1954 ро
ці» визначив чергові, невідкладні 
завдання працівників соціаліс
тичного сільського господарства.

Для того, щоб одержати ви
сокий урожай, треба забезпечити 
старанний догляд за посівами, 
особливо за просапними і техніч
ними культурами — картоплею, 
бавовником, цукровими буряка
ми, льоном, кукурудзою, соняш
ником, овочами.

Разом з цим партія звертає 
увагу трудівників села на ство
рення для громадського тварин
ництва міцної кормової бази. В 
цьому році треба буде заготовити 
сіна на 60 проц. і силосу на 50 
проц. більше, ніж у минулому’ 
році. Для кожної корови необхід
но закласти не менше 5—6 тонн 
доброякісного силосу і мати необ
хідну кількість грубих і концен
трованих кормів для всього по
голів’я громадського стада. От
же, завдання тепер полягає в то
му, щоб, максимально використо
вуючи трудовії і технічні ресурси, 
негайно скосити трави і застогу- 
вати сіно. Всі сінозбиральні ро
боти скрізь слід завершити до 
початку збирання хлібів.

У догляді за посівами і в за
готівлі кормів велика роль на
лежить машинно - тракторним 
станціям. Будучи забезпечені до
статньою кількістю тракторів, 
культиваторів і сінозбиральних 
машин, вони мають можливість 
значно ширше механізувати ці 
роботи. Колгоспи в свою чергу 
повинні якнайбільше залучити 
до цього людей і живої тяглової 
сили.

Особливу увагу зараз слід 
приділити підготовці до зустрічі 
нового врожаю. Збирання, як 
вказується в постанові червне
вого Пленуму ЦІЇ ІІПРС, є най
важливішим, завершуючим ета
пом роботи в сільському госпо
дарстві. Від своєчасного і ви
сокоякісного проведення всіх 
збиральних робіт залежить ус
пішне виконання плану здачі 
хліба й інших продуктов сіль
ського господарства державі, за
безпечення колгоспів і радгоспів 
власним доброякісним насінням, 
зернофуражем, соковитими і гру
бими кормами, зміцнення громад
ського господарства колгоспів і 
підвищення матеріального добро
буту колгоспників.

Наше соціалістичне сільське 
господарство має все необхідне 
для зразкового проведення зби
рання врожаю. До початку зби
ральної кампанії МТС і радгос
пи матимуть у своєму розпоряд
женні більше 350 тисяч комбай
нів, близько, 33 тисяч льонобра
лок і льонокомбайнів, 11 тисяч 
бурякокомбайнів, більше 24 ти
сяч бавовнозбиральних машин,

близько 10 тисяч картоплезби
ральних комбайнів, велику кіль
кість зерноочисних та інших ма
шин і механізмів.

Проте треба мати п* увазі, 
іцо продуктивне використання 
техніки можливе тільки при 1І0В- 

I пій готовності її до збиральних 
робіт. Тимчасом, як відзначив 
Пленум ЦК КПРС, підготовка 
комбайнів та інших машин до 
збирання врожаю в деяких рес- 

I публіках і областях проходить 
І незадовільно. А час не жде. Тому 

Пленум поставив вимогу до сіль
ськогосподарських, партійних і 
радянських органів, до керівни
ків колгоспів, МТС і радгоспів 
вжити необхідних заходів по за
вершенню ремонту і підготовки 
до збирання врожаю всіх комбай
нів, тракторів, жниварок, моло
тарок, двигунів, бавовнозбираль
них, льонозбиральних, буряко
збиральних, картоплезбиральних 
машин, автотранспортних та ін
ших засобів МТС, колгоспів і 
радгоспів.

Щоб машини працювали на 
збиранні продуктивно, треба за
безпечити їх кваліфікованими 
механізаторськими кадрами. До
свід показує, що тільки люди, 
які досконало оволоділи техні
кою, можуть використовувати її 
до дна. Так, знатний комбайнер 
М. Кальной з Казмінської МТС 
Ставропольського краю щороку 
перевиконує план комбайнового 
збирання хлібів. На цей сезон 
він взяв зобов’язання скосити 
комбайном «Сталінець-6» 550 
гектарів зернових за 16 робочих 
днів, тобто добитися середнього 
денного виробітку в 34 гектари 
і намолотити за цей час не мен
ше 13 тисяч центнерів зерна.

Вміло поєднуючи всі сільсько
господарські роботи, колгоспи і 
радгоспи повинні своєчасно від
ремонтувати старі і збудувати 
тисячі нових зерносховищ і скла
дів, підготувати шляхи і під’їзні 
колії, привести в робочий стан 
транспорт, сушарки і зерноочис
ні машини.

Збирання нового врожаю без 
втрат і своєчасне виконання дер
жавного плану заготівель сіль
ськогосподарських продуктів — 
невідкладне, бойове завдання 
працівників сільського господар
ства.

С. РОЗИГРАЄВ.

Рік у рік артіль «Шлях до ко
мунізму» зриває строки проведен
ня сільськогосподарських робіт. 
Тут і в цьому році не вклалися 
в строки сівби, затягли обробіток 
просапних культур, погано заго
товляють корма для худоби. Кол
госп неорганізовано вступив у 
жнива.

Артіль має 2.300 гектарів зем
лі, достатню кількість сільсько
господарських машин, живого 
тягла. Крім того, Олександрійська 
МТС надіслала туди три потуж
них комбайни. Отже є всі можли
вості для своєчасного і комплекс
ного проведення всіх сільськогос
подарських робіт. Однак наявні 
резерви не використовуються. На 
14 липня, наприклад, в колгоспі 
за 6 робочих днів зібрано лише 
110 гектарів зернових, що стано
вить 27 процентів до плану.

Комбайнові агрегати працюють 
без будь-якого напруження, жо
ден з них не виконує денної нор
ми. Комбайнери тт. Чуприна і 
Федоренко за день своїми маши
нами збирають по 6—9 гектарів 
хліба. Допускаються великі втра
ти зерна.

Комбайн «Сталінець-4» (ком
байнер т. Найденко) за 4 робочих 
дні спромігся зібрати всього 11 
гектарів.

—Хліба достигають щогодини, 
—говорять колгоспники,—а наші 
комбайни на великих масивах 
ледве повзають.

Зволікається тут і скиртуван
ня соломи й полови.

Не дивлячись на те, що на то
ках осіло понад 600 центнерів 
хліба, правління артілі не пос
пішає відвантажувати його на 
державні заготівельні пункти. Тут 
спромоглися в рахунок хлібозда
чі вивезти лише 49 центнерів 
зерна.

Причина такого стану в неза
довільному керівництві колгоспом 
з боку правління і його голови 
т. Гордецького. Вони мало цікав
ляться ходом збиральних робіт, до 
того ж тут не прислухаються до 
голосу колгоспників, глушать 
критику.

Недавно Гордецький доповідав 
правлінню артілі про підготовку 
до жнив. І хоч недоліків було ду
же багато, все ж ніхто не нава
жився виступити з критикою. Ви
являється, що тих, хто здумає 
критикувати голову чи бригади
рів, обвинувачують у «зриві 
заходів».

Дирекція Олександрійської 
МТС зобов’язана подати дійову 
допомогу колгоспові «Шлях до 
комунізму», налагодити ритмічну 
роботу комбайнових агрегатів з 
тим, щоб надолужити прогаяне і 
без втрат провести збирання 
врожаю.

В. СИВЕРИН.

ЗВЕДЕННЯ
райпланкомісії про хід збиральних робіт, заготівлі кормів та оранки 
під посів озимих в колгоспах району станом на 15 липня 1954 року 

(в процентах до плану)

колгоспи
о я

ім. 18 партконференції 
ім. 12-річчя Жовтня 
ім. Карла Маркса 
ім. Володимира Ульянова 
«Шлях до комунізму* 
«Прапор комунізму' 
ім. Будьонного 
ім. Калініна 
ім. Енгельса
.Комунар* 
ім. 19 з'їзду КПРС 
ім. Сталіна (Ворошиловка) 
ім. Леніна (Протопопівка)

54,4 52,8 43,5 23,0
53,9 17,0 — 34,3
50,4 4.9 — 5.4
48,5 21,8 — 20,8
46,7 20,0 — 48,2
45,0 10,1 9,1 30,1
44.3 — 21,4 33,2
44,0 20,0 6,7 63,5
40,8 4,4 29,7
38,0 32,3 9,5 17,5
37,3 17,1 — 11,7
36,7 16,6 —. 7,1
30,2 21,2 14,6 15,7

ім. 18 з'їзду ВКП(б)
ім. Ворошилова
ім. Жданова
ім. Леніна (місто)
ім. Сталіна (Бандурівка) 
ім. Рози Люксембург 
.Заповіт Леніна* 
ім. Молотова
ім. Хрущова
По Олександрійській МТС
По Користівській МТС
По району

29,9 22,9 5,6 17,1
28,7 20,4 — 12,4
27,9 8,2 — 6,1
22,8 10,4 — 12,4
21,8 Ю,9 27,2 16,0
19,2 9,0 9,8 5,5
15,1 — 14.7 26,2
15,0 4,0 — 17,1
12,0 2,3 6,6 13,4
35,9 15,5 3,3 16,4
29,6 11,2 13,6 21,7
32,6 13,2 7,8 18,9

Комсомольці В
Із 19 комсомольців первинної 

комсомольської організації артілі 
ім. 12-річчя Жовтня 14 працює 
безпосередньо на збиранні вро
жаю, інші доглядають тварин
ництво, заготовляють корма для 
худоби.

Всі комсомольці самовіддано 
працюють на своїх ділянках ро
боти, завжди виконують і пере
виконують завдання.

Комбайновий агрегат «Сталі
нець-6» обслужують комсомольці 
Олександр Дердак, Віра Удовиць
ка, Катя Розсоха, Олександр Ру- 
денко та Клава Степаненко. Агре- 

’гат, на якому вони працюють, 
щодня скошує по 18—20 гекта
рів озимої пшениці при відмін
ній якості робіт.

боротьбі за хліб
Вантажники зерна Галя Коше- 

ленко, Надя Бутко, Володимир 
Земляний та Олександр Бондарен
ко 13 липня автомашинами від
правили перші десятки центнерів 
дорідного зерна на державний 
заготівельний пункт.

Комсомольці-агітатори Петро 
Романко, Оля Шатравка, Мотя Со- 
лошенко та інші серед хліборобів 
артілі проводять агітаційно-ма
сову роботу: читають газети, ви
пускають польові листки, пишуть 
лозунги.

Так працюють і борються за 
хліб комсомольці артілі ім. 12- 
річчя Жовтня.

А. ШВИДКИЙ, 
секретар парторганізації кол

госпу ім, 12-річчя Жовтня.

Комбайнер Рак 
не виконує взятих зобов'язань

Комбайнер Користівської МТС 
Семен Рак зобов’язався в цьому 
році комбайном «Сталінець-4» за 
16 робочих днів зібрати 400 гек
тарів хліба.

Але Рак забув про взяті зо
бов'язання — працює без будь- 
якого напруження, збирає лише 
по 3—4 гектари за день. На ком
байні відсутня третя очистка,

Перевиконують
В колгоспі ім. 18 партконфе

ренції за планом повинні зорати 
під озимі культури тракторами 
405 гектарів. Механізатори трак
торної бригади № 11 з Олексан
дрійської МТС, обслужуючи цей 
колгосп, розгорнули між собою ді
йове соціалістичне змагання і за 
кілька днів виорали понад 200 
гектарів. Чітко і злагоджено пра
цюють трактористи Ігор Воробйов

збирання провадиться на високо
му зрізі. Всі ці та інші недоліки 
в роботі цього комбайнового агре
гату призводять до великих втрат 
врожаю. Проте це не тривожить 
директора МТС т. Жука і голов
ного агронома т. Сердюка.

В. РУДЕНКО, 
голова Костянтинівської сіль

ської Ради.

норми на оранці
та Іван Міщенко на тракторі 
«ХТЗ-НАТІ».

Кожний день вони виконують 
доведені норми на 130—140 про
центів.

За час роботи на оранці ними 
зекономлено 250 кілограмів паль
ного.

С. БІЛАН, 
голова Новопилипівської сіль

ської Ради.
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Футбол

Перемога олександрійців
В країнах народної демократії

14 липня на міському стадіоні 
«Шахтар» розпочалися змагання 
на першість республіканського 
комітету добровільного спортив
ного товариства «Шахтар» з фут- 
бола та волейбола.

Перед початком змагань від
бувся парад. З привітальним сло
вом виступив голова республікан
ського комітету добровільного 
спортивного товариства «Шах
тар» т. Лужецький. Він поздоро
вив учасників змагань і побажав 
їм спортивних успіхів.

Під звуки Державного Гімну 
Радянського Союзу над стадіоном 
піднімається спортивний прапор 
товариства «Шахтар».

17 година дня. На футбольне 
поле виходять команди Байдаків- 
ського вуглерозрізу і м. Конотопа. 
Гра розпочинається у швидкому 
темпі. Байдаківці атакують во
рота противників частіше і гос
тріше. Воротар конотопців бере 
кілька сильних м’ячів. Все ж на 
35-й хвилині гри нападаючий 
байдаківців Куколов, перехопив
ши невдало вибитий воротарем 
м’яч, сильним ударом забиває 
перший гол.

У другій половині гри напа
даючий байдаківців Сазонов за
биває у ворота конотопців дру
гий гол.

Всі спроби футболістів м. Ко
нотопа відігратись успіху не 
принесли. Перемогу з рахунком 
2:0 одержали спортсмени Байда- 
ківського вуглерозрізу.

Великий інтерес у глядачів 
викликала друга зустріч, яка роз
почалась о 19 годині. В ній зу
стрічались олександрійські фут
болісти ДСТ «Шахтар» і футбо
лісти м. Києва. Обидві команди 
старанно готувались до цих зма
гань. Футболісти Києва добре 
володіють технікою, фізично ви
тривалі. Олександрійці вистави
ли проти них свій основний 
склад.

По свистку судді першої кате
горії Алексеєва (Харків) футбо
лісти виходять на поле. Гра роз
почалась.

Олександрійці запропонували 
швидкий темп. Вони гостро ата
кують ворота суперників і вже

Дві зустрічі
Позавчора відбулися перші 

.змагання волейболістів. Олексан
дрійці зустрілися з волейболіста
ми Ватутіно і перемогли їх з ра
хунком 2:0. 

Москва. Всесоюзні мотоциклетні змагання на особисто- 
командну першість ДОТСААФ 1954 року.

На знімку: учасники змагання беруть брод.
Фото Л. Доренського. Прескліше ТАРС.

на першій хвилині воротар киян 
врятовує свою команду від гола.

В дальнішому гра проходить у 
взаємних атаках. Чітко діють за
хисні лінії.

За десять хвилин до кінця пер
шої половини гри нападаючі 
олександрійського «Шахтаря» 
проводять красиву комбінацію. 
Півзахисник Бацека, відібравши 
м’яч у нападаючого киян, пере
дає його центральному нападаю
чому Кравченку, який відпасо- 
вує м’яч Тертичному. Обігравши 
захисника, він красивим і на 
рідкість сильним ударом відкри
ває рахунок.

Кияни прагнуть відігратись. 
Вони проводять ряд сильних атак. 
Але воротар олександрійців Гун- 
дирєв і захисники ліквідують 
небезпеку.

Після відпочинку футболісти 
м. Києва навально атакують во
рота господарів поля, але безус
пішно.

На 82-й хвилині гри централь
ний нападаючий «Шахтаря» 
Кравченко сильним і точним уда
ром доводить рахунок до 2:0.

Київські футболісти, відчув
ши загрозу поразки, вдаються до 
грубостей. Під час однієї з атак, 
захисник Пригунов завдає трав
ми нападаючому «Шахтаря» 
Кравченку. За цю поведінку, не
властиву радянським спортсме
нам, суддя виводить ІІригунова з 
поля.

З рахунком 2:0 олександрій
ські футболісти здобули перемогу 
над сильною командою м. Києва. 
Активно і на високому спортив
ному рівні провели цю зустріч 
нападаючі олександрійців Крав
ченко, Лярвинський, Тертичний 
і Чередниченко. Добре грали за
хисники Тарара, Довбишев і пів
захисник Бацека. Впевнено за
хищав ворота Гундирєв.

Чітко провів судійство суддя 
т. Алексеєв.

Необхідно відзначити, що ад
міністрація стадіону і міський 
відділ міліції (начальник т. Амур) 
не забезпечили належного поряд
ку на стадіоні під час проведення 
змагань.

15 липня відбулося змагання 
між волейболістами Дніпропет
ровська та Олександрії. З рахун
ком 2:1 олександрійці здобули 
другу перемогу.

Недавно був відкритий міст 
через Дунай, який з’єднує порт 
Русе з румунським портом 
Джурджу. Ней міст з'являє
ться крупнішим в Європі.

На знімку: Голова Ради Мі
ністрів Румунської Народної 
Республіки Г. Георгіу - Дсж 
(зліва) і Голова Ради Міністрів 
Народної Республіки Болгарії 
Вилко Червенков перерізують 
стрічки при відкритті мосту.

Прескліше ТАРС.

Зовнішньо село Стежери не 
виділяється чимсь особливим се
ред селищ Чехословаччини. Але 
варт уважніше придивитися, по
говорити з людьми, як відчуєш 
глибокі зміни, що сталися в жит
ті селян. В Стежерах знаходиться 
виробничий кооператив, в зрос
танні якого виразно проявилися 
характерні риси розвитку сьогод
нішнього чехословацького села.

Першими членами кооперативу 
були батраки поміщика Клінгера. 
Організатором їх став механік 
Ярослав Соучек, комуніст, який 
довгий час працював у підпіллі.

У кооператорів спочатку не 
було досвіду ведення колективно
го господарства, бракувало робо
чої худоби і машин. Все їх гро
мадське багатство складалось з 
однієї корови, пари коней та де
якого старого інвентаря. Проте 
кооператив, незважаючи на труд
нощі, неухильно йшов вгору.

Після лютневої перемоги 1948 
року народна влада допомогла 
кооперативу в придбанні інвента
ря, створенні тваринницьких 
ферм і в забезпеченні посівним 
матеріалом.

Уже восени 1948 року в коо
перативі був зібраний добрий уро
жай хлібів і овочів. Усвідомлю
ючи, що основа кооперативу — 
його громадське господарство, 
кооператори відрахували значні 
кошти в неподільний фонд. Прид
бали трактор, нові сільськогоспо
дарські машини, продуктивну ху
добу.

Висока врожайність сільсько
господарських культур, зростан
ня продуктивності тваринництва 
дозволили кооперативу набагато 
підвищити грошові доходи. В 
1952 році вони перевищили вже 
шість мільйонів крон, а торік до
сяглії дев’яти мільйонів * крон. 
Значна, частина цих коштів вкла
дається в громадське господар
ство.

Перебування загону радянських військових кораблів у Фінляндії
ХЕЛЬСІНКІ, 12. (ТАРС). Пе

ребування загону радянських 
військових кораблів у Хельсінкі 
стоїть в центрі уваги місцевих 
жителів. Біля місць стоянки ко
раблів, незважаючи на погану 
погоду, панує пожвавлення.

Сьогодні, як і вчора, кораблі 
відвідали численні делегації гро
мадських організацій і трудящих, 
тисячі жителів Хельсінкі. В ко
рабельних книгах зроблені сотні

По новому шляху
Разом із збільшенням доходнос- 

ті зростає добробут членів коопе
ративу.

—Живемо, нужди не знаємо, 
—не без гордощів говорить до
ярка Антоніна Шмакалова.— Ні
коли в моїй родині не було в ми
нулому такого достатку, як те
пер. Одна я виробила в 1953 ро
ці більше 500 трудоднів і заро
била понад 11 тисяч крон гріш
ми, дві тонни пшениці і жита, 
тонну картоплі, 100 кілограмів 
м’яса, 250 літрів молока.

Звичайно, далеко не все ще в 
кооперативі добре налагоджено. 
Нам розповідали про труднощі 
зростання, про наявпі ще серйоз
ні недоліки. Але вони не можуть 
заступити головне — те, що се
ляни рішуче стали на шлях но
вого життя.

Провідною силою кооперативу 
є комуністи. Вони самовіддано бо
рються за його дальший розви
ток і зміцнення.

Ми побували в ряді сільсько
господарських кооперативів рес
публіки. По всій Остравщині йде 
добра слава про кооператив «Го- 
лосовице».

Безперервно зростає тут до- 
ходність громадського господар
ства. Торік грошові доходи коопе
ративу зросли порівняно з 1951 
роком майже вдвоє . Кооператив 
став мільйонером. Тільки в непо
дільний фонд торік він відраху
вав 670 тисяч крон, на які прид
бав вантажний автомобіль, бага
то сільськогосподарських машин, 
збудував нові тваринницькі при
міщення. Виробничий кооператив 
достроково розрахувався з держа
вою по поставках зерна, молока і 
м’яса і здав чимало надпланової 
продукції, одержавши за неї за 
новими, більш високими заку
почними цінами додатково де
сятки тисяч крон.

Кооператив обладнав Будинок 
культури, має свій кінотеатр на 
300 місць, бібліотеку, в якій 

записів, що висловлюють почуття 
дружби до радянського народу. 
Автори записів закликають зміц
нювати мир і дружбу між Фін
ляндією і Радянським Союзом.

Делегація робітників верфі Хі- 
єталахті, яка відвідала крейсер 
«Орджоникидзе», зробила запис: 
«Вітаємо найміцніший оплот 
дружби і миру народів—Радян
ську Армію і Флот».

Крейсер «Орджоникидзе» відві

налічується понад шість тисяч 
томів книг.

Такі кооперативи можна зу
стріти і в Словаччині. П’ять ро
ків тому в невеликому словаць
кому селі Лелес селяни почали 
колективно обробляти землю. Спо
чатку в кооператив увійшло всьо
го вісім господарств. Вожаком об
рали вмілого організатора—кому
ніста Штефана Пап. Кооператори 
вирішили вирощувати рис—нову 
для Чехословаччини культуру. 
Вони збирають з кожного гекта
ра по 65 центнерів рису.

Економічні успіхи кооперати
ву, заможне життя його членів 
заінтересували й інших селян се
ла. Тепер у кооператив вступило 
135 нових землеробів — бідняків 
і середняків.

Єдині сільськогосподарські 
кооперативи, створення яких 
трудове селянство добилося в 
жорстокій класовій боротьбі з 
куркульством та іншими ворогами 
народно-демократичного ладу, 
пустили глибоке коріння в чесь
кому і словацькому селі. Сотні ти
сяч дрібних і середніх селян до
бровільно перейшли до колектив
ного сільськогосподарського ви
робництва.

Тепер у Чехословаччині коо
перативи існують майже в 47 
процентах сіл. Разом з державни
ми господарствами вони обробля
ють 43 проценти всієї орної зем
лі в країні.

Народно-демократичний лад 
врятував трудове селянство від 
експлуатації його поміщиками і 
лихварями. Нема вже хлібних 
бірж, де капіталісти грубо дик
тували свої ціни на сільськогос
подарські товари, щороку розоря
ючи дрібних і середніх селян. На
родна держава постійно враховує 
життєві інтереси кооператорів і 
селян-одноосібників, подаючи їм 
всебічну допомогу.

Б. ТАРАСОВ.
м. Прага.

дали делегації товариства «Фін
ляндія — Радянський Союз». Од
на з таких делегацій записала в 
книзі: «Від імені філіалу товарис
тва «Фінляндія — Радянський 
Союз» Хельсінкського району Ва- 
ліла дякуємо за добрий прийом. 
Хай панує дружба і мир між Фін
ляндією і Радянським Союзом».

Редактор В. МАЛЕНКО.
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Сьогодні—
Всесоюзний

день фізкультурника

До нових успіхів 
фізкультури і спорту

Пленум ЦК ВГІКСМ

Сьогодні наша молодь разом з 
усім радянським народом відзна
чав традиційне, свято — Всесо
юзний день фізкультурника.

Фізична культура і спорт, які 
є складовою частиною комуніс
тичного виховання підростаючого 
покоління, важливим засобом 
оздоровлення трудящих, корис
туються в нашій країні великою 
популярністю і любов'ю. За роз
махом фізкультурного руху наша 
Батьківщина не мас собі рівних 
у світі.

Комуністична партія, для якої 
піклування про благо народу є 
найвищим законом, робить все 
для того, щоб радянська молодь 
росла і розвивалась здоровою, 
впевненою в своїх силах, здат- 
ною перемагати будь-які трудно
щі. Асигнування на охорону здо
ров'я і фізкультуру становлять 
одну з найзначніших статей Дер
жавного бюджету СРСР. Рік у рік 
розширюється будівництво пала
ців фізичної культури, стадіонів, 
спортивних майданчиків і т. д. 
Підготовкою кадрів керівників 
фізкультурних і спортивних ко
лективів займаються сотні спеці
альних вищих і середніх учбо
вих закладів — інститутів, тех
нікумів, шкіл тренерів.

Характерна особливість радян
ського фізкультурного руху — 
його масовість. Досить сказати, 
що лише за останніх чотири роки 
кількість фізкультурників в кра
їні збільшилася майже в два ра
зи. Тільки на Україні їх налічує
ться понад 5 мільйонів чоловік. 
Бурхливо розвивається фізкуль
турний рух у колгоспному селі.

Загальновідомі досягнення ра
дянських спортсменів. В одному 
лише 1953 році в таблицю все
союзних рекордів внесено 373 
поправки, з них майже 50 пере
вищують офіціальні світові ре
корди. Високу спортивну май
стерність не раз демонстрували 
па багатьох міжнародних зма
ганнях наші борці, боксери, гім
насти, штангісти, шахісти, лег
коатлети, волейболісти.

Зросла фізкультурна і спор
тивна робота і в нашому місті й 
районі.

Олександрія — місто вугіль
ників. В післявоєнний період 
тут виросли нові робітничі се

Піднято п'ять мільйонів гектарів цілинних 
і перелогових земель

13 липня в колгоспах, радгос
пах і кінних заводах Казахської 
РСР завершено підняття п’ятого 
мільйона гектарів цілинних іі пе
релогових земель.

Пертими в республіці справи
лися з виконанням завдання по

Будуються нові гідроелектростанції
На річці Тясмин у Черкаській 

області стала до ладу гідроелек
тростанція, збудована колгоспом 
ім. Хрущова, Смілянського райо
ну. Велика міжколгоспна ГЕС 
споруджується на річці Ягрань 

лища, сотні житлових будинків 
і культурно-побутових закла
дів. Майже на кожному під
приємстві, в установах збудо
вано спортивні містечка, пло
щадки. Низові фізкультурні 
колективи об’єднують тисячі мо
лодих робітників і робітниць. В 
значній частині низових колек
тивів систематично провадяться 
тренування, змагання та інше.

В нашому місті щороку прова
дяться республіканські змагання 
на першість добровільного спор
тивного товариства «Шахтар». В 
змаганнях з футбола і волейбола, 
які зараз провадяться, олексан
дрійські спортсмени домоглися 
непоганих успіхів. Так, в змаган
нях з футбола вийшли у фінал 
олександрійські команди «Шах
тар» і Байдаківського вуглероз
різу. В змаганнях волейболістів 
перше місце завоювали спортсме
ни Києва. Друге місце посіли во
лейболісти Олександрії.

Все ширшого розмаху набирає 
фізкультурний рух серед сіль
ських спортсменів. Добре працю
ють низові колективи добровіль
ного спортивного, товариства 
«Колгоспник» БанДурівки, Вой- 
нівки та інших сіл.

Поряд з цим в роботі добро
вільних спортивних товариств 
є серйозні недоліки. Вони 
полягають в тому, що місь
кий і районний комітети фізкуль
тури і спорту (голови комітетів 
тт. Шкловський і Макаров) ще 
мало дбають про залучення більш 
широкого кола юнаків і дівчат 
до участі в фізкультурній і спор
тивній роботі.

Безперечні успіхи радянського 
Фізкультурного руху, але ще 
більш значні завдання стоять пе
ред нами тепер. Партійні, проф
спілкові і комсомольські органі
зації, ради колективів добро
вільних спортивних товариств 
повинні вжити всіх заходів до 
топа, щоб і далі всебічно розши
рювати ряди фізкультурників.

Сильні і мужні вийдуть сьо
годні на стадіони і спортивні 
майданчики мільйони радянських 
фізкультурників, щоб продемон
струвати свою готовність до мир
ної творчої праці і оборони лю
бимої Батьківщини.

оранці нових земель механізато 
ри МТС Семипалатинської, Схід 
по-Казахстанської і Карагандин 
ської областей.

Завершили план підняття ці 
лини 32 радгоспи республіки.

у Бабанському районі. В її бу
дівництві беруть участь дев’ять 
сільгоспартілей.

Зараз у колгоспах області спо
руджуються 11 гідроелектростан
цій. (РАТАУ).

Цими днями відбувся Пленум 
ЦК ВЛКСМ. Пленум обговорив пи
тання про участь комсомольських 
організацій в роботі по підготов
ці і проведенню збирання вро
жаю і виконанню плану заготі
вель сільськогосподарських про
дуктів і прийняв відповідну по
станову. З доповіддю на Пленумі 
виступив секретар ЦК ВЛКСМ 
тов. ІПелеиін 0. М.

Доповідачі і ті товариші, що 
виступали, відмічали величезне 
значення проведеного в червні 
цього року Пленуму ЦК КПРС. 
Виконуючи вказівки Комуністич

15 липня минуло п’ятдесят 
років з дня смерті великого ро
сійського письменника Антона 
Павловича Чекова. Цю пам’ятну 
дату широко відзначив весь ра
дянський народ. Всюди проведе
ні лекції і доповіді, літературні 
вечори, присвячені життю і твор
чості письменника. Відкриті вис
тавки його творів.

У зв’язку з 50-річчям з дня 
смерті великого художника слова 
Лопасненський район, Москов
ської області, де жив і працював 
А. П. Чехов, перейменований в 
Чіеховський район іі робітниче 
селище Лопасня перетворене в 
місто Чехов.

В Москві на Садово-Кудрін- 
ській вулиці, в будинку № 6, де 
з 1886 по 1890 рік жив пись
менник, відкрився Будинок-му- 
зей А. П. Цехова. На урочисте 
відкриття Будинку-музею зібра
лись численні представники гро
мадськості столиці—вчені, пись
менники, артисти. Біля могили

Вручення міжнародної 
Сталінської премії 

індійському вченому 
Сахібу Сінгу Сонм
14 липня у Свердловському за

лі Кремля, в присутності числен
них представників радянської 
громадськості, була вручена між
народна Сталінська премія «За 
зміцнення миру між народами» 
видатному індійському вченому, 
депутатові парламенту Індії про
фесорові Сахібу Сінгу Сокхею. 
На церемонії вручення був при
сутній надзвичайний і Повноваж
ний Посол Республіки Індії в 
СРСР п. К. II. ПІ. Менон з дру
жиною.

Вручаючи професорові Сокхею 
золоту медаль і диплом лауреата 
міжнародної Сталінської премії, 
академік Д. В. Скобельцин сер
дечно поздоровив його з високою 
нагородою.

Із сердечними словами привіту 
до професора Сокхея звернулись 
представники радянських громад
ських і наукових організацій.

З великою увагою була вислу
хаю промова професора Сокхея. 

(РАТАУ). 

ної партії, комсомольці, сільська 
молодь стали брати активнішу 
участь в боротьбі за одержання 
високих урожаїв всіх сільсько
господарських культур, за зрос
тання громадського тваринниц
тва іі підвищення його продуктив
ності. Близько 15 тисяч молодіж
них тракторних бригад, вклю
чившись у Всесоюзне соціаліс
тичне змагання, ведуть наполег
ливу боротьбу за одержання ви
соких урожаїв. На заклик партії 
і Уряду більше 149 тисяч юна
ків і дівчат за комсомольськими

Чеховські дні в країні
письменника на Ново-Дєвичому 
кладовищі відбувся траурний мі
тинг.

В інституті літератури імені 
Т. Г. Шевченка Академії наук 
Української РСР відбулось розши
рене засідання вченої ради, при
свячене пам’яті А. П. Цехова. З 
доповіддю «А. П. Чехов — май
стер прози» виступила доктор фі
лологічних наук Н. Крутікова. 
Велике місце в доповіді було 
приділене взаємозв’язкам росій
ської і української культур, 
благотворному впливу творчості 
Цехова на українську літерату
ру. Кандидат філологічних наук 
І. Журавська зробила доповідь 
про світове значення творчості 
А. II. Цехова.

Виконком Кримської обласної 
Ради депутатів трудящих при
своїв ім’я А. II. Цехова Снітов- 
ській початковій школі Бала- 
клавського району, збудованій 
при безпосередній допомозі А. П. 
Цехова; середній жіночій школі

Москва. Всесоюзна сільськогосподарська виставка. На одній 
із алей виставки. Зліва — павільйон Башкирської АРСР, далі — 
павільйон Туркменської РСР, вглибині — Головний павільйон.

Фото Н. Грановського.
Прескліше ТАРС.

ДОСТИГЛИ КАВУНИ
В колгоспах Адлерського ра

йону (Краснодарський край) по
чалось масове абирання білока
чанної скоростиглої капусти, 
картоплі, огірків, помідорів. В 

путівками виїхали на освоєппя 
цілинних і перелогових земель.

Пленум ЦК ВЛКСМ закликав 
комсомольців і комсомолок, всю 
сільську молодь активно вклю
читись у боротьбу за зразкове 
проведення збирання врожаю, 
виконання плану заготівель сіль
ськогосподарських продуктів і 
цим самим внести свій вклад у 
виконання всенародного завдан
ня — крутого піднесення сіль
ського господарства, поставленого 
Комуністичною партією і Радян
ським урядом.

(РАТАУ).

№ 5 м. Ялти, розміщеній у ко
лишній гімназії, членом піклу- 
вальної ради якої був А. II. Че
хов. В м. Феодосії вулиця Ар- 
батська перейменована на вули
цю Цехова.

В Ялті, в театрі, який носить 
ім’я письменника, 14 липня від
булось урочисте засідання з учас
тю представників партійних, ра
дянських і громадських організа
цій Криму, представників чорно
морського флоту і Таврійського 
військового округу, присвячене 
пам’яті А. II. Цехова.

В багатьох районах країни 
проводилися кінофестивалі че- 
ховських фільмів. Демонструва
лись кінокартини: «Людина у 
футлярі», «Весілля», «Анна на 
шиї» та інші. Театри ставили 
п’єси А.П. Цехова, гуртки худож
ньої самодіяльності показали 
водевілі та інсценіровки чехов- 
ських оповідань.

(РАТАУ).

садах достигли персики і груші, 
Сільгоспартіль імені Фрупзе 

почала збирати ранні сорти ка
вунів.

(РАТАУ),



2 СТАЛІНСЬКИЙ ПРАПОР Неділя, 18 липня 1954 р.

Культурне життя Войнівки
Напруженим трудовим життям 

живе в ці дні колгоспна Войнів- 
ка. На полях від зорі і до пізньо
го вечора гудуть комбайни і трак
тори, на токах безперебійно пра
цюють віялки і сортировки, час 
від часу розвантажуються і на
вантажуються зерном машини. 
Одні з них підвозять хліб від ком
байнів, інші транспортують його 
на державний заготівельний 
пункт.

Та ось настає час обідньої пе
рерви. На току стихає звичний 
шум моторів, і люди, зібравшись 
під навісом, слухають бесіду агі
татора. Цього разу агітатор Яри
на Козленко розповідає хліборобам 
про рішення червневого Пленуму 
ЦК КПРС, про ті відповідальні 
завдання, які поставила Комуніс
тична партія перед працівниками 
сільського господарства.

В цей час проходить бесіда і 
біля скирт соломи, в городній 
бригаді і на тваринницьких фер
мах. Лише в полі не припиняють 
роботи комбайни. їм не час для 
відпочинку.Кожна година на зби
ранні дорога. Але і тут культурні 
запити людей задовольняються. 
Рано-вранці, коли ще стоїть роса, 
агітатори, лектори, парторганіза- 
тор розповідають механізаторам 
про новини дня, події, що відбу
ваються в нашій країні і за ру
бежем.

Великою' популярністю серед 
войнівчан користується сільський 
лекторій, яким керує директор 
дитячого будинку ім. Фрунзе Бо
рис Строгий. В його складі — 
агрономи і зоотехніки, вчителі і 
вихователі, лікарі —інтелігенція 
села. Вони виступають з лекція
ми на різні теми.

Недавно вчителька т. Ли- 
сенко ■ прочитала колгоспникам 
лекцію «Піклування про благо 
народу — найвищий закон Ко
муністичної партії і Радянського 
уряду», лікар т. Паїценко —«Пі
клування Партії і Уряду про 
здоров’я радянських людей». З 
лекціями на агрономічні і зоотех
нічні теми виступають агрономи 
Захар і Сергій Меткі, зоотехнік 
Михайло Губа та інші. Нерідко із 
змістовними лекціями приїжджа
ють у Вишнівку лектори з Олек
сандрії і Кіровограда. Слухати їх 
з’являється майже все село. Так, 
на лекцію про міжнародний стан, 
яку читав лектор обкому КП Ук
раїни т. ІПибаєв, з’явилось близь
ко 250 чоловік. З великою ува
гою була вислухана також лек
ція т. Верхоланцева «Американ
ський імперіалізм— найлютіший 
ворог радянського народу». Від
радним у роботі лекторію є те, що 
він працює планомірно і чітко, 
відгукується на запити колгосп

Нарада секретарів комсомольських організацій
16 липня в Користівськіп МТС 

відбулася зональна нарада се
кретарів колгоспних і шкільних 
комсомольських організацій по 
питанню роботи Пленуму ЦК 
влксм.

На нараді з доповідями про

Поповнюється книжковий фонд бібліотеки 
райкому КП України

Бібліотека райкому КП Украї
ни в червні поповнилась полі
тичною і художньою літерату
рою.

Серед нових видань книги 
В. І. Леніна «Дитяча хвороба 
«лівизни» в комунізмі», Й. В. 
Сталіна «Політичний звіт Цен

ників. Лише за півроку силами 
лекторію прочитано 45 лекцій.
, В ці дні лектори тт. Строгий, 

Козенко та інша роз'яснюють 
колгоспникам постанови Плену
мів ЦК КПРС і ЦК КП України 
про підсумки весняної сівби, дог
ляд за посівами, збирання вро
жаю і проведення хлібозаготівлі. 
Вони мобілізовують трудівників 
села на успішне вирішення по
ставлених завдань.

Значну допомогу в налагод
женні масово-гшлітичної роботи в 
селі подає сільський клуб і біб
ліотека. Членами ради клубу в 
липні проведено 6 бесід з кол
госпниками. Крім того, вони по
повнили і поновили наочну агі
тацію, регулярно випускають 
стінні газети, «блискавки», гу
мористичні листки, організову
ють концерти художньої самоді
яльності, читацькі конференції 
тощо.

Великою популярністю корис
тується в селі кіно.

Завідуючий сільським клубом 
т. Вишневецький розповідає:

— Лише в червні для колгосп
ників дано 8 кіносеансів, але 
цього вже мало. Щодня десятки 
людей звертаються до мене з 
просьбою привезти цікаві кіно
фільми. Але не завжди це вдаєть
ся. Особливо погано обслужує нас 
районний відділ культури науко- 
вюнюпулярними і сільськогоспо
дарськими фільмами. Там, як 
видно, погано зважають на запи
ти хліборобів.

Багато роботи і в бібліотекаря 
Раїси Дубовенко. Вона організу
вала три постійні книгопересув- 
ки в тракторних бригадах і на 
фермах і тимчасові — на току, в 
садовій бригаді, дитяслах і т. д. 
Майже щодня бібліотекар підби
рає туди нову літературу і роз
носить її.

— Великий у нас попит на 
книги, — розповідає т. Дубовен
ко. — Дише на абонементі на
лічується 318 чоловік, а скільки 
читачів користуються послугами 
пересувок!

Вона передивляється записи і 
додає:

— Колгоспниця Стефа Сабо- 
даш за цей рік прочитала 12 
книг. На абонементі 65-річного 
колгоспника Семена Меткого тво
ри .1. Толстого, Гоголя, Квітки- 
Вснов’яненка, Первенцева і ін
ших письменників. Таких чита
чів у нас багато.

З кожним роком зростають 
культурні запити войнівчан і 
партійна організація колгоспу 
докладає всіх сил, щоб задоволь
нити їх. На це вона повсякденно 
спрямовує роботу агітаторів, 
клубу і сільського лекторію.

В. ЛЕОНТЬЄВ.

участь комсомольських організа
цій у збиранні врожаю і вико
нанні плану заготівель сіль
ськогосподарських продуктів вис
тупили директор МТС т. Жук 
і секретар райкому ЛКСМУ т. Ко- 
билянський.

трального Комітету XVI з’їзду 
ВКП(б)», видання Академії наук 
СРСР «Корейська Народно-Демо
кратична Республіка» та інші.

Всього в цьому році придбано 
літератури на суму близько 
2.000 карбованців.

На проведенні жнив і хлібозаготівель 
рівнятись на передовиків

Хліб—державі
Відповідаючи на рішення чер

вневого Пленуму ЦК КПРС, кол
госпники сільгоспартілі імені 
Сталіна (Бандурівська сільрада) 
організували комплексне збиран
ня врожаю.

Тут одночасно з косовицею 
провадиться скиртування соломи 
й полови, пожнивна оранка.

Добре організована робота на 
току. Механізувавши всі процеси 
очистки зерна, правління артілі 
відправило на заготівельні пункти 
державі 1.028 центнерів добір
ного зерна в рахунок обов’язко
вих поставок.

Розгорнули хлібозаготівлі і хлі
бороби колгоспів «Комунар», ім. 
18 з’їзду ВКІІ(б), іім. Моло
това, ім. 12-річчя Жовтня та ін
ші, які здали на державні заго
тівельні пункти перші тисячі 
центнерів високоякісного зерна.

Потік машин на державні 
пункти з хлібом нового врожаю з 
кожним днем наростає.

В. ГРИГОР'ЄВ.

Студенти подають 
шефську допомогу 

колгоспу
Значну шефську допомогу по

дає артілі ім. 19 з'їзду КПРС ко
лектив викладачів і студентів 
Олександрійського культосвітньо
го технікуму.

В ці дні в колгоспі щоденно 
працює по ЗО — 50 чоловік. 
Вони підготовили до жнив два 
критих токи, допомогли обробити 
кукурудзу, просо, цукрові буря
ки. Зараз частина студентів пра 
цює в колгоспі на перевезенні 
хліба нового врожаю. Сумлінно 
працюють тут студенти Мажара 
та Ясинський, які виконують 
денні завдання на 120 — 130 
процентів.

Працівники технікуму праг
нуть подати дійову допомогу кол
госпникам у виконанні невід
кладних завдань, які поставлені 
перед ними червневим Пленумом 
ЦК КПРС.

Г. ПІВНЯК,
директор культосвітнього тех

нікуму.

Новобудови харчової промисловості
У містах і селах України буду

ються і стають до ладу нові хлі
бопекарні, консервні, виноробні 
та інші підприємства харчової 
промисловості, створюються нові 
заводи по переробці овочів і фрук
тів.

У Запоріжжі і Кривому Розі 
почалось будівництво великих 
молочних комбінатів. До кінця 
року такі підприємства стануть до 
ладу в Харкові, Дніпродзержин- 
ську, Дніпропетровську і Микола
єві. В Києві провадиться підготов
ка до спорудження найбільшого 
на Україні механізованого мо
лочного комбінату, який перероб
лятиме 500 тонн молока за добу.

На повну потужність
Я з задоволенням прочитав 

у газетах листа комбайнерів Пет- 
рівської МТС, Ставропольського 
краю, в якому вони закликають 
розгорнути соціалістичне змаган
ня за перевиконання денних зав
дань, за високий намолот кожним 
комбайновим агрегатом. Вони ви
словили наше прагнення — як
найкраще виконати постанову 
червневого Пленуму ЦК КПРС, 
зібрати врожай швидко і без 
втрат.

На комбайні працюю не пер
ший рік. Мені доводилося водити 
комбайни різних марок. В цьому 
році з початку косовиці працюю 
в колгоспі ім. Сталіна, Бандурів- 
ської сільради, на комбайні 
«Сталінець-6». Машина не з но
вих, але безвідмовна. Нею я ско
шую по 19—24 гектари хліба. 
А 15 липня, наприклад, скосив 
28 гектарів.

Чітка робота комбайна у ве
ликій мірі залежить від того, хто 
його водить. Пам'ятаючи це, я з 
своїм сином Борисом, який пра
цює в мене помічником, перш за 
все добиваюся якісного ремонту 
машини. З першого дня забезпе
чую старанний догляд за нею. 
На випадок поломки піід руками 
завжди маю необхідні запасні 
частини та інструмент.

Застосовуючи в своїй роботі 
погодинний графік, маневруючи 
швидкостями, добиваюся рит
мічної дії агрегату, використо
вую його на повну потужність.

На жнивах дорога кожна хви

Херсонська область. Організовано збирають хліб колгоспни
ки і механізатори Голопристанського району. В колгоспі ім. Леніна, 
який обслужує Пам ятнянська МТС, комбайни обладнані пристосу
ванням для низького зрізу колоскових. Відмінно працює комбай
нер т. Шульга на збиранні озимої пшениці. Він намолочує до 19 
центнерів пшениці з гектара.

На знімку: агрегат комбайнера Н. Шульги на збиранні ози
мої пшениці в колгоспі ім. Леніна. Прескліше ТАРС.

Велика будова — молочний за
вод виріс на околиці Чернігова. 
Підприємство вироблятиме за рік 
5 тисяч тонн молочної продукції 
різного асортименту. Тут же на 
колишньому пустирі виростають 
корпуси найбільшого в республі
ці овочесушильного заводу. Йо
го продуктивність — 10 тисяч 
центнерів сушених овочів за рік.

Вступає в дію новий консерв
ний завод в Ізмаїлі. Це підприєм
ство вже в нинішньому виробни
чому сезоні дасть кілька мільйо
нів банок овочевих консервів.

У Львові почате будівництво 
плодокомбінату і винн.ого заводу. 
В районному центрі І’адехів за

лина, тому працювати довдиться 
і вночі. Якість збирання від цьо
го не знижується. На скошених 
масивах у нас не залишається, 
жодного колоска.

Продуктивність комбайна за
лежить також і від чіткої роботи 
усього колективу, який обслуго
вує комбайновий агрегат. Це доб
ре розуміють трактористи брига
ди А» 3 з Користівської МТС Во
лодимир Матвіієнко та Микола Ре- 
венко, які працюють в агрегаті? 
Бездоганно трудяться на соломо- 
половокопиителі та відвантажен
ні зерна комсомольці Микола Пет
ренко, Іван Шульга, Леонід Не- 
доступ, Микола Козир, Наташа 
Чабан та Леонід Тйгаренко. Сум
лінно ставлячись до своїх обо
в’язків, вони забезпечують без
перебійну роботу комбайнового 
агрегату.

Включившись у соціалістичне 
змагання, я уклав договір з ком
байнером Користівської МТС Іва
ном Святцем, який, працює в Кос
тянтині вському колгоспі імені 
Енгельса. При зустрічі ми обмі
нюємось досвідом роботи, ради
мося, як краще можна викорис
тати доручену нам техніку.

Цього року зобов’язався ско
сити своїм комбайном 450 гек
тарів зернових. Па сьогодні вже 
скошено 170 гектарів.

В тісній співдружності з ко
лективом агрегату ми виконаємо 
взяте зобов’язання.

І. ЗАХАРЧЕНКО, 
комбайнер Користівської М'ГС.

кінчено спорудження нового ма
слозаводу продуктивністю 500 
тонн вершкового масла і 120 тонн 
сухого та згущеного молока • за 
рік. В районах Львівської облас
ті споруджуються також два цу
крових заводи і два хлібозаводи, 
12 механізованих пекарень, ово
чесушильні заводи.

Будуються і розширяються під
приємства м’ясної промисловості 
республіки.

Протягом 1954—1956 років у 
містах і промислових центрах Ук
раїни буде збудовано 167 масло
заводів і сироварних заводів, 29 
м’ясокомбінатів і птахокомбінатів.

(РАТАУ).
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Соціалістичне змагання на честь 
Дня шахтаря

ШАХТАРСЬКОМУ СВЯТУ— 
ДОСТОЙНУ ЗУСТРІЧ!

Гідні подарунки
Гірники України готуються 

зустріти своє традиційне свято 
^“новими трудовими перемогами. 

Десятки шахт, рудників і кар’є
рів Донбасу, Кривбасу та інших 
вугільних районів республіки 
достроково завершили виконання 
семимісячного плану видобутку 
вугілля і руди.

Переможці Всесоюзного змаган- 
ня — гірники Горлівської шах
ти імені Румянцева тресту «Ка- 
лінінвугілля» за минулі шість 
місяців видали 46 ешелонів над
планового палива — вдвоє біль
ше, ніж. передбачено зобов’язан
ням на четвертий рік п’ятирічки. 
Не розширяючи діючої лінії ви
боїв, колектив шахти з початку 
п'ятирічки збільшив видобуток 
вугілля в півтора раза. Різко зни
жена собівартість вугілля. Шахта 
працює за єдиним графіком.

Свого слова
Перед спуском в шахту брига

дир наваловідбійників Єгор Шма- 
ков вирішив порадитись зі сво
їми товаришами. Коли всі зібра
лись, він сказав:

— Наближається наше шах
тарське свято. Чим ми зустріне
мо його? Я вважаю, що кращим 
подарунком рідній Вітчизні буде 
надпланове вугілля. Маємо всі 
можливості дати країні ешелон 
палива понад восьмимісячне 
завдання.

— Правильно, дуже правиль
но каже бригадир, — погоджує
ться Федір Кочерга.

— І я так думаю, — додає 
Микола Шаповалов.

—Виходить, що згодні, — ро
бить висновок бригадир, звер
таючись до інших, 1Ц0 сиділи 
мовчки.

Єгор Шмаков розповів про 
те, що під час перебування з де
легацією гірників шахти в гру
зинському місті Ткібулі він під
писав договір на соціалістичне 
змагання з вибійником Акакієм 
Тедорадзе, що по суті це змаган
ня двох бригад.

— Так ось, давайте, товариші, 
не посоромимо честі нашої, до
б’ємось перемоги.

— Позмагаємось! — чути го
лоси схвалення.

...До місця роботи йшли разом, 
жваво обмінюючись думками.

Забезпечити нормальну 
роботу цеху

Колектив цеху № 1 Байдаків- 
ської брикетної фабрики, готую
чи достойну зустріч Дню шахта
ря, вирішив дати понад липне
вий і серпневий план 1.000 тонн 
брикету. Робітники й інженерно- 
технічні працівники прагнуть ви
конати це зобов’язання. В ре
зультаті змагання підвищилась 
продуктивність пресу до 3,5 тон
ни на годину, сушильного бара
бана — до 5,5 тонни, що значно 
перевищує встановлену норму.

У нас ліквідовані аварії і по
ломки механізмів. Цех став пра
цювати ритмічно, впевнено.

Однак ми ще не завжди вико
нуємо план. Є чимало причин, 
які заважають нам іти вгору.

Гідний подарунок до Дня шах
таря підготовили брати Хаврони- 
чеви —Никифор Федотович, Сте
пан Федотович і Григорій Федо
тович, які працюють в шахтар
ському місті Дзержинську на 
шахті «Південна . Вони достро
ково завершили виконання своїх 
п’ятирічних завдань. Брати-ви- 
бійники дали в новій п'ятирічці 
26 ешелонів вугілля для коксу
вання, дев’ять з них видобуті 
понад встановлену норму.

В дні підготовки до свята на 
руднику іімені Кірова в Криво
різькому басейні здана в експлу
атацію нова шахта «Північна». 
Будівники закінчили її споруд
ження на три місяці раніше стро
ку. З введенням в експлуатацію 
шахти «Північна середньодобо
вий видобуток руди на руднику 
зросте майже на 9 процентів.

(РАТАУ).

дотримаємо
У вибої зустрівся гірничий 

майстер Пилип Сокуренко. Єгор 
Шмаков розповів йому про намір 
бригади.

— Що ж, вітаю, допоможу в 
роботі, — сказав Сокуренко.

Порадились, розставили людей, 
кожен одержав конкретне завдан
ня.

Закипіла робота. В перший 
І день виконали зобов’язання на 

120 процентів. На другий —125, 
третій — 128 процентів.

Не легко це давалось, зустрі
чались перешкоди. В шахті не 
завжди був підготовлений фронт 
робіт, несвоєчасно подавали по- 

, рожняк, заважали складні геоло- 
| гічні умови. Незважаючи на це, 

ентузіасти йшли вперед, перебо
рювали труднощі. Вже в червні 
вони дали 800 тонн вугілля до
датково до плану.

— Більше треба видобувати, 
краще використовувати резерви, 
— каже бригадир.

1 гірники добиваються здійс
нення зобов’язання. В липні ни
ми взяті високі темпи. Щозміни 
виконання плану становить 130 
—135 процентів.

Свого слова бригада дотримає. 
На те ж вона комсомольсько-мо
лодіжна.

В. ПОНОМАРЕНКО, 
мотористка шахти № 2-3.

Не всі агрегати повністю заван
тажені, деякі преси і сушильні 
барабани через відсутність за
пасних частин довгий час про
стоюють в ремонті. Сировина, яка 
до нас надходить з Байдаківсько- 
го розрізу, часто буває низької 
якості. 12 липня, наприклад, 
нам подали дві вертушки вугілля 
зі значною кількістю каоліну. І 
тому в цей день цех недодав 500 
тонн брикету. Такі випадки ви
никають часто. Ми складаємо 
акти і на цьому все закінчуєть
ся: керівники тресту не вжива
ють ніяких заходів.

А. БОБЦОВ, 
начальник цеху № 1 Байда- 

ківської брикетної фабрики.

За дальше зростання спортивної майстерності
♦Всесоюзний день фізкультур

ника — традиційне свято радян
ських людей, всенародний огляд 
досягнень радянського фізкуль
турного руху. В цей день багато- 

| мільйонна армія радянських фіз- 
] культурників демонструватиме 
| свою беззавітну відданість Бать

ківщині, свою згуртованість нав
коло Комуністичної партії і Ра
дянського уряду.

Партія і уряд розглядають фі
зичну культуру і спорт як не
від'ємну частину комуністичного 
виховання трудящих, поліпшен
ня їх здоров'я, підготовки їх до 
праці і оборони Батьківщини. В 
Радянському Союзі створені всі 
умови для розквіту духовної і 
фізичної культури, для всебічно
го розвитку людей. Тільки в цьо
му році на охорону здоров’я і фі
зичну культуру направляється 
понад 29 мільярдів карбованців.

В нашій країні за останні чо
тири роки ряди фізкультурників 
збільшилися майже в два рази, 
а ЧИСЛО: колективів фізкультури 
— в півтора раза. Радянські 
фізкультурники самовідданою 
працею, новими спортивними ре
кордами умножують славу і мо
гутність соціалістичної Батьків
щини. Рік у рік зростає рівень 
їх майстерності. Торік спортсме
ни 373 рази обновляли рекорди 
Радянського Союзу і 57 раз по
бивали світові рекорди, незважа
ючи на те, що рівень цих рекор
дів набагато зріс. Кількість сві
тових рекордів, установлених ра
дянськими спортсменами в мину
лому році, є найбільшою за всю 
історію нашого спорту.

Поліпшилась також підготовка 
висококваліфікованих фізкуль
турних кадрів, підвищився рі
вень спортивних досягнень у 
союзних республіках. За остан
ні п’ять років підготовлено біль
ше трьох тисяч майстрів спорту. 
Якщо кілька років тому 53 про
центи майстрів спорту припада
ло на Москву, то тепер уже біль
ше 58 процентів майстрів спорту 
є представниками спортивних ор
ганізацій союзних республік. По
мітно зросла майстерність спорт
сменів країв, областей і союзних 
республік з лижного, ковзаняр
ського спорту, легкої атлетики, з 
вільної і класичної боротьби, 
важкої атлетики, футбола, бас- 
кетбола, гімнастики. Це під
тверджується підсумками прове
дених за останній час всесоюз
них змагань, зростанням числа 
спортсменів країв і областей в 
складі збірних команд країни.

Важливим засобом культурних 
відносин народів Радянського Со-

Ф у т б о л

Олександрійські футболісти вийшли у фінал
На міському стадіоні тривають 

змагання на першість республі
канської ради добровільного спор
тивного товариства «Шахтар».

15 липня зустрілися футболіс
ти олександрійського «Шахтаря» 
і Новоград-Волинська.

Перша половина гри закінчи
лась в нічию з результатом 0 : 0.

Після відпочинку господарі по
ля переходять у наступ. Уже на 
3-й хвилині центральний напада
ючий Кравченко забиває перший 
гол. Через сім хвилин Дублев- 
ський проходить з м’ячем по лі
вому краю і б’є м’яч паралельно 
воротам. Кравченко виходить на

К. АНДРІАНОВ
Заступник голови Комітету 

по фізичній культурі і спорту 
при Раді Міністрів СРСР

*
юзу з народами зарубіжних кра
їн є міжнародні спортивні зв’яз
ки. Вони дедалі більше розши
ряються. Торік радянські спорт
смени виступали в 19 країнах, а 
в Радянському Союзі побували 
спортсмени 29 країн. Було про
ведено понад 60 міжнародних зу
стрічей. В цьому році передба
чається провести більше 200 
міжнародних спортивних заходів.

Радянська молодь успішно за
хищає честь своєї Батьківщини 
в міжнародних спортивних зма
ганнях. Наші гімнасти, ковзаня
рі, борці, штангісти, шахісти є 
найсильнішими в світі; хокеїсти, 
волейболісти і волейболістки — 
чемпіонами Європи і світу; бас
кетболісти і баскетболістки — 
чемпіонами Європи. Радянським 
спортсменам належить тепер по
над 80 світових рекордів. Вели
кої перемоги добилися наші 
штангисти в змаганнях на пер
шість світу 1953 року з важкої 
атлетики, де вони завдали сер
йозної поразки спортсменам 
СІНА, які вважалися раніше най- 
сильнішими в світі. Радянським 
штангістам у цьому виді спорту 
належать тепер 15 світових ре
кордів з 28 зареєстрованих. 9 
світових рекордів з 13 завоюва
ли радянські ковзанярі. Блиску
чу перемогу здобули в лютому цьо
го року в Швеції радянські лиж
ники і лижниці тт. Кузін, Кози- 
рєва, Царьова, Маслепнікова та 
інші, що вперше брали участь в

Москва. Всесоюзна сільсько
господарська виставка. Павільйон 
„Фізкультура і спорт".

Фото Н. Грановського. 
Прескліше ТАРС.

м’яч і забиває другий гол. А ще 
через шість хвилин Лярвинський 
забиває третій м’яч у сітку воріт 
гостей.

На 24-й хвилині олександрійці 
подають кутовий м’яч. Півзахис
ник Бацека приймає цей м’яч і 
відпасовує його Кравченку, 
який і доводить рахунок до 4 : 0 
на користь «Шахтаря».

Здобувши цю перемогу, коман
да «Шахтар» завоювала право 
участі у фінальних змаганнях.

В цей день відбулося змагання 
між футболістами Ватутіно і Ко
нотопа. Перемогу здобули коно- 
тоиці з рахунком 4:1. 

розиграшу першості світу з лиж
ного спорту. Звання чемпіона 
світу з лиж на двох дистанціях 
— ЗО і 50 кілометрів — завою
вав ленінградець Володимир Ку
зін, що не вдалося зробити жод- 

| йому спортсмену світу за всю 
і історію лижного спорту.

У розиграшу першості світу 
’ з вільної боротьби, який прово

дився в цьому році в Японії, 
чемпіонами світу стали радян
ські спортсмени тт. Мекокішвілі, 
Енглас,1 Балавадзе. Наші хокеїс
ти завоювали в цьому році зван- 
ня чемпіона світу, здобувши ви- 

I датну перемогу над хокеїстами 
Канади, які вважали себе непере
можними.

Разом з тим необхідно відзна
чити, що з деяких видів легкої 
атлетики, футбола, плавання, па
русного, кінного, велосипедного 
спорту, боксу показники радян
ських спортсменів відстають від 
найкращих досягнень зарубіжних 
спортсменів.

В цьому році фізкультурні ор
ганізації, добровільні спортивні 
товариства мають значйо поліп
шити роботу по залученню но
вих мільйонів трудящих до ре
гулярних занять фізичною куль
турою і спортом, зміцнити основ
ну ланку фізкультурного руху 
країни — низові фізкультурні 
колективи в місті і на селі.

Велике значення має поліп
шення якості фізичного вихован
ня і позашкільної спортивної ро
боти в загальноосвітніх школах, 
середніх і вищих учбових закла
дах країни. Комітетам по фізич
ній культурі і спорту разом з 
спортивними товариствами іі ком
сомольськими організаціями слід 
всебічно підвищувати рівень 
змагань, більше залучати міську 
і особливо сільську молодь до 
участі в масових змаганнях, до 
підготовки і здачі норм комплек
су «Готовий до праці і оборони 
СРСР». Треба в багато раз збіль
шити число сільських фізкуль
турників, зміцнити колгоспні 
спортивні колективи, добитись 
зростання майстерності сільських 
спортсменів.

Комуністична партія і Радян
ський уряд подають повсякденну 
допомогу в розвитку масового 
фізкультурного руху і зростанні 
досягнень радянських спортсме
нів. Спортсмени нашої країни 
вийшли на широку всесвітню 
арену іі добилися хороших між
народних спортивних результа
тів. Завдання полягає в тому, 
щоб закріпити завойоване і до
битися нових перемог з усіх най
важливіших видів спорту.

*
16 липня проходили футбольні 

змагання між командами Байда- 
ківського вуглерозрізу і Ватутіно. 
Байдаківці грали енергійно і здо
були перемогу з рахунком 6 : 0.

Зустріч футболістів Києва і 
Н-Волинська закінчилась перемо
гою киян з рахунком 5 : 0.

Таким чином визначився дру
гий фіналіст. Фінальне змагання, 
яке визначить переможця зма
гань, відбудеться сьогодні на 
міському стадіоні «Шахтар». Зу
стрінуться команди олександрій
ського «Шахтаря» і Байдавії- 
ського вуглерозрізу.
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Кримська область. Цікаво і 
змістовно проводять відпочинок 
школярі в піонерському таборі 
„Артек". Піонери беруть участь 
в захоплюючих походах па Вед- 
мідь-гору, в екскурсіях на кате
рах.

На знімку: піонервожата Гали
на Суботіна розповідає дітям 
легенду про Ведмідь-гору. Зліва 
направо — Таня Гончарова з 
м. Ростова-на-Дону, Саша Сєров 
з м. Москви, піонервожата Гали
на Суботіна, Люда Воробйова з 
м. Єнакієво і Валерій Троян з 
м. Г'орлівки.

Фото М. Бондаренка.
Прескліше РАТАУ.

ПО НАШОМУ МІСТУ і РАЙОНУ
Пам'яті Антона Павловича Цехова

Громадськість міста і райо
ну широко відзначила 50-річчя 
з дня смерті великого росій
ського письменника Антона 
Павловича Чехова.

14 липня в міському Будин
ку культури відбувся літера
турний вечір, присвячений па
м’яті А. П. Чехова. З доповід
дю про життя і творчу діяль
ність великого письменника 
виступила працівник міської 
бібліотеки т. Андреева.

Кінообслужуван
Міцно входить в побут кол

госпників кіно. Поряд з збіль
шенням кінопересувок в селах 
'району розширюється сітка 
стаціонарних кіноустановок. 
Якщо в минулому році їх бу
ло 2, то в цьому році —5.

Міжнародний огляд

Навколо Женевської наради

Після доповіді відбувся кон
церт художньої самодіяльності.

Члени літературної секції 
міського відділення Товариства 
для поширення політичних і 
наукових знань в ці дні висту
пали перед трудящими під
приємств міста з лекціями про 
творчість російського письмен
ника.

В сільських клубах і бібліо
теках відбулися бесіди про 
творчість А. П. Чехова і ху
дожні читання його творів.

НЯ КОЛГОСПНИКІВ

Тільки за 6 місяців ц. р. ли
ше кінопересувками проведено 
1481 кіносеанс, які Відвідало 
близько 100 тисяч хліборобів.

В диі збирання врожаю кі- 
нообслужуваиня трудівників се
ла організовано безпосередньо 
в польових станах.

Культурне ДОЗВІЛЛЯ 
гірників

На шахті № 2-3 самовіддано 
трудяться гірники комсомоль
сько-молодіжної бригади нава
ловідбійників, яку очолює Єгор 
Шмаков.

Для молодих шахтарів ство
рені тут всі умови для куль
турного відпочинку. В їх роз
порядження надані благоус
троєні квартири і гуртожитки 
з затишними кімнатами, об
ставленими коштовними меб
лями.

Після роботи гірники куль
турно проводять своє дозвілля. 
Вони з захопленням читають 
книги, слухають радіо, відвіду
ють кіно. Багато з них на 
власних мотоциклах влаштову
ють прогулянки.

Заможно і культурно живуть 
вугільники.

У Женеву повернулись міністри 
закордонних справ СРСР, Китай
ської Народної Республіки, Ан
глії і Франції, а також глави ряду 
інших делегацій. Вони мають об
говорити ті питання, які зв'язані 
з вирішенням індо-китайської 
проблеми на мирній основі і які 
лишилися неврегульованими.

Нинішня фаза Женевської на
ради почалась в умовах, коли між 
учасниками її в ряді питань до
сягнуте зближення точок зору. 
До таких питань належить, на
самперед, договореність про те, 
що припинення вогню В ІНДО-Ки- 
таї повинно бути швидким, пов
ним і одночасним в усіх районах 
воєнних дій. Виявилась також 
можливість досягти згоди щодо 
пропозицій про контроль за до
держанням угоди про перемир’я. 
Відбуваються зустрічі між вій
ськовими представниками воюю
чих в Індо-Китаї сторін як у Же
неві, так і в Тунг-Жіа (В’єтнам). 
Велике значення має встановлен
ня безпосереднього контакту в 
Женеві між прем’єр-міністром 
Франції і заступником прем’єр- 
міністра Демократичної Республі
ки В’єтнам.

Всі ці факти дають підставу 
політичним спостерігачам у Жене
ві вважати, що Женевська нарада 
підійшла зараз до такої стадії, 
коли вона може швидко виконати 
своє завдання відновлення миру в 
Індо-Китаї при умові, якщо всі 
заінтересовані сторони діятимуть 
в дусі доброї волі, прагнучи до 
такої угоди, яка відповідала б на
ціональним правам народів Індо
китаю, так само, як і інтересам 
Франції.

Факти, однак, показують, що 
правлячі кола Сполучених Штатів 
ідуть по протилежному шляху і

намагаються підірвати зближення 
точок зору, яке намітилося в Же
неві, перешкодити нормальній ро-: 
боті наради і добитися зриву мир
ного врегулювання в Індо-Китаї. 
Досягненню прийнятних угод шля
хом переговорів між усіма учас
никами наради американська ди
пломатія протипоставила сепарат-: 
ну зустріч державного секретаря 
США Даллеса з представниками^ 
Англії і Франції в Парижі. Зару
біжна преса відмічала, що приїзд 
Даллеса в Париже 13 липня був 
маневром, що мав на меті шляхом 
тиску нав’язати Франції і Англії 
американську політику в індо-ки- 
тайському питанні.

Ця політика США, ворожа ін
тересам усіх миролюбних наро
дів, загострює суперечності між - 
Сполученими Штатами і західно- ''г 
європейськими країнами. Газета 
«Нью-Йорк геральд трібюн» у 
зв’язку з переговорами Даллеса в 
Парижі писала, що «союз захід
них держав зазнає сильного на
пруження», яке «день у день по
силюється». Зарубіжна преса від
значає також, що під тиском 
Франції і Англії Даллес змуше
ний був погодитись послати на 
нараду в Женеву представника 
США Сміта, хоч до приїзду в Па
риж він заявив, що «не збираєть
ся» робити це.

Народи всіх країн зв’язують 
свої надії на зміцнення миру з 
Женевською нарадою і вимагач 
ють, щоб вона забезпечила від
новлення миру в Індо-Китаї. На
магання правлячих кіл США пе
решкодити нараді в Женеві роз
в'язати це завдання ще раз ви
кривають їх в очах народів, як 
противників пом’якшення міжна
родної напруженості.

В. ХАРЬКОВ.

Провокаційна заява лісинманівця

В міському Будинку культури
Недавно драматичний колек

тив художньої самодіяльності 
міського Будинку культури в 
клубі села Добронадеждино, 
Червонокам’янського району, 
поставив п’єсу О. Корнійчука 
«Богдан Хмельницький». На 
спектаклі були присутніми по-

Товариські зустрічі сільських спортсменів
Волейболісти добровільного 

спортивного товариства «Кол
госпник» с. Войнівки недавно 
провели кілька зустрічей з од
ноклубниками сіл Косівки, 
Бандурівки і радгоспу «Ко
мінтерн».

14 липня в Києві на стадіоні 
ім. М. С. Хрущова відбулась між
народна товариська зустріч фут

Стихійне лихо в Центральній Європі
Ось уже другий тиждень над 

великим районом південної час
тини Центральної Європи нев
пинно ідуть дощі. Потоки води, 
збігаючи з гір, заливають густо 
населені долини.

На території Німеччини най
більшої шкоди зливи завдали Ба
варії (Західна Німеччина). В ре
зультаті небувалого підйому рів
ня води в Дунаї наводнений ве
ликий район Дунайської долини 
між містами Регенсбург і ІІассау. 
Місто Пассау і ряд інпіих міст і 
селищ цілком затоплені. Десятки 
тисяч людей залишилось без при
тулку. Є людські жертви. Розміри 
заподіяної шкоди західнонімецька 
преса визначає в 100—200 міль
йонів марок.

над 300 колгоспників району.
Зараз художній колектив 

підготував до постави п’єси: 
Т. Г. Шевченка «Назар Стодо
ли» та В. Каверина «Два капі
тани». Готується до постави 
п’єса К. Треньова «Любов 
Ярова».

Цими днями відбулися ціка
ві змагання войнівських спорт
сменів з плавання. Кращі ре
зультати з цього виду спорту 
показали плавці Володимир 
Пузенко та Володимир Го- 
рошко.

Міжнародна зустріч футболістів
болістів — збірної команди Нор
вегії з київською командою 
«Динамо».

В Німецькій Демократичній 
Республіці повідь охопила деякі 
райони Саксонії. Затоплені окремі 
райони в містах Цвіккау, І'ера, 
Грейц, а також багато невеликих 
населених пунктів. Продовжує 
підвищуватись рівень води в річ
ці Ельбі.

На боротьбу з стихійним ли
хом в НДР мобілізовані народна 
поліція і міські органи влади. 
Створена центральна комісія, яка 
коорденує заходи по боротьбі з 
повіддю. Трудящі, не шкодуючи 
сил, беруть участь по врятуван
ню народної власності. Особливу 
відвагу проявляють саксонські 
гірники, які борються з затоплен
ням шахт. Велику допомогу на

Нова 
кіноплощадка

Цими днями в селищі Ди- 
митрово відкрилася нова літня 
кіноплощадка на 200 місць. 
Вона споруджена в молодому, 
благоустроєному парку. Зараз 
тут закінчується обладнання 
головного входу, який являє 
собою колонаду із 16 колон з 
капітелями.

Літній кінотеатр має естраду 
для виступів художньої само
діяльності. На новій кінопло- 
щадці розпочалося демонстру
вання кінофільмів.

С. ЗАЯЦЬ, 
працівник Димитровського 

тресту.

Матч закінчився з рахунком 
5:2 на користь киян.

(РАТАУ).

селенню НДР подають радянські 
військові частини.

В Австрії зливи і снігопади 
завдали серйозної шкоди населен
ню західних районів країни. Тіль
ки у Верхній Австрії зруйновано 
130 мостів, припинена робота на 
152 підприємствах, багато людей 
залишилось без притулку, десятки 
тисяч людей довелось евакуювати 
із районів поводі. Затоплено 
близько 50 тисяч гектарів родю
чої землі. Як повідомляє газета 
«Вальт ам абенд», за попередніми 
підрахунками, шкода, завдана ли
ше сільському господарству Верх
ньої Австрії, становить 300 
мільйонів шілінгів.

Повідь поширюється на район 
столиці Австрії — Відня.

ЛОНДОН, 14. (ТАРС). Як пе
редає сеульський кореспондент 
агентства Рейтер, у своїй першій 
політичній промові в Національ
них зборах Південної Кореї «пре
м’єр-міністр» Бьон йон Те повто
рив сьогодні старі твердження 
про те, що Південна Корея не 

Під натиском широкого руху народних мас 
Франції за припинення війни в Індо-Китаї. проти 
ратифікації боннського і паризького воєнних до
говорів уряд Ланьєля, який проводив проамери- 
канську антинаціональну політику, змушений 
був піти у відставку. (З газет).

Американський босе: — ЕХ, ПРОКЛЯТТЯ! 
НЕ ВДАЛОСЬ ЙОМУ ВЗЯТИ ЦЕЙ БАР’ЄР!

Мал. Ю. Новака.
Репродукція з газети „За прочньїй мир, за народную 

демократию!" № 25 за 1954 рік.

зв’язана більше угодою про пе
ремир’я.

Бьон йон Те заявив, що провал 
переговорів в корейському питан
ні на Женевській нараді зробив 
угоду про перемир’я «мертвою 
буквою».

Редактор В. МАЛЕНКО.

Адреса редакції: м. Олександрія, Ніровоградсьноі області, вулиця Шевченна, 62.
БК—04527. Олександрійська міська друкарня Кіровоградського обласного управління культури, м. Олександрія, вул. Шевченка, 71. Зам. № 1482. Т. 5.000
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Прийом
Головою Ради Міністрів СРСР Г. М. Маленковим 

міністра закордонних справ Фінляндії 
Урхо Кекконена

19 липня Голова Ради Міністрів СРСР Г. М. Маленков 
прийняв міністра закордонних справ Фінляндії Урхо Кекконена.

На прийомі був присутній Перший Заступник міністра за
кордонних справ СРСР А. Я. Вишинський.

’ Комплексно вести всі 
сільськогосподарські роботи

Свято радянських фізкультурників

Гаряча пора нині в хліборобів. 
Вони вирішують складний ком

плекс відповідальних сільськогос
подарських робіт: провадять зби
рання врожаю і хлібозаготівлі, 
заготовляють корма для громад
ської худоби, обробляють посіви, 
будують тваринницькі приміщен
ня, готуються до осінньої сівби.

Щоб успішно впоратись з ци
ми важливими завданнями, необ
хідно, як відзначив червневий 
Пленум ЦЕ КПРС, вжити всіх за
ходів до зміцнення трудової дис
ципліни, поліпшення організації 
і підвищення продуктивності 
праці, забезпечити активну 
участь всіх колгоспників у гро
мадському виробництві.

Лише створивши відповідне 
напруження сил хліборобів і ме
ханізаторів, уміло використавши 
потужну техніку, якою оснасти
ла наша країна сільське госпо
дарство, можна в кожному кол
госпі й радгоспі вчасно і без втрат 
провести косовицю хлібів, вико
нати державні плани заготівель і 
закупок сільськогосподарських 
продуктів, нагромадити достаток 
кормів, водночас провадити бу
дівництво тваринницьких примі
щень, готуватись до сівби ози
мих і т. д.

Чимало прикладів умілої орга
нізації праці, яка забезпечує ком
плексне проведення всіх робіт, 
можна навести з життя багатьох 
колгоспів нашого району. В ар
тілі ім. 18 партконференції (го
лова правління т. Попов), на
приклад, успішно провадиться 
косовиця. Вслід за збиранням під
грібаються площі, скиртується со
лома, провадиться оранка під 
озимину. Не припиняється й обро
біток просапних культур і парів 
— вони утримуються в чистому 
від бур’янів стані. Разом з цим 
артіль успішно заготовляє корма. 
Досить сказати, що на 20 липня 
план силосування тут виконаний 
майже на половину.

Як же правління колгоспу до
бивається успішного проведення 
комплексу важливих робіт? Перш 
за все, тут налагоджена справж
ня взаємодія між рільничими 
бригадами і механізаторами трак
торної бригади № 11 з Олексан
дрійської МТС (бригадир т. Крюч- 
ков). Всі роботи вони ведуть за 
чітким планом. Вміло розставле
ні люди, створюються необхідні 
умови для їх високопродуктивної 
праці. Це і забезпечує щоденне 
перевиконання доведених завдань 
на польових роботах.

Злагоджено працюють колгосп
ники й механізатори в артілях 
«Комунар», ім. Калініна та інших.

Борошно із зерна нового врожаю
Млинарські заводи Ставрополя, 

Невинномиська і Георгієвська 
(Ставропольський край) присту
пили до переробки зерна нового 
врожаю. Кілька ешелонів першо

Але поряд з цим не можна обій
ти і фактів, які свідчать, що в 
ряді колгоспів ще не відмовились 
від штурмівщини іі авралів, які 
дезорганізують роботу, призво
дять до зволікання строків і на
віть зривів виконання окремих 
важливих завдань.

Такий порочний стиль в робо
ті властивий, зокрема, правлін
ню артілі ім. Енгельса (голова 
т. Шейко). Тут, розпочавши жни
ва, забули про необхідність про
ведення інших робіт. Тому ство
рився серйозний розрив мііж ко
совицею і скиртуванням соломи 
й полови. Якщо на 15 липня в 
колгоспі було зібрано 41 процент 
зернових, то скиртування соломи 
проведено лише на 10 частині 
зібраної площі. До цього часу не 
налагоджена в колгоспі й очист
ка зерна, повільно провадиться 
оранка під озимину, досі не ор
ганізовано силосування кормів.

Вкрай неорганізовано прова
диться комплекс збиральних ро
біт і в колгоспах ім. Хрущова 
(голова правління т. Тараненко), 
ім. Сталіна, Ворошпловської сіль
ради (голова правління т. ІІечи- 
порук), та деяких інших.

У поганій організації праці в 
цих колгоспах винні й директори 
Олександрійської та Еористівської 
МТС тт. Байда та Жук, які ще 
недостатньо подають дійову до
помогу колгоспам, не займаються 
як слід організацією і піднесен
ням продуктивності праці кол
госпників і механізаторів.

Пленум ЦЕ ЕПРС в своїй по
станові підкреслив, що успішне 
проведення комплексу сільсько
господарських робіт в значній мі
рі залежить від правильної орга
нізації роботи з людьми. Партій
ні організації і парторганізатори 
комбайнових агрегатів повинні 
зміцнити вирішальні ділянки 
колгоспного виробництва досвід
ченими кадрами, ширше розгор
нути політмасову роботу серед 
колгоспників, посилити піклу
вання про працівників сільсько
го господарства і добитись тако
го стану, щоб всі літні сільсько
господарські роботи велись ком
плексно, за чітким планом. В 
цьому запорука успішного прове
дення збирання врожаю іі хлібо
заготівель, створення ситої і теп
лої зимівлі громадській худобі, 
зразкової підготовки і проведен
ня осінньої сівби.

Ширше розгортаймо соціаліс
тичне змагання за успішне вирі
шення складного комплексу сіль
ськогосподарських робіт, за даль
ше круте піднесення всіх галу
зей колгоспного виробництва!

сортного пшеничного борошна із 
зерна нового врожаю вони відпра
вили нафтовикам Баку і шахта
рям Донбасу.

(РАТАУ.)

Урочисто відзначили трудящі 
нашої країни Всесоюзний День 
фізкультурника — свято сили і 
здоров’я, молодості і краси. На 
стадіонах, спортивних майдан
чиках, водних станціях проведе
ні масові змагання з різних ви
дів спорту, показові виступи 
найкращих спортсменів. У ве
ликих містах відбулись урочисті 
засідання, паради фізкультурни
ків.

Всесоюзний парад фізкультур
ників відбувся на Центральному 
стадіоні «Динамо» в Москві. В 
ньому взяли участь понад ЗО ти
сяч спортсменів — представни
ків всіх 16 союзних республік і 
добровільних спортивних това
риств.

Стадіон заповнили десятки ти
сяч трудящих. На трибунах — 
державні і громадські діячіі, но
ватори виробництва, працівники 
науки, літератури, мистецтва, 
генерали і офіцери Збройних Сил. 
Присутні члени дипломатичного 
корпусу, спортивні делегації за
рубіжних країн, делегації Все
світньої федерації демократичної 
молоді і Міжнародної спілки сту
дентів.

Стрілка годинника наближає
ться до 12. В урядовій ложі 
з'являються товариші Е. Є. Во- 
рошилов, Л. М. Еаганович, Г. М. 
Маленков, А. І. Мікоян, М. 3. Са- 
буров, М. С. Хрущов, М. М. ІПвер- 
ниж, II. М. Поспєлов, • М. М. 
ПІаталін і разом з ними прези
дент Німецької Демократичної

У Раді Міністрів СРСР
Про запровадження спільного навчання в школах 

Москви, Ленінграда й інших міст
Рада Міністрів Союзу РСР по

становила:
1. Враховуючи побажання 

батьків, учнів і думку вчителів 
шкіл, запровадити в школах 
Москви, Ленінграда й інших 
міст з 1954—1955 навчального 

По містах Радянської України

1. Чернігів. Спорудження нових жилих будинків по вулиці ім. Шевченка. 2. Горлівка. Цент
ральна вулиця міста—проспект ім. Хрущова.

Фото Н. Цідильковського і С. Гендельмана. Прескліше РАТАУ.

Республіки Вільгельм Пік і пер
ший секретар ЦЕ СЄПН, заступ
ник прем’єр-міністра уряду НДР 
Вальтер Ульбріхт. Весь стадіон 
зустрічає керівників Комуністич
ної партії і Радянського уряду 
бурхливою, захопленою овацією.

На паде виходять голова Еомі- 
тету по фізичній культурі і спор
ту при Раді Міністрів СРСР 
М. М. Романов, секретар ЦЕ 
ВЛІІСМ 0. М. Шелепіін і секретар 
ВЦРПС А. І. Шевченко. Вони 
приймають рапорт командуючого 
парадом. Тов. Романов здороває- 
ться з спортсменами, поздоровляє 
їх з Всесоюзним Днем фізкультур
ника і виголошує промову.

Над святково прикрашеним 
стадіоном величаво звучить Дер
жавний Гімн Радянського Союзу.

Величезний зведений оркестр 
заграв марш і рушили колони 
фізкультурників. Повз трибуну 
проходить колона чемпіонів і ре
кордсменів світу, Європи і Радян
ського Союзу, переможці багатьох 
міжнародних змагань.

Багатим і змістовним був вис
туп фізкультурників Російської 
Федерації і України. Тут знай
шла яскраве відображення тема 
нерушимої дружби народів на
шої країни. З виходом україн
ських фізкультурників на зеле
ному килимі чітко визначились 
живий напис «300 лет», держав
ні прапори УРСР і РРФСР. Над 
стадіоном ллються українські 
пісні. Спортсмени показують мі
шані вільні вправи, демонструють 

року спільне навчання хлопчиків 
і дівчаток.

Спільне навчання учнів чоло
вічих і жіночих шкіл запровади
ти в І—IX класах включно. В 
десятих класах в наступному 
навчальному році спільного нав
чання не запроваджувати. 

високу майстерність на кільцях, 
бруссях, перекладинах і конях. 
Створюється фінальна піраміда. 
На її вершині золотом виблискує 
орден Леніна, яким Українська 
РСР нагороджена в зв’язку з 
300-річчям возз’єднання України 
з Росією.

Свою спортивну майстерність 
демонстрували чотири тисячі мо
лодих робітників, робітниць і 
службовців спортивних товариств 
профспілок, майже три тисячі 
студентів московських вузів і 
студенти двох найбільших спор
тивних вузів країни — ленін
градського інституту фізичної 
культури імені Лесгафта і Цен
трального) інституту фізичної 
культури імені Сталіна.

* **
Свято радянських фізкультур

ників широко відзначене в усіх 
містах і селах країни. Увечері 18 
липня в садах і парках відбулись 
народні гуляння. Виступали кра
щі артистичні сили іі колективи 
художньої самодіяльності. В кі
нотеатрах демонструвалися спор
тивні кінофільми і кіножурнали.

Багатомільйонна армія фіз
культурників у день свого свята 
знову продемонструвала свою 
безмежну любов рідній Комуніс- 
тичній партії і Радянському уря
дові, виражала свою рішимість і 
далі високо нести прапор радян
ського спорту, добиватись нових 
успіхів у славу нашої гаряче лю
бимої Батьківщини.

(РАТАУ).

2. Зобов'язати Ради Міністрів 
союзних і автономних республік, 
а також крайові і обласні викон
коми вжити необхідних заходів і 
подати допомогу органам народної 
освіти в зв’язку із запроваджен
ням спільного навчання.
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ПРИЇЗДІТЬ, ДІВЧАТА, ДО НАС, 
НА ЦІЛИННІ ЗЕМЛІ!

Лист комсомолок Мариновського радгоспу
На заклик Комуністичної партії з усіх рес

публік нашої країни приїхали трудівники сіл і 
міст на освоєння цілинних і перелогових земель. 
Як відомо, в МТС і радгоспи прибуло і активно 
включилося в роботу вже понад 140 тисяч чо
ловік. Організація нових радгоспів на родючих 
землях найближчим часом допоможе набагато 
збільшити виробництво зерна і продуктів тва
ринництва. Ми добре бачимо це па прикладі на
шого й інших радгоспів. У Казахстані створено 
тепер понад 90 радгоспів, з них 27 в Акмолін- 
ській області, де ми працюємо.

Минуло небагато часу, як почалось освоєння 
цілинних земель. Невпізнанно змінилися й ожи
ли тепер степи Казахстану. Могутніми тракто
рами зорані вже величезні земельні масиви. На 
цілині виросли польові табори тракторних бригад, 
будуються садиби радгоспів — всюди кипить 
напружене трудове життя.

Наш Мариновський радгосп — одно з таких 
господарств, які ростуть нині на очах і яким 
належить велике майбутнє. Сюди прибули двісті 
з лишком чоловік юнаків і дівчат з Дніпропет
ровської, Харківської, Ворошиловградської, Жи
томирської, Полтавської, Одеської, Сталінград- 
ської та інших областей, з Ленінграда, Кисло
водська, Алма-Ати. З перших днів роботи у нас 
створився дружний колектив на чолі з партій
ною організацією у дванадцять чоловік і комсо
мольською організацією в 140 чоловік. У нас три 
тракторно-рільничі бригади, серед яких перехід
ний Червоний прапор тримає бригада А. Сиро
ватки. Шістдесят чоловік зайняті на споруджен
ні жилих будинків. Готові вже 24 квартири, а 
на 15 серпня ми матимемо 70 квартир і великий 
гуртожиток. Наші будівельники працюють енер
гійно, не шкодуючи сил, незважаючи на час. 
Колектив радгоспу з вдячністю відзначає сум
лінну роботу будівельних бригад тт. Скворцова, 
Климова і Косого. І це зрозуміло — від добрих 
побутових умов залежить успіх на всіх інших 
ділянках.

Хоч ми й перебуваємо далеко в степу, ніхто 
не почуває себе відірваним віід життя країни. 
Ми дистуємося з друзями з тих місць, звідки 
приїхали. Наприклад, ленінградські дівчата Лю- 
ея Семенова і Тоня Темешова одержують листи 
від комсомольців Ленінградської фарбувально- 
ткацької фабрики імені Желябова. Валя Непоча- 
това листується з подругами з Харкова.

На центральній садибі і в тракторно-рільни
чих бригадах у пас встановлені радіоприймачі, 
є баяни, патефони, створені волейбольні пло
щадки. Молодь уміє споро працювати і весело 
відпочивати.

Звичайно, ми замислюємося над майбутнім, 
над тим, як проходитиме наше життя далі. Тут 
головне залежить від виробничих досягнень. Зем
лі тут родючі, врожаї можна одержувати дуже 
великі. В цьому році нам вдалось посіяти різних 
культур більше тисячі нектарів замість шести
сот за планом. З наступного року почнуть дава
ти багаті врожаї всі зорані цілинні землі. Посту
пово ще більше розростеться наше радгоспне 
містечко: крім різних господарських будівель, в 
ньому будуть споруджені школа, лікарня, їдаль
ня, на базі озера намічено створити велику во
дойму, поблизу від неї насадимо парк.

На зимовий час у радгоспах будуть організо
вані вечірні школи робітничої молоді. Багато 
хто з нас на курсах механізаторів освоюватиме

Черговий випуск слухачів Вищої партійної школи при ЦК КПРС
17 липня у Вищій партійній 

школі при Центральному Комітеті 
КПРС відбулися урочисті збори 
викладачів і слухачів, присвяче
ні черговому випуску тих, що 
закінчили школу.

В цьому році вищу партійну 
школу закінчили 327 чоловік, з

Випуск слухачів партійної школи при ЦК
В Республіканській трирічній 

партійній школі при ЦК компар
тії України 17 липня відбулися 
вбори слухачів разом з професор
сько-викладацьким складом, при

них 100 одержали дипломи з від
знакою. Серед випускників — 
партійні, радянські, газетні пра
цівники 45 національностей. В 
цьому навчальному році Вищу 
партійну школу заочно закінчили 
786 чоловік.

Значна група тих, що закінчи

свячені п’ятому випуску слуха
чів школи.

Екзамени склали всі 159 ви
пускників; 37 з них удостоєні 
дипломів з відзнакою.

сільськогосподарську техніку — трактори, ком
байни. Працівникам радгоспів, які бажають спо
руджувати свої індивідуальні будинки, держава 
дає грошові позички, відпускає будівельні ма
теріали.

Люди, які прибули на цілину, влаштовуються 
тут міцно, надовго. Багато хто приїхав із сім'я
ми, і з кожним днем створюється все більше но
вих сімей. Дирекція нашого радгоспу виділяє сі
мейним і молодожонам окремі намети, а при за
селенні будинків у першу чергу надасть їм 
квартири.

Не будемо таїти, що зустрічаються у нас 
труднощі. Кожному зрозуміло: нелегка справа 
освоювати необжиті землі. Але це труднощі рос
ту, переборюючи які працівники нових радгоспів 
роблять благородну патріотичну справу.

Комуністична партія і Радянський уряд про
являють батьківське піклування про працівни
ків цілинних і перелогових земель. Допомогу 
нам подає вся країна.

Тепер, враховуючи досвід минулих місяців, 
ми вважаємо необхідним порушити важливе пи
тання. На цілинних землях працює багато чоло
віків, а дівчат і жінок мало. В нашому радгос
пі, наприклад, налічується 37 жінок, тобто 
шоста частина у відношенні до загального числа 
працюючих.

Тимчасом активні робітниці в радгоспах не
обхідні. Потрібні спеціалісти сільського госпо
дарства, механізатори, будівельники, доярки, 
лікарі, фельдшери, медсестри, вчительки, бух
галтери, зв’язківки. Та що казати, дівчата ба
гатьох спеціальностей знайдуть у нових радгос
пах застосування своїм силам і знанням. їх 
дбайливі руки необхідні всюди, на всіх ділянках 
виробництва. Дівчата, що приїхали в наш рад
госп, активно працюють у тракторно-рільничих 
бригадах, на будові, в бухгалтерії, медпункті, 
їдальні. »

Проте і в побуті, іі на багатьох виробничих ді
лянках гостро відчувається нестача жінок. На
приклад, у нас лише одна дівчина-трактористка. 
Радгоспові виділено сорок корів для постачання 
робітникам молока, але невистачає вмілих рук, 
щоб доглядати за ними, доїти їх. Невистачає дів
чат для роботи на городах.

Висловлюючи не тільки свою думку, але й 
побажання всіх працівників нових радгоспів, 
ми закликаємо дівчат приїхати на освоєння ці
линних і перелогових земель, щоб особисто вклю
читися в боротьбу за виконання благородних 
патріотичних завдань, поставлених нашою пар
тією і урядом.

Дівчата і жінки нашої країни завжди були 
активними учасницями всіх патріотичних по
чинань.

Дорогі подруги! Відгукуйтесь на наш заклик, 
приїздіть працювати в райони освоєння цілин
них і перелогових земель.
Раїса ЄМЕЛЬЯНОВА — агроном відділку. 
Олександра ЗАМЧІЙ — фельдшер.
Олена КЛЕШНЯ — завідуюча нафтобазою. 
Валентина НЕПОЧАТОВА — причіплювачка. 
Поліна ПАШКОВА — робітниця будівельної 
бригади.
Людмила СЕМЕНОВА — причіплювачка.

Мариновський радгосп Акмолінської області, 
Казахської РСР.

(«Правда» від 17 липня).

Радянсько-Фінляндське комюніке
Про переговори між міністром закордонних справ 
СРСР В. М. Молотовим і міністром закордонних 

справ Фінляндії Урхо Кекконеном
Під час торговельних перего

ворів у Москві, що закінчилися 
17 липня 1954 року, провади
лись також розмови в загальних 
питаннях між міністром закор
донних справ Радянського Союзу 
В. М. Молотовим і міністром за
кордонних справ Фінляндії 
У. Кекконеном.

В цих розмовах, що проходили 
в дружній атмосфері, сторони ви
явили наявність широкого взає
морозуміння між ними і прийшли 
до такої спільної думки.

Уряд Радянського Союзу і уряд 
Фінляндії вважають, що найваж
ливішим завданням в обстановці, 
яка склалася, є зменшення на
пруженості в міжнародних відно
синах. Обидва уряди переконані 
в тому, що тепер існує настійна 
необхідність об'єднання зусиль 
всіх держав для гарантування 
миру і безпеки. Тільки колектив
ні зусилля всіх держав, незалеж

но від їх суспільного ладу, мо
жуть гарантувати безпеку наро
дів, бо боротьба за мир і проти 
загрози нової війни відповідає 
загальним інтересам всіх країн. 
Уряд Радянського Союзу і 
Фінляндії, діючи в дусі укладено
го 6 квітня 1948 року договору 
про дружбу, співробітництво і 
взаємну допомогу і керуючись ба
жанням внести свій вклад в га
рантування миру і безпеки на]іц 
дів, заявляють про своє прагйелн 
ня всемірно сприяти підтриманню 
міжнародного миру і безпеки у 
відповідності з принципами Орга
нізації Об’єднаних Націй.

Прагнучи до зміцнення і даль
шого розвитку дружніх відносин 
між Радянським Союзом іі Фінлян
дією, уряди СРСР і Фінляндії до
говорились про перетворення в 
посольства місії СРСР у Хельсін- 
кі і місії Фінляндії в Москві і 
про обмін послами.

На дрейфуючій науковій 
станції в Центральній 

Арктиці
Кореспондент ТАРС 17 липня 

зв’язався по радіо з дрейфуючою 
науковою станцією в льодах 
Центральної Арктики, очолюва
ною кандидатом географічних на
ук Є. І. Толстіковим.

Москва: — Здрастуйте, вели
кий привіт юолективу. Просьба 
повідомити, як самопочуття лю
дей, як іде табірне життя, науко
ва робота, яка погода?

Б. І. Толстіков: — На нашій 
науковій дрейфуючій станції, 
розташованій на краю «льодяної 
безмовності», в розпалі літо. Віс
никами цієї прекрасної пори ро
ку є пуночки, що прилетіли в та
бір. Проте тепла погода, що на
стала, — температура плюс 1— 
2 градуси — приносить нам ба
гато клопоту. Над табором бува
ють часті тумани з вітрами і до
щами, які викликають інтенсив
не танення льоду. Боротьба з во
дою забирає багато часу. Вжива
ємо всіх заходів до збереження 
на сухому місці будиночків, в 
яких живуть вчені, службових 
палаток, наукових установок.

Колектив здоровий, бадьорий, 
не рахуючись з часом, переборює 
всі труднощі в роботі, виконуючи

програму наукових досліджень. 
Актинометричні спостереження 
понад програму проводять учені 
аерологічної групи станції. У 
нас широко розвинуте суміщення 
професій. Лікар Палєєв, наприк
лад, освоїв спеціальність метеоро
лога і активно допомагає в робо
ті. Велику допомогу подає верто
літ, що є в нашому розпоряджен
ні. Кандидат наук Дралкін разом 
з молодим спеціалістом Ізвековим 
провадить метеорологічні спосте
реження на віддалених від табо
ру льодяних полях.

В години відпочинку прова
диться культурна робота. Взагалі 
ми тут не почуваємо себе відір
ваними від «Великої землі». Пе
ребуваючи в центральному по
лярному басейні, ми щодня слу
хаємо голос рідної Москви і є в 
курсі всіх подій у житті нашої 
дорогої Батьківщини. Партійна і 
комсомольська організації прово
дять лекції на політичні і науко
ві теми. У нас виходять — най- 
північніші в світі — стінна і ра- 
діогазети, що розповідають про 
будні нашої роботи і життя. Ко
лектив шле великий привіт 
Москві.

ли ВПШ, направляється на робо
ту в райони освоєння цілинних 
і перелогових земель.

На зборах, присвячених черго
вому випуску слухачів Вищої 
партійної школи, з промовою вис
тупив секретар ЦК КПРС тов. 
М. М. ІПаталін.

КП України
На зборах виступив секретар 

ЦК КП України тов. 0. І. Кири- 
ченкю.

(РАТАУ).

Всесоюзна сільськогосподарська виставка. Павільйон Ук 
раїнської РСР.

Фото Н. Грановського. Прескліше РАТАУ,



Середа, 21 липня 1954 р. СТАЛІНСЬКИЙ ПРАПОР З

—— Дошка пошани ——
За постановою виконкому районної Ради депутатів трудящих 

та райкому КП України від 20 липня цього року за високі показ
ники на збиранні врожаю, механізацію очистки зерна на районну 
Дошку пошани заносяться:

Комбайнер Олександрійської МТС т. Бугрій 
Анатолій Іванович та його помічник т. Бугрій 
Іван Миколайович, трактористи тт. Щеглов Ан
дрій Галактіонович і Льовочкін Григорій Трохи- 
мович, які комбайном «С-6» скосили 199 гекта
рів.

Комбайнер Олександрійської МТС т. Рудненко 
Іван Маркіянович та його помічник т. Логвинен- 
ко Іван Миколайович, які комбайном «С-4» ско
сили 164 гектари.

Комбайнер Олександрійської МТС т. Черняв- 
ський Василь Трохимович та його помічник 
т. Чернега Марія Антонівна і тракторист т. Гор- 
бов Микола Юхимович, які комбайном «С-6» 
скосили 195 гектарів.

Комбайнер Олександрійської МТС т. Чапаєв 
Іван Опанасович та його помічник т. Цепайно 
Петро Опанасович, які комбайном «С-4» скоси
ли 152 гектари.

Комбайнер Олександрійської МТС т. Федорен- 
но Микола Іванович та його помічник т. Федо- 
ренко Василь Миколайович і тракторист т. Га- 
ненко Григорій Тимофіійович, які комбайном 
«С-6» скосили 138 гектарів.

Комбайнер Олександрійської МТС т. Набойщи- 
ков Фадей Данилович та його помічник т. Шев
ченко Віталій Васильович, трактористи тт. Крав- 
цов Іван Григорович та Кравцов Ілля Кирилович, 
які комбайном «С-6» скосили 147 гектарів.

Комбайнер Користівської МТС т. Захарченко 
Іван Васильович, його помічник Захарченко Бо
рис Іванович, трактористи тт. Матвієнко Воло
димир Павлович і Ревенко Микола Юхимович, 
які комбайном «С-6» скосили 187 гектарів.

Комбайнер Користівської МТС т. Святець Іван 
Іванович та його помічник Чапак Олексій Федо
рович, трактористи тт. Ророха Василь Леонтійо- 
вич, Похил Іван Полікарпович, які комбайном 
«С-6» скосили 165 гектарів.

Комбайнер Користівської МТС т. Шахворост 
Олександр Іванович та його помічник Грабенко 
Микола Олександрович, трактористи тт. Куд- 
рявенко Дмитро Іванович та Руденко Володимир

Іванович, які комбайном «С-1» скосили 161 
гектар.

Комбайнер Користівської МТС т. Васильєв 
Єпіфан Оксентійович та його помічник т. Тригу- 
бенко Петро Пилипович, трактористи тт. Дубен- 
ко Петро Іванович та Бугайченко Микола Яко
вич, які комбайном «С-6» скосили 130 гектарів.

Комбайнер Користівської МТС т. Гладищук 
Борис Миколайович та його помічник т. Бугай
ченко Володимир Пилипович, трактористи тт. 
Матвієнко Віктор Іванович та Гуркаленко Миром 
Хомич, які комбайном «С-І скосили 154 
гектари.

Комбайнер Користівської МТС т. Губа Олек
сандр Ілліч та його помічник т. Фіртич Віктор 
Миколайович, трактористи тт. Гризлов Микола 
Іванович, Лисовенко Микола Трохимович, які 
комбайном «Комунар» скосили 133 гектари.

Комбайнер Користівської МТС т. Карпець 
Іван Іванович та його помічник т. Березняк 
Іван Ілліч, які скосили комбайном «С-4» 130
гектарів.

Слюсар колгоспу ім. Леніна, ІІротопопівської 
сільради, т. Святець Андрій Степанович.

Коваль колгоспу ім. Леніна , ІІротопопівської 
сільради, т. Рябоконь Павло Васильович.

Тесляр колгоспу ім. Леніна, ІІротопопівської 
сільради, т. Бугайченко Карпа Якович.

Завідуючий майстернями колгоспу ім. 18 з’їз
ду ВКІІ(б) т. Козинець Петро Миколайович.

Тракторист по механізації очистки зерна в 
колгоспі «Комуна])» т. Кажухін Іван Григорович.

Механізатор току першої бригади колгоспу 
ім. Калініна т. Бірюков Павло Ялисейович.

Механізатор току другої бригади колгоспу 
ім. Калініна т. Бабич Олександр Іванович.

Механізатор по очистці зерна колгоспу імені 
Хрущова т. Дмитрієвсьний Леонтій Мефодійович.

Механізатор по очистці зерна колгоспу ім. 18 
партконференції т. Коваленко Іван Кузьмич.

Механізатор .по очистці зерна колгоспу ім. 19 
з’їзду КПРС т. Дугар Омелян Опанасович.

Новосибірськ. Завод „Тяжверстатогідропрес" ім. Єфремова 
закінчив збирання унікального продольно-стругально-фрезерного 
верстата моделі ,7288—Ф“. Не найбільший верстат з усіх раніше 
випущених заводом. На верстаті можна обробляти деталі вагою в 
сто тонн, висотою і шириною в І метри і довжиною до 12 мет
рів. Для відвантаження цього верстата потрібно 22 залізничних 
платформи.

На знімку: продольно-стругально-фрезерний верстат хмоделі 
„7288 —Ф“. (На його столі, для наочного уявлення в розмірах, вмі
щений продольно-стругальний верстат моделі „724—М“. який ви
пускає завод). Прескліше ТАРС.

Соціалістичне змагання на честь 
Дня шахтаря

Краще використаймо 
потужну техніку

Республіканський конкурс на кращу раціоналізаторську і винахідницьку 
пропозицію в сільському господарстві

З метою дальшої активізації 
творчої діяльності раціоналізато
рів і винахідників, Міністерство 
сільського господарства УРСР, 
Український Республіканський 
Комітет профспілки робітників і 
службовців сільського господар
ства і заготівель та Українське 
відділення Всесоюзного сільсько
господарського товариства оголо
сили республіканський конкурс 
на кращу винахідницьку іі раціо
налізаторську пропозицію в сіль
ському господарстві.

Велика увага в проводжувано- 
му конкурсі приділяється механі

зації збиральних робіт, зокрема 
збирання і скиртування соломи, 
механізації збирання, очистки і 
навантаження цукрових буряків, 
трудомістких робіт у тваринниц
тві, створенню простих і надій
них пристроїв, що забезпечують 
квадратно-гніздовий посів різних 
сільськогосподарських культур, 
вдосконаленню робочих органів 
сівалок, культиваторів, комбай
нів, тракторів та інших сільсько
господарських машин.

Для заохочення кращих раціо
налізаторів і винахідників виді
лено 43 премії, з них дві пер

ших — по 3 тисячі карбованців, 
п’ять других — по 2 тисячі кар
бованців, 12 третіх — по 1 ти
сячі карбованців і 24 четвертих 
— по 500 карбованців.

Поряд з преміюванням, раціо
налізатори і винахідники, що від
значились, нагороджуватимуться 
почесними грамотами.

Конкурс триватиме до 10 лис
топада 1954 року. За його під
сумками буде видано збірник, ку
ди ввійдуть кращі пропозиції, 
схвалені конкурсною комісією.

(РАТАУ).

Другий місяць бригада екска
ваторників, очолювана Миколою 

' Топоровим, тримає перехідний 
Червоний прапор Семенівського 

| вуглерозрізу.
Днями вона вступила в соціа

лістичне змагання на честь шах
тарського свята і успішно здійс
нює взяті зобов’язання. 140 — 
150 процентів змінного завдання 
— такі показники роботи пере
дових виробничників.

Наслідуючи їх приклад, екска
ваторні бригади, якими керують 
Трохим Донець, Ілля Мищенко, 
Микола Демиденко, посилюють на
пруження в труді,

— Будемо давати не менше 
І 1.300 тонн замість норми 1.000 

тонн, — заявили механізатори.
Своє слово вони перетворюють 

в життя. Поліпшивши догляд за 
машинами, екскаваторники знач
но перевищують свої зобов'язан
ня. Не 1.300, а 2.400—2.500 
тонн вугілля дають вони.

Не тільки видобувники, але й 
вскришники наполегливо борють
ся за неухильне підвищення про
дуктивності праці. Колектив 
транспортно-відвального мосту 
(начальник т. Патюков) в ці дні

набагато перевищує графік. З по
чатку липня понад план дано де
сятки тисяч кубометрів породи.

Ми, машиністи потужних агре
гатів, докладемо всіх зусиль, щоб 
день у день зростав наш виробі
ток, щоб рідна Вітчизна одержа
ла більше вугілля. Треба лише 
нам створити необхідні умови, 
дати фронт робіт, забезпечити 
достатньою кількістю порожняку, 
краще організувати працю.

Нерідко затримують темпи бри
кетним Семенівської фабрики. 
Останнім часом вони різко погір
шили використання обладнання, 
а це призвело до невиконання 
ними плану, зриву графіків. Час
то буває, що ми даємо вугілля, а 
його не беруть і ось виникають 
простої.

Брикетна фабрика, електро
станція і розріз — один ком
плекс. Колективи цих підпри
ємств повинні працювати чітко, 
ритмічно, повністю завантажити 
машини, механізми, пустити в 
дію всі виробничії резерви.

М. ЧИРВА, 
машиніст екскаватора Семе
нівського вуглерозрізу.

ЗВЕДЕННЯ
раПпланкомісії про хід збиральних робіт, заготівлі кормів та оранки 
під посів озимих в колгоспах району станом па 20 липня 1954 року

(в процентах до плану)

Зростає
Соціалістичне змагання на 

честь шахтарського свята, яке 
розгорнулось на рудоремонтному 
заводі, приносить колективу но
ві трудові досягнення. 200 пере
дових виробничників вже пра
цюють в рахунок вересня.

В механічному цеху творчою 
роботою відзначається токар 
т. Обермот. Завдяки застосуван
ню поопераційного методу на ви
готовленні корпусів клапанів 
парових машин, новатор вдвічі 
підвищив продуктивність праці.

Високих показників добиває-

виробіток
ться фрезерувальник Володимир 
Соломка. Щодня він дає по дві 
норми. Високопродуктивно пра
цюють на заводі також слюсар 
Георгій Жежеря, формувальник 
Леонід Решетньов, сталевар Іван 
Бражников.

Удосконалення методів роботи 
дозволяє їм набагато перевикону
вати взяті на себе соціалістичні 
зобов’язання, підвищувати свій 
виробіток.

М, НЕВЕСЕЛИЙ, 
нормувальник рудоремонтного 

заводу.

колгоспи

ІМ. 18 партконференції 
ім. 12-річчя Жовтня 
ім. Володимира Ульянова 
ім. Будьонного 
ім. Калініна 
ім. Карла Маркса 
ім. 19 з'їзду КПРС 
ім. Молотова 
ім. Енгельса 
.Комунар" 
.Прапор комунізму" 
ім. 18 з'їзду ВКП(б) 
ім. Сталіна (Ворошиловка)
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«Шлях до комунізму" 50,1 76,5 — 27,1
ім. Жданова 49,3 100,0 5,8 18,7
ім. Леніна (Протопопівка) 48,5 86,9 16,2 27,8
ім. Леніна (місто) 46,0 58,3 — 20,7
ім. Рози Люксембург 45,2 65,0 9,8 12,6
ім. Сталіна (Бандурівка) 44,3 71,0 27,7 22,2
ім. Ворошилова 43,8 74,6 — 29,6
.Заповіт Леніна" 37,1 70,1 15,3 35,9
ім. Хрущова 34,7 25,5 6,6 16,7
По Олександрійській МТС 58,2 62,9 4,7 26,2
По Користівській МТС 53,8 67,6 14,1 32,0
По району 55,9 65,4 8,8 29,0

НАСЛІДКИ БЕЗВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Будівельники борються за кра

ще використання техніки, підви
щення продуктивності праці, зни
ження собівартості робііт. Однак 
не всі командири виробництва 
вболівають за справу.

Днями на дільницю № 2 (на
чальник т. Синельников) дали 
трактор-бульдозер для підготовки 
земляного полотна. Замість того, 
щоб прослідкувати за правиль
ністю ведення робіт, десятник 
т. Коняхина зайнялась читанням

книги. Трактористу довелось пла- 
нірувати на око. Час він витра
тив, а завдання ие встиг викона
ти: бульдозер відправили на інше 
підприємство. Довелось бригаді 
т. Ржавикііна протягом тижня 
вручну працювати. І це тоді як 
роботу можна було виконати 
бульдозером за півгодини.

П. ШУСТОВ, 
робітник будівельного управ
ління Димитровського тресту.
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Фут б о л За зменшення напруженості в міжнародних відносинах
Перемога олександрійців

Подивитись фінальну зустріч 
Футболістів олександрійського 
«Шахтаря» і Байдаківського вуг
лерозрізу, яка відбулася минулої 
иеділіі, прийшло багато любителів 
Футбола.

Обидві команди в попередніх 
зональних іграх на першість рес
публіканської ради добровільно
го спортивного товариства «Шах
тар» перемогли своїх противни
ків і завоювали право участі у 
фінальних змаганнях.

18 година. По свистку судді 
Цаповецького байдаківці вводять 
м’яч в гру. З перших же хвилин 
біля воріт «Шахтаря» створюють
ся небезпечні моменти. В свою 
чергу олександрійці нерідко про
ходять до штрафної площадки 
байдаківців. Але нападаючі обох 
команд недостатньо активні. Во
ни зловживають обводками на 
штрафних площадках, рідко б’ють 
по воротах. Особливо мляво грали 
нападаючі «Шахтаря». Лідер атак 
Кравченко, який в попередніх іг
рах не раз демонстрував високий 
клас, цю зустріч провів явно ниж
че своїх можливостей. Не справ
лявся з ввоїми завданнями лівого 
крайнього нападаючого і Дублев- 
ський. Він мало боровся за м’яч, 
часто залишав своє місце.

Рахунок був відкритий після 
відпочинку. На 13-й хвилині дру
гої половини гри м'яч потрапляє 
нападаючому «Шахтаря» Лярвин- 
ському. Вій обвів двох захисни
ків байдаківців і з семи метрів 
несильним, але точним ударом

Зустрічі во
Недавно закінчилися змагання 

волейболістів на першість рес
публіканської ради добровільного 
спортивного товариства «Шах
тар».

Перше місце і звання чемпіо
на завоювали волейболісти міста 
Києва. Вони здобули перемогу в 
усіх зустрічах.

Змагання молодих спортсменів
Цікаво провели День фізкуль

турника комсомольці і молодь 
Олександрійського кінзаваду. О 8 
годині вечера тут пройшли спор
тивні масові змагання з різних 
видів спорту.

В бігу на 100 і 200 метрів пе
реможцем вийшов комсомолець 
Ілля Луценко. В бігу на 500 мет

Відділення вечірнього гірничого 
технікуму в Олександрії

В робітничому селищі Перемо
га (в будинку № 4, вул. Будьон- 
ного) відкривається вечірній гір
ничий технікум — відділення 
Київського гірничого технікуму 
Міністерства вугільної промисло
вості.

До технікуму на 1-й курс 
приймаються без відриву від ви
робництва особи, що закінчили

СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУПІВ
„Дивні порядки"

Під таким заголовком в газеті 
«Сталінський прапор» від ЗО 
червня ц. р. був надрукований 
лист, в якому розповідалося про 
незадовільний догляд коней ко
нюхом райсанстанції Гомоиенком. 

забиває гол. Перший успіх вно
сить в гру пожвавлення. Футбо
лісти Байдаківського вуглерозрі
зу прагнуть відігратись. Вони 
проводять ряд гострих атак на 
ворота «Шахтаря», але захист 
олександрійців своєчасно ліквідує 
небезпечні моменти.

За вісім хвилин до кінця зу
стрічі центральний нападаючий 
олександрійців Кравченко виво
дить вперед Лярвинського. Точ
ним ударом він доводить рахунок 
до 2:0.

Здобувши перемогу над коман
дою Байдаківського вуглерозрізу, 
футболісти олександрійського 
«Шахтаря» зайняли перше місце 
в розиграші першості республі
канського добровільного спортив
ного товариства «Шахтар».

Після закінчення футбольного 
змагання команді-переможцю був 
вручений перехідний приз—ку
бок. Гравці нагороджені грамота
ми республіканського комітету 
ДСТ «Шахтар» і цінними пода
рунками.

Команда Байдаківського вугле
розрізу, яка зайняла друге місце, 
нагороджена грамотою. Грамоту 
одержала також футбольна коман
да київського гірничого техніку
му, яка пвсіла третє місце.

Після вручення призу і грамот 
чемпіон республіканського спор
тивного товариства «Шахтар» — 
команда олександрійських футбо
лістів—під оплески глядачів зро
била круг пошани.

л ейболістів
Олександрійські волейболісти, 

зазнавши поразки від спортсме
нів Києва, вийшли на друге міс
це.

Командам-переможцям вручені 
грамоти республіканського коміте
ту добровільного спортивного то
вариства «Шахтар» і цінні пода
рунки.

рів першим фінішував член доб
ровільного товариства «Урожай» 
Іван Бахмач. Найкращі результа
ти з стрибків показав Василь 
Каменков.

О. ДУДУШКО, 
секретар комсомольської ор

ганізації.

7 класів.
Технікум готує спеціалістів по 

відкритій розробці вугільних ро
довищ та гірничій електромеха
ніці.

Заяви приймаються до 31 лип
ня ц. р.

Приймальні екзамени з 1 по 
20 серпня, початок навчання з 
1 вересня.

Як повідомив помічник санлі
каря т. Лейбабенко, факти, наве
дені в листі, підтвердились. Ко
нюху Гомоненку оголошено су
вору догану з попередженням.

16 липня в Москві відбулася 
зустріч громадськості столиці з 
учасниками надзвичайної сесії 
Всесвітньої Ради Миру в Берліні 
і міжнародної конференції в 
Стокгольмі за зменшення напру
женості в міжнародних відноси
нах.

Великий зал Центрального лек
торію Всесоюзного товариства 
для поширення політичних і на
укових знань заповнило більше 
тисячі представників колективів 
фабрик і заводів, громадських ор
ганізацій, працівники науки, лі
тератури і мистецтва. В заліі 
присутні визначні громадські ді
ячі різних країн, активні борці 
за мир і дружбу народів, за змен
шення міжнародної напруженості.

Відкриваючи вечір, голова Ра
дянського комітету захисту миру 
М. С. Тихонов відзначив, що 
прагнення народів до миру стало 
могутньою силою. Дедалі ширші 
верстви населення стають на 
шлях активного захисту миру, 
виступають проти загострення

БЕРЛІН, 17. (ТАРС). Прем’єр- 
міністр Німецької Демократичної 
Республіки Отто ’ Гротеволь на
діслав заступникові верховного 
комісара СРСР у Німеччині тим
часовому повіреному в справах 
Б. П. Мірошниченку лист, в яко
му говориться:

«Радянські громадяни, офіце
ри і солдати радянських військ у 
Німеччині подали широку і бра
терську допомогу населенню Ні
мецької Демократичної Республі
ки в боротьбі проти поводі в пів
денній частині Німецької Демо
кратичної Республіки.

Якщо державним органам, під

НІМЕЦЬКИЙ НАРОД 
ЗА МИР, ПРОТИ РОЗКОЛУ 

НІМЕЧЧИНИ

Останнім часом Вашінгтон до
кладає зусиль до збивання воєн
ного угруповання західноєвропей
ських країн, яке носить гучну, але 
явно фальшиву назву «європей
ського оборонного співтоварист
ва». Під вивіскою цього «співто
вариства» правлячі кола США хо
чуть якнайшвидше відродити в 
Західній Німеччині воєнну маши
ну гітлерівського типу.

Та плани, однак, зустрічають у 
Західній Європі все зростаючий 
опір. Активну роль у цьому русі 
відіграє і сам німецький народ. 
У Німеччині вростають патріотич
ні сили, які справедливо вважа
ють, що «європейське оборонне 
співтовариство» веде до увічнення 
розколу їх країни і ставить нездо
ланну перешкоду на шляху мир
ного розв’язання як німецької 
проблеми, так і проблеми гаранту
вання безпеки європейських на
родів.

Прагнення до єдності, як зму
шений був визнати американський 
журнал «Ньюсуік», є «національ
ним прагненням» всього німецько
го народу. В боротьбі за цю мету 
у німецького народу народжуєть
ся велика енергія. Недавно в 
НДР відбулось народне голосу-: 
вання, в ході якого 93,5 процента 
громадян республіки висловились 
проти «європейського оборонного 
співтовариства», за мирний дого
вір з Німеччиною. В Західній Ні
меччині, за даними так званого 
«Емнет-інституту», який проводив 
громадський опит, понад 63 про
центи громадян заявило, що вони 
проти створення «співтоварист
ва». Таким чином, абсолютна біль
шість німецького народу відкидає 
«європейське оборонне співтова
риство». 

напруженості в міжнародних від
носинах. Прості люди світу пал
ко підтримали рішення проведе
них недавно в Берліні — над
звичайної сесії Всесвітпьої Ради 
Миру і в Стокгольмі — міжна
родної конференції за зменшення 
напруженості в міжнародних від
носинах.

Велику промову виголосила 
секретар Всесвітньої Ради Миру 
лауреат міжнародної Сталінської 
премії «За зміцнення миру між 
народами» Ізабелла Блюм. Вона 
висвітлила підсумки роботи над
звичайної сесії Всесвітньої Ради 
Миру в Берліні і міжнародної 
конференції в Стокгольмі за змен
шення напруженості в міжна
родних відносинах, розповіла про 
нові завдання, які стоять перед 
прихильниками миру в усіх кра
їнах.

На вечорі виступили тепло зу
стрінуті присутніми голова Фін
ського комітету прихильників 
миру Вяйие Мелтті, громадський 
діяч Бразілії Івен Рібейро, гене

До повіді в НДР
розділам німецької народної полі
ції, а також трудящим НДР вда
лося своєчасно ліквідувати не
безпеку і звести до мінімуму за
подіяну шкоду, тої ми зобов’язані 
цим у першу чергу органам вер
ховного комісара СРСР в Німеч
чині і героїчній діяльності під
розділів Радянської Армії.

Населення Німецької Демокра
тичної Республіки сповнене вдяч
ності до всіх радянських грома
дян, які брали участь в поданні 
допомоги. Воно розглядає цю до
помогу як прояв міцної і неру
шимої дружби, що зв’язує наші 
народи, як новий доказ дружби, 

В Західній Німеччині збільшуються асигнування на воєнні 
цілі, зменшуються витрати на соціальне забезпечення, народну 
освіту і спорт. Багато спортивних площадок і стадіонів займа
ються зараз поліцейськими частинами або американськими війська
ми. Недавно в Ганновері власті відібрали стадіон у міського спор
тивного клубу.

На знімку: поліцейські ламають футбольні ворота.
Фото Центральбільд. Прескліше ТАРС.

Олександрійська вечірня школа 
робітничої молоді № 1 (російська) 

провадить набір учнів у 5—10 класи 
на 1954—55 навчальний рік

Особи, що не мають документа про освіту або мають 
перерив у навчанні більше двох років, складають вступні ек
замени з 10 по 25 серпня.

Прийом заяв до 10 серпня щоденно з 18 до 21 години в 
приміщенні середньої школи № 2, по вул. Пролетарській, 1.

ДИРЕКЦІЯ.

ральний секретар Японського ко
мітету захисту миру професор 
Хірано. Вони повідомили присут
ніх про все зростаючу боротьбу 
народів за мир.

Виступили також учасники 
Берлінської сесії Всесвітньої Ра
ди Миру і міжнародної конферен
ції в Стокгольмі: заступник голо
ви Радянського комітету захисту 
миру, кінорежисер С. А. Гераси- 
мов, професор С. А. Голунський, 
професор В. В. Євгеньєв, заступ
ник голови Антифашистського 
комітету радянських жінок 3. М. 
Гагаріна.

Зустріч громадськості Москви 
з учасниками надзвичайної сесії 
Всесвітньої Ради Миру в Берліні 
і міжнародної конференції в 
Стокгольмі за зменшення папру- 
женосиі в міжнародних відноси
нах була свідченням зростаючих 
дружніх зв’язків народів усіх 
країн в їх боротьбі за зменшення 
міжнародної напруженості.

(ТАРС).

проявленої Радянським Союзом 
у відношенні до німецького наро
ду.

Дозвольте мені від імені уряду 
і від імені населення Німецької 
Демократичної Республіки висло
вити Вам, а також усім радян
ським громадянам і солдатам гли
боку подяку за їх безкорисливу і 
великодушну підтримку.

Одночасно прошу Вас передати 
цю подяку Вашому урядові разом 
із запевненнями в нерушимому 
зв’язку між Німецькою Демокра
тичною Республікою іі народами 
Радянського Союзу».

Редактор В. МАЛЕНКО.

Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 62.
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Активна участь всіх промислових під
приємств у здійсненні грандіозних завдань
по дальшому розвитку сільського госпо
дарства буде гідним вкладом у всенародну
справу.

Пролетарі всіх країн, єднайтеся)

СТАЛІНСЬКИЙ
ПРАПОР

ОРГАН ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО МІСЬККОМУ ТА РАЙКОМУ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ, МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД 

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

№ 88 (4073)

П'ятниця 
23 :

ЛИПНЯ 

1954 р.

Ціна 15 коп.

Посилити шефську роботу 
підприємств міста

По нашій Батьківщині
Боротьба за дальше круте під

несення сільського господарства 
— загальнонародна справа. У 
виконанні рішень партії і уряду 

~виключно велика роль належить 
містам і промисловим центрам з 
їх високою індустріальною куль
турою і багаточислеинимп кадра
ми робітничого класу й інтелі
генції.

Після рішення вересневого 
Пленуму ЦЕ КПРС шефська ро
бота промислових підприємств 
над колгоспами і машинно-трак
торними станціями значно акти
візувалась. Шефство полягає го
ловним чином в наданні колгос
пам і МТС організаційно-госпо
дарської іі технічної допомоги.

Можна навести немало при
кладів, коли колективи підпри
ємств продумано, економічно об
грунтовано і без ущемлення інте
ресів виробництва подають кол
госпам і МТС дійову матеріально- 
технічну допомогу.

Візьмемо для прикладу рудо- 
ремонтний завод. Колектив цього 
підприємства взяв шефство над 
приміським колгоспом ім. Леніна. 
Після уважного ознайомлення з 
економікою колгоспу, виходячи з 
реальних потреб розвитку громад
ського господарства сільгоспар
тілі і її матеріальних можливос
тей, було вирішено подати таку 
допомогу, яка б вплинула на 
швидке піднесення всіх галузей 
громадського виробництва. За ко
роткий період силами заводу бу
ло збудовано в колгоспі тепли
цю, яка вже в цьому році дала 
населенню міста перші овочі. 
Крім цього, колектив рудоремонт- 
ників в тісній співдружності з 
колгоспниками і механізаторами 
Олександрійської МТС збудували 
зрошувальну систему на площі в 
300 гектарів. Перша черга цієї 
системи була здана в експлуата
цію до 300-річчя возз’єднання 
України з Росією. Значна робота 

‘проведена також по механізації 
трудомістких робіт на тварин
ницьких фермах, на очистці зер
на і т. д.

Велику допомогу подає кол
госпу ім. Чапаєва, Петрівського 
району, колектив деревообробних 
майстерень. Робітники майсте
рень взяли активну участь в 
будівництві корівника, організу
вали виготовлення парникового 
обладнання, а зараз завершують 
роботи по устаткуванню водопро
воду на тваринницькій фермі. 
Крім подання матеріально-техніч
ної допомоги, деревообробники 
приділяють велику увагу органі- 

* заційному зміцненню колгоспу. 
Представники робітничого колек
тиву беруть участь в обговорен

Води Волги пішли в русло каналу
Колектив земснаряда № 315, 

який працює на будівництві Горь- 
ковської ГЕС, зняв перемичку між 

ні господарських питань на засі
даннях правління артілі, на збо
рах колгоспників. Партійна орга
нізація деревообробних майсте
рень регулярно посилає в кол
госп лекторів, доповідачів, агі
таторів, які виступають там пе
ред хліборобами.

Але слід відзначити, що знач
на частина підприємств, установ 
і учбових закладів ще слабо вклю
чається в шефську роботу. Це, 
насамперед, стосується Семенів- 
ського вуглерозрізу (начальник 
т. Артюхов, секретар парторга- 
пізації т. Колузанов), Олексан
дрійської теплоелектростанції 
(директор т. Ромашко, секретар 
парторганізації т. Срібний), агро
лісомеліоративного технікуму 
(директор т. Пігулович, секретар 
парторганізації т. Гой) та ряду 
інших.

Керівники цих колективів всю 
багатогранну шефську роботу 
обмежують «подачками». Вони 
мало дбають про надання колгос
пам технічної і організаційно- 
господарської допомоги.

Так, наприклад, агролісомеліо
ративний технікум бере шефство 
над колгоспом ім. Хрущова. Ця 
артіль весь час відставала з про
веденням весняної сівби і догля
ду за посівами. Не поліпшились 
справи і зараз, під час жнив. 
Колгосп ім. Хрущова знаходиться 
нЛ останньому місці в районі з 
проведенням збиральних робіт. 
Причиною такого стану з’являє
ться те, що тут не ведеться ма
сово-політична робота з людьми 
і як наслідок — низька трудова 
дисципліна серед колгоспників. 
Такий стан повинен був викли
кати тривогу у партійних орга
нізацій колгоспу і технікуму. 
Але вони спокійно спостерігають, 
заходів, спрямованих на поліп
шення апітаційно-масової роботи 
і зміцнення трудової дисципліни, 
не вживають.

Життєво важливі завдання, 
які поставлені в рішеннях ве
ресневого, лютнево-березневого і 
червневого Пленумів ЦЕ КПРС, 
вимагають максимальної мобілі
зації всіх творчих сил народу і 
особливо робітничого класу для 
активної участі в боротьбі за 
круте піднесення соціалістичного 
землеробства і тваринництва.

Партійні і профспілкові орга
нізації повинні забезпечити ши
рокий розмах шефської діяльнос
ті, добитись, щоб колективи під
приємств, установ і навчальних 
закладів повсякденно надавали 
трудівникам села дійову допомо
гу у здійсненні директив партії 
і уряду по піднесенню всіх га
лузей колгоспного виробництва.

обвідним каналом і Волгою. Води 
великої російської ріки ринули в 
русло каналу. (РДТАУ).

Виставка 
„Військово-Морський Флот 

СРСР"
Країна готується до Дня Вій

ськово - Морського Флоту СРСР. 
18 липня в Москві відкрилась вис
тавка «Військово-Морський Флот 
СРСР». В залі громадянського 
павільйону парку Центрального 
Будинку Радянської Армії ім. М. В. 
Фрунзе представлено понад 500 
експонатів — картини, моделі ко
раблів, бойові прапори радянських 
кораблів.

Численні експонати розповіда
ють про участь військових моряків 
у підготовці і проведенні Великої 
Жовтневої соціалістичної револю
ції. Відвідувачі виставки в інтере
сом знайомляться з моделлю ле
гендарного крейсера «Аврора», 
який 25 жовтня (7 листопада) 
1917 року громом своїх гармат, 
направлених на Зимовий палац, 
сповістив про початок нової ери— 
ери Великої соціалістичної рево
люції.

Велике місце відводиться пока
зові бойових дій флоту в роки Ве
ликої Вітчизняної війни.

Вузи перед новим 
навчальним роком

Більше 800 вузів країни готую
ться до нового навчального року. 
Восени інститути, університети і 
академії приймуть 440 тисяч сту
дентів — на 25 тисяч більше, ніж 
у минулому році.

У наступному навчальному році 
число сільськогосподарських вузів 
країни досягне 99. Нові сільсько
господарські інститути відкриваю
ться в Мінську і Курську.

Розширяється підготовка спеціа
лістів для підприємств промисло
вості продовольчих товарів.

Нова зерноочисна машина
На Могильовському мотороре

монтному заводі почате серійне ви
робництво зернометів «В1М-10». 
Агрегат приводиться в дію змонто
ваним на ньому електромотором. 
Він одночасно просушує, сортує і 
перекидає зерно на відстань до 12 
метрів. Продуктивність агрегату— 
570 тонн за добу. На відміну від ін
ших машин такого ж призначен
ня зерномет «ВІМ-10» простіший 
будовою і менший розміром.

В цьому році колектив підпри
ємства випустить 500 зернометів.

Молоді патріотки України 
їдуть на цілинні землі

Комсомолки Мариновського 
радгоспу Акмоліпської області, 
Казахської РСР, звернулись до 
дівчат країни з листом, в якому 
закликають їх приїхати на ос
воєння цілинних і перелогових 
земель, щоб особисто включити
ся в боротьбу за виконання ве
личних завдань, поставлених 
партією і урядом.

На заклик мариновських ком
сомолок палко відгукнулись дів
чата України. На заводах і фаб
риках, в установах та учбових 
закладах з великою активністю 
проходить обговорення листа. У 
своїх виступах молоді патріотки 
заявляють про своє гаряче ба
жання поїхати працювати в схід
ні райони країни, віддати всі 
свої сили і здібності справі даль

Нові харчові
Підприємства промисловості про

довольчих товарів готуються до пе
реробки сировини нового врожаю. 
В наступному сезоні цукроваріння 
стануть до ладу шість нових вели
ких цукрових заводів у Кіпрській, 
Хмельницькій, Одеській, Полтав
ській, Львівській і Бєлгородській 
областях. Вони перероблятимуть 
73 тисячі центнерів буряків за до
бу. В цьому році почнуть працюва
ти дев'ять нових заводів масложи
рової промисловості. Вони спо
руджуються на Україні, в респуб
ліках Середньої Азії та інших ра-

Високі заробітки комбайнерів
У збирання хлібів включились 

майже всі машинно-тракторні 
станції Балапювської області.

В колгоспі «20 лет Октября», 
Кіквідзенського району, на косо
виці зайняті комбайнери Зав’язін- 
ської МТС В. Федорчук та І. Дун- 
дуков. За перші півтора дня робо

Гідрогенератор для Каховської ГЕС
На Харківському заводі тепло

возного електроустаткування на 
тиждень раніше строку закінчене 
складання першої секції статора 
гідрогенератора для Каховської 
ГЕС. Завершуються зварювальні 
роботи і на інших п'яти секціях.

Новий гідрогенератор потуж

Москва. Всесоюзна сільськогосподарська виставка. Павіль
йон .Сибір".

Фото Н. Грановського. Іірескліше ТАРС.

шого піднесення сільського гос
подарства.

— На цілині виростуть пре
красні будови, і в створенні їх я 
хочу взяти участь, — сказала 
альфрейниця управління по спо
рудженню урядових будинків у 
Еиєві Ніна Світлична. — А на
будуємо, працюватиму в полі, я 
з дитинства люблю працю хлібо
роба. Довір'я комсомолу виправ
даю.

Разом з нею їдуть маляри На- 
дя Романчук, Валя Гриценко, Лю
да Бенько, табельниця Люда Тка- 
лич.

На цілинні землі за особистим 
бажанням їдуть робітниці мото
циклетного, верстатобудівного та 
інших заводів столиці України.

підприємства
йолах. Вводяться в експлуатацію 
консервні заводи в Ізмаїлі, Бихові 
(Могильовська область) і Кітабі 
(Узбецька РСР).

Відкриваються кондитерська фаб
рика в Караганді, вітаманний за
вод в Йошкар-Олі, два заводи по 
виробництву лимонної кислоти у 
Виборгу і Спітаку (Вірменська 
РСР). В Молдавії, Грузії, Азер
байджані, на Україні і в інших рес- 
публіках закінчується будівництво- 
48 заводів первинного винороб
ства.

ти Федорчук зібрав комбайном 
«Сталінець» 47 гектарів і видав з 
бункера 640 центнерів зерна, його 
заробіток становить 276 карбован
ців і 182 кілограми зерна.

Систематично перевиконують 
завдання й інші комбайнери 
Зав’язінської МТС. Всі вони мають 
високі заробітки.

ністю в 52 тисячі кіловат важити
ме 1.080 тонн. Разом з фундамент
ною плитою він досягне висоти 
п’ятиповерхового будинку. Гідро
генератор такої потужності впер
ше виготовляється харківськими 
машинобудівниками.

(РАТАУ).

В райкоми і міськкоми ЛЕСМУ, 
щодня надходять десятки заяв. 
Виявили бажання поїхати в Ка
захстан і на Алтай машинобудів
ники Харкова, швейниці і взут- 
тєвики Львова, садоводи Криму, 
медсестри, вчительки, бухгалте
ри, креслярки, техпрацівники, 
дівчата багатьох інших спеці
альностей.

— Наше місце в рядах слав
них патріотів — підкорювачів 
нових земель! — так вирішило 
багато дівчат України — полу
м’яних патріоток Батьківщини. 
— До скорої зустрічі на нових 
землях! — пишуть вони в своїх 
відповідях мариновським комсо
молкам.

(РАТАУ).
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Женевська нарада міністрів закордонних справ 
закінчила свою роботу

Заява В. М. МОЛОТОВА

Соціалістичне змагання на честь 
Дня иіахтаря

21 липня закінчила спою ро
боту Женевська нарада міністрів 
закордонних справ, яка тривала 
майже три місяці. В результаті 
зусиль її учасників досягнута ос
новна мета цієї наради: завдання 
відновлення миру в Індо-Китаї 
успішно розв'язане.

На заключному засіданні Же
невської наради міністрів закор
донних справ 21 липня 1954 ро
ку із заявою, вислуханою учас
никами наради з глибокою ува
гою, виступив глава делегації 
СРСР В. М. Молотов. Він сказав:

Пане голова, панове міністри!
Женевська нарада міністрів за

кордонних справ, скликана у від
повідності з рішенням Берлін
ської паради для розгляду корей
ського та індо-китайського пи
тань, завершила свою роботу, яка 
тривала майже три місяці.

В результаті зусиль учасників 
наради основна мета Женевської 
наради досягнута: завдання від
новлення миру в Індо-Китаї ус
пішно розв’язане. Прийняті на на
раді угоди, які грунтуються на 
визнанні національних прав на
родів Індо-Китаю і враховують ін
тереси Франції, не можна розгля
дати інакше, як серйозну пере
могу сил миру, як великий крок 
на шляху до ослаблення напру
женості в міжнародних відно
синах.

Підписані угоди про припи
нення воєнних дій у В'єтнамі, 
Лаосі і Камбоджі. Ці угоди кла
дуть край кровопролиттю, яке 
тривало, протягом восьми років, і 
знаменують важливий успіх на
ціонально-визвольної боротьби 
народів Індо-Китаю. Тепер перед 
ними відкриваються нові можли
вості економічного і культурного 
піднесення в умовах миру. Ці уго
ди створюють основу для розвит
ку дружніх відносин між Фран
цузькою республікою і державами 
Індо-Китаю. Учасники цієї нара
ди мають повну підставу вислови
ти своє задоволення досягнутими 
угодами.

Не можна не відзначити, що 
угода про відновлення миру у

Наближається пам'ятна дата 
—25 липня. В цей день у 1826 
році з наказу царського самодер
жавства були страчені декабрис
ти — перші російські революці
онери.

Діяльність декабристів тісно 
зв’язана з Києвом, про що свід
чать документи, зібрані в Істо
ричному музеї. Серед декабрист
ських організацій найбільш знач
ними були Північне товариство 
в Петербурзі і Південне товарис
тво на Україні. В січні 1823 р. в 
Києві відбувся з'їзд Південного 
товариства, на якому був прий
нятий проект конституції май
бутньої революційної Росії. Цей 
проект, написаний П. Нестелем 
і названий «Російською прав
дою», передбачав знищення крі
посного права, рівність усіх гро
мадян перед законом і встановлен
ня в Росії республіканського 
правління.

В’єтнамі має особливе значення. 
Цією угодою дається міжнарод
не визнання національно-виз
вольної боротьби, її великих 
жертв і героїзму. Разом з тим, 
цією угодою, іцо встановлює тим
часову демаркаційну лінію між 
північною і південною частинами 
В’єтнаму, ставляться нові най
важливіші завдання: якнайшвид
ше здійснення національного 
об'єднання в умовах миру і у від
повідності з національними інте
ресами всього в'єтнамського на
роду.

Підписані сьогодні угоди мають 
важливе значення для народів 
Азії, де погашене ще одне вогни
ще війни. Вони, разом з тим, є 
новим великим кроком на шляху 
зміцнення миру і розвитку між
народного співробітництва.

Майже три місяці тривала Же
невська нарада. Сьогодні ми зна
ємо, чого вона досягла і чого не 
змогла досягти. У зв’язку з цим 
слід нагадати, що корейське пи
тання ще чекає свого розв’язан
ня в інтересах національного 
об’єднання Кореї.

Самий розгляд індо-китайсько
го питання на цій нараді прой
шов через два етапи. Всі пам’я
тають пі труднощі, з якими він 
зустрівся на першому етапі. Про
те ці труднощі були переборені. 
Не можна недооцінити того вкла
ду в переборення цих труднощів, 
який був внесеним у ході нара
ди як делегацією Демократичної 
Республіки В’єтнам, так і делега
цією Франції. Той факт, що пере
говори дали можливість досягти 
кращого взаєморозуміння і що 
тут була проявлена добра воля 
обома заінтересованими сторона
ми, мав найважливіше значення.

В ході роботи наради її учасни
ки знайшли можливості зблизи
ти свої позиції, піти один одно
му назустріч і, тим самим, зро
бити переговори плодотворними. 
Якщо делегація Сполучених Шта
тів все ж не цілком приєдналась 
в усій цій складній роботі до 
решти учасників наради і зайня

Листи з столиці Радянської України

Пам'яті декабри
В Києві до наших днів зберег

лись будинки, де збирались декаб
ристи. Це—колишній Контракто
вий будинок на Подолі і будинок 
по вул. Кірова 21-а, що належав 
генералові М. Раєвському — геро
єві Вітчизняної війни 1812 ро
ку. Одна його дочка — Катерина 
була дружиною декабриста М. Ор
лова, а друга — Марія вийшла 
заміж за декабриста С. Волкон
ського і в 1826 році разом з ним 
пішла на заслання в Сибір.

Документи музею розповідають 
про те, що, готуючи повстання 
проти царизму, декабристи вели 
переговори про об’єднання своїх 
сил і взаємну підтримку. У 1824 
році в Петербург їздив П. Пес- 
тель, а на початку 1825 року в 
Київ приїздив один з керівників 
Північного товариства С. Трубець- 
кой. 

ла окрему позицію, то про це ми 
всі знаємо.

З другого боку, Женевська на
рада показала те велике позитив
не значення, яке має участь Ки
тайської Народної Республіки в 
розв’язанні незрілих міжнародних 
проблем. Хід справ на цій нараді 
показав, що штучні перешкоди на 
шляху участі Китаю в розв’язан
ні міжнародних проблем, які все 
ще висуваються з боку агресив
них кіл деяких держав, змітаю
ться самим життям.

Женевська нарада показала, 
що шлях переговорів між заінте
ресованими державами може дати 
при певних умовах такі результа
ти, які відповідають інтересам 
народів, інтересам зміцнення за
гального миру. Результати Же
невської наради підтвердили пра
вильність принципу, відстоюва
ного в усій зовнішній політиці 
Радянського Союзу, що нема та
ких спірних питань в сучасних 
міжнародних відносинах, які не 
можна було б розв’язати шляхом 
переговорів і угод, спрямованих 
на зміцнення миру. І це знайде 
скрізь своє визнання.

Сьогодні весь світ облетить 
звістка про досягнуті на Женев
ській нараді угоди. Успіх, досяг
нутий Женевською нарадою, від
повідає Інтересам усіх миролюб
них народів, інтересам миру і 
свободи народів.

Дозвольте висловити впевне
ність, що ці угоди і важливі ре
зультати робіт Женевської на
ради зміцнять волю народів до 
дальшого зменшення напруже
ності в міжнародних відносинах, 
до дальшого зміцнення миру.

Наприкінці В. М. Молотов вис
ловив свою подяку за виявлену 
Женевській нараді щиру гостин
ність урядові Швейцарії, керів
ним особам і властям Женеви і 
особливу вдячність швейцарсько
му народові.

Крім того, В. М. Молотов вис
ловив подяку головуючому А. їде
ну і відзначив його видатну роль 
у ході всієї Женевської наради.

С Т І В
Радянський народ глибоко ша

нує пам’ять перших російських 
революціонерів, мужніх борців за 
свободу.

У столиці Радянської України 
пам’ятний день 25 липня відзна
чається традиційними екскурсія
ми трудящих по місцях, зв’яза
них з діяльністю декабристів. При 
радянській владі тут встановле
ні меморіальні дошки. Видавниц
тво художньої літератури УРСР 
підготувало до друку україн
ською мовою зібрання творів де
кабриста К. Рилєєва. Лектори То
вариства для поширення політич
них і наукових знань УРСР в 
цей день виступлять з лекціями 
про роль декабристів у розвитку 
революційного руху в Росії.

К. ЄВГЕНОВ.

(Кор. РАТАУ).
м. Київ.

Виконують взяті зобов'язання
Виконуючи зобов’язання, взяті 

на честь шахтарського свята, ба
гато бригад екскаваторників і 
електровозів Семенівського вугле
розрізу в ці дні набрали високих 
темпів у роботі.

Особливо чітко і злагоджено 
нині працює бригада екскаватор
ників, якою керує комуніст Пав
ло Тиндюк. За 18 днів липня ко
лектив екскаваторників дав 
93.306 кубометрів вскриші при 
місячному плані 115.000 кубо
метрів, виконавши норми виро
бітку на 172 проценти. Таких ви
соких показників на розрізі ще 
не досягала жодна бригада.

Самовіддано трудяться також 
електровозники. Краща комсо
мольсько-молодіжна бригада елек
тровоза № 5 (бригадир комсомо
лець Олексій Осипенко) за 18 
днів липня наблизилась до ви
конання місячного завдання по

На високому
Багато робітників заводу «Чер

воний ливарник» з дня на день 
підвищують продуктивність пра
ці, добиваються поліпшення якіс
них показників.

На високому рівні працюють 
електронамотники електроцеху 
тт. Аністратенко і Держнрук. 
Взявши зобов’язання щоденно ви
робляти по півтори норми, вони

Комсомольці в боротьбі 
за міцну кормову базу

Як бойову програму дій сприй
няли комсомольці і молодь кол
госпів зони діяльності Користів- 
ської МТС постанову червневого 
Пленуму ЦК КПРС. Вони ще з 
більшою енергією розгорнули бо
ротьбу за створення міцної кор
мової бази громадському тварин
ництву.

Комсомольські організації кол
госпу ім. Сталіна і Бандурів- 
ської середньої школи (секретарі 
тт. Вакало і Зінченко) створили 
комсомольсько-молодіжну бригаду 
з 17 комсомольців, які за 16 
днів заклали близько 150 тонн 
раннього силосу.

Питання про участь комсо
мольців і молоді в заготівлі кор
мів було обговорене і на комсо
мольських зборах артілі ім. Ка- 
лініна. 22 учні і студенти, які 
перебувають в селі на канікулах, 
виявили бажання допомогти кол
госпові. Зобов’язавшись закласти 
50 тонн силосної маси, юнаки і 
дівчата в складних умовах ус
пішно заготовляють корма. Бага
то комсомольців, зокрема тт. Бо- 
бопіко, Руденко, Тищенко та ін
ші, значно перевиконують дове
дені завдання. Крім того, комсо
мольсько-молодіжна бригада допо
могла колгоспникам заскиртувати 
сіно на площі 70 гектарів.

Молодіжною бригадою по за
готівлі кормів в артілі ім. Бу- 
дьонного керує студентка Кіро
воградського педінституту т. Ду- 
денко. Лише за чотири дні тут 
заготовлено 17 тонн гілкового 
корму. Активну допомогу моло
діжній бригаді подає секретар 
колгоспної комсомольської органі
зації Галина Доненко. Особистим 
прикладом, запальним словом во
на мобілізує юнаків і дівчат па 
успішне виконання почесного і 
.важливого завдання.

Дзвінка пісня лунає з лісо
смуг артілі ім. Енгельса. Тут 
працюють дві комсомольсько-моло

транспортуванню вскриші. Це 
також найвищий показник виро
бітку на електровоз за весь час 
роботи розрізу. 146 процентів— 
такий щоденний середній виробі
ток молодіжної бригади.

Набагато перевиконує вироб
ничі завдання бригада електрово
за Семена Лебеденка та іінших.

Високі темпи, які набрали 
кращі бригади, свідчать про ве
ликі резерви, що є на вуглероз
різі, для підвищення продуктив
ності праці і виконання норм 
виробітку.

Семенівські гірники доклада
ють всіх зусиль, щоб з кожним 
днем нарощувати темпи вуглеви
добутку, щоб країна одержувала 
все більше і більше палива.

А. СУКОВАТИЙ, 
помічник головного інженера 
вуглерозрізу по нормуванню.

рівні
з честю дотримують слова. 160— 
170 процентів — такий їх що
денний виробіток. Не відстають 
від них і стругальник т. Житель 
та токар т. Атрощенко.

Приклад самовідданої праці 
передовиків виробництва набуває 
все більшого поширення.

О. ТРОЦЕВСЬКИЙ, 
нормувальник заводу.

діжних бригади на заготівлі гіл
кового корму. Першою бригадою 
керує комсомолець т. Оріхов- 
ськпй, другою — десятикласниця 
Косівської середньої школи т. Ба- 
раненко.

В бригадах добре поставлена 
політмасова робота — випускаю
ться стінгазети і польовки, в 
яких розповідається про кращих 
людей, критикуються недоліки.

В багатьох колгоспах, які об
служує Користівська МТС, ком
сомольці і молодь беруть активну 
участь у збиранні врожаю і хлі
бозаготівлях, очищають зерно на 
токах. Особистим прикладом во
ни мобілізують всіх колгоспни
ків на якнайшвидше і якісне 
проведення відповідальних сіль
ськогосподарських робіт.

Поряд з цими хорошими спра
вами не можна обійти і серйоз
них недоліків в роботі деяких 
комсомольських організацій. В 
таких артілях, як «Прапор кому
нізму», ім. Молотова, ім. Леніна 
(Протопопівка), «Заповіт Леніна» 
та деяких інших комсомольські 
організації ще й зараз стоять ос
торонь виробничих завдань кол
госпів. Вони не виявляють ніякої 
ініціативи, не організовують і не 
мобілізовують молодь на заготів
лю кормів. І тому не дивно, що 
в цих колгоспах величезні резер
ви—силосна маса, гільчастий 
корм не заготовляється, а молодь 
і комсомольці не беруть участі в 
колгоспному виробництві.

Комітетам комсомолу слід під
нести свою роботу, ширше роз
горнути діяльність комсомоль
ських постів і подати дійову до
помогу колгоспам у збиранні вро
жаю, його збереженні і заготівлі 
достатку кормів громадському 
тваринництву.

В. ГЛОБА, 
зав. відділом кадрів і оргроботи 

райкому ЛКСМУ.
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Організовано вести весь комплекс 
сільськогосподарських робіт

Відповіді на запитання

Додаткова оплата праці 
колгоспників у рільництві
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Хід збиральних робіт, заготівлі 
кормів та оранки під озимину 

на 20 липня 1954 року 
(в процентах до плану)

скошено ранніх колоскових 55,9
87 заскиртовано соломи та полови 65,4

За даними на 20 липня ц. р. 
у проведенні комплексу основ
них сільськогосподарських ро
біт наш район серйозно відстає 
у змаганні з Онуфріївським ра
йоном. Це стосується, насампе
ред, проведення збиральних ро
біт.

Відомо, що солома і полова 
становлять значний баланс у 
створенні кормової бази для 
громадського тваринництва. Од
нак через нерозпорядливість і 
неорганізованість в багатьох 
колгоспах району допускається 
великий розрив між косовицею 
і скиртуванням соломи та поло
ви. Особливо відстають з про
веденням цих важливих робіт 
сільгоспартілі ім. Хрущова,

В колгоспі імені Сталіна, 
Бандурівської сільради, неухиль
но збільшується кількість продук
тивного тваринництва, все більше 
дають доходів допоміжні галу
зі сільського господарства—сад, 
город, бджільництво.

Відповідаючи па рішення черв
невого Пленуму ЦК КПРС, кол
госпники організували комплекс
не проведення збирання врожаю.

Добре організована робота на 
току. Тут механізовані всі проце
си очистки і навантаження зерна 
на державні заготівельні пункти. 
Колгосп вже відправив в рахунок

До чого призводить безтурботність
Від комбайнів, що працюють 

на ланах колгоспу «Заповіт 
Леніна», багато надходить зерна. 
Його повинні своєчасно зважува
ти, очищати і відправляти на 
державні заготівельні пункти.

Та на очистці зерна не викорис
товують всіх можливостей. На 
токах осіло понад 1.100 центне
рів хліба, але очищати його роз
почали тільки цими днями. 
Жодного кілограма зерна кол
госп не здав на державні 1 за

Молдавська РСР. У Вулканештському районі на косовицю 
озимої пшениці вийшло більше 50 комбайнів. Понад 4200 гектарів 
колоскових має зібрати колгосп імені Маленкова.

Одночасно з збиранням провалиться здача зерна державі. 
На пункт „Заготзерно" вже вивезені сотні тонн добірної пшениці.

На знімку: колона автомашин колгоспу імені Маленкова 
з пшеницею нового врожаю прямує на Вулканештський пункг 
,Заготзерно*. Прескліше РАТАУ.

Змагання двох районів

закладено силосу 
зорано під озимину 

★
ім. Володимира Ульянова та 
інші.

Неприпустимо зволікається і 
закладання силосу. А колгос
пи ім. Карла Маркса, ім. 19 
з'їзду КПРС, ім. Молотова, 
«Шлях до комунізму» та ще де
які не заклали його і грама.

Повільно провадиться і оран
ка під посіви озимини.

Такий стан пояснюється низь
ким рівнем організації праці 
і трудової дисципліни серед де
якої частини колгоспників, а 
також відсутністю з боку керів
ників колгоспу продуманої і 
вмілої організації проведення 
всього комплексу важливіших 
в даний період сільськогоспо
дарських робіт.

Успішно збирають урожай
обов’язкових поставок понад 
1200 центнерів хліба.

З перших днів збирання в кол
госпі широко розгорнулося соціа
лістичне змагання за стислі стро
ки збирання і хлібозаготівель.

Комбайнер Іван Захарченко 
своїм агрегатом збирав по 19— 
24 гектари при нормі 14 гек
тарів. На його рахунку понад 
220 гектарів зібраного хліба.

На підвезенні зерна до току 
возії Леонід Титаренко, Іван 
Шульга та Леонід Недоступ ви
конують свої завдання на 140— 
150 процентів.

готівельні пункти.
Не все гаразд тут і з охороною 

зерна в нічний час. Безтурбот
ність бригадира другої рільничої 
бригади Недоренка призвела 
до того, що 7 липня в бункері 
комбайна «Сталінець-6» ком
байнер Коломіець залишив 10 
центнерів зерна.

Такий стан охорони зерна при
зводить до його розбазарювання.

Група колгоспників артілі 
«Заповіт Леніна».

■ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ | =
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★
Недостатньо ще використо

вується і потужна техніка, яка 
працює на полях колгоспів.

У зволіканні збирання вро
жаю, нагромадження кормів 
для колгоспної худоби, підго
товки грунту під посіви озимих 
винні і керівники Олександрій
ської та Користівської МТС, 
які по суті не займаються ор
ганізацією праці колгоспників 
і механізаторів, не подають 
дійової допомоги у високопро
дуктивному використанні тех
ніки.

Подолати відставання у зма
ганні з онуфріївцями на прове
денні сільськогосподарських ро
біт — таке завдання всіх хлібо
робів і механізаторів Олексан
дрійського району.

З подвоєною енергією очища
ють зерно Люба Крайня, Секлета 
Куроп’ятник, Ганна Дубовик та 
інші. Вони безперебійно транспор
тують зерно для здачі державі.

Бригада вантажників кругло- 
добово не залишає току.

Всліід за збиранням тут прова
диться скиртування соломп і по
лови. Сумлінно працює на цій 
роботі скиртоправ Остап Зін- 
ченко.

В колгоспі вже зорано під ози
мину 208 гектарів, засипається 
посівний матеріал.

В. ГРИГОР'ЄВ.

Трудове піднесення
Борючись за високий урожай 

нинішнього року, в артілі ім. 12- 
річчя Жовтня значно краще, ніж 
торік, проведена сівба і обробі
ток сільськогосподарських куль
тур. Цукрові буряки та інші коре
неплоди тут оброблені 4 рази, 
картопля, соняшник і кукуруд
за — 3 рази. В чистому стані 
утримувались всі посіви і зерно
вих культур.

Дружно включились хлібороби 
в жнива. На 20 липня тут ско
шено 339 гектарів хліба, що ста
новить 84,2 процента до плану. 
Розгорнулась і здача хліба дер
жаві.

Лист комбайнерів Петрівської 
МТС Ставропольського краю ви
кликав нову хвилю трудового під
несення серед механізаторів і 
колгоспників. Комбайнер Басоль 
Чернявський зобов’язався щодня 
комбайном «Сталінець-6» збира
ти урожай з площі 24 гектари. 
Таке ж зобов’язання взяв і ком
байнер Василь Кириченко. Кож
ний з них зібрав по 160 гектарів 
хліба нового врожаю.

— Ми з великою радістю під
тримали звернення ставрополь
ських комбайнерів про розгортан
ня змагання за щоденне переви
конання завдань кожним комбай
новим агрегатом, — говорить 
комбайнер Василь Чернявський.

Е. ГУСАК.

Важливим засобом матеріаль
ної заінтересованості колгоспни
ків у зміцненні громадського гос
подарства колгоспів і збільшенні 
його доходності є додаткова опла
та пращі за перевиконання пла
нів урожайності сільськогосподар
ських, культур, зростання пого
лів’я худоби і підвищення її про
дуктивності.

Досвід показує, що передові 
колгоспи України добилися висо
ких показників у своїй господар
ській діяльності саме тому, що по
руч з додержанням всіх правил 
агротехніки і правильною органі
зацією праці вони широко засто
сували додаткову оплату.

За приклад можна взяти кол
госп імені Хрущова, Черкаського 
району, Черкаської області. У 

І 1953 році за плановим завданням 
, артіль мала зібрати в середньому 

з кожного гектара 21,5 цнт. всіх 
зернових культур і 18 цнт. со
няшника. Фактично було одер
жано: зернових — по 21,7 цнт., 
соняшника — по 26,8 цнт. Пере
виконано план врожайності і по 
багатьох (інших сільськогосподар
ських культурах.

Але таких успіхів домоглися 
не всі бригади і ланки колгоспу. 
Наприклад, завдання по врожай
ності всіх зернових перевиконала 
тільки третя бригада. На виро
щуванні соняшника відзначилися 
чотири бригади, на вирощуванні 
конопель — п’ять і т. д.

Різним був і розмір надплано
вого врожаю, бо це залежало від 
комплексу агротехнічних заходів, 
яких вживала бригада, а також 
ланка на закріпленій за нею ді
лянці. Значить, не однаковою бу
ла і додаткова оплата.

На Україні є багато колгоспів, 
які вміло застосовують додаткову 
оплату і успішно користуються з 
цього стимулу для підвищення 
продуктивності праці. Але є й та
кі, що нехтують цим важливим 
принципом матеріальної заінтере
сованості колгоспників і тим са
мим гальмують дальший розвиток 
громадського господарства.

В окремих колгоспах додатко
ву оплату праці не застосовують 
здебільшого тому, що керівники 
артілей не приділяють цій важ
ливій справі належної уваги, не- 
досить обізнані з діючим положен
ням про роздільний облік врожаю 
по бригадах і ланках. Іноді з ці
єї ж причини правління колгоспів 
додаткову оплату видають не
правильно, порушуючи рекомен
дований порядок.

Нагадаємо в зв’язку з цим де
які положення про додаткову оп
лату праці колгоспників.

По зернових культурах кол
госпники рільничої бригади, які 
перевиконали план урожайності 
на всій закріпленій за бригадою 
площі зернових культур, одержу
ють четверту частину зерна, зіб
раного понад план. Колгоспники 
бригад, які перевиконали план 
урожайності по одній або кількох 
зернових культурах, одержують 
додаткову оплату тільки при умо

Універсаль
В колгоспах Білорусії спо

руджується зараз понад 500 уні
версальних сушарень нової кон
струкції, розробленої білоруськи
ми інженерами. Такі сушарні 
прості за будовою і зручні тим, 
що можуть використовуватись 

ві виконання плану врожайності 
з усієї закріпленої за бригадою 
площі посіву зернових культур.

За перевиконання плану уро
жайності кукурудзи колгоспники 

одержують четверту частину зерна 
цієї культури, зібраного понад 
план з усієї закріпленої за брига
дою або ланкою площі посіву.

Крім колгоспників додаткова 
оплата за одержаний надплановий 
урожай видається також праців
никам тракторних бригад. Для 
цього до суми додаткової оплати, 
що передбачена до видачі колгосп
никам, додається 10 проц. одер
жаної понад план продукції.

Видача додаткової оплати по 
гречці і просу провадиться неза
лежно від загального врожаю зер
нових культур, одержаного в кол
госпі, Додаткову оплату по цих 
культурах рекомендується вида
вати натурою в розмірі до 50 
проц. урожаю, зібраного понад 
установлений для колгоспу план.

По зернобобових культурах ре
комендовано також видавати до
даткову оплату натурою в розмі
рі 50 проц. урожаю цих куль
тур, зібраного понад установле
ний бригаді план. Додаткова оп
лата колгоспникам, які перевико
нали план урожайності по одній 
або по кількох зернобобових куль
турах, видається при умові вико
нання плану врожайності з усієї 
площі посіву зернобобових куль
тур, закріпленої за бригадою.

Значні розміри додаткової оп
лати праці передбачені за одер
жання високого врожаю цукрових 
буряків, бавовника, льону-дов- 
гунця, середньоросійських і пів
денних конопель, картоплі, со
няшника, овочевих культур, тю
тюну, махорки, сої, ріпаку, льо- 
ну-кудряшу, рицини, ефіроолій
них і лікарсько-технічних куль
тур, за нагромадження кормів для 
худоби.

Додаткова оплата колгоспни
кам бригад і ланок за одержаний 
надплановий урожай розподіляє
ться виключно по трудоднях, ви
роблених ними на даних куль
турах.

Бригадир рільничої бригади за 
перевиконання плану врожайнос
ті одержує додаткову оплату в 
полуторному розмірі середньої 
додаткової оплати, яка видається 
колгоспникам цієї бригади. Крім 
того, бригадир одержує додаткову 
оплату за перевиконання ланка
ми плану врожайності технічних 
та (інших просапних культур, але 
в тому разі і по тих культурах, 
по яких перевиконали завдання 
не менше половини ланок брига
ди.

Запровадження в усіх колгос
пах додаткової оплати праці є од
ним з важливих засобів збільшен
ня громадського багатства і пра
вильного розподілу прибутків ар
тілі між її членами.

М. Б1ТЮКОВ, 
начальник Головного управ

ління в організаційно-колгосп
них справах Міністерства сіль
ського господарства УРСР.

ні сушарні
круглий рік, В липні і серпні в 
них сушать зерно, у вересні і 
жовтні — льонотресту, в квітні і 
травні ці приміщення пристосо
вуються для утримання курчат, 
а взимку тут сушать будівельну 
деревину. (РАТАУ).
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ДО РАДЯНСЬКО-ФІНЛЯНДСЬКИХ 
ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН

В результаті переговорів, про
ведених між Радянським Союзом 
і Фінляндією, в Москві 17 липня 
1954 року була підписана Угода 
про поставки товарів мііж обома 
країнами на 1956 — 1960 рр.

Угоду підписали: з радянської 
сторони Перший заступник Мі
ністра зовнішньої торгівлі С. 0. 
Борисов і з фінської сторони Мі
ністр закордонних справ Фінлян
дії У. Кекконен.

При підписанні були присутні:
З радянської сторони Заступ

ник Голови Ради Міністрів СРСР 
А. І. Мікоян, Перший Заступник 
Міністра закордонних справ СРСР 
А. Я. Вишинський, заступники 
міністрів СРСР В. 0. Зорін, М. Р. 
Кузьмін, І. Ф. Семичастнов, В. М. 
Пташников, Начальник Управлін
ня торгівлі з західними країнами 
МЗТ СРСР Н. І. Чеклін, Послан
ник СРСР у Фінляндії В. З, Лебе- 
дєв, Торговельний представник 
СРСР у Фінляндії А, І. Сосунов 
та інші відповідальні співробітни
ки МЗТ і МЗС СРСР;

З фінської сторони Заступник 
Глави Фінляндської Урядової де
легації Міністр Г. Палмрут, Мі
ністр внутрішніх справ Фінлян
дії В. Лескінен, Тимчасовий пові
рений у справах Фінляндії в 
СРСР Р. Енкель, Аташе фінської 
місії в Москві Т. Кекконен і інші.

Угода передбачає, що імпорт 
Радянського Союзу з Фінляндії, 
який у відповідності з Протоко
лом про товарні поставки на 1954 
рік визначений в сумі близько 
580 млн. карбованців, збіль
шиться в 1956 році до 590 млн. 
карбованців, у 1957 році—до 595 
млн. карбованців, у 1958 році —

У Міністерстві Закордонних Справ СРСР
Як уже повідомлялось, Радян

ський Уряд надіслав 24 червня 
Урядові США ноту в зв’язку з за
хопленням військовим судном 
типу міноносець радянського тан
кера «Туапсе» в районі о. Тай
вань, у водах, контрольованих 
військово - морськими силами 
США. 26 червня Посольство 
США в Москві надіслало Мініс
терству Закордонних Справ СРСР 
ноту-відповідь, в якій Уряд США 
голослівно заперечував участь 
військово-морських сил США в 
незаконному захопленні радян
ського судна. В зв’язку з цим 2 
липня МЗС СРСР надіслало По
сольству СІНА нову ноту, в якій, 
вказавши, що захоплення радян
ського танкера у водах, контро
льованих флотом і патрульованих 
військовими літаками Сполуче
них Штатів, могло бути здійсне
не тільки військово-морськими 
силами США, під яким би прапо
ром вони не діяли, Радянський 
Уряд підтвердив свою ноту від 
24 червня і заявив протест Уря
дова США проти триваючого за
тримання радянського танкера.

4 липня Посольство США на
діслало Міністерству Закордонних 
Справ СРСР ноту, в якій Уряд 
США знову намагається голослів
но заперечувати участь військово- 
морських сил США в незаконному 
захопленні танкера «Туапсе».

19 липня МЗС СРСР надіслало 
Посольству США ноту такого 
змісту:

«У зв’язку з нотою Уряду США 
від 4 липня 1954 року, в якій 
Уряд США знову робить спробу 

до 630 млн. карбованців, у 1959 
році—до 640 млн. карбованців і в 
1960 році—до 655 млн. крб.

З другого боку, Угода передба
чає, іцо експорт Радянського Сою
зу у Фінляндію, який в 1954 ро
ці буде не менш 425 млн. карбо
ванців, становитеме в 1956 році 
— 430 млн. карбованців, у 1957 
році — 435 млн. карбованців, у 
1958 році — 470 млн. карбован
ців, у 1959 році — 480 млн. 
карбованців і в 1960 році — 
495 млн. карбованців.

Різниця між фінськими і радян
ськими поставками в період 1956 
—1960 рр., яка становить 160 
млн. карбованців щороку, покри
ватиметься на 120 млн. карбо
ванців шляхом укладення угод з 
третіми країнами, а також шля
хом переказу Радянським Союзом 
Фінляндії вільно оборочуваної ва
люти в сумі 40 млн. карбованців 
щороку.

Передбачено, що імпорт Радян
ського Союзу з Фінляндії в 1956 
—1960 рр. як і раніше складати
меться з продукції суднобудівної, 
машинобудівної, кабельної та ін
ших галузей металообробної про
мисловості, стандартних будин
ків, пиломатеріалів, балансів, це
люлози, паперу, картону, а також 
виробів з паперу.

В експорті Радянського Союзу 
основну частину становитимуть 
зернові, цукор, корми, штучні до
брива, рідке і тверде паливо, ме
тали, прокат, бавовна, хімікати і 
хутра, поряд з якими Радянський 
Союз поставлятиме в Фінляндію 
промислове устаткування і авто
машини, а також пиловочник і 
баланси.

зняти з себе відповідальність за 
захоплення радянського танкера 
«Туапсе» у водах на південь від 
острова Тайвань, Радянський Уряд 
вважає необхідним заявити таке:

Підтверджуючи свої ноти від 
24 червня і від 2 липня, в яких 
були викладені факти, що стосую
ться захоплення радянського 
танкера «Туапсе» військовим 
судном у водах, контрольованих 
військово - морськими силами 
США, Радянський Уряд конста
тує, що і в ноті від 4 липня 
Уряд США, як і раніш, обмежує
ться голослівним запереченням 
причетності військово-морських 
властей Сполучених Штатів до 
цього захоплення, хоч іі не запе
речує всім відомого факту, що 
військово-морські сили США кон
тролюють район відкритого моря, 
де мав місце цей акт грубого по
рушення свободи мореплавства.

Радянський Уряд вважає Уряд 
США повністю відповідальним за 
захоплення радянського танкера 
«Туапсе», як і за гарантування 
безпеки його екіпажу і цілість 
судна і вантажу.

Радянський Уряд підтверджує 
протест проти триваючого неза
конного затримання танкера «Ту
апсе» іі наполягає на негайному 
звільненні танкера «Туапсе» з 
вантажем і команди танкера. Ра
дянський Уряд залишає за собою 
право вимагати від Уряду США 
компенсування шкоди, заподіяної 
Радянському Союзові в зв’язку 
з незаконним захопленням танке
ра «Туапсе».

В останню годину

На Женевській нараді
ЖЕНЕВА, 20 липня. (ТАРС). 

Протягом сьогоднішнього дня тут 
тривали неофіціальні зустрічі 
учасників Женевської наради. 
Під Час цих зустрічей тривав об
мін думками в питаннях, які 
стосуються відновлення миру в 
Індо-Китаї і які залишилися ще 
не врегульованими.

В ніч з 20 на 21 липня у Па
лаці Націй були підписані угода 
про припинення воєнних дій у 
В’єтнамі, а також угода про при
пинення воєнних дій в Лаосі. Ці 
угоди підписані представниками 
командувань двох сторін. З од
ної сторони угоди підписав пред
ставник головного командування 
Народної армії В'єтнаму Та Ку- 
апг Бу, з другої сторони угоди 
підписав представник головного 
командування збройних сил 
Французького союзу в Індо-Китаї 
бригадний генерал Дельтей. При 
підписанні угод про припинення 
воєнних дій у В'єтнамі і Лаосі 
були присутні представники де
легацій СРСР, Китайської Народ
ної Республіки та/інших делега-. 
цій, що беруть участь у Женев
ській нараді.

Підписання угоди про припи
нення воєнних дій в Камбоджі 
чекають трохи пізніше, 21 лип
ня.

Тепер триває остання підготов
ча робота до заключного пленар
ного засідання Женевської нара
ди, щ<явідбудеться 21 липня.

Таким чином, найближчим ча
сом Женевська нарада міністрів 
закордонних справ, яка була 
скликана у відповідності з рі
шенням Берлінської наради і три
вала майже три місяці, завер
шить свою роботу прийняттям 
важливих угод, що свідчать про 
нову перемогу сил миру.

Про полювання на пернату 
дичину в 1954 році

Полювання на дозволену до від
стрілу пернату дичину в 1954 році 
встановлене на всій території Ук
раїнської РСР за винятком дер
жавних запоівідників і заказників 
та приміських лісових смуг в та
кі строки:

на водоплавну і болотну дичину 
з ранку 1-го серпня до 31-го 
грудня;

на сіру куріпку в усіх областях 
(крім Вінницької, Полтавської, 
Сумської, Кримської, Харківської 
та Чернігівської) з 1-го вересня до 
1-го листопада, із нормою відстрілу 
5 штук на одного мисливця за день 
полювання;

Норма відстрілу качок і гусей 
на одного мисливця за день полю
вання встановлюється обласними 
управліннями сільського господар
ства, виходячи з місцевих умов.

У п
Органи прокуратури Україн

ської РСР закінчили слідство в 
справах про вбивства при обтя
жуючих обставинах.

11 червня в м. Брацлаві, Він
ницької області, о 9 годині ран
ку була по-звірячому вбита гр-ка 
Радомська. Вбивця — Бєлінський 
Петро Іванович завдав своїй жер
тві сіім ударів лезом сокири по 
голові й обличчю.

Вбивство вчинене з помсти — 
в зв’язку з повідомленням Ра- 
домською керівникові організації

Китайська Народна Республіка. В зв'язку з розвитком за
лізничного будівництва рейкопрокатний завод найбільшого в краї- 
ні Аньшаньського металургійного комбінату збільшує випуск 
продукції.

На знімку: готові до відправки рейки Аньшаньського мета
лургійного комбінату. Фото Агентства Сіньхуа.

Національне свято 
польського народу

Десять років тому, 22 липня 
1944 року, у визволеному Ра
дянською Армією польському міс
ті Хелмі був створений перший 
народний уряд Польщі — Поль
ський Комітет Національного Виз
волення. З цього часу в резуль
таті всесвітньоісторичпих пере
мог Радянської Армії над гітле
рівськими загарбниками в історії 
польського народу відкрилась но
ва, славна сторінка національно
го і соціального відродження.

На ознаменування цієї істо
ричної події польський народ 
щороку 22 липня святкує День 
визволення Польщі.

Запалюваний і скеровуваний 
своєю Робітничою партією, ро
бітничий клас Польщі в союзі 
з трудящим селянством за 10 
років, що минули, добився вели
чезних успіхів в економічному і 
культурному будівництві. Ці ус
піхи досягнуті на основі широко
го економічного співробітництва 
з Радянським Союзом, при його 
безкорисливій допомозі і всемір
ному використанні радянського 
до.свіду будівництва НОВОГО ЖИТ
ТЯ;

Успішно виконавши трирічний 
план економічної відбудови, тру
дящі Польщі з патріотичним під
несенням здійснюють шестиріч
ний план, який названий наро
дом планом індустріалізації краї
ни і будівництва основ соціа
лізму.

В .розвитку народного госпо
дарства Польщі досягнуті знач
ні успіхи. Виникли нові галузі 
промисловості — автомобільна, 
тракторна, суднобудівна, маши
нобудівна, хімічна. Вже в 1953 
році валова продукція промисло
вості перевищила рівень 1938 ро

рокуратурі УРСР
по місцю роботи Бєлінського про 
його негідну поведінку у відно
шенні до неї.

Вінницький обласний суд па 
підставі Указу Президії Верховпої 
Ради СРСР від ЗО квітня 1954 
року «Про посилення криміналь
ної відповідальності за вмисне 
вбивство» засудив Бєлінського 
П. І. до розстрілу.

Тричі судимий в минулому за 
хуліганство Бондаренко Олек
сандр Григорович в ніч на 6 
червня вдерся в квартиру кол

ку в 3,6 раза.
Зростає і продуктивність сіль

ського господарства. Соціалістич
на індустрія в дедалі зростаючих 
розмірах постачає селу першо
класну техніку, добрива, промис
лові товари. На селі розгорнувся 
рух землеробської виробничої ко
операції. Якщо в 1949 р. було 
лише 243 землеробських вироб
ничих кооперативи, то на кінець 
1953 р. їх кількість перевищила 
8 тисяч.

Тепер Польська об’єднана ро
бітнича партія і уряд народної 
Польщі вживають заходів до 
дальшого зростання сільськогос
подарського виробництва з тим, 
щоб збільшити виробництво пред
метів народного споживання, під
вищити рівень матеріального до
бробуту народу.

Піклування народної влади 
про благо трудящих проявляється 
в зростанні національного дохо
ду, який у 1953 р. вдвоє пере
вищив рівень 1938 р.

Трудящі Польщі спрямовують 
свою творчу енергію на боротьбу 
за виконання завдань мирного 
будівництва. Вони ще тісніше 
згуртовуються навколо Польської 
об’єднаної робітничої партії і 
народного уряду.

Польський народ впевнено ди
виться в своє майбутнє. Він знає, 
що його нерушима дружба і спів
робітництво з народами Радян
ського Союзу, Китаю і всіх країн 
народної демократії є міцною опо
рою дальшого економічного і 
культурного процвітання краї
ни, що дружба цих народів — 
надійна основа табору миру, де
мократії і соціалізму, могутній 
оплот миру в усьому світі.

В. Пітенно.

госпниці Янушиної Ганни (Си- 
нельниківський район, Дніпро
петровської області) і на грунті 
ревнощів убив її. Бондаренко 
завдав Яяушиній близько 20 но
жових ран у голову, шию та об
личчя.

Дніпропетровський обласний 
суд засудив убивцю Бондаренка 
0. Г. до розстрілу.

Громадськість з задоволенням 
зустріла ці судові вироки.

Редактор В. МАЛЕНКО.
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Могутній флот 
радянської держави

Сьогодні радянський на
род і його Збройні Сили 
святкують День Військово- 
Морського Флоту СРСР, 
встановлений рішенням пар
тії і уряду п'ятнадцять років 
тому. *

Славний бойовий шлях1 
пройшов Військово-Морський 
Флот нашої країни. Його ми
нуле нерозривно зв’язане з 
історією героїчної боротьби 
великого російського народу, 
який захищав від численних 
іноземних загарбників свя
щенні кордони своєї Вітчиз
ни, свою свободу 1 незалеж
ність.

Створений під /керівниц
твом Комуи/істичної партії 
для захисту завоювань Вели
кої Жовтневої соціалістич
ної революції, /Військово- 
Морський Флот — складова 
частина Збройних Сил ра
дянської держави — умно
жив найкращі бойові і ре
волюційні традиції росій
ського флоту.

Воїни Радянської Армії і 
Військово-Морського Флоту, 
разом з усім народом, від
стояли і /захистили молоду 
республіку Рад від навали 
іноземних інтервентів і біло
гвардійських ба/нд у період 
громадянської війни. Вони 
пильно охороняли кордони 
радянської країни в роки 
мирного соціалістичного бу
дівництва.

Богатирська могутність на
шої Армії і Флоту особливо 
проявилася в роки Великої 
Вітчизняної війни проти ні
мецько-фашистських загарб

НАКАЗ
Міністра Оборони Союзу РСР

25 липня 1954 року № 123 м. Москва
Товариші матроси 1 солдати, старшини і сержанти!
Товариші офіцери, адмірали і генерали!
Сьогодні Збройні Сили нашої країни разом з у/сіі/м ра

дянським народом Відзначають День Військово-Мор
ського Флоту Союзу РСР.

Поздоровляю Вас з Днем Військово-Морського Флоту.
Бажаю особовому складові військово-морських сил і 

всім робітникам, інженерам, службовцям і конструкторам 
суднобудівної промисловості дальших успіхів у справі роз
витку 1 вдосконалювання нової бойової техніки і під
вищення бойової готовності Військово-Морського Фло
ту Радянської держави.

НАКАЗУЮ:
Сьогодні, 25 липня, на честь Дня Військово-Морсь

кого Флоту, на флотах і флотиліях зробити салют вій
ськових кораблів і берегових батарей двадцять одним ар
тилерійським залпом.

Хай живе Військово-Морський Флот Радянської дер
жави!

Хай живе великий радянський народ і його Збройні 
Сили!

Хай живе Радянський Уряд!
Хай живе Комуністична партія Радянського Союзу 

— натхненник і організатор усіх наших перемог!
Міністр Оборони Союзу РСР Маршал Радянського Союзу

М. О. БУЛГАНІН

ників. Вс освіти ьоісто рична 
перемога Радянського Союзу 
в /цій війні .яскраво проде
монструвала незламну силу 
соціалістичного суспільства 
і державного ладу, /морально- 
політичної єдності нашого 
суспільства, ідеології дружби 
народів СРСР, радянського 
патріотизму, .мудрість керів
ництва Комуністичної партії.

Святкування Дня Військо
во-Морського Флоту прово
диться в цьому році в обста
новці /величезного політично
го і трудового піднесення ра
дянських людей, спрямовано
го на успішне здійснення рі
шень партії і уряду про даль
ший розвиток народного гос
подарства і значне вростання 
добробуту трудящих.

/Бажання нашого народу 
забезпечити Мирну працю 1 
безперервне піднесення доб
робуту трудящих священне 
для Комуністичної партії і 
Радянського уряду. Тому 
партія 1 уряд докладають ус/іх 
сил до того, щоб не допусти
ти/ нової війни, ослабити між
народне напруження /і /вста
новити нормальні відносини 
з усіма /країнами.

Твердо і /послідовно прово
дячи політику миру, партія і 
уряд разом з тим (безустан
но дбають про вміііцнієннія 
Збройних Сил радянської 
держави, про гарантування 
безпеки наших кордонів.

.Мирну працю радянського 
народу /зірко охороняють /Ра
дянська Армія і Військово- 
Морський Флот — пильні 
вартові державних інтересів 
нашої любимої Батьківщини.

Радянського
21 липня закінчила свою ро

боту Женевська нарада Міністрів 
Закордонних Справ, скликана у 
відповідності з рішенням Бер
лінської наради для розгляду ко
рейського та індо-китайського 
питань.

У результаті майже тримісяч
ної роботи підписані угоди, які 
кладуть край воєнним діям у 
В’єтнамі, Лаосі і Камбоджі. Ці 
угоди спрямовані на вирішення 
важливих завдань, зв’язаних з 
відновленням і зміцненням ми
ру у В’єтнамі, Лаосі і Камбоджі 
на основі, як про це говориться в 
Заключній Декларації, прийнятій 
учасниками наради в Женеві, до
держання незалежності і сувере
нітету, єдності і територіальної 
цілісності трьох індо-китайських 
держав.

Припиненням вогню в Індо-Ки- 
таї перед народами В’єтнаму, Ла
осу і Камбоджі відкриваються 
можливості економічного і куль
турного піднесення в умовах мир
ної обстановки, які створюють ра
зом з тим основу для розвитку 
дружнього співробітництва між 
ними і Францією.

Найважливіше значення ма
тимуть постанови Женевської 
наради про заборону створювати 
на території В’єтнаму, Лаосу і 
Камбоджі воєнні бази іноземпих 
держав, а також зобов’язання цих 
держав не входити у воєнні со
юзи і не бути використаними для 
відновлення воєнних дій або з 
метою здійснення агресивної по
літики.

Рішення Женевської наради 
про проведення вільних виборів 
у В’єтнамі протягом липня 1956 
року створює умови для націо
нального об'єднання В’єтнаму у 
відповідності з національними ін
тересами і сподіваннями всього 
в’єтнамського народу. Ця поста
нова, прийнята в результаті на
полегливих зусиль демократич
них держав, означає поразку тих 
агресивних сил, які прагнули до 
розчленування В’єтнаму з тим, 
щоб перетворити Південний В’єт
нам в один з плацдармів проек
тованого нового агресивного бло
ку в Південно-Східній Аз/ії.

Серйозне значення має також 
угода по проведенню у Камбод
жі і Лаосі протягом 1955 р. за
гальних виборів, як говориться в 
Заключній Декларації, шляхом 
таємного голосування при додер
жанні основних свобод.

Не можна не відзначити, що 
прийняття таких важливих пос
танов було полегшене позитивною 
позицією французького уряду,

Річний план хлібоздачі державі виконано
Колгоспи Кілійського району, 

Одеської області, «Шлях Леніна», 
ім. Калініна та «Прикордонник» 
достроково виконали річний план 
здачі хліба державі (без куку
рудзи і проса) по обов’язкових

Заява
Уряду про Женевську нараду

продиктованою прагненням дія
ти у відповідності з національ
ними інтересами Франції /і з вра
хуванням інтересів народів Індо
китаю.

Незважаючи на наявність у 
підписаних в Женеві угодах дея
ких застережень, не можна недо
оцінювати всієї важливості цих 
угод уже в силу вказаних вище 
обставин, а також в силу того, 
що на Женевській нараді вдало
ся подолати ряд труднощів, які 
виникли внаслідок позиції пред
ставників США, що намагалися 
перешкодити успішному завер
шенню роботи цієї наради. СІІІА 
не захотіли разом з Францією, 
Англією, СРСР, КНР та іншими 
державами брати участь у спіль
ній боротьбі, яка забезпечила від
новлення миру в Індо-Китаї. Же
невські угоди знамепують собою 
важливу перемогу сил миру і 
серйозну поразку сил війни. Ра
зом з тим Женевські угоди озна
чають м/іжнародне визнання на
ціонально-визвольної боротьби і 
великого героїзму народів Індо
китаю, проявленого в цій бо
ротьбі.

Той факт, що нарада в Женеві 
завершилась досягненням угод 
між заінтересованими країнами, 
є новим доказом плодотворності 
міжнародних переговорів при на
явності доброї волі сторін, дока
зом можливості врегулювання та
ким чином важливих не розв’я
заних тепер міжнародних пи
тань.

Радянський Уряд вітає досяг
нуті в Женеві успіхи у розв’я
занні найважливішого завдання 
— відновлення миру в Індо-Ки
таї. Розв'язання цього завдання 
відповідає інтересам народів, які 
відстоюють свою свободу і наці
ональну незалежність, так само 
як інтересам всіх миролюбних 
народів.

Поряд з найважливішим зав
данням по остаточному мирному 
врегулюванню в Індо-Китаї сто
їть також невідкладне завдання 
по остаточному мирному врегу
люванню в Кореї.

Радянський Уряд, як і уряди 
КНР і КНДР, що проявили вже 
раніше благородну інціативу в 
справі припинення вогню в Ко
реї, доклали з свого боку на Же
невській нараді всіх зусиль до до
сягнення успішного рішення в 
корейському питанні. Проте, як 
відомо, Женевська нарада не до
сягла позитивних результатів у 
цьому питанні внаслідок пере
шкод з боку деяких делегацій і 

поставках та натуроплаті за ро
боти, виконані МТС, і приступи
ли до продажу хліба державі. 
Колгосп «Прикордонник» продав 
державі 3.000 пудів хліба, імені 

головним чином з боку делегації 
США. Радянський Уряд вважає 
настійно необхідним забезпечити 
якнайшвидше розв’язання корей
ського питання в інтересах на
ціонального об'єднання Кореї і в 
інтересах забезпечення миру в 
Азії і в усьому світі.

Результати Женевської наради 
підтверджують впевненість ра
дянського уряду в тому, що тепер 
у міжнародних відносинах нема 
таких спірних питань, які не 
могли б бути розв'язані шляхом 
переговорів і угод, спрямованих 
на зміцнення міжнародної безпе
ки, на ослаблення міжнародної 
напруженості і на забезпечення 
мирного співіснування держав, 
незалежно від їх суспільного 
ладу.

Женевська нарада і результати 
її роботи показали ту важливу 
роль у розв’язанні спірних між
народних проблем, яка належить 
великому китайському народові 
та його державі — Китайській 
Народній Республіці. Роль Китай
ської Народної Республіки на Же
невській нараді є новим свідчен
ням її впливу і міжнародного ав
торитету, як великої д(фжави. 
Женевська нарада разом з тим ще 
раз показала, що намагання агре
сивних сил деяких держав, і на
самперед США, усунути Китай
ську Народну Республіку від 
участі у врегулюванні найважли
віших міжнародних проблем пов
ністю суперечать інтересам зміц
нення миру.

Радянський уряд вважає, що 
досягнуті в Женеві угоди про 
припинення вогню і відновлення 
миру в Індо-Китаї, сприяючи ос
лабленню міжнародної напруже
ності, створюють тим самим спри
ятливі умови для врегулювання 
інших нерозв’язаних важливих 
міжнародних питань, які стосую
ться не тільки Азії, але й Євро
пи, і насамперед таких питань, 
як припинення гонки озброєнь 
і заборона атомної зброї, гаранту
вання колективної безпеки в Єв
ропі і врегулювання німецької 
проблеми на мирній, демократич
ній основі.

Радянський уряд заявляє, що 
він, незмінно слідуючи своїй ми
ролюбній політиці, і далі в усією 
наполегливістю і рішучістю про
довжуватиме свої зусилля з ме
тою успішного розв’язання цих 
питань, що, безперечно, було б 
найважливішим кроком на шляху 
ослаблення міжнародної напруже
ності, зміцнення миру і міжна
родного співробітництва.

(ТАРС),

Калініна — 1.200 пудів і кол
госп «Шлях Леніна» — 900 пу
дів хліба. Продаж хліба державі 
триває.

(РАТАУ).
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с
Вчора весь світ облетіла ра

дісна звістка про те, що в резуль
таті зусиль учасників Женевської 
наради міністрів закордонних 
справ досягнута основна мета ці
єї наради: завдання відновлення 
миру в Індо-Китаї успішно роз
в’язане. Як вказав у своїй заяві 
на заключному засіданні В. М. 
Молотов, «прийняті на нараді 
угоди, які грунтуються на виз
нанні національних прав народів 
Індо-Китаю і враховують інтереси 
Франції, не можна розглядати 
інакше, як серйозну перемогу сил 
миру, як великий крок на шляху 
до ослаблення напруженості в 
міжнародних відносинах».

Підписані в Женеві угоди про 
припинення воєнних дій у В’єтна
мі, Лаосі і Камбоджі кладуть край 
кровопролитній війні, що трива
ла вісім років, і означають важ
ливий успіх національно-визволь
ної боротьби народів Індо-Китаю, 
відкривають перед цими народами 
можливість економічного і куль
турного піднесення в умовах мир
ної обстановки і створюють осно
ву для розвитку дружнього спів
робітництва між ними і Фран
цією.

Особливе значення має угода 
про відновлення миру у В'єтнамі. 
Результат восьмирічної війни в 
цій країні з новою силою підтвер
див мудрі ленінські слова про те, 
що ніколи не переможуть того на
роду, в якому робітники і селяни 
в більшості своїй пізнали, відчули 
і побачили, що вони відстоюють 
свою владу — владу трудящих, 
що вони відстоюють ту справу, 
перемога, якої забезпечить їм і їх 
дітям можливість користуватися 
всіма благами культури, всім, 
що створено людською працею.

Завоювавши свою свободу і не
залежність в боях проти япон
ських загарбників, народ В’єтна
му створив свою демократичну 
республіку і став стіною проти 
розпочатих в 1946 р. французь
ким урядом намагань відновити 
колоніальний режим на його зем
лі. Всі атаки французького ек
спедиційного корпусу, озброєного 
американською воєнною технікою, 
не змогли зламати опір в’єтнам
ського народу, який знає, за що 
він бореться. Пліч-о-пліч з наро
дом В’єтнаму боролись за свою 
свободу і незалежність народи Ла
осу і Камбоджі.

Досягнута нині угода, у відпо
відності з якою Франція заявила 
про готовність вивести свої вій
ська з усіх трьох держав Індо- 
Китаю, а також про те, що вона 
при врегулюванні всіх проблем, 
зв’язаних з відновленням і зміц
ненням миру в Камбоджі, Лаосі і 
В’єтнамі, грунтуватиметься на 
додержанні незалежності і суве
ренітету, єдності і територіальної 
цілісності цих трьох держав, 
є переконливим доказом пере
моги, здобутої народами Індо- 
Китаю в національно-визволь
ній боротьбі. В своїх відно
синах з Камбоджею, Лаосом і 
В’єтнамом кожний з учасників 
Женевської наради зобов’язує
ться поважати суверенітет, неза
лежність, єдність і територіаль
ну цілісність цих держав і ут
римуватись від всякого втру
чання в їх внутрішні справи.

Важливе значення має досяг
нута в Женеві угода про те, що 
у В’єтнамі протягом липня 1956 
року будуть проведені загальні 
вільні вибори, на основі яких бу
де здійснене національне об’єд
нання в умовах миру і у відповід- 

ерйозна 
кості з національними інтереса
ми всього в’єтнамського народу. 
Тимчасова демаркаційна лінія 
між північною і південною части
нами В'єтнаму тим самим буде 
ліквідована.

Призначення точно визначено
го строку загальних виборів у 
В’єтнамі має величезне політик

ане значення. Відомо, що це рішен
ня було прийняте в результаті 
тривалої наполегливої боротьби 
представників СРСР, КНР і Демо
кратичної Республіки В’єтнам. 
Американські агресивні кола, які 
намагалися остаточно розколоти 
В’єтнам, зазнали поразки.

Прийнято рішення про прове
дення загальних вільних виборів 
також у Лаосі і Камбоджі. Ниніш
ні уряди цих країн зобов’язались 
вжити заходів, що дають можли
вість всім громадянам зайняти 
своє місце в національному спів
товаристві, зокрема, беручи участь 
у загальних виборах, які будуть 
проведені протягом 1955 року 
шляхом таємного голосування в 
умовах додержання основних 
свобод.

Угодами передбачені необхідні 
заходи до того, щоб запобігти ви
користанню території країн Індо- 
Китаю в агресивних цілях. Уго
дою про припинення воєнних дій 
у В’єтнамі передбачена заборона 
ввозу у В’єтнам іноземних військ 
та іноземного військового персона
лу, а також всякої зброї і боєпри
пасів. З моменту набрання чин
ності цією угодою забороняється 
на всій території В’єтнаму ство
рювати нові воєнні бази. Обидві 
сторони зобов’язались стежити за 
тим, щоб зони, які їм відводяться, 
не входили НІ В ЯКИЙ ВОЄННИЙ СОЮЗ 
і щоб вони не були використані 
для відновлення воєнних дій або 
поставлені на службу агресив
ній політиці.

В той же час уряди Лаосу і 
Камбоджі виступили з заявами, 
в силу яких вони не приєдна
ються до будь-яких угод з ін
шими державами, якщо ці угоди 
містять зобов’язання участі у 
воєнному союзі, яке не відпові
дає принципам Статуту ООН, 
або принципам угоди про припи
нення воєнних дій, або зобов'я
зання про організацію баз для 
воєнних сил іноземних держав 
на камбоджійській або лаоській 
території.

У зв’язку з цим Чжоу Еиь- 
лай у своїй заяві 21 липня вка
зав: «Ми беремо до відома, що 
після припинення воєнних дій 
три держави Індо-Китаю не бра
тимуть участі в будь-яких во
єнних союзах і на їх території 
не буде допущено створення во
єнних баз будь-якої іноземної 
держави».

Ці зобов'язання завдають уда
ру по планах американських 
агресивних кіл, які сподівались 
включити південну частину 
В’єтнаму, Лаосу і Камбоджі в 
агресивний пакт і створити на 
їх території воєнні бази, націле
ні проти країн демократичного 
табору.

Слід підкреслити також зна
чення угоди, досягнутої щодо 
організації контролю над додер
жанням умов відновлення миру 
в Індо-Китаї. Відповідальність за 
виконання угоди про припинен
ня воєнних дій покладається на 
сторони. Нагляд і контроль за 
цим виконанням забезпечуються 
міжнародною комісією в складі 
представників Індії, Польської 
Народної Республіки і Канади.

перемога
Таким чином, зазнали поразки 
намагання американської дипло
матії перешкодити участі пред
ставника країн демократичного 
табору у здійсненні контролю 
над додержанням умов віднов
лення миру в Індо-Китаї.

Підписані вчора у Женеві уго
ди мають важливе значення для 
народів Азії, де погашене ще од
не вогнище війни. Разом з тим 
вони означають новий великий 
крок по шляху зміцнення миру 
і розвитку міжнародного співро
бітництва. Досягнення цих угод 
є перемогою всього миролюбного 
табору. Вони відповідають споді
ванням всього людства, яке бажає 
жити в мирі. Ось чому народи 
всього світу сьогодні від душі 
вітають досягнутий в Женеві ус
піх.

З особливим піднесенням зус
тріли звістку про цей успіх на
роди Індо-Китаю і Франції. Во
ля цих народів до миру зробила 
величезний вплив на хід перего
ворів. Не можна не згадати у 
цьому зв’язку про той вклад, 
який був внесений делегаціями 
Демократичної Республіки В’єт
нам і Франції в подолання труд
нощів, які зустріла нарада. Та 
обставина, що переговори дали 
можливість досягти кращого вза
єморозуміння і що була проявле
на добра воля обома заінтересо
ваними сторонами, мала найваж
ливіше значення. Тепер віднов
лення миру на почесних умовах 
для обох сторін створює основу 
для встановлення нових, справді 
дружних відносин між їх кра
їнами.

Відновлення миру в Індо-Китаї 
в той же час означає новий етап 
у розвитку боротьби за нормалі
зацію міжнародних відносин в 
усьому світі. Ця перемога миро
любних народів знаходиться в 
тісному і нерозривному зв’язку 
із зробленими раніше зусиллями 
миролюбного табору, спрямовани-1 
ми на зміцнення миру після дру
гої світової війни.

Ефективним початком врегулю
вання найбільш гострих міжна
родних проблем шляхом перего
ворів було припинення війни в 
Кореї, досягнуте завдяки зусил
лям СРСР, Китайської Народної 
Республіки і Корейської Народно- 
Демократичної Республіки. Досяг
нення угоди в цьому питанні 
відкрило шлях до скликання на
рад представників великих дер
жав з метою врегулювання ін
ших назрілих проблем. Нарада 
СРСР, США, Англії і Франції в 
Берліні сприяла з’ясуванню ряду 
міжнародних питань і проклала 
шлях до скликання нової міжна-

Будівництво
Зростають і впорядковуються 

міста і районні центри України. У 
Харкові споруджується близько 
100 багатоповерхових будинків, 
клубів, шкіл, дитячих закладів. 
Розширяється індустріальна база 
будівництва: працюють деревооб
робні комбінати, заводи метало
конструкція, підйомних баштових 
кранів та інші підприємства.

З кожним днем змінює свій ви
гляд Макіївка. За короткий строк 
у селищі будівельників «Ясинов- 
буд» споруджено понад 100 бага
топоверхових жилих будинків, у 
селищі металургів «Шлях Ілліча» 
у нові квартири вселилося недавно 
100 сімей працівників заводу 
ім. Кірова. В центрі міста на ву
лицях Леніна, М. Островського і

сил миру
родної наради в Женеві, в якій 
вперше за останні роки взяли 
участь представники всіх великих 
держав: Франції, Великобрита
нії, Сполучених Штатів Америки, 
Китайської Народної Республіки 
і Радянського Союзу.

Тепер досягнення угоди в індо
китайському питанні відкриває 
шлях до розв'язання інших нев- 
регульованих міжнародних про
блем. Відомо, наприклад, що мир
не врегулювання в Кореї все ще 
не завершене, бо цьому перешко
дили в Женеві представники кра
їн, які брали участь в агресії 
проти КНДР, і насамперед цьому 
перешкодила делегація США. Але 
громадськість не мириться з та
ким становищем, коли корейське 
питання залишається неврегульо- 
ваним, і вимагає, щоб заінтересо
вані держави продовжували шу
кати шляхи з метою відновлен
ня перерваних переговорів. Ігно
рувати ці наполегливі вимоги ши
роких громадських кіл неможли
во, тим більше тепер, коли від
новлення миру в Індо-Китаї з си
лою продемонструвало можли
вість досягнення угод в найгост- 
ріших спірних питаннях.

Чекають свого врегулювання 
й інші найважливіші міжнародні 
проблеми в Азії і в Європі. Ши
рокі громадські кола в усьому 
світі наполегливо вимагають при
пинення горезвісної «холодної 
війни», провадженої американ
ською дипломатією, і відновлен
ня нормальних відносин між усі
ма народами. Тепер уже всім 
ясний провал намагань правля
чих кіл США нав’язати свою волю 
всім іншим країнам, всім ясно, 
що, вперто проводячи збанкроті- 
лу політику «з позиції сили», 
США можуть лише остаточно зай
ти в тупик і опинитися в стані 
ізоляції.

З другого боку, успіх, досяг
нутий Женевською нарадою, спри
яє дальшому зміцненню авторите
ту країн демократичного табору, 
які послідовно борються за зміц
нення миру і міжнародного спів
робітництва на основі поважан
ня свободи і незалежності всіх на
родів, як великих, так і малих. 
Як ніколи високий тепер в усьо
му світі престиж СРСР, в яко
му народи бачать прапороносця 
миру. Як ніколи стало ясно тепер 
те велике позитивне значення, 
яке має участь Китайської На
родної Республіки в розв’язанні 
назрілих міжнародних проблем.

Хід справ на Женевській на
раді показав, що ті штучні пере
шкоди, які створюються агресив-

в містах
Московській буде споруджено 
190 багатоповерхових будинків. 
Частина їх вже стала до ладу. В 
нових будинках відкрито 37 ма
газинів. Ще кращою стане Ма
кіївка в недалекому майбутньому: 
намічається спорудити будинки 
драматичного театру на 600 
місць, семи кінотеатрів. На місці 
роз’їзду Землянки піднімається 
будинок міського вокзалу.

На центральних вулицях Кри
вого Рогу і в рудничних селищах 
споруджується понад 250 багато
поверхових жилих будинків, чо
тири палаци культури, п’ять се
редніх шкіл, лікувальні й дитячі 
заклади. Споруджуються будинки 
гірничопромислових училищ, бу
динок піонерів, музичної школи. 

| ними колами деяких держав на 
шляху участі Китаю в розв’я
занні міжнародних проблем, змі
таються самим життям. Тепер 
усім ясне банкротство намагань 
американської дипломатії переш
кодити китайському народові вий
ти на міжнародну арену і зайня
ти місце в ряду великих держав, 
яке належить йому по праву.

Народи вимагають, щоб Китаац, 
зайняв своє законне місце в ООЙ,-* 
і він займе його, який би опір не 
чинили цьому деякі твердолобі 
американські політикани, зв’язані 
матеріальними інтересами з клі
кою Чан Кай-ші, яка окопалася 
на окупованому США острові Тай^ 
вань. В протилежному разі ООН 
була б неспроможна виконувати 
завдання, покладені на неї Ста
тутом.

Отже, Женевська нарада пока
зала, що шлях переговорів між 
заінтересованими державами може 
дати при певних умовах резуль
тати, які відповідають інтересам 
народів, інтересам зміцнення за
гального миру. Проте, було б не
правильним вважати, що труд
нощі, які стоять на шляху до 
врегулювання спірних питань су
часного міжнародного становища, 
що залишаються нерозв’язаними, 
вже переборені. Вороги миру, які 
зазнали поразки в Женеві, докла
дають всіх зусиль до того, щоб 
ослабити вплив прийнятих рі
шень на міжнародну обстановку. 
Не можна, наприклад, обминути 
триваючі зусилля американської 
дипломатії, спрямовані на ство
рення агресивного блоку в Пів
денно-Східній Азії.

В цих умовах всі друзі миру 
повинні проявляти високу пиль
ність, стежити за підступами па
ліїв війни і протиставити їм свою 
непохитну волю до зміцнення ми
ру і міжнародної безпеки.

Радянські люди разом з усім 
миролюбним людством виража
ють сьогодні своє задоволення 
важливими результатами Женев
ської наради. Вони вітають ці ре
зультати, бачачи в них перемогу 
послідовної миролюбної зовніш
ньої політики Радянського Союзу, 
Китайської Народної Республіки і 
всього демократичного табору. 
Вони шлють свій привіт волелюб
ним народам Індо-Китаю, які за
воювали свою національну неза
лежність в упертій боротьбі. Во
ни бажають народам Індо-Китаю 
і Франції розвивати і зміцнюва
ти мирні відносини, встановлені 
всупереч підступам американ
ських імперіалістів.

(Передова «Правдьі» 
за 22. VII. 54 р.).

України
Трудящі міста одержать у цьому 
році понад 140 тисяч квадратних 
метрів жилої площі. В ці дні но
ві квартири одержують понад 
2000 гірників. На житлово-побу
тове будівництво у Криворізькому 
басейні в цьому році асигновано 
близько мільярда карбованців.

Сорок сім з половиною міль
йонів карбованців асигновано в 
цьому році на житлове і культур
но-побутове будівництво для ме
талургів Ждановського заводу 
«Азовсталь». Уже в першій поло
вині року доменщики, сталепла
вильники, прокатники одержали 
700 впорядкованих квартир у но
вих будинках,

(РАТАУ).
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Про підсумки виконання державного плану 
розвитку народного господарства СРСР 

на 1954 рік за 1 півріччя
Центральне Статистичне Уп

равління при Раді Міністрів 
СРСР опублікувало повідомлення 
про підсумки виконання держав
ного плану розвитку народного 
господарства СРСР на 1954 рік

1 півріччя.
Це повідомлення показує, що 

всі галузі народного господарства 
СРСР продовжують неухильно йти 
вперед, знаходяться на великому 
піднесенні.

План першого півріччя по ви
робництву валової продукції ви
конаний в цілому по промисло
вості на 102 проценти.

Валова продукція всієї промис
ловості СРСР зросла в першому 
півріччі 1954 року порівняно з 
відповідним періодом минулого ро
ку на 14 процентів. Перевикона
ний піврічний план видобування 
вугілля, нафти, виробництва про- 
ката, електроенергії, екскавато
рів, тракторів, зерноочисних ма
шин, картоплезбиральних комбай
нів, бавовнозбиральних машин та 
багатьох інших видів про
дукції.

В наростаючих темпах збіль
шується випуск продовольчих і 
промислових товарів, предметів 
господарського вжитку і товарів 
культурно-побутового призна
чення.

Випущено понад піврічний 
план товари широкого споживан
ня: бавоняні, льняні, шерстяні і 
шовкові тканини, гумове взуття, 
панчішно-шкарпеткові вироби, 
радіоприймачі, годинники, кон
дитерські вироби, виноградне ви
но та (інші продовольчі і промис
лові товари.

Значно збільшений випуск про
дукції поліпшеного асортименту, 
яка користується найбільшим по
питом населення.

При перевиконанні плану пер
шого півріччя більшістю мініс
терств і промисловістю в цілому 
завдання по деяких видах про
дукції залишилось невиконаним. 
Так, наприклад, Міністерство 
чорної металургії СРСР неповніс
тю виконало план виробництва 
чавуну, Міністерство автомобіль
ного, тракторного і сільськогоспо
дарського машинобудування — 
план виробництва легкових авто
мобілів і деяких сільськогосподар
ських машин і т. д.

У повідомленні Статистичного 
Управління відмічається поліп
шення використання устаткуван

Шахта 2-3 перевиконала 
піврічний план іі зараз наближає
ться до завершення семимісячної 
програми. Більшість дільниць ви
переджують графік, дають багато 
надпланового вугілля. Але поряд 
з передовими є і відстаючі.

Стінна газета відстаючої діль

Підвищення продуктивності 
праці — важлива умова збіль
шення випуску продукції. Про 
це пише заводська стінна газета 
«Червоний ливарник».

«Колектив ливарного цеху, — 
відзначається в одному з номе
рів, — систематично перевико
нує план. Однак ми могли б 
працювати значно краще. Чого 

ня, сировини і палива в промис
ловості. Проте підкреслюється, 
що наявні резерви виробничих 
потужностей використовуються 
ще неповністю.

Собівартість промислової про
дукції в першому півріччі 1954 
року знизилась більш як на З 
проценти, проте завдання по зни
женню собівартості, встановлене 
планом на перше півріччя 1954 
року, не виконане.

В повідомленні говориться про 
серйозні успіхи, яких добилось у 
першому півріччі 1954 року со
ціалістичне сільське господар
ство.

Колгоспи, машинно-тракторні 
станції і радгоспи успішно про
вели весняну сівбу. План сівби 
ярих культур перевиконаний.

Ярих культур у колгоспах і рад
госпах посіяно в 1954 році на 
9,5 мільйона гектарів більше, 
ніж торік. При цьому посівна пло
ща ярих зернових культур збіль
шена на 6,4 мільйона, гектарів.

У колгоспах і радгоспах райо
нів Казахстану, Сибіру, Уралу, 
Поволжя і Північного Кавказу, 
з метою розширення посівів зер
нових культур, в 1954—1955 
роках має бути освоєно 13 міль
йонів гектарів цілинних і пере
логових земель. На 10 липня 
1954 року цих земель уже зорано 
під урожай поточного і наступно
го року близько 10 мільйонів гек
тарів. За державним планом вес
ною 1954 року колгоспи і радгос
пи повинні були посіяти на ці
линних і перелогових землях 2,3 
мільйона гектарів зернових куль
тур, фактично було посіяно 3,6 
мільйона гектарів.

Ще більш зміцнилась матері
ально-технічна база сільського 
господарства.

Сільське господарство в першо
му півріччі 1954 року одержало 
92 тисячі тракторів (у 15-силь- 
ному обчисленні), 52 тисячі ван
тажних автомобілів, 18 тисяч 
зернових комбайнів, 15 тисяч 
тракторних і самохідних сіно
косарок і велику кількість іншої 
техніки.

Загальне поголів’я продуктив
ної худоби в країні по всіх кате
горіях господарств на 1 липня 
1954 року порівняно з 1 липня 
1953 року збільшилося за попе
редніми даними: корів — на 8 
процентів, свиней — на 13 про
центів і овець — на 4 проценти.

Значно збільшилось поголів’я 

По стовпцях стінних газет
ВИКОРИСТАТИ ВСІ ВИРОБНИЧІ РЕЗЕРВИ

ниці № 2 «Труд» викриває при
чини поганої роботи.

«У нас не дбають про вико
ристання всіх резервів і можли-: 
востей. Розстановка робітників 
ведеться погано, бригади прос
тоюють по 2—3 години. Керів
ники дільниці миряться з недо-: 
ліками, не вживають потріб
них заходів, щоб навести

ПІДВИЩУВАТИ ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ
ж нам невистачає для підви
щення продуктивності праці? 
Своєчасного забезпечення цеху 
необхідним матеріалом. Через 
відсутність вугільних електродів 
цех щомісяця недодає близько 
5 тонн стального литва.

Часто виробничий відділ прий
має замовлення, не враховуючи 
ступеню завантаження модель

худоби в особистій власності кол
госпників, робітників і службов
ців.

В повідомленні, поряд із за
гальним збільшенням поголів’я 
продуктивної худоби, відмічаєть
ся деяке скорочення поголів’я 
овець. Це пояснюється незадо
вільною організацією зимівлі 
овець на відгінних пасовищах.

Обсяг державних капітальних 
вкладів у народне господарство в 
першому півріччі 1954 року ста
новив 114 процентів до відповід
ного періоду 1953 року.

В першому півріччі 1954 року 
у великих масштабах здійснюва
лось житлове будівництво, шкіль
не будівництво, будівництво зак
ладів охорони здоров’я, дитячих 
садків, піонерських таборів, кіно
театрів та інших культурно-побу
тових закладів.

У першому півріччі 1954 року 
тривало дальше розгортання 
внутрішньої і зовнішньої тор
гівлі.

Протягом першого півріччя 
1954 року населенню було про
дано товарів (у порівняних ці
нах) по лінії державної і коопе
ративної торгівлі на 21 процент 
більше, ніж у першому півріччі 
1953 року; при цьому роздріб
ний товарооборот Центроспілки, 
яка здійснює торгівлю на селі, 
збільшився за той же період на 
32 проценти.

В галузі зовнішньої торгівлі в 
першому півріччі 1954 року три
вало розширенння економічних 
зв’язків з зарубіжними країнами, 
зовнішньоторговельний оборот 
збільшився на ЗО процентів по
рівняно з першим півріччям ми
нулого року.

В повідомленні відзначається 
дальше збільшення чисельності 
робітників і службовців у народ
ному господарстві, зростання про
дуктивності праці в промисловос
ті, неухильне підвищення мате
ріального і культурного рівня ра
дянського народу, поліпшення і 
розвиток медичної допомоги насе
ленню.

• **
Підсумки виконання плану в 

першому півріччі 1954 року свід
чать про нове піднесення всього 
народного господарства СРСР і 
успішний хід виконання завдань 
п’ятирічного плану розвитку 
СРСР на 1951 — 1955 роки.

(ТАРС).

порядок в лавах, створити ро-' 
бітникам всі умови для високо
продуктивної праці».
«Труд» закликає гірників на

пружити свої зусилля, ліквідува
ти неподобства, вийти в ряди пе- 
редовикіів, достойно зустріти 
День шахтаря.

ників і формувальників, в ре
зультаті модельний цех переван
тажений, а формувальний прос
тоює.

Треба також сказати, що у 
нас недостатньо розгорнута бо
ротьба за економію. Часто внго-: 
тоївляємо моделі, але погано їх 
зберігаємо^ внаслідок виникають 
додаткові- витрати державних 
коштів».

Плакат художника В. Ликова, випущений Державним видав
ництвом образотворчого мистецтва.

Завершили збирання врожаю
Колгоспники артілі ім. 12-річ- 

чя Жовтня в тісній співдружності 
з механізаторами тракторної 
бригади № 7 Олександрійської 
МТС добиваються нових успіхів 
в сільськогосподарському вироб
ництві.

Кілька днів тому хлібороби за
вершили збирання врожаю всіх 
зернових культур на площі 442 
гектари.

Велику допомогу на збиранні 
врожаю подали комбайнери Олек
сандрійської МТС Василь Черняв- 
ський та Василь Прокопенко. Во
ни щодня скошували на 5—10 
гектарів більше норми.

Заклали 500
Червневий Пленум ЦК КПРС 

поставив завдання забезпечити 
громадське тваринництво корма
ми, заготовити не менше 5—6 
тонн силосу на кожну фуражну 
корову.

Колгоспники сільгоспартілі іме
ні 18 партконференції наполег
ливо здійснюють це завдання. 
На силос тут посіяно ЗО гектарів 
кукурудзи, 14 гектарів кормових 
буряків.

Працівники тваринницької 
ферми допомагають кормодобувній 
бригаді у вирощуванні кормових 
культур. Вони два рази обробили

Готують до сівби високоякісне насіння
Колгоспи ім. 18. парткон

ференції, ім. 18 з’їзду ВКІІ(б) 
та ім. Сталіна (Бандурівка) ста
ранно готуються до осінньої 
сівби.

Вони завершують засипку по
сівного матеріалу під озимі посі

Тракторна бригада зволікає польові роботи
Тракторна бригада № 3 Олек

сандрійської МТС, де бригадиром 
т. Щербина, обслужує колгосп 
ім. Сталіна (Ворошиловка). Весь 
час ця бригада не виконує до
говірних зобов’язань з колгос

-------------- -----------------

Переселення на цілинні землі
Громадянам, які виявили ба

жання переселитися в К-ОЛІГОСПИ 
районів ю'сво-єння цілинних і пе
релогових земель Казахстану, пе
редбачається ряд пільт — без
платний проїзд і доставка майна 
на місце проживання, видача од
норазової допомоги, довтостро'ко- 
вюіго кредиту на спорудження бу
динку, надвірних будівель, ку
півлю корови.

35 процентів кредиту, який 
видається иа будівництво, спи

Хлібороби нашої артілі про
довжують здавати хліб державі.

Завершивши збирання врожаю, 
колгоспники успішно готуються 
до осінньої сівби. З плану 350 тут 
вже зорано 170 гектарів. На цій 
роботі відзначаються трактористи 
Павло Бутенко та Микола Горбов, 
які на оранці трактором «ДТ-54» 
виконують норми виробітку на 
120—130 процентів.

Велику увагу тут приділяють 
посівному насінню. Посиленими 
темпами його очищають. Близь
ко 500 центнерів озимої пшениці 
вже підготовлено до посіву.

М. ГЕРМАН,
КОЛГОСПНИК.

тонн силосу
посіви кукурудзи та кормових 
буряків.

Настав час заготівлі кормів. 
Цими днями в колгоспі відбулося 
поширене засідання правління, 
на якому обговорювалося питан
ня заготівлі силосу. На 20 лип
ня тут закладено 500 тонн ран
нього високоякісного силосу.

Добре працюють на силосуван
ні тт. Таранич, Дробот, Ревеиець, 
Вершок та інші, які щодня пере
виконують норми виробітку.

І. ІСАЧЕНКО,
завідуючий Новопилипівським 

сільським клубом.

ви, очистили і направили зразки 
насіння на аналіз до контрольно- 
насінньової станції.

В. ВАРВАРКІН, 
зав. контрольно-насінньовою 

станцією.

пом. Так, під озимі культури за 
планом треба було зорати 300 
гектарів, зорано всього 110 гек
тарів.

В. СИВЕРИН.

сується за рахунок державного 
бюджету, решта суми погашаєть
ся протягом десяти років, почи
наючи з третього року після спо
рудження будинку. Переселенці 
іна три роки звільняються від 
усііх податків і обов’язкових по
ставок державі, крім поставок 
молока.

В Міністерство! сільського' гос
подарства Казахської РСР надій
шли заявки на переселення по
над 200 сімей з Української РСР.
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ФЕЙЛЕТОН

Наклепники і хулігани
За плечима Клавдії Григорівни 

Котлярової попад 60 років. Май
же половину з них вона віддала 
вихованню підростаючого поко
ління. Зараз по старості вчитель
ка перейшла на пенсію. Але про 
неї пе забувають її колишні ви
хованці. З багатьма вона підтри
мує тісні зв'язки, подає їм, як і 
раніше, цінні поради, допомогу.

Життя прожите недарма. І це 
радує пенсіонерку. Вдома Клав- 
дія Григорівна виховує внука, 
вчить його палко любити свою 
Батьківщину, народ. Здається, 
ніщо не може затьмарити її жит
тя. Однак нерідко доводиться ба
чити стареньку вчительку з за
плаканими очима, знервовану, 
пригнічену.

Хто ж псує настрій, доводить 
до відчаю пенсіонерку? Виявляє
ться, що вся причина в тому, що 
їй випало нещастя жити в бу
динку .V: 33 по Жовтневій вули
ці і користуватись одним кори
дором з сусідою Макаревич Ніною 
Василівною та її матір’ю Домною 
Степанівною.

Не так пройдеш, не там ста
неш, і з уст цих сусід, мов з 
відра, поллється брудна лайка. 
Папір пе витримає тих слів, які 
майже щодня доводиться слухати 
Клавдії Григорівні. Безсоромні 
наклепи, безпідставні погрози і 
обвинувачення, як грім з ясного 
неба, звалюються на сиву голову. 
Пробувала пенсіонерка мовчати, 
намагалась не виходити з квар
тири, коли на порозі перебува
ють лайливі Макаревичі, але мар
но.. І крізь стіни чутно їх верес
кливий голос, і крізь затулені ву
ха доносяться брудні слова, які 
сквернять гідність радянської 
людини.

Зривають будівництво 
тваринницьких приміщень

До стійлового утримання гро
мадського тваринництва будівель
на бригада колгоспу ім. К. Марк
са (бригадир т. Терещснко) по
винна здати в експлуатацію сви
нарник на 100 голів, корівник на 
100 корів і силосну башту на 
200 квадратних метрів. Для здій
снення цього плану тут є всі 
можливості.

Ще взимку будівельну брига
ду укомплектували потрібного 
кількістю людей, забезпечили 
тягловою силою. Та біда в тому, 
що, обмежившись організаційними 
справами, правління артілі і його 
голова т. Ткаченко забули про 
будівельну бригаду. Чим вона 
займалась протягом першого пів
річчя, важко сказати, бо жодне 
з запланованих приміщень не

СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУПІВ
«КОЛИ ГЛУШАТЬ ІНІЦІАТИВУ 
НОВАТОРІВ ВИРОБНИЦТВА»

Може такі відносини сталися 
лише між ними? Ні. В будинку 
№ 33 проживає сім сімей. І май
же немає тут людини, якої Ма
каревичі не образили б, кому б 
не погрожували, на яку не зво
дили б наклепів.

Не менше, ніж Клавдії Григо
рівні, перепадає сім’ям загиблих 
радянських воїнів Килини Никп- 
форівпи Соловйової і Ольги Дмит
рівни Кожем’якіної. З словесного 
арсеналу Макаревичів на їх адре
су надходять найогидніші пріз
виська і образи. А що доводиться 
переносити їх дітям, важко пере
дати. Дітей Макаревичі лають не
цензурними словами. А недавно 
розгнівана Домна Степанівна ви
лила відро помий на голову вну
ка Клавдії Григорівни, ііншого ра
зу побила одинадцятирічного си
на Соловйової тільки за те, що 
той, не спитавши її дозволу, 
грався в дворі.

Звичайно, Макаревичі добре 
розуміють, що жде їх за пору
шення правил соціалістичного 
співжиття, за образу гідності ра
дянських людей. Тому свої дії 
вони випереджують. Зразу ж піс
ля чергових образ і лайок, хулі
ганських вихваток вони бігають 
по радянських установах, пи
шуть листи і скаржаться, знову 
ж таки пускаючи в дію брехню 
і наклепи.

Не дивно, що люди бояться по
казатись на очі Макаревичів, а 
діти, яких у дворі більше 10, 
при появі цих войовничо настро
єних осіб, перестають гратися і 
розбігаються.

Всьому є свій кіінець. Кінчи
лося терпіння і в жильців будин
ку А» 33. Вони одностайно ви
магають захистити їх від бруд
них лайок, образ і наклепів.

В. КИРИЛОВ.

збудоване. Так, наприклад, корів
ник залишився недобудованим че
рез відсутність цегли, а будів
ництва інших споруд досі не роз
починали. А зараз зовсім припи
нили будівництво.

Не кращий стан і з ремонтом 
наявних тваринницьких примі
щень.

Бригадир будівельної бригади 
Терещенко, користуючись безкон
трольністю з боку голови прав
ління Ткаченка, зриває план 
спорудження і ремонту тварин
ницьких приміщень. Будівельну 
бригаду переключили на збиран
ня врожаю, а Терещенко цілими 
днями відсиджується в конторі 
колгоспу.

Г.ЄМЕЛІН.

Перемога сил миру
Іноземна преса про підписання угод про припинення воєнних дій 

в Індо-Китаї
ПАРИЖ, 21. (ТАРС). Всі па

ризькі газети на перших сторін
ках повідомляють про підписання 
угод в Женеві про припинення 
воєнних дій в Індо-Китаї. З по
чуттям глибокого задоволення 
французька громадськість сприй
няла цю добру звістку. В бага
тьох газетах опубліковані пор
трети керівників делегацій, які 
взяли участь в Женевській на
раді.

Демократична преса оцінює до
сягнуту в Женеві угоду як підсу
мок безустанної боротьби народів 
усіх країн за мир.

Газета «Юманіте» опублікува
ла заяву Французької комуніс
тичної партії, в якій, зокрема, 
говориться: «Одна з головних ви
мог нашого народу, нарешті, 
здійснилась. Учора в Женеві було 
підписано рішення про припинен
ня вогню в Індо-Китаї. Весь світ 
з почуттям глибокого полегшення 
дізнався про цю важливу подію. 
Це є результатом більш як 7-річ- 
ної боротьби нашого народу на 
чоліі з робітничим класом. Це — 
результат волі, яка постійно про
являлася, і зусиль, зроблених у 
Женеві Радянським Союзом, Ки
таєм, Демократичною Республі
кою В’єтнам, і результат бороть
би всіх народів».

У заяві підкреслюється, що з 
перших же днів війни Французь
ка комуністична партія боролася 
за мирне врегулювання конф
лікту, і нинішні події підтверди
ли правоту її справи. Французь
ка комуністична партія відзна
чає, що цим результатом можуть 
гордитись французькі докери, мо
ряки і залізничники, які відмов
лялися перевозити зброю в Індо
китай; весь робітничий клас, 
який відіграв вирішальну роль в 
піднятті всіх національних, демо
кратичних і миролюбних сил 
країни; всі патріоти і прихиль
ники миру, які боролися за при
пинення вогню в Індо-Китаї.

«Добре завершення Женевської 
наради, — говориться в заяві,— 
підтверджує можливість і необ
хідність розв’язання інших най
більш невідкладних проблем, від

У В е р
2—7 липня 1954 року Вій

ськова Колегія Верховного Суду 
СРСР розглянула в судовому за
сіданні справу по обвинувачен
ню Рюміна М. Д. в злочині, 
передбаченому статтею 58-7 Кар
ного Кодексу РРФСР.

Судовим слідством встановлено, 
що Рюмін у період його роботи на 
посаді старшого слідчого, а потім 
і начальника слідчої частини в 
особливо важливих справах кол. 
Міністерства державної безпеки, 
діючи як прихований ворог Ра
дянської держави, в кар’єристсь- 

яких залежить доля і майбутнє 
нашої нації. У відповідності з ба
жанням всього свого народу 
Франція може і повинна сказати 
в першу чергу категоричне «ні» 
європейському оборонному спів
товариству і озброєнню німець
ких реваншистів, в якій би воно 
формі не проводилось. Відновлен
ня миру в Індо-Китаї може мати 
винятково сприятливі наслідки 
для нашої країни в усіх галузях.

Хай живе народна перемога— 
припинення вогню в Індо-Китаї!

Хай живе угода між народами 
Франції і Індо-Китаю!

Хай живе мир!».
ЛОНДОН, 21. (ТАРС). Англій

ські газети вітають повідомлення 
про досягнуту на Женевській на
раді угоду про припинення вогню 
в Індо-Китаї. Деякі газети вказу
ють, що врегулювання в Індо- 
Китаї відкриває шлях до розв'я
зання інших світових проблем.

«Бірмінгем пост» у редакцій
ній статті заявляє, що при всіх 
обставинах умови угоди «явля
ють собою справедливе розв’язан
ня важкої проблеми».

«Манчестер гардіан» у редак
ційній статті заявляє, що «тепер 
відомі лише загальні риси, а не 
деталі. Але ці загальні риси ство
рюють відрадне враження».

НЬЮ-ЙОРК, 21. (ТАРС). Ва- 
шінгтонський кореспондент газети 
«Нью-Йорк геральд трібюн» Рас- 
сел відмічає, що «американський 
уряд сприйняв повідомлення про 
укладення перемир’я в Індо-Китаї 
без усякого ентузіазму. Високопо
ставлені представники з сумом 
пророкували, що це означатиме 
серйозну затримку у здійсненні 
американського плану створення 
союзу в Південно-Східній Азії...».

Торкаючись укладення угоди 
про перемир’я, женевський ко
респондент «Нью-Йорк геральд 
трібюн» Кук пише: «Як вважа
ють у Женеві, для США це врегу
лювання є поразкою»... політики 
американського уряду.

Вашінгтонський кореспондент 
агентства Ассошіейтед Пресе та
кож повідомляє, що «у високопос
тавлених офіціальних колах 20
-------------- -------------------  

ховному Суді
ких і авантюристичних цілях 
став на шлях фальсифікації слід
чих матеріалів, на підставі яких 
були створені провокаційні спра
ви і проведені необгрунтовані 
арешти ряду радянських грома
дян, у тому числі визначних ді
ячів медицини.

Як показали в суді свідки, Рю
мін, застосовуючи заборонені ра
дянським законом прийоми слід
ства, примушував арештованих 
обмовляти себе й інших осіб у 
вчиненні найтяжчих державних 
злочинів — зраді Батьківщини,

липня повідомлення з-за кордону 
про угоди, спрямовані на припи
нення вогню в Індо-Китаї, явно 
не викликали ентузіазму».

ВАШІНГТОН, 21. (ТАРС). За 
повідомленням вашінгтонського 
кореспондента агентства Юнайтед 
Пресе, міністр оборони сцц 
Вільсон, виступаючи на прес- 
конференції, заявив, що пере
мир'я в Індо-Китаї, можливо, є 
«зараз найкращим рішенням» і 
що, на його думку, будь-яка по
годжена лінія перемир'я повинна 
бутп такою лінією, яку можнІГ 
було б обороняти військовими за
собами. Вільсон додав: «Я не від
чуваю в зв’язку з цим особливо 
великого захоплення».

ДЕЛІ, 21. (ТАРС). Ранкові де
лійські газети на перших сторін
ках під великими заголовками 
опублікували повідомлення з Же
неви про підписання угоди про 
перемир’я у В’єтнамі і Лаосі. Га
зети у великому плані вміщують 
портрети В. М. Молотова, їдена, 
Чжоу Ень-лая, Мендес-Франса, 
Крішни Менона.

ДЖАКАРТА, 21. (ТАРС). Індо
незійські газети «Харіан рак’ят», 
«Беріта Індонезія», «Абаді» та 
інші, палко вітаючи досягнення 
угоди про перемир'я у В’єтнамі і 
Лаосі, відзначають зусилля деле
гацій Радянського Союзу і Ки
тайської Народної Республіки на 
Женевській нараді. Газета «Харі
ан рак’ят» підкреслює: «Шлях до 
миру в Індо-Китаї відкритий». 
Газета «Беріта Індонезія» в пере
довій статті пише, що всі чесні 
люди «повинні відчувати радість 
у зв’язку з перемир’ям у В’єт
намі. Це є в першу чергу пере
могою в’єтнамського народу. Він 
взяв гору над колоніальною реак
цією. Але це також і перемога 
азіатських народів і всіх миро
любних народів. У Женеві про
кладений шлях до миру».

«Беріта Індонезія» далі відзна
чає, що СПІА доклали багато зу
силь, щоб перешкодити укладен
ню перемир'я, «але Даллес заз
нав поразки. Його воєнні плани 
відкинуті більшістю».

СРСР
шкідництві, шпигунстві та ін.

Дальшим розслідуванням вста
новлено, що ці обвинувачення не 
мали під собою ніякого грунту 
і притягнуті в цих сфабрикова
них справах особи повністю реа
білітовані.

Враховуючи особливу небезпеч
ність шкідницької діяльності Рю
міна і тяжкість наслідків вчине
них ним злочинів, Військова Ко
легія Верховного Суду СРСР за
судила Рюміна до найвищої міри 
покарання — розстрілу.

Вирок виконано.

Під таким заголовком в газеті 
«Сталінський прапор» від 4 лип
ня ц. р. була надрукована стаття, 
в якій розповідалось про те, що 
на рудоремонтному заводі не під
тримують починань новаторів ви
робництва, глушать творчу інціа- 
тиву робітників.

Як повідомив секретар партор- 
ганізації рудоремонтного заводу 

т. Ключников, стаття була обго
ворена на засіданні партбюро. 
Критика визнана правильною. 
Вжито заходів для поліпшення 
роботи з раціоналізаторами і ви
нахідниками.

З цього приводу в усіх цехах 
проведені робітничі збори, а 22 
липня відбулася технічна кон
ференція.

МІЖНАРОДНЕ ТОВАРИСЬКЕ 
ЗМАГАННЯ З ФУТБОЛА

19 липня в Ленінграді відбулось 
міжнародне товариське змагання 
з футбол а. Місцеві футболісти то
вариства «Трудові резерви» зустрі
чались ііз збірною командою Нор
вегії. Цікава спортивна гра, яка 
пройшла в дружній обстановці, за
кінчилася з рахунком 3: 1 на ко
ристь команди «Трудові резерви» 
(Ленінград).

Редактор В. МАЛЕНКО.

Загублений атестат за № 237 про закінчення Олександрійської 
гірничопромислової школи № 3, виданий на ім'я Мірошниченка Гри
горія Олексійовича, вважати недійсним.

Громадянка Гончар Неоніла Тарасівна порушує справу про роз- 
торгнення шлюбу з громадянином Гончаром Іваном Аврамовичем. 
Проживають в с. Косівці, Олександрійського району.

Справа розглядатиметься в народному суді Олександрійського 
району.

Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 62.
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Пленум ЦК КПРС вважає, що однією 
з вирішальних умов успішного проведення 
всіх сільськогосподарських робіт є всемірне 
підвищення активності колгоспників, зміц
нення трудової дисципліни і піднесення 
продуктивності праці в колгоспах.

Будувати швидко, дешево, 
ВИСОКОЯКІСНО

По нашій
Батьківщині

Зразково підготуватись 
до осінньої сівби

Велику програму споруд
ження жител ЗДІЙСНЮЮТЬ 
олександрійські будівельни
ки. Щоб впоратись з відпові
дальним завданням, яке пе
ред ними стоїть, треба пов
ністю використати наявні ре
зерви і можливості, краще 
організувати працю, сміливо 
впроваджувати передові ме
тоди.

Є окремі колективи, які 
здійснюють свої соціалістичні 
зобов’язання, добиваються 
непоганих техніїно-економіч- 
них показників. Так, трудів
ники будівельного управлін
ня, очолюваного т. Кругліко- 
вим, впорались з планом пер
шого півріччя 1 зараз не 
ЗНИЖУЮТЬ взятих темпів. Але 
їх досягнення не можуть за
слонити загальної картини 
відставання інших буді
вельних організацій. До
сить сказати, що Димитров- 
ський трест і трест «Укр- 
вуглемонтаж» з початку року 
не виконують завдань, завда
ють державі великих збит
ків.

Причини такої незадовіль
ної роботи криються в пога
ній організації праці, низько
му рівні технічного керів
ництва дільницями, слабкій 
трудовій і виробничій дисци
пліні. Господарники — на
чальники будівельних управ
лінь тт. Святець, Берен- 
пгтаїм, Клеоніський забува
ють, що при нинішніх вимо
гах ніяк не можна вести гос
подарства старими методами. 
Не дотримуючись графіків, 
вони стають на шлях штур- 
мівщиіни, кустарщини. Все це 
призводить до погіршення 
якості і здоровкання будів
ництва. '

Поверхово, у відриві від 
насущних завдань займаю
ться будовами відділи Димит- 
ровського тресту. Для спо
рудження міської лікарні по
трібно хоча б 50 залізобе

Президентові і Голові Уряду 
Демократичної Республіки В’єтнам 

товаришеві ХО ШІ МІНУ
Президія Верховної Ради СРСР і Рада Міністрів СРСР 

шлють в’єтнамському народові, урядові Демократичної 
Республіки В’єтнам і особисто Вам, товаришу Хо Ші 
Мін, свої дружні поздоровлення з нагоди досягнення в 
Женеві угоди про припинення вогню і відновлення миру 
в Індо-Китаї.

Женевські угоди знаменують собою важливу перемогу 
сил миру і разом з цим визнання самовідданої боротьби 
в’єтнамського народу за свою свободу 1 національну 
незалежність.

Радянський народ і Радянський Уряд вітають геро
їчний в’єтнамський народ 1 його Уряд і шлють найкращі 
побажання якнайшвидшої відбудови країни і успіхів 
у справі її економічного і культурного піднесення в 
мирній обстановці.

Правді» Верховної Рада Рада міністрів СРСР

Москва. Всесоюзна сільсько
господарська виставка. Вітропа- 
сосна станція з вітродвигуном 
,ТВ-8».

Фото Н. Грановського. 
Прескліше ТАРС.

тонних плит. їх давно можна 
було виготовити на цегель
ному заводі № 1. Та ніхто не 
вирішує цього питання. В ре
зультаті зриваються роботи.

Повну бездіяльність у 
справі матеріально-техніч
ного постачання проявляє за
ступник керуючого трестом 
т. Донець.

Будувати швидко, дешево, 
високоякісно, день у день 
п ідвищувати проду ктиівн іст ь 
праці, добиватися раціональ- 
(ного використання робочої 
сили і механізмів — ось 
шлях до зміцнення економіки 
будівельних організацій, за
безпечення рентабельної ро
боти.

Однак далеко не всі буді
вельники цього домагаються. 
У багатьох з них вкорени
лась негідна практика здава
ти в експлуатацію житла з 
недоробленостями. Більше 
того, допускається явний 
брак. Тільки в минулому ро
ці був прийнятий від буді
вельників Димитров'ського 
тресту житловий будинок 
№ 1 по Бульварній вулиці. 
Тепер в ньому віконні рами 
випадають, двері не зачиня
ються, штукатурка падає. 
Такий самий стан і в деяких 
інших житлах.

З подібними фактами не 
можна миритися.

Завдання, поставлені пе
ред будівельниками і мон
тажниками, —важливі 1 відпо
відальні. Керівники будівель
них організацій повинні рі
шуче покінчити з неподоб
ствами, створити всі умови 
для високопродуктивної пра
ці, оперативно керувати хо
дом робіт.

Товариші будівельники!' 
Мобілізуймо всі сили на без
умовне виконання річіної про
грами житлового і культурно- 
побутового будівництва, до
б'ємося зниження собівартос
ті робіт!

ДОСЯГНЕННЯ 
КУЗНЕЦЬКИХ 

СТАЛЕПЛАВИЛЬНИКІВ
Сталевари чотирнадцятої марте

нівської печі Кузнецького мета
лургійного комбінату тт. Шашков, 
Фомічов, Матяшкін видали за 19 
днів липня більш як дві тисячі 
тонн сталі понад план. 98 процен
тів плавок вони провели швидкіс
ним способом.

Вміло використовуючи передо
ву техніку, сталевари добилися 
найвищої продуктивності марте
нівської печі на комбінаті.

ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ СІЛ 
СТАВРОПОЛЛЯ

20 липня дала перший промис
ловий струм найбільша Ново-Тро
їцька сільська державна гідро
електростанція (Ставропольський 
край). її потужність — 3680 кіло
ват. Це — третя потужна ГЕС, 
вбудована на Кубань-Єгорлицькій 
системі.

Ново-Троїцька гідроелектростан
ція обслужуватиме 26 колгоспів, 
дев’ять МТС, три зернових рад
госпи Ізобільнинського, Ново- 
Александровського і Труновського 
районів, розташованих у стеловій 
частині краю.

З введенням в експлуатацію Но
во-Троїцької ГЕС завершується 
суцільна електрифікація трьох 
найбільших сільськогосподарських 
районів краю.

МАШИНИ ВИВІЛЬНИЛИ 
40 ТИСЯЧ 

КОЛГОСПНИКІВ
Колгоспники сільськогосподар

ської артілі ім. Чапаєва, Водно? 
васького району, Сталінської об
ласті, разом а працівниками Хлі- 
бодаїрівської МТС механізували 
всі трудомісткі процеси на вби
ранні врожаю. 11 комбайнових аг
регатів, які працюють на полях 
сільгоспартілі, щодня скошують 
170—180 гектарів пшениці і намо
лочують 280—300 тонн зерна.

У цьому році в області здійсне
на комплексна механізація трудо
містких процесів більш як на 700 
колгоспних токах. Машини на 
очистці, просушуванні, зважуванні 
і вантаженні зерна дозволили ви
вільнити в гарячу пору збирання 
понад 40 тисяч колгоспників для 
інших робіт.

(РАТАУ).

Радянський народ напо
легливо бореться за здійснен
ня історичних накреслень Ко
муністичної партії і Радян
ського уряду по дальшому 
крутому піднесенню всіх га
лузей сільського господар
ства. Вирішальною ділянкою 
успішного розв’язання цьо
го заівдапрія є неухильний 
розвиток зернового госпо
дарства.

Багаторічна практика по
казала, що в умовах нашого 
району дальше збільшення 
валового виходу зерна зале
жить, насамперед, від ози
мих культур. За будь-яких 
погодних умов вони да
ють на 5 — 8 центнерів 
зерна з гектара більше, 
ніж ярі. Отже, щоб одержати 
високий урожай озимих куль
тур, необхід/но своєчасно і 
якісно підготувати грунт і на
сіння, вчасно і на високо
му рівні провести сівбу, 
широко використати передові 
Методи,

Ось чому важливо в ці 
гарячі дні збирання врожаю 
не упускати .кращих строків 
1 одноразово з поточіними 
сільськогосподарськими робо
тами дбати про створення 
міцного фундаменту майбут
ньому врожаєві.

Усвідомлюючи всю важ
ливість вчасного і високо
якісного проведення сіївби 
озимини, хлібороби артілі 
ім. 18 з’їзду ВКіПі(б) в ком
плексі з збиранням врожаю 
старанно готують грунт, під
готовляють посійний матері
ал . На жнивах вони органі
зували роботу так, що вслід 
за косовицею проходить скир
тування соломи і полови. Це 
дозволяє своєчасно, готувати 
непаровіі попередники. Оран
ка, як правило, провадиться 
на високому рівні агротех
ніки. Одноразово очищає
ться посівний матеріал. Пе
реважна більшість необхідно
го насіння вже підготовлена і 
відправлена на аналіз. В чис
тому стані утримуються тут 
і пари.

Можна було б навести ряд 
інших прикладів умілого по
єднання збиральних та інших 
сільськогосподарських ро
біт з підготовкою до осінньої 
сівби. Однак стан, що ство
рився, вимагає більш деталь
но зупинитися на недоліках, 
що гальмують оранку, засип
ку посівного матеріалу і т. д.

ЗО липня—сесія міської Ради депутатів трудящих
Доводиться до відома депутатів міськради, що ЗО липня ц. р. 

об 11 годині ранку в залі засідань відбудеться 19 сесія міської Ради 
депутатів трудящих.

Виконком міської Ради депутатів трудящих.

До осінньої сівби залиши
лося кілька тижнів. А план 
оранки під озимину в районі 
виконано лише на 41 про
цент. Чому ж такі низькі 
темпи? Вони пояснюються 
двома основними причинами. 
По-перше, в багатьох колгос
пах допускають великий роз
рив між косовицею і скирту
ванням соломи та полови, що 
затримує темпи оранки, або 
веде до порушень агротехніки 
—приорювання соломи, як це 
має місце в бандур іівіському 
колгоспі ім. Сталіна, і, по- 
друге, дирекції МТС на оран
ку ще не закріпили необхід
ної кількості гусеничних 
тракторів.

Серйозну тривогу в районі 
викликає засипка і підготовка 
до сівби посівного матеріалу. 
В колгоспах іім. Жданова, 
їм. Енгельса та ще деяких по 
суті цією справою на зай
маються.

Зовсім недостатньо керу
ють підготовкою до осінньої 
сівби керівники Олексан
дрійської та Користівської 
МТС. Вони досі ще вимірю
ють свою роботу показника
ми в умовній оранці, нехту
ють строками і якістю робіт, 
порушують договори, укладе
ні з колгоспами.

До початку осінньої сівби 
залишається небагато часу. 
Директори МТС тт. Байда і 
Жук повинні негайно закрі
пити на ораінку достатню 
кількість тракторів з тим, 
щоб до 10 серпня в кожному 
колгоспі був виконаний до
ведений план оранки. Необ
хідно також пустити в дію 
всі складні зерноочисні ма
шини, своєчасно засипати і 
перевірити на якість зерно, 
організувати його взаємооб- 
мін між колгоспами.

Первинні партійні органі
зації МТС і колгоспів зо
бов’язані ширше розгорнути 
соціалістичне змагання хлібо
робів за високий урожай нас
тупного року, всемірно зміц
нювати трудову дисципліну 
серед колгоспників і механі
заторів, добиватися, щоб во
ни щодня виконували і пере
виконували доведені зав
дання.

Тільки за цих умов можна 
забезпечити своєчасну під
готовку і якісне проведення 
сіївби озимих культур.



2 СТАЛІНСЬКИЙ ПРАПОР Середа, 28 липня 1954 р.

Вище темпи і якість будівництва
На зборах партійного активу будівельників

За останні роки в Олександрії 
і робітничих селищах здано в ек
сплуатацію тисячі квадратних 
метрів житлової площі, спорудже
но чимало шкіл, лікарень, дитя
чих садків і ясел, магазинів та 
ряд інших культурно-побутових 
закладів.

Великий обсяг будівельних ро
біт здійснюється і в нинішньому 
році.

Питанню забезпечення вико
нання встановленого плану будів
ництва були присвячені збори 
партійного активу Димитровсько- 
го тресту і тресту «Укрвуглемон- 
таж».

Керуючі трестами тт. Ларіонов, 
Усошин і ті, що виступали в де
батах, критикували недоліки в ді
яльності будівельних організацій, 
викривали причини невиконання 
плану житлового і культурно-по
бутового будівництва.

План першого півріччя ні Ди- 
митровеький трест, ні трест 
«Укрвуглемонтаж» не виконали. 
Це результат невміпня пустити в 
дію внутрішні резерви, правиль
но організувати пращо, ефектив
но використати техніку. Адже 
факт, що будівельні механізми ви
користовуються лише на 35—40 
процентів. Часто там, де моМна 
поставити машину, працюють 
землекопи. В тресті 80 процентів 
штукатурних робіт ведеться 
вручну.

Керівники будівельних управ
лінь мало дбають про створення 
робітникам необхідних умов для 
нормальної роботи. Через нерозпо
рядливість іі неорганізованість лі
нійного персоналу в першому пів
річчі цростої по тресту станов
лять понад 5 тисяч годин! Ось 
де криються резерви.

Як відзначили учасники акти
ву, на ряді будов не приділяється 
серйозна увага якості будівель
них робіт. Господарники переваж
но піклуються про якість будів
ництва під час підготовки об’єк
та до здачі державній приймаль
ній комісії. Вони обіцяють усуну
ти всі промахи і недоробки. Але 
як тільки акт підписано, забува
ють про свої слова.

Через деякий час в нових бу
динках виявляються недопустимі 
явища: тече дах, осипається шту
катурка, випадають дверці то
пок, не зачиняються кватирки.

Учасники активу наводили 
факти безвідповідальності і голо

Збори партійного активу вугільників міста
Недавно відбулися збори пар

тійного активу вугільних підпри
ємств міста. Збори обговорили за
ходи по забезпеченню виконання 
державного плану видобутку ву
гілля і капітального будівництва 
в 1954 році. З доповіддю по цьо
му питанню виступив керуючий 
трестом « Олександрі явугілля» 
т. Альошин.

Доповідач і виступаючі відзна
чили, що ряд підприємств тресту 
«Олександріявугілля» в першому 
півріччі успішно впорались з ви
робничою програмою. Колективи 
Байдаківського вуглерозрізу і 
шахта М 2-3 дали понад план 
кілька тисяч тонн вугілля, вико
нала також піврічну програму 
Семенівська брикетна фабрика. 
Але в цілому трест «Олександрія
вугілля» заборгував країні десят
ки тисяч тонн палива. Особливо 

вотяпства з боку керівних пра
цівників тресту, зокрема началь
ника відділу технічного поста
чання Дачнікова.

Будівельне управління, яким 
керує т. Беренштам, одержало 50 
тонн алебастру. Ним завантажили 
всі склади. Незважаючи на ка
тегоричні відмови брати цей ма
теріал, Дачніков продовжував йо
го давати. В той же час на діль
ницях будівельного управління, 
очолюваного т. Святцем, робітни
ки простоювали через відсутність 
алебастру. Нетерпиме явище!

Не можна сказати, що в управ
ліннях не бувають керівні пра
цівники тресту. Вони бувають. 
Однак їх відвідання дільниць но
сить гастролерський характер, 
практичної допомоги не подають. 
Взяти, наприклад, начальника 
виробничо - технічного відділу 
т. Слизька, начальника відділу 
організації праці т. Горбаня. Чим 
конкретно займаються вони? Пи
танням впровадження прогресив
них методів, узагальнення пере
дового досвіду, вивчення причин 
відставання окремих бригад? Ні. 
Паперова писанина здолала їх.

Не перевелись і такі команди
ри виробництва, які не почува
ють відповідальності за доручену 
справу, дезорганізують працю. 
Начальники дільниць Володько і 
Губанов менше всього дбають про 
виконання плану, ліквідацію про
стоїв. Вони нерідко з’являються 
на роботу в нетверезому стані. 
Чи можна після цього дивуватись 
тому, що саме тут деяка частика 
будівельників не виконує норм, 
допускає брак?

Байдуже ставиться до своїх 
обов’язків і заступник керуючо
го трестом «Укрвуглемонтаж» 
т. Терентьєв. Він відсиджується 
в кабінеті, крізь пальці дивиться 
на неподобства, які творяться в 
будівельно-монтажних управлін
нях і на підприємствах.

На зборах вказувалось, що бу
дови погано постачаються залізо
бетонними і столярними вироба
ми, дошками і іншими необхідни
ми матеріалами.

Деревообробні майстерні (на
чальник т. Супрун) не виконують 
своєчасно замовлень, нерідко 
дають неякісні дерев’яні деталі.

Керівники будівельних органі
зацій слабо займаються питанням 
режиму економії, не ведуть рішу

незадовільно працювали Семенів- 
ський вуглерозріз і Байдаків- 
ська брикетна фабрика, які не ви
конали державного плану в 
першому півріччі. Внаслідок від
ставання ряду иідприємств в пер
шому кварталі збитки по тресту 
«Олександріявугілля» становлять 
понад 8 мільйонів карбованців.

Причини невиконання плану 
видобутку вугілля криються, на
самперед, в поганому використан
ні потужної техніки, якою осна
щені підприємства, низькому 
рівні партійно-поліітичної роботи 
серед робітників вугільних під
приємств і слабому організаційно- 
технічному керівництві з боку 
апарату тресту «Олександріяву
гілля».

Учасники активу піддали гост
рій критиці господарників і проф
спілкові організації за незадовіль

чої боротьби з безгосподарністю. 
Стіновий матеріал перевозиться 
чомусь навалом, частина його 
псується. Цим можна пояснити 
значні перевитрати матеріалів, 
невиконання завдання по зни
женню собівартості робіт.

Однією з важливих умов успі
ху в боротьбі за високі темпи і 
відмінну якість капітальних ро
біт з'являється тісна, ділова спів
дружність і взаємодопомога за
мовників і підрядних організацій.

На жаль, часто спостерігаються 
факти, коли замовники стоять 
осторонь потреб будівництва, і, 
навпаки, коли будівельники праг
нуть кожний промах замовників 
використати для приховання сво
їх помилок.

Відсутність злагодженості при
зводить до того, що спорудження 
будинків культури затягується. 
Монтажники й досі не приступили 
до сантехнічних робіт. Однак ке
руючі трестами тт. Ларіонов і 
Усошин формально ставляться до 
справи. Складають і підписують 
графіки, але за виконанням не. 
слідкують, не добиваються їх 
здійснення. Тому графіки залиша
ються на папері.

Про це говорили в своїх висту
пах начальник будівельного уп
равління т. Святсць, начальник 
автотранспортної контори т. За- 
кохайло та інші.

Успіх виконання плану зале
жить в значній мірі від добре на
лагодженої масово-поліітичної ро
боти, широкого впровадження по
точно-швидкісного будівництва, 
дійового соціалістичного зма
гання.

Голова райкому профспілки ву
гільників т. Клименко, секретар 
парторганізації будівельного уп
равління т. Євсютін наводили 
приклади занедбаності роботи з 
людьми, бюрократичного ставлен
ня керівників тресту до організа
ції змагання.

В своєму виступі секретар 
міського комітету партії т. Лу- 
ценко викрив недоліки в госпо
дарській і партійно-масовій ро
боті, вказав на шляхи піднесення 
продуктивності праці, забезпе
чення здійснення будівельної 
програми.

В прийпятому рішенні актив 
намітив заходи по достроковому 
виконанню річного плану житло
вого і культурно-побутовбго бу
дівництва.

ну підготовку підприємств і жи
тел до зими.

На зборах виступили робітник 
Байдаківського вуглерозрізу 
т. Савва, директор Байдаківської 
брикетної фабрики т. Філінов, го
лова виконкому міськради т. Хари- 
тонов, начальник Семені всякого 
вуглерозрізу т. Артюхов, гірничий 
майстер шахти № 2-3 т. Немикін, 
директор Семенівської брикетної 
фабрики т. Самохотін, секретар 
міськкому КИ України т. Луцен- 
ко, секретар Кіровоградського об
кому К11 України т. Мартинов та 
інші, всього 13 чоловік.

Збори партійного активу прий
няли розгорнуте рішення, в яко
му намічені конкретні заходи по 
забезпеченню виконання держав
ного прану видобутку вугілля, 
випуску брикету і капітального 
будівництва.

Машиністи депо Нижньодніпровська—Вузол Сталінської за
лізниці добились високих виробничих показників. Молодіжна 
бригада, очолювана машиністом Леонідом Онопріенком, щомісяця 
проводить десятки великовагових поїздів і перевозить понад 
план десятки тонн вантажу.

На знімку: передові залізничники депо Нижньодніпровськ- 
Вузол (зліва направо) помічник машиніста І. В. Горматов, стар
ший машиніст Л. М. Онопрієнко, кочегар О. П. Мурських.

Фото С. Вільтмана. Прескліше РАТАУ.

Соціалістичне змагання на честь 
Дня шахтаря

УСПІШНО ВИКОНУВАТИ 
ВЗЯТІ ЗОБОВ ЯЗАННЯ

В рахунок серпня
Колектив цеху № 2 Байда

ківської брикетної фабрики, всту
паючи в соціалістичне змагання 
на честь Дня шахтаря, взяв на се
бе підвищені зобов’язання. Ці зо
бов’язання ми успішно вико
нуємо.

Червневий план нами ви
конано на 118,4 процента, пере
вищено і план липня.

Високих показників домоглась 
зміна, очолювана інженером 
т. Новіковим. Вона виконала 
червневий план на 120 процен
тів, домоглась значних економіч
них показників. Цій зміні при
суджено перехідний Червоний 
прапор фабрики.

Набагато перекрили соціаліс
тичні зобов'язання зміни, якими 
керують інженери тт. Медведєв і 
Шайгородський.

Борючись за неухильне підви
щення продуктивності пра
ці, чимало виробничників 
вийшли в ряди передови

Понад семимісячний план
На 6 днів раніше строку ви

конав семимісячний план колек
тив цегельного заводу Яв 1. Со
бівартість продукції у порівнян
ні з відповідним періодом мину
лого року знизилась на 8 про
центів, за рахунок цього зеко
номлено 300 тисяч карбованців. 
Продуктивність праці робітників 
підвищилась на 10 процентів.

На заводі проведено значні ро
боти по механізації трудомістких 
процесів. Ще недавно сировина 
доставлялась до печей вручну. 
Тепер—з допомогою електропере-

Залізничники на
День у день перевиконують 

взяті зобов'язання на честь шах
тарського свята трудівники за
лізничної транспортної контори 
тресту «Олександріявугілля». По
переду в змаганні йде комсомоль
сько-молодіжна бригада, яку очо
лює т. Курочкіін. Змінну норму 
вона виконує на 150—160 про
центів, домагається значного 
зменшення простою вагонів під 
час ремонту.

Набагато перевищують свої 

ків. Так, дробильники тт. Матяш, 
Філаретов, Белецький, мотористи 
грохотів тт. Воронько, Назарен
ко, сушильник т. Ткаченко, пре
сувальник т. ПІахов і інші під
вищили свій виробіток на 20— 
ЗО процентів.

Успіхам брикетників сприяють 
слюсарі-ремонтники. Слюсарі 
пресового відділення тт. Коропов- 
ський і Зарипов провадять на
борну і заміну формовочного ін
струменту не за 8 годин, як пе
редбачено нормою, а за 6. Слю
сар дробильного відділення 
т. Федоренко за 40 хвилин замі
нив з'єднувальні муфти на ре
дукторі транспортної стрічки, 
чим скоротив простої! механіз
мів на 1 годину.

З 27 липня наш колектив ви
дає продукцію в рахунок плану 
серпня.

П. ДМИТРІЄВ,
начальник цеху № 2 Байдаків

ської брикетної фабрики.

сувних вагонеток. Для прискорен
ня сушіння сирцю використано 
тепло відхідних газів. Це дозво
лило майже вдвічі скоротити час 
на сушку продукції.

Колектив заводу зобов'язався 
до Дня шахтаря дати понад план 
500 тисяч штук цегли. Зобов’я
зання здійснюється. Попереду йде 
колектив цеху обпалювання, яким 
керує т. Зелененький.

П. РУДЕНКО, 
працівник цегельного заводу 

№ 1.

трудовій вахті
завдання молоді слюсарі тт. Ноз- 
дренко, Коваленко, Федоренко. 
Найкращих успіхів добивається 
оглядач т. Чередниченко. Засто
совуючи груповий метод огляду 
вагонів, запропонований лауреа
том Сталінської премії т. Щаблі- 
киним, він прискорює відправку 
кожного поїзда на 15—20 хви
лин.

Л. ПРОКОПЕНКО,
майстер депо залізничної кон

тори.
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За першість у змаганні з онуфріївцями
Нарада хліборобів двох районів

24 липня на території Олек
сандрійського кінного заводу па
нувало особливе пожвавлення. 
Сюди на спільну нараду з’їхались 
представники хліборобів Олексан
дрійського іі Онуфріївського ра
йонів, щоб підвести підсумки ви- 
кон^ц^я договору на соціалістич
не '«літання за перше півріччя 
1954 року.

Рівно о 12 годині дня нарада 
розпочала свою роботу. Представ
ники делегацій обох районів один 
за одним виходять на трибуну. 
Вони діляться своїми враження
ми^ розповідають про досягнуті 
успіхи в справі дальшого розвит
ку сільського господарства, кри
тикують недоліки, які виявлені 
під час взаємоперевірки.

Перше слово надається секре
тареві парторганізації Млинків- 
ської МТС, Онуфріївського райо
ну, т. Колеснику.

— Під час перевірки догово
ру на соціалістичне змагання, — 
говорить т. Колесник, — ми оз
найомились з роботою Користіів- 
ської МТС. Відрадно те, що ко
лектив працівників цієї МТС, 
виконуючи рішення партії про 
дальше піднесення сільського гос
подарства, чимало попрацював 
над розв'язанням поставлених 
завдань. Особливо кидається в 
очі широкий розмах робіт по ме
ханізації трудомістких процесів. 
В колгоспах, обслужуваних МТС, 
багато механізованих токів, фер
ми устатковані автопоїлками 
і т. д.

Але поряд з цим в роботі МТС 
є ряд серйозних недоліків. Зво
лікається тут збирання врожаю. 
Майже половина комбайнерів не 
виконує норм виробітку. Так, на
приклад, комбайнер т. Литвинен- 
ко, який працює в артілі «Запо
віт Леніна», з початку жнив 
скосив всього 33 гектари хлібів.

На недоліки в роботі бандурів- 
ського колгоспу іім. Сталіна вка
зав голова колгоспу ім. Сталіна, 
Онуфріївського району, т. Рез-

Грошовий аванс колгоспникам
Колгоспники артілі ім. 18 

парткоиференції добилися в цьо
му році нових успіхів у розвит
ку тваринництва та овочівництва. 
Від кожної корови тут надоєно з 
жовтня минулого року близько 
1.300 літрів молока, відгодовано 
70 свиней. Вирощено також ви
сокий урожай овочів. Ранньої 
капусти зібрано по 150 центне

ник. Він говорив про те, що прп 
збиранні хліба в першій рільни
чій бригаді допускаються великі 
втрати зерна і соломи, бо косо
виця проходить на високому зрі
зі—в 25-30 сантиметрів. Тут 
створився також великий розрив 
між косовицею іі скиртуванням 
соломи, що призводить до зво
лікання оранки під озимину.

Голова колгоспу ім. Калініна, 
Онуфріївського району, т. Шев
ченко розповів про результати 
взаємоперевірки виконання соціа
лістичних зобов'язань в костян- 
тинівському колгоспі ім. Калі
ніна.

— Багато цінного досвіду за
позичили ми, — сказав він, — 
у колгоспників артілі ім. Каліні
на. Механізовані токи, широкий 
розворот будівництва тварин
ницьких приміщень свідчить про 
те, що хлібороби цього колгоспу 
господарюють краще нас. Але є 
в них і серйозні хиби, недоліки, 
невикористані резерви.

Особливо безвідповідально тут 
ставляться до збирання хліба. 
Колоски не підгрібаються, соло
ма розкидається по полю. Слід 
перейняти їм досвід наших хлі
боробів, які колоски підгрібають 
боронами. Це запобігає не лише 
втратам хліба, але й цінного кор
му.

Багато критичних зауважень 
висловили онуфріївці на адресу 
партійних організацій наших кол
госпів і МТС, які мало працюють 
з людьми, недостатньо розгорта
ють масово-політичну роботу се
ред колгоспників і механізаторів 
по мобілізації їх на ви
конання історичних постанов 
партії по дальшому піднесенню 
сільського господарства.

На ці недоліки вказували се
кретар парторганізації артілі ім. 
Жданова, Онуфріївського райо
ну, т. Гриценко, голова колгос
пу «Красивій Октябрь» т. Сиро- 
м’ятников, секретар парторгані

рів з гектара. Від реалізації про
дукції ферм, парників і городів 
колгосп вже одержав 220 тисяч 
карбованців доходу.

Правління почало видачу гро
шових авансів колгоспникам — 
по два карбованці на кожний тру
додень, вироблений в першому 
півріччі.

зації Онуфріївської МТС т. Соко
лов та інші.

Про досягнення і недоліки в 
роботі юнуфріївських колгоспів 
говорили в своїх виступах пред
ставники по взаємоперевірці 
Олександрійського району т. Хо- 
рольський (секретар парторгані
зації Користівської МТС), т. Ан- 
дреєв (голова протопопівського 
колгоспу ім. Леніна), т. Попов 
(голова колгоспу ім. 18 парткон- 
ференції) та інші.

Голова виконкому Олександрій
ської районної Ради депутатів 
трудящих т. Журавльов доповів 
нараді про підсумки роботи двох 
районів станом на 20 липня.

По розвитку громадського тва
ринництва Олександрійський ра
йон в цілому домігся кращих ре
зультатів, ніж онуфріївці. Але по 
розвитку маточного поголів’я 
свиней ми відстали від онуфріїв- 
ців.

Трохи кращі показники мають 
олександрійці і по продуктивнос
ті громадського тваринництва. 
Але в цілому вони ще низькі, да
лекі від виконання планових зав
дань.

Більше, ніж в онуфріївців, у 
нас закладено силосу, заготовле
но грубих кормів, але разом з цим 
значно гірше, ніж у сусідів, йде 
заготівля гілкового корму.

Набагато відстали від онуфрі
ївців хлібороби Олександрійсько
го району на збиранні хліба, 
скиртуванні соломи, оранці під 
озимину і в будівництві примі
щень.

Наприкінці наради виступили 
секретарі райкомів КИ України: 
Онуфріївського т. Ткач і Олексан
дрійського т. Івашкевич. Вони 
розповіли про недоліки й успіхи 
хліборобів районів і закликали 
ще ширше розгорнути соціа
лістичне змагання за успішне 
вирішення завдань по дальшому 
піднесенню всіх галузей сіль
ського господарства обох районів.

на трудодні
Доярці колгоспу Тетяні Тикві, 

яка надоїла по 1.450 літрів мо
лока на кожну закріплену за нею 
корову, видано більше 600 кар
бованців. По 600—800 карбован
ців нараховано ланковій город
ньої бригади Марії Шевченко, 
свинарці Євдокії Федоренко та 
іншим.

В. СИВЕРИН.

Підготовка насіння
до сівби озимих

Слідом за збиранням колоскових 
колгоспи і радгоспи республіки 
приступають до проведення сів
би озимих культур—закладають 
основи врожаю майбутнього року. 
В комплексі агротехнічних захо
дів, що забезпечують високоякіс
не проведення сівби, особливо 
важливу роль відіграє підготовка 
насіння.

Червневий Пленум ЦК КПРС 
поставив завдання підготувати до 
сівби озимих культур достатню 
кількість насіння кращих райо
нованих сортів добрих посівних 
кондицій, не допускати заниже
них норм висіву, дібрати для посі
ву на насінних ділянках найпов
ноцінніше насіння.

Практика передових колгоспів 
і радгоспів показує, що високо
якісне насіння районованих сор
тів, вирощене на насінних ділян
ках даної місцевості, сприяє одер
жанню високих і сталих урожаїв. 
Отже, треба, щоб кожне госпо
дарство було в першу чергу забез
печене саме таким насінням, а 
при нестачі його — дібраним з 
кращих, найурожайніших діля
нок загальних посівів.

Після збирання насінних діля
нок надзвичайно важливе зна
чення має очистка і, особливо, 
сортування насіння. Провадити 
ці роботи слід в гранично стис
лі строки, використовуючи всі 
зерноочисні машини, виділені МТС 
і ті, що належать колгоспові.

Добірне крупне вирівняне на
сіння дає більш сильні і друж
ні сходи. Такі рослини краще про
тистоять хворобам і шкідникам, 
легше переносять несприятливі 
умови — сувору зимівлю, посуху, 
вимочування і т. д. Посів добір
ним насінням, що має велику 
енергію проростання, дозволяє 
глибше загортати зерна і забезпе
чує залягання вузла кущення у 
вологому шарі грунту. Колгосп 
«Більшовик», Велико-Висків- 
ського району, Кіровоградської 
області, який посіяв озиму пше
ницю крупним добірним зерном, 
одержав приріст урожаю на кож
ному гектарі по 5 центнерів.

Наступний важливий процес

Успішно скиртують солому і полову
Успішно провадиться скирту

вання соломи і полови в колгоспі 
ім. Карла Маркса. За кілька днів 
хлібороби артілі заскиртували їх 
з площі 370 гектарів. Кожний 
день возії Яків Попов, Іван Попов 

підготовки насіння — сушіння. 
Для озимих культур застосовує
ться головним чином повітряно- 
сонячне сушіння з доведенням 
вологості насіння до 14—15 про
центів. Прогрівання насіння на 
сонці одночасно з просушуванням 
значно підвищує його схожість 
і енергію проростання.

Повітряно-сонячне сушіння 
провадять на спеціальних пло
щадках, розміщуючи насіння тон
ким шаром товщиною в 5—10 
сантиметрів. Щоб одержати вста
новлену рівномірну вологість і 
запобігти зайвому прогріванню, 
насіння перелопачують 4—5 раз 
на день.

Очищене, відсортоване і про
сушене насіння зберігається 
тільки в чистих і продезинфіко
ваних мішках. За 15—20 днів 
до початку сівби його слід пере
вірити в контрольно-насінній ла
бораторії на посівні якості.

Насіння озимої пшениці, дове
дене до посівних кондицій, 
обов'язково протруюють грано
заном за місяць до висіву з роз
рахунком 1 кг на тонну зерна; 
насіння з підвищеною вологістю 
протруювати слід за 2—3 дні 
до посіву.

В разі відсутності гранозану, 
для протруювання зерна можуть 
бути використані замінники: 
препарат АБ, з розрахунком 2 кг 
на тонну насіння, або препарат 
ПД, з розрахунку 1 кг на тонну. 
Знезаражувати насіння такими 
препаратами треба не раніш як 
за місяць до початку сівби.

Насіння озимого жита не про
труюють, але обов’язково очи
щають від ріжків, в основному,, 
на зерноочисних машинах.

Норми висіву насіння вста
новлені по культурах для кож
ної грунтово-кліматичної зони, 
яких і треба додержуватись, не 
допускаючи ні за яких обставин 
їх зниження.

п. КРЯЧКО, 
заступник начальника Управ

ління насінництва Міністерства 
сільського господарства УРСР.

та інші перевозять солому і по
лову з площі 4,5 гектара при 
нормі 3 гектари.

1. МАКОВЕЦЬКИЙ,
колгоспник.

ЗВЕДЕННЯ
райпланкомісії про хід збиральних робіт, заготівлі кормів та оранки 
під посів озимих в колгоспах району станом па 25 липня 1954 року 

(в процентах до плану)

ім. Володимира Ульянова 100 20,4 — 66
ім. 18 партконференції 99 98,5 60,3 56
ім. Карла Маркса 99 72,8 — 45
ім. Калініна 99 70,2 7,7 49
ім. Сталіна (Ворошиловка) 92 91,4 — 25
ім. 19 з'їзду КПРС 92 64,3 — 32
ім. 12-річчя Жовтня 90 58,3 — 40
ім. Будьонного 87 87,8 21,4 45
ім. 18 з'їзду ВКП(б) 83 99 6,6 48
ім. Молотова 80 40,5 4,5 36
.Шлях до комунізму* 78 67,3 — 61
.Комунар* 77 57.7 29,2 33
.Прапор комунізму* 71 82.8 9.1 42
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ІМ. Хрущова 71 52,2 11 28
ім. Леніна (Протопопівка) 70 87,9 16,2 52
ім. Леніна (місто) 69 50,3 — 24
ім. Сталіна (Бандурівка) 69 52,6 29.7 ЗО
ім. Ворошилова 68 94 0.7 44
ім. Рози Люксембург 67 89,9 9,8 Зі
ім. Енгельса 67 76,2 5.3 56
ім. Жданова 60 84,5 5,8 27
.Заповіт Леніна* 53 74,1 18,8 45
По Олександрійській МТС 83,4 66,3 5,1 40
По Користівській МТС 72,1 77,8 15,7 42
По району 77,6 69,0 9,7 41

Москва. Всесоюзна сільськогосподарська виставка. Павільйон 
„Молдавська РСР“.

Фото Н. Грановського. Прескліше ТАРС.
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Московська область. На березі каналу імені Москви у 
„Хвойном бору" проведений традиційний зліт юних туристів сто
лиці.

На знімку: в таборі юних туристів Тімірязевського району. 
Фото М. Харлампієва. Прескліше ТАРС.

З редакційної пошти

ЗАРУБІЖНІ ВІДГУКИ
на заяву Радянського уряду про Женевську нараду

— Міський відділ соціального 
забезпечення покликаний про
являти постійне піклування 
про інвалідів Великої Вітчизняної 
війни та інвалідів праці. Але де
які його працівники нечуйно, 
по-бюрократичному ставляться до 
людей,—пише в листі до редакції 
громадянка Осипова.—Щоб одер
жати наряд на ремонт протеза від 
інспектора Кривова, треба ви
тратити багато часу і вислухати 
брутальні викрики з його уст. 
Так довелося одержувати наряд 
на ремонт протеза і мені. З 26 
травня по 9 червня обіцяв Кри- 
вов виписати наряд. Та і 9 черв
ня у нього не було нарядних 
бланків.

* *

—19 липня ц. р. в ларьок
9 міськзміїпторгу завезли в 

продаж вершкове масло, манну 
крупу, маргарин та ще деякі про
дукти. Продавець Майстренко, по
рушуючи правила радянської тор
гівлі, почала нав’язувати додат
ково в «нагрузку» до масла або 
ж до манної крупи і маргарин. 
Покупці обурились і почали вка
зувати Майстренковій на непра
вильні дії. Але вона не тільки 
не звернула на це уваги, але й 
почала ображати їх. «Що ви кра
щі за інших, чи що? Інші ж 
мовчки брали і не протестували» 
—заявила вона. Про це повідом
ляють в листі до редакції тт. По- 
тапова і Хорольська.

Не вірте обіцянкам Ваховича
В березні ми довідались з по

відомлення Кіровоградського об
ласного управління зв’язку, що 
відділи зв’язку міст і районів 
провадять проводку радіоліній. 
Більшість жителів вулиці зразу ж 
подали заяву в радіовузол міста і 
сплатили вартість проводки. Го
ловний інженер вузла Вахович 
пообіцяв нам встановити радіо

СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУПІВ

«КРАЩЕ ОРГАНІЗУВАТИ ТОРГІВЛЮ 
ПРОХОЛОДЖУЮЧИМИ НАПОЯМИ»

В листі до редакції 27 червня 
ц. р. в газеті писалося про погану 
організацію торгівлі прохо
лоджуючими напоями з боку тор
говельних організацій міста.

Як повідомив завідуючий місь
ким торговельним відділом т. Се-

* *
—Недобрим словом згадують 

адмііністрацію їдальні № 5 відділу 
робітничого постачання і її завіду
ючого Нагорного жителі селища 
Перемога,—розповідають тт. ІІа- 
нов і Пиндич.—Щоб одержати 
їжу, треба витратити понад пів
тори - дві години. Іноді замість 
одного замовлення приносять ін
ше. Так було 17 червня, коли 
нам замість голубців з м’ясом 
принесли їх з рисом за ту ж 
ціну. Страва, як правило, готує
ться несмачна, без належної вик
ладки продуктів. Такі випадки 
непоодинокі. Тільки за останні два 
місяці в їдальню надійшло понад 
100 скарг на погане обслужуван
ня споживачів. Як не дивно,а ке
рівники відділу робітничого пос
тачання зайняли позицію нев
тручання.

* * *
Група юнаків і дівчат колгос

пу ім. Рози Люксембург в листі до 
редакції пише про занедбаність 
культурно-масової роботи.

—Клуб майже весь час зачине
ний, в ньому рідко демонструють
ся кінокартини, читаються лекції 
і доповіді. Багато молоді виявляє 
бажання брати участь в гуртках 
художньої самодіяльності, але за
відуючий клубом Карталиш не 
дбає про їх організацію: Карта
лиш працює також в сільській 
бібліотеці, та і тут справи не 
кращі. Книги в нього одержати 
трудно.

точки не пізніше 1 травня. Після 
цього строки переносилися спер
шу на 18 травня, потім на 1 
червня, 1 липня і т. д. Проте і до 
цього часу ми не маємо змоги 
слухати радіопередачі, бо точки 
не встановлені. Вахович далі 
обіцянок не пішов.

І. ФІРСОВ, Ф. ТУЗ, А. МИРО- 
НЕНКО—жителі вулиці Остров- 

ського.

меха, факти, наведені в листі, від
повідають дійсності. Вжито захо
дів до поліпшення торгівлі газо- 
ваною водою, морозивом тощо. По
над 130 торговельних точок міс
та зараз мають в продажі напої.

ФРАНЦІЯ
ПАРИЖ, 24. (ТАРС). Всі па

ризькі газети опублікували сьо
годні у викладі заяву Радян
ського уряду про Женевську на
раду. В заголовках газети під
креслюють впевненість Радян
ського уряду в тому, що резуль
тати Женевської наради створю
ють сприятливі умови для роз
в’язання інших нерозв’язаних 
важливих міжнародних проблем.

Газети виділяють пункт у за
яві Радянського уряду, де гово
риться про можливості прове
дення нових переговорів з ме
тою заборони атомної зброї, га
рантування колективної безпеки 
в Європі, врегулювання німець
кої проблеми на мирній і демо
кратичній основі, а також про 
необхідність забезпечити якнай
швидше розв’язання корейського 
питання.

Більшість газет обмежуються 
лише викладом тексту заяви Ра
дянського уряду, утримуючись 
від власних коментарів. Буржуаз
ні газети твердять, що заява Ра
дянського уряду «скептично зу
стрінута французьким міністер
ством закордонних справ».

Газета «Орор» підкреслює зна
чення, якого надає Радянський 
Союз розв’язанню німецької про
блеми і ставить питання, чи бу
де нова нарада чотирьох великих 
держав «більш успішною».

Газета підкреслює, що заява 
Радянського уряду зустрінута 
«без ентузіазму» у Вашінгтоні і 
Лондоні.

Газета «Юманіте» відзначає, що 
скликання наради з метою мир
ного розв'язання німецької про
блеми насамперед відповідає на
ціональним інтересам Франції.

«Юманіте» вважає, що Фран
ція повинна підтримати пропози

УСПІХИ НАРОДНОГО 
ГОСПОДАРСТВА ПОЛЬЩІ

Підбито підсумки виконання 
народногосподарського плану 
Польської Народної Республіки за 
перше півріччя 1954 року. План 
виробництва валової продукції 
виконаний промисловістю на 
102,8 процента.

Порівняно з першим півріччям 
1953 року виробництво найваж
ливіших видів продукції зросло: 
чавуну — на 18 процентів, сталі 
—на 12 процентів, прокату — 
на 7 процентів, електроенергії— 
на 13 процентів, металорізаль
них верстатів — на 41 процент, 
сільськогосподарських машин і 
знарядь — на 61 процент, бавов
няних і шовкових тканин — на 
10 процентів і так далі.

Значних успіхів досягнуто в 
галузі сільського господарства. 
План весняної сівби виконаний 
на 101 процент. За рахунок ос- 
воєпня перелогових земель зросли 
посівні площі. Селу поставлено 
понад 4 тисячі тракторів і більш 
як 550 комбайнів. До ЗО черв
ня в країні налічувалось 406 
державних машинно-тракторних 
станцій. Число землеробських ви
робничих кооперативів досягло 
9.037. 

ції, висунуті в заяві Радянського 
уряду.

ПАРИЖ, 24. (ТАРС). Агент
ство Франс ІІресс повідомляє, що 
у французькому міністерстві за
кордонних справ відмовилися ко
ментувати заяву Радянського уря
ду доти, поки «міністерство не 
одержить повного тексту цієї за
яви і не вивчить його належним 
чином».

АНГЛІЯ
ЛОНДОН, 24. (ТАРС). Газети 

«Івйінг ньюс» і «Івнінг стан- 
дард» на видному місці першої 
полоси вміщують заяву Радян
ського уряду про Женевську на
раду. Текст заяви був одержаний 
в Лондопі надто пізно, тому 
більшість вчорашніх лондонських 
ранкових газет не могла вмістити 
його.

«Івнінг стандард» вмістила по
відомлення на цю тему під заго
ловком: «Москва закликає до 
проведення нової наради»; «Ів- 
иінг ньюс» — «Росія закликає 
до проведення нової наради вели
ких держав».

Всі газети виділяють ту части
ну заяви, в якій говориться, що 
результати Женевської наради 
«підтверджують впевненість Ра
дянського уряду в тому, що тепер 
у міжнародних відносинах нема 
таких спірних питань, які не мо
гли б бути розв’язані шляхом пе
реговорів і угод».

НЬЮ-ЙОРК, 24. (ТАРС). За 
повідомленням кореспондента га
зети «Нью-Йорк тайме» Міддлтон 
з Лондона, «в Англії посилюється 
кампанія на користь відновлення 
переговорів з Радянським Союзом 
у питанні про створення об’єд
наної і нейтральної Німеччини. 
Заява Радянського уряду про Же
невську нараду була сприйнята 
багатьма лейбористами як доказ

В країнах народної демократії
МЕХАНІЗАЦІЯ 
СІЛЬСЬКОГО 

ГОСПОДАРСТВА 
РУМУНІЇ

10 років тому понад 3/4 селян 
Румунії обробляли землю такими 

Польська Народна Респуб
ліка. Будівництво металургійного 
комбінату „Нова Гута“ ім. В. І. 
Леніна під Краковом швидко йде 
вперед. На комбінат уже прибу
вають перші транспорти з заліз
ною рудою. В найближчий час 
стане до ладу перша доменна піч.

На знімку: розвантаження транс
порте руди на комбінаті.

реальної можливості для досягнен 
ня угоди, що дозволила б уникну 
ти озброєння Німеччини, яке ста 
все більш непопулярним в усі 
країнах...».

НІМЕЧЧИНА
БЕРЛІН, 24. (ТАРС). . ^еці 

ка прогресивна громадськість і 
задоволенням зустріла заяву Ра 
дянського уряду про Женевськ: 
нараду. Всі берлінські демокра 
тичні газети опублікували сьо 
годі повний текст заяви Рдіян 
ського уряду під великим ’заго 
ловками: «Женева вказує мирни 
шлях» («Нейє цейт»), «Женев 
ська угода має величезне значен 
ня» («Трібюне») і т. д.

Для реакційних газет заява Ра 
дянського уряду послужила при 
водом до чергових нападок н; 
миролюбну політику Радянськоп 
Союзу, Китайської Народної Рес 
публіки і країн народної демокра 
тії.

Американська газета «Ді нейі 
цейтунг», що зустріла з явиш 
невдоволенням угоду про віднов 
лення миру в Індо-Китаї, розці 
нила заяву Радянського уряду яі 
«пропаганду».

Перекручуючи факти, «Ді ней< 
цейтунг» намагається нерекона 
ти читачів у тому, що не США 
країни, які їх підтримують, булі 
винні в тому, що на Берлінськії 
нараді не вдалося добитися роз 
в’язання німецької проблеми, і 
нібито Радянський Союз.

Газета «Дер тагесшпігель», ви 
кладаючи заяву Радянського уря 
ду, безглуздо приписує Радян
ському Союзові намір зберегті 
розкол Німеччини шляхом здійс 
нення плану створення загально 
європейської системи колективно' 
безпеки.

примітивними знаряддями, яі 
мотика і соха. Сотні тисяч селян 
ських господарств не мали тяг 
лової худоби.

Докорінно змінилось станови 
ще в сільському господарстві Ру 
мунії після встановлення народ 
ної влади. З 1951 року почалось 
серійне виробництво гусеничний 
тракторів «ЕД-35», які виготов 
лаються за радянською технічно» 
документацією.

В цьому році промисловісті 
Румунії поставить МТС і держав 
ним сільським господарствам по 
над 1.600 гусеничних тракторів 
більш як 2.500 культиваторів 
жаток-снопов’язалок, понад 1.30І 
молотарок, 1.000 тракторних плу 
гів і сівалок.

Велику допомогу подає Радян 
ський Союз Румунській Народнії 
Республіці. Тільки в цьому роц 
сільське господарство Румуні 
одержало велику кількість радян 
ських самохідних сінокосарок 
бавовнозбиральних машин, сіва 
лок, культиваторів, тракторів різ 
них типів, вантажних автомобі 
лів та інших машин. На поля? 
Румунії працює тепер близькі 
800 комбайнів.

(ТАРС).

Редактор В. МАЛЕІІКО.
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Пролетарі всіх країн, єднайтеся! Рік іидаиня ХХУ-й

СТАЛІНСЬКИЙ
ПРАПОР

ОРГАН ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО МІСЬККОМУ ТА РАЙКОМУ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ, МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД 

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Прийом Г. М. Маленковим
Посла Республіки Індонезія 

Субандріо
28 липня Голова Ради Міністрів СРСР Г. М. Маленков 

прийняв Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки 
Індонезія в СРСР Субандріо.
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> Відвідання керівниками
партії і уряду СРСР Всесоюзної 

ч сільськогосподарської виставки
25 липня керівники партії і 

уряду Радянського Союзу товари
ші К. Є. Ворошилов, Л. М. Кага- 
нович, Г. М. Маленков, А. І. Мі- 
коян, В. М. Молотов, М. 3. Са- 
буров, М. С. Хрущов і М. М. 
ІИаталін відвідали Всесоюзну 
сільськогосподарську виставку, 
оглянули павільйони, споруди, 
ділянки експонатних посівів і 
посадок, а також сад. і тварин
ницькії ферми.

Керівників партії і уряду су
проводили і давали пояснення 
голова Головного комітету Все
союзної сільськогосподарської 
виставки, міністр сільського гос
подарства СРСР І. 0. Бенедіктов 
і директор виставки академік 
М. В. Цицин.

У павільйонах, на ділянках 
експонатних посівів і на тварин
ницьких фермах передовики 
сільського господарства — учас
ники виставки розповіли про 
свої досягнення і про представ
лені на виставці експонати.

Товариші К. Є. Ворошилов, 
Л. М. Каганович, Г. М. Маленков, 
А. І. Мікоян, В. М. Молотов, М. 3. 
Сабуров, М. С. Хрущов і М. М. 
ІИаталін докладно ознайомилися 
з Головним павільйоном, павіль
йоном Механізації і електрифіка
ції сільського господарства, па
вільйонами Української РСР, Ка
захської РСР, Грузинської РСР, 
Вірменської РСР, Азербайджан
ської РСР, Естонської РСР, Лат
війської РСР іі павільйоном вод
ного господарства.

Керівники партії і уряду від
значили, що Всесоюзна сільсько
господарська виставка широко ві
дображає зростання і досягнення 
соціалістичного сільського гос
подарства, успіхи в розвитку кол
госпного і радгоспного виробниц
тва. Вона являє собою прекрасну 
школу передового досвіду і до
сягнень сільськогосподарської на
уки. Широке впровадження в 
практику роботи всііх колгоспів, 
машинно-тракторних станцій і 

радгоспів досвіду учасників вис
тавки буде могутнім джерелом 
дальшого піднесення сільського 
господарства СРСР. Міністерство 
сільського господарства СРСР і 
Міністерство радгоспів СРСР, міс
цеві партійні, радянські, сіль
ськогосподарські органи повинні 
використати Всесоюзну сільсько
господарську виставку для широ
кої пропаганди і впровадження 
у виробництво передового досвіду 
і досягнень науки, підготовки 
кваліфікованих кадрів і розгор
тання соціалістичного змагання 
між колгоспами, МТС, радгоспами 
і всіма працівниками сільського 
господарства.

Керівники партії і уряду звер
нули увагу на необхідність шир
шого показу і пропаганди досвіду 
передових колгоспів і радгоспів, 
які вміло використовують кожний 
гектар землі і одержують макси
мальну кількість продукції на 
100 гектарів ріллі, лук і пасо
вищ.

Увагу керівників партії і уря
ду привернув представлений на 
виставці досвід передових колгос
пів, радгоспів, районів, які доби
лися високої врожайності зерно
вих культур, забезпечили достро
кове викопання зобов’язань пе
ред державою іі продали в по
рядку закупівель велику кіль
кість хліба. Кореновський район, 
Краснодарського краю, що йде на 
виставці широким показом, добив
ся в 1952—1953 рр. середнього 
врожаю зернових по 21,8 центне
ра з гектара на площі 29.350 
гектарів. Верхньо-Уральський ра
йон, Челябінської області, в 1953 
році одержав урожай ярої пше
ниці з площі 60 тисяч гектарів 
по 19,7 центнера з кожного гек
тара. Радгосп «ІІетронавлов- 
ский» цього ж району з площі 
18,7 тисячі гектарів зібрав по 
22,4 центнера ярої пшениці з 
гектара. У павільйоні Казахської 
РСР показаний досвід освоєння 
цілинних земель передовими кол
госпами і радгоспами. Колгосп 

«Путь к свету», Рузаєвського ра
йону, Кокчетавської області, в 
1953 році на цілинних землях 
зібрав ярої пшениці по 29 цент
нерів з гектара на площі 716 
гектарів.

У павільйоні Механізації і 
електрифікації сільського госпо
дарства були оглянуті найновіші 
типи і марки тракторів та сіль
ськогосподарських машин, що 
відображають багату різноманіт
ність потужної техніки, якою 
промисловість оснащує соціаліс
тичне сільське господарство. Го
ловному комітетові і дирекції вис
тавки було вказано на необхід
ність ширше представити в па
вільйоні також машини іі знаряд
дя для обробітку цілинних зе
мель.

На ділянках експонатних по
сівів зернових культур академік 
М. В. Цицин познайомив з виве
деним ним і його співробітника
ми сортом ншенично-пирійного 
гібрида № 1, врожай якого на де
монстраційній ділянці чекають до 
70 центнерів з гектара. Тут же 
академік Цицин показав ділянку, 
на якій був успішно проведений 
дослід весняного скошування 
пшенично-пирійного гібрида спо
чатку на зелений корм худобі, а 
після відростання — на зерно. 
Міністерству радгоспів СРСР і Мі
ністерству сільського господарс
тва СРСР запропоновано більше 
поширити цей сорт на полях рад
госпів і колгоспів, з урахуванням 
грунтових і кліматичних умов 
різних зон країни.

На овочевій ділянці керівника
ми партії і уряду були огляну гі 
квадратно-гніздові посадки кар
топлі й овочевих культур, різно
манітні високоврожайні сорти 
овочевих а баштанних культур. 
Докладно оглянуті сад і ягідни
ки, які займають площу понад 7 
гектарів і які зараз рясно плодо
носять.

З великим інтересом були огля
нуті на виставці високопродук
тивні тварини різних порід. У 
розділі колгоспних тваринниць
ких ферм Герод Соціалістичної 
Праці зоотехнік колгоспу «XII 
Октябрь», Костромського району, 
Костромської області, А. М. Лі
щенко показала керівникам пар
тії і уряду стадо корів ферми кол
госпу із середнім удоєм по 5,012 
кілограмів молока на корову.

Зоотехнік колгоспу «Новая 
жизнь», Холмогорського району, 
Архангельської області, П. Є. Фо- 
міна показала стадо корів холмо
горської породи. У цьому колгоспі 
на кожні сто гектарів ріллі, лук 
і пасовищ е по 17 корів з серед
нім удоєм по 4.615 кілограмів від 
корови. У 1953 році колгосп «Но
вая жизнь» одержав на кожні 
100 гектарів ріллі, лук і пасовищ 
по 762 центнери молока.

Керівники партії і уряду роз
мовляли з колгоспниками і робіт
никами радгоспів — учасниками 
виставки, які виростили і пред
ставили на виставку тварин з 
рекордною продуктивністю.

Герой Соціалістичної Праці, де
путат Верховної Ради СРСР дояр
ка колгоспу «Більшовик», Золо
тоніського району, Черкаської 
області, б. А. Кириченко показа
ла групу корів, від кожної з яких 
вона в 1953 році надоїла в се
редньому по 7.865 кілогра
мів молока. Доярка колгоспу ім. 
Кірова, Мало-Дівицького району, 
Чернігівської області, М. Н. 
Стельмах показала корову «Зозу
ля», яка дала 12 тисяч 783 кі
лограми молока за лактацію. Дві
чі Герой Соціалістичної Праці 
бригадир радгоспу «Караваєво» 
Л. Л. Іванова іі доярка цього рад
госпу Г. І. Смирнова розповіли 
про представлену на виставці гру
пу корів костромської породи, се
ред яких особливо виділяється ко
рова «Комса» з річним удоєм 
13.572 кілограми молока.

У розділі тваринництва вис
тавки були також оглянуті експо
нати високопродуктивних овець, 
свиней і найкращих представни
ків порід коней, яких розводять 
в СРСР.

У павільйоні «Вівчарство» осо
бливо виділяється баран № 171 
кавказької породи, який нале
жить колгоспові «Красний буден- 
новец», Лєвокумського району, 
Ставропольського краю. Жива ва
га цього барана — 126 кілогра
мів, річний настриг тонкої вовни 
—23,2 кілограма.

Радгосп «Венцьі—Заря», Крас
нодарського краю, подав на вис
тавку кнура «Самоучка», живою 
вагою в 530 кілограмів.

У конюшнях виставки був по
казаний жеребець «Сатир» ра
дянської породи возовиків з кол
госпу «День урожая», Починков- 
ського району, Арзамаської облас
ті, який встановив рекорд по 
вантажопідйомності: він провіз 
15 тонн 453 кілограми вантажу. 
Жеребець «Квадат» орловської 
рисистої породи з 1-го Москов
ського кінного заводу має швид
кість на дистанцію 1.600 метрів 
— 2 хвилини 8 секунд.

Оглянуто було також багато 
інших експонатів виставки.

Керівники партії і уряду від
значили велику роботу, проведе
ну колективом працівників вис
тавки по її будівництву, оформ
ленню і озелененню.

Відзначена також велика робо
та, проведена місцевими партій
ними, радянськими і сільськогос
подарськими органами по добору 
учасників виставки і підготовці 
експонатів. Керівники партії і 
уряду висловили впевненість у 
тому, що Всесоюзна сільськогос
подарська виставка сприятиме 
дальшому піднесенню всіх галу
зей сільського господарства, як
найшвидшому створенню в Ра
дянській країні достатку сільсько
господарських продуктів.

Москва. Всесоюзна сільськогосподарська виставка. 1. Павільйон „Поволжя". 2. Павільйон „Естонська РСР“. 3. На виставці споруджена внутрішня кільцева тролейбусна 
лінія Для обслужування цього маршруту завод ім. Урицького (м. Енгельс) випустив спеціальні комфортабельні машини. На знімку: тролейбуси для ВСГВ.

Прескліше ТАРС.
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Подавати дійову шефську допомогу колгоспам
Збори міського партійного активу

Червневий Пленум ЦК КПРС, 
розглядаючи питання про підсум
ки весняної сівби, догляд за по
сівами, про підготовку до збиран
ня врожаю і забезпечення вико
нання плану заготівлі всіх сіль
ськогосподарських продуктів у 
1954 році, підвів перші підсум
ки виконання рішень вереснево
го і лютнево-березневого Плену
мів ЦК КПРС, спрямованих на 
дальше круте піднесення всіх га
лузей сільського господарства 
СРСР.

Пленум ЦК КПРС відзначив, 
що, не дивлячись на складні клі
матичні умови минулої весни, 
колгоспи, МТС і радгоспи прове
ли весняну сівбу більш організо
вано, ніж торік, підвищили 
якість сільськогосподарських ро
біт, значно перевиконали план 
сівби ярих. Цього року вперше в 
широких масштабах застосовано 
передові методи сівби—квадрат
но-гніздова, і квадратна посадка 
просапних культур, вузькорядна 
і перехресна сівба зернових куль
тур і т. д.

Успішно виконується велич
на програма освоєння цілинних і 
перелогових земель.

Успіхи колгоспів, МТС і рад
госпів, одержані в боротьбі за 
здійснення грандіозної програми 
дальшого розвитку сільського гос
подарства, показують, які великі 
можливості і резерви закладені в 
соціалістичному сільському гос
подарстві, як ці резерви при на
лежній організаторській діяль
ності партійних організацій мож
на привести в дію в інтересах 
дальшого розвитку землеробства 
і тваринництва.

Комуністична партія вчить, що 
дальше круте піднесення всіх га
лузей сільського господарства — 
всенародна справа. Вирішити її 
можна тільки спільними зусил
лями трудового селянства, робіт
ничого класу, радянської інтелі
генції.

Ось чому одним з найважливі
ших обов’язків колективів про
мислових підприємств, партійних 
організацій в постійне, неослабне 
подання дійової шефської допомо
ги колгоспам, радгоспам і МТС у 
справі вирішення загальнонарод
ного завдання.

28 липня відбулися збори місь-' 
кого партійного активу, який об
говорив питання про підсумки 
весняної сівби, догляд за посіва
ми, підготовку до збирання вро
жаю і забезпечення виконання 
плану заготівель всіх сільсько
господарських продуктів у 1954 
році. З доповіддю по цьому пи
танню виступив голова виконкому 
міської Ради депутатів трудящих 
т. Харитонов. Доповідач відзна
чив, що трудящі підприємств на
шого міста, як і всієї країни, від
гукнувшись на постанови верес
невого і лютнево-березневого Пле

„Дамо
Під таким заголовком в газеті 

«Сталінський прапор» від 9 лип
ня ц. р. було надруковано кіль
ка кореспонденцій шахтарів, які 
викривали причини, що заважа
ли підвищенню продуктивності 
праці на шахті № 2-3.

Як повідомив секретар парт- 

нумів ЦК КПРС, взяли шефство 
над рядом колгоспів і МТС Олек
сандрійського, Петрівського і Но
во-Празького районів і за мпнулий 
час подали значну допомогу в 
справі їх організаційного і госпо
дарського зміцнення.

Силами міського партійного 
активу й інтелігенції для трудя
щих підшефних районів прочита
но 209 лекцій і доповідей на різ
ні теми, дано 38 концертів ху
дожньої самодіяльності, проведе
но 4 вечори, присвячених дружбі 
народів СРСР і великому націо
нальному святу—300-річчю воз
з’єднання України з Росією, кіль
ка читацьких конференцій, семі
нарів агітаторів та інше.

Колективи підприємств міста за 
цей час виготовили і передали в 
колгоспи і МТС механізмів, ін
струменту та інших металовиро
бів на суму близько 900 тисяч 
карбованців, збудув’али чотири 
теплиці для вирощування овочів, 
обладнали поливні системи загаль
ною площею 300 гектарів, елек
трифікували іі механізували тру
домісткі процеси на 6 тварин
ницьких фермах, 7 токах і т. д. 

і Крім того, колгоспам подана де
яка допомога в обробітку посівів, 
збиранні врожаю, заготівлі кор
мів тощо.

Однак зроблено в цій справі ще 
мало. Деякії керівники промисло
вих підприємств і секретарі пар
тійних організацій несерйозно, не 
по-партійному підходять до' орга
нізації дійової шефської ДОПОМО
ГИ колгоспам і МТС.

Товариші, які виступили по 
доповіді, ділились досвідом шеф
ської роботи, розповідали про не
доліки і вказували шляхи для по
ліпшення допомоги промислових 
підприємств колгоспам, МТС і рад
госпам у справі успішного вико
нання завдань, поставлених пе
ред радянським народом червне
вим Пленумом ЦК КПРС.

У своєму виступі секретар 
парторганізації деревообробних 
майстерень Димитровського трес
ту т. Левченко розповів, як вони 
здійснюють шефство над колгос
пом ім. Чапаєва, Петрівського 
району.

—Насамперед,—сказав віін,— 
ми глибоко роз’яснили хліборо
бам рішення вересневого і лютне
во-березневого Пленумів ЦК 
КПРС, тісно пов’язали свої бесі
ди з тими завданнями, які повин
ні вирішувати хлібороби. Крім то
го, ми подаємо практичну допомо
гу хліборобам в будівництві, ме
ханізації, збиранні врожаю, заго
тівлі кормів і т. д. Члени парт- 
бюро регулярно відвідують кол
госп, знайомляться з станом справ 
і подають необхідну допомогу. 
Для більш конкретної роботи ми 
практикуємо проведення партій
них зборів, де обговорюємо пи

тання шефства з участю представ

СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУПІВ

країні більше
бюро шахти т. Іванов, критика 
визнана правильною. Матеріали 
газети обговорені на зборах робіт
ників дільниць, нараді інже
нерно-технічних працівників і 
партійному бюро.

22 липня проведені партійні

вугілля"
збори, на яких обговорено питан
ня посилення масово-політичної 
роботи серед гірників та про під
вищення продуктивності праці. 
Особлива увага була приділена по
ширенню досвіду кращих вироб
ничників.

ників колгоспу. Це дає добрі нас- 
, ЛІІДКИ.

Начальник Байдаківського ву
глерозрізу доповів активу про ро
боту, проведену в під
шефному колгоспі «Шлях до 
комунізму », Олександрійського 
району. Він вказав, зокрема, на 
дружбу, яка з кожним днем зміц
нюється між хліборобами і гірни
ками. Колгосп нині відкриває на 
розрізі лоток для продажу свіжих 
овочів.

Актив вказав на недооцінку 
шефської допомоги колгоспам з бо
ку керівників Семенівської бри
кетної фабрики (директор т. Са- 
мохотін, секретар парторганізації 
т. Корона), артілі «Червона виши
вальниця» (голова правління 
т. Логвинов) та ще деяких.

Велику увагу актив приділив 
питанню своєчасного виконання 
державного плану заготівель і‘за- 
купок сільськогосподарських про
дуктів в 1954 році. Це вимагає 
не лише великого напруження сил 
хліборобів і працівників заготі
вельних органів, але й працівни
ків торгівлі, які повинні своє
часно підготувати матеріально- 
технічну базу до заготівель, пере

робки і зберігання овочів і картоп
лі, необхідних для постачання 
трудящих міста і робітничих се
лищ.

Між тим, в цій справі у відді
лі робітничого постачання Димит
ровського тресту і змішторзі дале
ко не все гаразд. Це призвело до 
того, що місто і робітничі селища 
нині не забезпечуються достатком 
овочів та незадовільно йде підго
товка до заготівлі їх на зиму.

Партійні організації повинні 
посилити шефську допомогу кол
госпам і МТС, спрямувати всю ма
сово-політичну роботу на широке 
роз'яснення хліборобам і механі
заторам постанови червневого 
Пленуму ЦК КПРС і допомогти їм 
своєчасно провести збирання вро
жаю, виконати державні плани 
заготівель, нагромадити достаток 
кормів громадському тварин
ництву і закласти міцний фун
дамент врожаєвп 1955 року.

Про хиби в організації шеф
ської допомоги говорили в своїх 
виступах працівник міськвикон
кому т. Уманський, секретар 
парторганізації шахти А» 2-3 
т. Іванов, заступник голови міськ
виконкому т. Срібний, секретар 
парторганізації рудоремонтного 
заводу т. Ключников, секретар 
міськкому КП України т. Луцен- 
ко та інші. Всього виступило по 
доповіді 12 чоловік.

Міський партійний актив прий
няв постанову, в якій намічено 
заходи по посиленню допомоги 
підшефним колгоспам і МТС, 
спрямованої на виконання рі
шень червневого Пленуму ЦК 
КПРС.

Соціалістичне змагання на честь 
Дня шахтаря

ДОСТРОКОВО ВИКОНАЛИ 
СЕМИМІСЯЧНИЙ ПЛАН

28 липня колектив шахти № 2-3 достроково виконав 
завдання, розраховане на с,ім місяців. Середньодобовий ви
добуток палива зріс у порівнянні з відповідним періодом 
минулого року на 5,6 процента, продуктивність праці ро
бітників підвищилась на 6 процентів. За рахунок зниження Д 
собівартості вугілля зекономлено понад 400 тисяч карбо*^ | 
ванців.

Кращих успіхів у соціалістичному змаганні добились 
дільниці № 5 (начальник т. Ярмолюк) і № 3 (начальник 
т. Чернега). Вони видали понад семимісячний план 3 еше
лони вугілля.

На шахті самовідданою працею відзначаються навало
відбійники Микола Рибак, Іван Щербаченко, Микола Дуд- 
ник. Вони виконують норми на 180—200 процентів. 4г

Злагоджено працюють зміни дільничних майстрів 
тт. Якубовського і Осгашко. На їх рахунок щодня запи
сується по 300—400 тонн надпланового вугілля.

Успішно здійснюють соціалістичні зобов'язання, взяті 
на честь Дня шахтаря, слюсарі Андрій Горбань, Григорій 
Додатко і інші. Завдяки їх сумлінному ставленню до своїх 
обов'язків у вибоях не буває жодної затримки або полом
ки механізмів.

* * *
Три дні перевозять вантажі в рахунок серпня тру

дівники залізничної контори тресту „Олександріявугілля". 
Завдяки зниженню собівартості тонно-кілометра зеконом
лено понад 1 мільйон карбованців.

Впровадження передових методів—водіння великова
гових составів і швидкісна обробка поїздів допомогли за
лізничникам відправити додатково до семимісячного плану 
понад 20 ешелонів з вугіллям і брикетом.

* * *

Цегельний завод № 2 Димитровського тресту на 4 дні 
раніше строку виконав семимісячний виробничий план. Для 
будов міста і машинно-тракторних станцій відправлено 
понад завдання сотні тисяч штук цегли.

Змагаючись на честь Дня шахтаря, колектив збіль
шує випуск продукції, добивається поліпшення техніко- 
економічних показників^

Мій досвід роботи
Підвищені соціалістичні зобо

в'язання взяв на себе колектив 
рудоремонтного заводу, вступаю
чи в змагання на честь Дня шах
таря. Успіх у змаганні залежить 
від кожного з нас, від нашої са
мовідданої, творчої праці. Ось 
чому я прагну з дня на день під
вищувати свій виробіток, удос
коналюю прийоми роботи.

Щоб працювати продуктивно, 
максимально використовувати 
кожну хвилину, треба, перш за 
все, правильно організувати своє 
робоче місце. Моя шафа знахо
диться на такій віддалі, щоб по
трібні інструменти можна було 
дістати, не роблячи зайвих рухів.

Всередині шафи влаштовані 
три полиці: на верхній з них ле
жать різці, на середній—ключі, 
перехідні втулки, шабер, терпу
ги, на нижній — упори, оправ
ки й іншіі пристосування, які 
рідко замінюються в процесі ро
боти.

Раніш дуже багато часу в ме
не відбирало встановлення ходо
вих різців, тепер вони лежать 
разом з вставленими прокладка
ми. Це дозволяє при необхідності 
швидко їх пускати в хід.

Зажимний інструмент і при
стосування мають велике значен
ня для економії часу і надійності 
кріплення, тому трьох-і чоти- 
рьохкулачкові патрони, які є в 
моєму розпорядженні, тримаю в 
абсолютній справності. Велику 
увагу приділяю догляду за вер
статом: слідкую за рівнем масти- 
ла, перевіряю всі деталі.

Я придивився, що деякі токарі 
неправильно закріплюють деталь 
в патроні. Тому їм доводиться йо
го вирівнювати молотком або 
болванкою. Це призводить до пе
редчасного виходу верстату з ла
ду. Особливо швидко зношується 
при такому ставленні трьохку- 
лачковий патрон і підшипники 

шпинделя. Внаслідок порушуєть
ся регулювання деталей, виникає 
брак. Я цього уникаю. Міцно за
тискую деталь в патроні, вирів
нюючи її руками доти, доки рейс 
мус не покаже потрібного на
прямку.

У пас, ремонтників, робота різ
номанітна. За одну зміну дово
диться виконувати кілька зав
дань. Це вимагає від верстатни
ків мати різні види різців. Я 
прагну завжди приготувати їх 
вчасно. Практикую такий метод. 
В процесі зміни виявляю у май
стра, що буду робити завтра. Це 
допомагає мені заготовити необ
хідні різці, детально вивчити 
креслення, критично вивчити за
проектовані технологічні процеси 
виготовлення деталей, знайти 
шляхи, якіі б скоротили час на 
обробку.

На обертаючому центрі вико
ную обдирочні роботи. Зручно та
кож проточувати фланці, шайби 
і інші деталі набором декількох 
заготовок без затиску в патрон.

Застосування обертаючого цен
тра не тільки сприяє роботі на 
підвищених режимах різання, але 
й дає можливість економити ма
теріал, час.

В ці дні, несучи трудову вах
ту на честь шахтарського свята, 
значно підвищив продуктивність 
праці. Якщо раніш я давав 160 
—170 процентів змінного завдан
ня, то тепер — 180—200 про
центів.

Кожний робітник може працю
вати високопродуктивно, добива
тися відмінної якості продукції, 
зниження її собівартості. Чим 
ефективніше будемо викорис
товувати обладнання, тим більше 
дамо продукції рідній Батьківщи
ні, тим швидше виконаємо зав
дання п’ятої п’ятирічки.

В. СПИЧКА,
токар рудоремонтного заводу.



П'ятниця, ЗО липня 1954 р. СТАЛІНСЬКИЙ ПРАПОР З

Україна на Всесоюзній 
сільськогосподарській виставці

ЗА ДОСТАТОК ПРОДУКТІВ 
ТВАРИННИЦТВА

1 серпня, в столиці нашої 
Батьківщини—Москві, відкриває

ться Всесоюзна сільськогосподар
ська виставка. Досягнення сіль
ського господарства Радянської 
України демонструватимуться на 
виставці в павільйоні Україн- 

РСР, а також в 32 галузе
вих павільйонах. Широким пока
зом на виставці представлені по
над 180 районів, МТС, колгоспів і 
радгоспів, 735 майстрів рослин
ництва і тваринництва, 186 нау- 
^іо-дослідних закладів.
^Індустріально-колгоспна Укра
їна — одна з найбільших жит
ниць Радянського Союзу. Особли
во велике місце вона займає у 
виробництві озимої пшениці. Пло
ща посіву цієї найважливішої 
культури в республіці зросла по
рівняно з довоєнним часом більш 
як на 2,5 мільйона гектарів. Ши
роким показом на виставці бу
дуть представлені Осипенківський 
район, Запорізької області, який 
зібрав у 1952—1953 рр. на пло
щі 28 тисяч гектарів по 20 цент
нерів пшениці з гектара, Марій
ська МТС, Сталінської області, 
яка добилася за ці роки такого ж 
урожаю в усіх обслужуваних 
колгоспах, артілі ім. Будьонного, 
Березівського району, Одеської 
області, яка одержала пшениці по 
23,5 центнера з гектара, та ряд 
інших.

Велике досягнення у вирощу
ванні найважливішої зернофураж
ної культури—кукурудзи пока
жуть на виставці майстри висо
ких урожаїв. Серед них — Герої 
Соціалістичної Праці — М. 0. 
Озерний з колгоспу «Червоний 
партизан», Лихівського району, 
Дніпропетровської області, та 
Г. М. Ладані з сільгоспартілі 
ім. Леніна, Мукачівського району, 
Закарпатської області. В 1952— 
1953 рр. вони зібрали на ділян
ках своїх ланок більш як по 60 
центнерів кукурудзи з гектара.

Важлива роль належить Укра
їні у вирощуванні буряків. Пло
ща посіву цієї культури в рес
публіці перевищила в нинішньому 
році один мільйон гектарів. В

Не допускати осідання зерна на токах
На току першої рільничої 

бригади колгоспу «Заповіт 
Леніна» лежать чотири ворохи 
хліба.

Завідуючий током Євсей Егоров 
виписує квитанцію. Минає де- 
сять-п’ятнадцять хвилин. Пер
ша машина від’їжджає і лише 
тоді розпочинається вантаження 
іншої машини. П’ять вантажни
ків однією мірницею з-під віялки 
повільно засипають кузов. Через 
50 хвилин на машину висипає
ться остання мірниця зерна. Єго- 
ров знову береться за олівець ви
писувати квитанцію. Через годи

Готуючись до збирання вро
жаю, колгоспники сільгоспартілі 
ім. Леніна (Протопопівка) особли
ву увагу приділили механізації 
очистки та вантаження зерна, що 
раніше було тут вузьким місцем.

З допомогою електроенергії 
повністю механізовано 4 віялки 
і дві сортировки. Це дало змогу 
вивільнити для інших робіт 20 
колгоспників і вдвічі збільшити

*
Розмова з міністром сільського 

господарства УРСР 
тов. М. С. СПІВАКОМ

♦
1953 році близько 150 буряків
ничих ланок колгоспів зібрали 
більш як по 500 центнерів буря
ків з гектара. Учасник виставки 
—колгосп ім. Мічуріна, Глобин- 
ського району, Полтавської об
ласті, одержав у 1952 - 1953 рр. 
з гектара по 372 центнери цієї 
культури на всій площі посіву. 
Ланкова сільгоспартілі ім. Куй- 
бишева, Сквирського району, Ки
ївської області, Герой Соціаліс
тичної Праці 0. Швидка зібрала 
в середньому за ці роки по 653 
центнери буряків з гектара, лан
кова колгоспу «Шлях до кому
нізму», Дубов’язівського району, 
Сумської області, Г. Т. Руденко— 
по 614 центнерів.

Багато сільгоспартілей і майст
рів рослинництва поділяться дос
відом вирощування високих уро
жаїв льону, конопель, тютюнів, 
махорки, хмелю та інших техніч
них культур.

В республіці проводиться вели
ка робота по підвищенню врожай
ності овочів і картоплі. Свої ус
піхи продемонструють багато ово
чівників, в тому числі овочівники 
колгоспу «Хвиля революції», Ге- 
нічеського району, Херсонської 
області, які виростили в 1952— 
1953 рр. по 380 центнерів ка
пусти, 296 центнерів огірків і 
332 центнери помідорів з гекта
ра. Досвід вирощування високого 
врожаю картоплі демонструвати
муть учасники виставки — лан
кова колгоспу ім. Сталіна, Чор
нобильського району, Київської 
області, С. Д. Пелагеча, яка зіб
рала по 535 центнерів з гектара, 
ланкова сільгоспартілі ім. 1 Трав
ня, Радомишльського району, Жи
томирської області, М. С. Худо- 
лій та інші.

Успіхи в розвитку громадсько
го тваринництва і підвищенні йо
го продуктивності покажуть Стри- 
жавська МТС, Вінницької області, 
яка добилася в обслужуваних кол

ну відправляється на елеватор і 
ця автомашина.

— Отак, — говорить вантаж
ник Василь Матвієць, — замість 
15 хвилин ми завжди простоюємо 
під вантаженням не менше го
дини.

З 1.500 центнерів хліба, що 
осів на току, до приїзду автома
шини встигають підготувати лед
ве 20—25 центнерів. Дві віялки, 
що працюють вручну, невзмозі 
очистити всього хліба, що надхо
дить з-під комбайнів. Про меха
нізацію очистки зерна тут взага
лі не дбають, хоч для цього є всі 

Безперервним потоком
продуктивність кожної очищу
вальної машини. Зараз пропуск
на спроможність віялки 20 тонн 
на добу замість 7 тонн при ро
боті вручну.

Значно прискорилось також 
вантаження хліба на автомаши
ни. Торік кожну мірницю зерна 
перед навантаженням зважували. 
Це забирало багато часу. Тепер 
по спеціальному самоподавачу 

госпах середнього удою молока за 
два роки по 2.614 кілограмів на 
фуражну корову, колгосп імені 
Леніна, Чемеровецького району, 
Хмельницької області, який одер
жав в середньому по 3.115 кіло
грамів молока на фуражну коро
ву, знатні доярки Герої Соціаліс
тичної Праці: Є. А. Кириченко, 
М. X. Савченко і В. Рева, які на
доїли понад 7 тисяч кілограмів 
молока на фуражну корову своєї 
групи.

Значні успіхи Української РСР 
і в електрифікації сільського гос
подарства. За післявоєнні роки в 
республіці відбудовано і збудова
но понад 4.000 сільських елек
тростанцій. Порівняно з 1940 ро
ком їх потужність збільшилась 
майже в 10 раз. На виставці пред
ставлена Корсунь-Шевченківська 
ГЕС, Київської області. За два ро
ки ця станція виконала план по 
виробництву електроенергії на 
107 процентів і по реалізації — 
на 118 процентів.

Науково-дослідні заклади Украї
ни—учасники виставки—пока
жуть виведені ними високовро
жайні сорти різних сільськогоспо
дарських культур, покажуть нові 
високоефективні прийоми агро
техніки, способи підвищення ро
дючості грунтів у різних зонах 
республіки, нові високопродук
тивні породи племінної худоби.

Всесоюзна сільськогосподар
ська виставка подасть неоціниму 
допомогу в справі якнайшвидшо
го впровадження в колгоспне і 
радгоспне виробництво передового 
досвіду і досягнень радянської 
сільськогосподарської науки. Во
на відіграє величезну роль в ус
пішному здійсненні постанов Пле
нумів ЦК КПРС в питаннях сіль
ського господарства, допоможе 
швидше розв’язати завдання ство
рення в країні достатку сільсько
господарських продуктів, що є 
однією з найважливіших умов ус
пішного здійснення планів кому
ністичного будівництва в нашій 
країні. ,

(РАТАУ).

можливості. Адже є в колгоспі 
приводи кінних молотарок, які 
можна використати для цього.

Погана організація праці на 
очистці та вантаженні зерна, 
нехтування механізацією робіт 
на токах призвела до осідання ве
ликої кількості хліба, до зриву 
графіку хлібоздачі.

Про усунення цих недоліків 
повинен подбати голова правлін
ня колгоспу т. Ковбасенко і се
кретар колгоспної парторганіза
ції т. Сухина.

В. СЕВЕРИН.

з-під віялок зерно подається в 
бункер, звідти розвантажується 
безпосередньо в автомашини. На
вантаження кожної машини з до
помогою цього триває 5—6 хви
лин.

З подвоєною енергією працю
ють зараз колгоспники на очист
ці і транспортуванні зерна на 
державні заготівельні пункти.

К. ТРОФИМОВИЧ.

Тваринники артілі ім. 18 з'їз
ду ВКП(б), борючись за успішне 
виконання рішень лютнево-берез
невого та червневого Пленумів 
ЦК КПРС, взяли на 1954 рік під
вищені зобов’язання по дальшому 
розвитку громадського поголів’я 
худоби і збільшення її продук
тивності.

За перше півріччя в колгоспі 
на кожну фуражну корову надоє
но в середньому по 1.536 літрів 
молока. Піврічний план по надою 
виконано на 107 процентів.

За цей же період державі зда
но в рахунок поставок близько 
49.500 літрів молока, майже на 
18 тисяч літрів більше піврічно
го плану. Крім того, колгосп до
датково здав у держзакупку по
над 66.300 літрів молока.

Колгосп успішно розраховуєть
ся з державою і по інших про
дуктах тваринництва. Річний 
план здачі м’яса виконано на

, Зволікають
соломи

Повільними темпами проходить 
скиртування соломи і полови в 
артілі ім. Володимира Ульянова. 
Тут збирання зернових на площі 
280 гектарів закінчили 25 лип
ня, а скиртування соломи й поло
ви лише з 61 гектара.

На полях цієї артілі скирту
вання розпочато в декількох міс
цях, але жодна скирта не вивер-

Заготовдяємо
Комсомольська організація кол

госпу ім. Сталіна (Ворошиловка) 
створила комсомольсько-молодіж
ну бригаду в складі 15 чоловік, 
які за 3 дні заготовили 6 тонн 
гілкового корму. Рая Вершигора, 
Юра Сагайдак, Микола Ярещен- 
ко, Іван Деркач, Микола Деркач 
та інші значно перевиконують

Іван киває
Свиноферма колгоспу ім. Калі- 

ніна (голова т. Стрілецький) пе
ребуває в занедбаному стані. Ке
рівники артілі не приділяють на
лежної уваги цій галузі тварин
ництва. Вони місяцями не бува
ють на фермі, не цікавляться ро
ботою свинарок, не видають нія
ких кормів для свиней, внаслі
док чого більшість тварин висна
жена, особливо молодняк. Щоб 
запобігти загибелі свиней, ми 
звернулись до Стрілецького з 
просьбою видавати на ферму 
корма.

— Цим питанням займається

Москва. Всесоюзна сільськогосподарська виставка. Типовий 
чотирирядний корівник на 200 корів.

Фото Н. Грановського. Прсскліше ТАРС.

77,2 процента, яєць здано держа
ві 44.700 штук при річному пла
ні 52.600 штук.

Все це є результат наполегли
вої праці всіх трудівників кол
госпу, їх боротьби за виконання 
взятих зобов’язань. В артілі ви
росли десятки передовиків кол
госпного виробництва. Загальною 
повагою користується доярка 
Ганна Кузьмина. Вона за півріч
чя одержала в середньому по 
1.852 літри молока від кожної 
закріпленої корови. По 1.590 — 
1.788 літрів надоїли доярки Полі
на Козинець, Віра Білецька та ба
гато іпших.

Високі показники по вирощу
ванню племінного молодняка ма
ють телятниці Марія Метка, Єв- 
докія Грищенко та інші. Вони 
добиваються середньодобового 
приросту телят у півтора раза 
більше планового завдання.

В. ГРИГОР’ЄВ.

скиртування
і полови

шена. Таким чином, цінний корм 
для громадської худоби псується 
на полі, не зберігається він і в 
скиртах.

Голова артілі т. Рябошапка та 
агроном т. Сабінін не дбають про 
корма для громадського тварин
ництва.

Н. ВАСІН.

гілковий корм
доведені завдання по заготівлі 
цього цінного корму.

Підрахувавши свої можливості, 
ми взяли зобов’язання до 1 серп
ня заготовити ще 15 тонн гілко
вого корму.

В. ЯРЕЩЕНКО, 
бригадир комсомольсько-моло

діжної бригади.

на Петра...
завідуючий фермою Пономаренко, 
— заявив він.

Ми звернулися до Понома- 
репка.

— А я нічого не знаю, мені 
немає від голови ніяких вказівок.

1 ходимо ми від Стрілецького 
до Пономаренка, від Пономаренка 
до Стрілецького, а справи на фер
мі від цього не поліпшуються. 
Таке байдуже ставлення призве
ло до того, що в нашому колгоспі 
за 6 місяців цього року загину
ло 27 голів свиней.

Група працівників свино
ферми колгоспу ім. Калініна.
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ПРОЧИТАЙ ЦЮ КНИГУ

„Релігійні забобони та їх шкода**
Подолання пережитків капіта

лізму в свідомості ЛІОДіЄЙ є одним 
з найважливіших завдань кому
ністичного виховання. У розв’я
занні його велика роль належить 
нашій антирелігійній пропаганді. 
Для поліпшення науково-атеїс
тичної пропаганди партійний, 
комсомольський, профспілковий 
актив потребує антирелігійної лі
тератури, якої випускається ще, 
на жаль, недосить.

Тим більш являє інтерс кни
га II. Павьолкіна «Релігійні забо
бони та їх шкода», випущена 
Держполітвидавом. Це— потріб
ний, корисний посібник. Викорис
товуючи багатий матеріал, автор 
викриває буржуазну ідеологію, 
критикує реліігійні забобони.

Марксизм-ліенінізм учить, що 
релігія являє собою фантастичне, 
перекручене відображення у сві
домості людей реальної дійсності. 
Зміст і форми релігійних уявлень 
змінювались з покоління в поко
ління під впливом історичних 
умов життя людей. Нові суспіль
ні умови приводили до заміни од
них вірувань іншими. Так, при 
первісно-общинному ладі безпо
радність людей перед силами і 
явищами природи породила мно- 
гобожжя —люди обожували яви
ща і предмети природи. З виник
ненням класового суспільства і 
держави склалось уявлення про 
богів, подібних до царів, королів 
та інших земних володарів.

Забобони, що виникли в ре
зультаті безсилля, безпорадності 
первісних людей у боротьбі з 
стихією природи, в дальшому бу
ли використані експлуататорами 
для своїх цілей. Релігія має тіс
ний зв’язок з пануючими гноби
тельськими класами. Церква про
повідує вічність приватної влас
ності на засоби виробництва, не
рівності людей і експлуатації 
людини людиною, закликає на
родні маси до покори і смирення 
перед гнобителями, обіцяючи за 
це райське життя на небесах. Ре
лігія завжди служила експлуата
торам засобом приборкання тру
дящих. Вона освячувала рабство, 
кріпацтво і капіталістичну ка
торгу.

Прикриваючись лицемірним 
прапором «хрестових походів», 
церква завжди допомагала вести 
винищувальні війни, посилати на 
смерть мільйони людей, загарбу
вати і поневолювати народи. Те
пер вірним зброєносцем амери
канського імперіалізму в підго
товці нової світової війни висту
пає католицька церква.

З метою посилення свого впли
ву в масах і розколу робітничого 
руху буржуазія з допомогою ре
лігії нерідко виступає під флагом 
захисників народних інтересів. 
Вона створює окремі партії, спіл
ки жінок і молоді. Такі, наприк
лад, католицькі партії у Фран

СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУПІВ
Формалізм губить живу справу"

В газеті «Сталінський прапор» 
від 4 липня ц. р. в статті «Фор
малізм губить живу справу» пові
домлялося про занедбаність ке
рівництва соціалістичним зма
ганням з боку профспілкового ко
мітету будівельного управління 
Димитровського тресту.

Як повідомив секретар партбю- 

ції, Італії, Західній Німеччині, 
Австрії, що іменують себе «хри
стиянськими соціалістами». Ці 
партії є оплотом імперіалістич
ної реакції, найлютішими воро
гами трудящих.

У книзі зібрані численні мате
ріали про підривну діяльність 
релігійних організацій у капіта
лістичних країнах проти прогре
сивних сил. Особливо реакційну 
роль відіграють католицька цер
ква і Ватікан на чолі з папою 
римським. Ватікан активно спів
робітничав з німецькими та іта
лійськими фашистами, схвалював 
їх варварські війни проти наро
дів Європи і народів СРСР. Те
пер він підтримує реакційні прав
лячі кола Австрії, Франції, Італії, 
служить своїм новим хазяям — 
американським імперіалістам, ве
де підривну роботу проти країн 
народної демократії. Про це свід
чать матеріали судових процесів 
над верхівкою католицької церк
ви у Празі, Варшаві, Будапешті 
і т. д.

Марксизм - ленінізм пояснює 
живучість релігії в експлуата
торському суспільстві соціальни
ми причинами. «Соціальна при
давленість трудящих мас, — пи
сав В. І. Ленін, — позірна ціл
ковита безпорадність їх перед 
сліпими силами капіталізму, 
який спричиняє щодня і щого
дини в тисячу раз більше най- 
жахливіших страждань, иайди- 
кіших мук рядовим робочим лю
дям, ніж усякі надзвичайні по
дії, як-от війни, землетруси 
і т. д., —ось у чому найглибший 
сучасний корінь релігії», (Тв., 
т. 15, стор. 357).

В нашій країні, де знищений 
капіталізм і збудований соціа
лізм, де люди стали господарями 
своєї долі, творцями свого щастя, 
нема соціальної, економічної ос
нови для існування релігійних 
забобонів. Проте вони живуть ще 
як пережиток, спадщина мину
лого. Справа в тому, що свідо
мість людей в її розвитку від
стає від їх економічного стано
вища. Не можна також забувати, 
що існує капіталістичне оточен
ня, яке всіляко підтримує і ожив
ляє пережитки старого у свідо
мості людей.

Пережитки релігійного дурма
ну тримаються ще іі в силу звич
ки, старої традиції, недостатньої 
культурності деяких наших лю
дей, в результаті слабої в ряді 
місць науково-освітньої пропаган
ди. Тому необхідно постійно про
водити антирелігійну пропаганду, 
терпеливу і наполегливу ідейну 
боротьбу з релігійними забобона
ми. Незважаючи на окремі хиби, 
книга П. Павьолкіна буде хоро
шою допомогою для пропагандис
тів і агітаторів.

А. КРАСОВ.

ро управління т. Євсютін, крити
ка визнана правильною. Вжито 
ряд заходів для пожвавлення ро
боти. На дільницях проведені 
робітничі збори, взяті соціаліс
тичні зобов’язання по достойній 
зустрічі Дня шахтаря. Наслідки 
змагання зараз висвітлюються 
щодня на дошках показників.

Англія. В місті Хенлей на 
Темзі відбулись традиційні 
міжнародні змагання з акаде
мічної греблі — „Хенлейська 
регата'1. Радянські гребці за
воювали три призи із п‘яти, в 
тому числі головний приз, і 
одержали 15 золотих медалей 
із 18.

На знімку: восьмірка това
риства „Крила Рад" володарка 
кубка „Гранд Челендж Кан“ 
на Темзі.

Прескліше ТАРС.

Виступ Неру
ДЕЛІ, 25. (ТАРС). Як передає 

радіо Делі, відкриваючи сьогодні 
дводенну сесію Всеіндійського ко
мітету партії Індійський націо
нальний конгрес в Аджмірі, пре
м’єр-міністр Індії Неру торкнув
ся питання про іноземні володін
ня в Індії.

Він заявив, що кілька днів то
му патріотичні елементи зайняли 
кілька сіл у португальських во
лодіннях в Індії. В результаті 
португальський уряд обвинуватив 
індійський уряд у тому, що він 
у цьому питанні нібито діяв та
ємно. Неру спростував ці обвину
вачення, підкресливши, що Ін
дія вже заявила про своє бажан
ня розв'язати це питання мирним 
шляхом.

Неру відмітив, що між Індією і 
Францією теж є спірні питання, 
і Індія щиро сподівається, що но
вий прем’єр-міністр Франції при 
розв’язанні цих питань проявить 
таку ж сміливість і здібність, як у 
Женеві. Женевська нарада зроби
ла великий крок вперед і закін
чилась успішно. На думку Неру, 
державні діячі великих держав 
щільно підійшли до питань вій
ни і миру і успішно розв’язали 
одне з них.

Женевська нарада, сказав далі 
Неру, поклала на Індію велику 
відповідальність, і ми прийня
ли її.

Прем’єр-міністр висловив впев
неність, що Індія зуміє успішно 
виконати взяту на себе місію зав
дяки допомозі і добрій волі всьо
го народу. Неру повідомив, що ін
дійські представники головувати
муть у трьох комісіях по нагля
ду за перемир’ям в Лаосі, Кам
боджі і В’єтнамі.

Торкаючись питань внутріш
ньої політики, Неру приділив 
особливу увагу продовольчому 
становищу.

Заява 
Мендес-Франса

ПАРИЖ. (ТАРС). 24 липня 
ввечері глава французького уряду 
Мендес-Франс виступив по радіо 
з черговою промовою. Він заявив, 
що, виконавши своє перше завдан
ня, яке полягало в припиненні 
війни в Індо-Китаї, французький 
уряд повинен тепер приступити 
до розв’язання інших проблем, в 
першу чергу проблеми «економіч
ного і соціального відновлення» 
країни.

Мендес-Франс визнав, що воля 
французького народу була одним 
з головних факторів, які визначи
ли успішне завершення роботи 
Женевської наради в питанні 
Індо-Китаю.

Бандитський напад американської авіації 
на літаки Китайської Народної Республіки

НЬЮ-ЙОРК, 27. (ТАРС). Аме
риканські агентства повідомляють 
про нову серйозну провокацію 
США на Далекому Сході. 26 лип
ня американські військові літаки 
вчинили в районі китайського ост
рова Хайнань піратський напад на 
два китайські літаки і збили їх.

Цей факт визнається в заяві 
державного секретаря Даллеса.

Повідомляється, що американ
ські літаки, які вчинили цей нічим 
не спровокований напад, базува
лись на авіаносці, які були посла
ні в район Хайнаня після інциден
ту з англійським пасажирським 
літаком, збитим помилково китай
ським винищувачем.

Не викликає сумнівів, що аме
риканські військові власті вико
ристали інцидент з англійським 
літаком для провокаційного нападу 
з метою підтримувати стан на
пруженості на Далекому Сході, 
яка помітно ослабла в результаті 
успіху Женевської наради.

ПАРИЖ, 26. (ТАРС). Корес
пондент агентства Франс Пресе 
передає з Лондона:

В добре інформованих колах 
вказали, що заява державного 
департаменту викликала здиву
вання в урядових колах Лондона.

НЬЮ-ЙОРК, 26. (ТАРС). За 
пов ідом л енн ям кореспондента
агентства Ассошіейтед Пресе у 
Лондоні Гевшона, поінформовані 
офіціальні особи вказують, що 
Черчілль і Ідей занепокоєні інци
дентом у районі о. Хайнань (має
ться на увазі напад американ
ської авіації на літаки КНР.— 
Ред.), бо вважають, що цей інци
дент загрожує «не тільки основам 
їх зовнішньої політики, але та
кож і загальному мирові»...

ЛОНДОН, 27. (ТАРС). Англій
ські газети, коментуючи повідом
лення про те, що американські 
літаки збили два китайських лі
таки, висловлюють побоювання, 
що «безрозсудні» дії Сполучених 
Штатів можуть привести до нових 
і більш серйозних інцидентів.

Газета «Манчестер гардіан» пи
ше, Що присутність американських 
винищувачів біля китайського уз
бережжя через 3 дні після інци
денту з англійським літаком може 
мати вигляд провокації.

Дипломатичний оглядач газети 
«Дейлі мейл» відзначає, що «коли 

Олександрійська вечірня школа 
робітничої молоді № 4 (російська) 

провадить набір учнів у 5—10 класи 
на 1954—55 навчальний рік

В школу приймається молодь, яка працює на 
підприємствах та в установах.

Від вступників потрібні такі документи:
Заява, автобіографія, довідка про освіту, справна і харак

теристика з місця роботи, копія свідоцтва про народження.
Особи, що не мають документа про освіту або мають 

перерив у навчанні більше двох років, складають вступні ек
замени з 10 по 25 серпня.

Прийом заяв до 10 серпня щоденно з 18 до 21 години ве
чора в приміщенні педучилища по вул. Діброви, 19.

ДИРЕКЦІЯ.

Загублене свідоцтво про закінчення 7 класів Протопопівської 
середньої школи, видане па ім'я Єполішника Григорія Юхимовича, 
вважати недійсним.

був збитий англійський літак, ми 
іне звернулись до Америки з прось
бою розпочати дії воєнного ха
рактеру. Наскільки я розумію, два 
американських авіаносці були по
слані (в район о. Хайнань. — 
Ред.) без консультації з англій
ським урядом».

Вашінгтонський кореспондент 
«Тайме» вказує, що американські 
«^рятувальні» літаки, про які гово
рив Даллес, були насправді літа
ками типу «Скайрейдер» класу 
«Ессекс», що базуються на авіа
носці. Кореспондент відмічає, що 
це «штурмовики з повітряним гвин
том», призначені для пікіруючого 
бомбометання, нічних атак, дій 
проти підводних човнів і для ін
ших цілей.

«Ньюс хроніки» заявляє в ре
дакційній статті: «Китайці швид
ко і в належній формі вибачилися 
за те, що був збитий англійський 
цивільний літак, і запропонували 
розглянути питання про виплату 
компенсацій. Обидві пропозиції по
винні бути прийняті. Було дуже 
неприємно дізнатись, що американ
ські збройні сили на Тихому оке
ані дістали наказ бути напоготові. 
Такий наказ може накликати 
біду».

Як пише «Дейлі телеграф енд 
Морнінг пост», «у світлі позиції ки
тайського уряду сумно, що від
правка Америкою авіаносців (у 
район о. Хайнань.—Ред.) привела 
до того, що були збиті нові лі
таки».

Газети «Дейлі експресе» і «Дей
лі скетч» занепокоєні цілковитою 
'відсутністю підтримки дій Амери
ки з боку громадської думки Ан
глії.

ЛОНДОН, 27. (ТАРС). За по
відомленням лондонського радіо, 
уряд Китайської Народної Рес
публіки заявив протест проти на
паду американських літаків на 
два китайських винищувачі. За
ступник міністра закордонних 
справ КНР опублікував заяву, в 
якій висловлюється рішучий про
тест проти дій американських лі
таків, а також проти порушення 
китайської територіальної повіт
ряної зони.

Редактор В. МАЛЕНКО.

БК—04532.
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Сьогодні—1 серпня—відкриття Всесоюзної 
сільськогосподарської виставки

Сьогодні—1 серпня о 12 годині дня в Москві від
кривається Всесоюзна сільськогосподарська виставка.

З усіх союзних республік, країв і областей на від
криття виставки приїхали численні гості — передовики 
сільського господарства.

На відкриття Всесоюзної сільськогосподарської 
виставки в Москву прибули делегації з різних країн світу.

Всенародний огляд досягнень 
соціалістичного сільського 

н-" господарства
Сьогодні в столиці нашої 

Батьківщини — Москві від
кривається постійно діюча 
Всесоюзна сільськогосподар
ська виставка.
^Відкриття виставки має ве- 
Ж??' державне значення і є 
видатною подією в жиггті ра
дянського народу. Створена 
за рішенням Ради Міністрів 
СРСР і ЦК КПРС, виставка 
продемонструє видатні успі
хи соціалістичного Сільського 
господарства, здобуті під ке
рівництвом Комуністичної 
партії, на основі іііндустріалі- 
зації нашої країни. Виставка 
послужить дійовим засобом 
пропаганди досягнень сіль
ськогосподарської науки 1 пе
редового досвіду.

Всесоюзна сільськогоспо
дарська виставка 1939 — 
1941 років показала всьому 
світові величезні переваги і 
силу колгоспного ладу, пере
вагу соціалістичної системи 
господарства над капіталіс
тичною. Виставка 1954 року 
відобразить новий історігиптй 
етап в житті колгоспного се
ла — іггяр15д_ відбудови і 
ДаЛЬШОГО рОВВИТП сіль і їли. 

го господарства нашої кра
їни в післявоєнні роки.

Знаменний той факт, що 
виставка відкривається в об
становці самовідданої бороть
би радянського народу за пе
ретворення в життя постанов 
Пленумів ЦК КПРС, спрямо
ваних на круте піднесення 
всіх галузей сільського гос
подарства і створення на цій 
основі в країні достатку пред
метів масового споживання.

Досягнення нашої країни 
в індустріалізації 1 розвитку 
сільського господарства бу
дуть представляти на вистав
ці кращі із кращих колгоспи, 
радгоспи, МТС, промислові 
підприємству, наукові закла
ди. Широка пропаганда, уза
гальнення 1 поширення їх до
свіду багато в чому сприяти
муть найшвидшому усуненню 
істотних хиб в роботі окремих 
господарств, допоможуть під

---------------- —
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тягнути відстаючих до рівня 
передових.

Надзвичайно важливе зна
чення має показ на виставці 
досягнень і досвіду заводів і 
цехів, які виробляють для 
сільського господарства ма
шини, запасні частини, міне
ральнії добрива, хімікати і 
нафтопродукти, а також учбо
вих закладів, зайнятих підго
товкою кваліфікованих кад
рів для села.

У відповідності з встанов
леним порядком добору кан
дидатів по результатах робо
ти за 1952 —1953 рр. тіль
ки від України на виставці 
візьмуть участь понад 50 
тис. трудівників сільського 
господарства. В павільйоні 
Української РСР розміщені 
експонати десятків колгоспів, 
іМТС і радгоспів, багатьох пе- 
іредовиків-новаторів сільсько
господарського виробництва.

Високої честі широкого по
казу своїх досягнень удосто
єні добре відомі в країні кол
госпи — імені Сталіна, Се- 
лидівського району, Сталін
ської області, імені Чкалова, 
І-Іпа/, _
Дніпропетровської області, 
опорно-покаїзова МТС Імені 
Шевченка Одеської області 
і багато інших. На досвіді ви
сокопродуктивної праці пере
довиків вчитиімуться широкі 
маси колгоспників, працівни
ків МТС і радгоспів.

Підготовка. до відкриття ви
ставки ознаменувалася на Ук
раїні, як і по всій країні, мо- 
іцуїтініім піднесенням політич
ної і трудової активності мас.

В патріотичному русі кол
госпників, працівників МТС і 
радгоспів яскраво виявлене 
неухильне праігнеіиіия радян
ського народу успішно вико
нати поставлене партією і 
урядом завдання створення в 
найближчі 2 — 3 роки в кра
йні достатку продовольства 
для населення, і сировини — 
для легкої 1 харчової промис
ловості, завдання дальшого 
зміцнення могутності нашої 
любимої Батьківщини.

Розмова М. С. Хрущова з Чжоу Ень-лаєм
29 липня Перший Секретар ЦК КПРС Республіки Чжоу Ень-лая і мав з ним той-

V охтгттгчп пл______  __ ___ _________М. С. Хрущов прийняв Прем'єра Держав
ної Адміністративної Ради 1 Міністра За
кордонних Справ Китайської Народної

валу розмову.
Під час розмови були присутні Ван 

Цзя-сян І Чжан Вень-тянь.

Відвідання Чжоу Ень-лаєм Голови Президії 
Верховної Ради СРСР К. Є. Ворошилова

29 липня Прем'єр Державної Адмі
ністративної Ради 1 Міністр Закордонних 
Справ Китайської Народної Республіки 
Чжоу Ень-лай відвідав Голову Президії

Верховної Ради СРСР К. Є. Ворошилова.
Під час розмови був присутній Заступ

ник Міністра Закордонних Справ КНР 
Чжан Вень-тянь.

ПРИЙОМ
Головою Ради Міністрів СРСР Г. М. Маленковим 

Чжоу Ень-лая
29 липня Голова Ради Міністрів СРСР 

Г. М. Маленков прийняв Прем'єра Дер
жавної Адміністративної Ради 1 Міністра 
Закордонних Справ Китайської Народної

Республіки Чжоу Ень-лая і мав з ним три
валу розмову.

Під час розмови були присутні Заступ
ники Міністра Закордонних Справ КНР 
Чжан Вень-тянь 1 Ван Цзя-сян.

Дальший розвиток народного 
господарства Української РСР

Статистичне Управління Укра
їнської РСР опублікувало пові
домлення про підсумки виконан
ня державного плану розвитку 

їїа"ї9.> 1 рік ,:а”ііерїпе- 
півріччя. План першого півріччя 
по виробництву валової продук
ції виконаний в цілому промис
ловістю, що знаходиться на те
риторії Української РСР, на 
102,5 процента, в тому числі 
республіканською і місцевою 
промисловістю — на 102 про
центи.

Валова продукція всієї про
мисловості, що знаходиться на 
території Української РСР, зрос
ла порівняно з першим півріч
чям 1953 року на 16 процентів, 

і

Москва. Всесоюзна сільськогосподарська виставка. Голов
ний павільйон (вигляд з боку головного входу).

Фото Н. Грановського. Прескліше ТАРС.

а по республіканській і місцевій 
промисловості — на 15 процен
тів.

У першому ||іірііччі\пПг,<,„..ц.- 
виробництва прокату чорних ме
талів, електроенергії, локомобі
лів, тракторів, бурякокомбайнів, 
сівалок, волокуш тракторних, 
суперфосфату, цементу та інших 
видів продукції.

Понад план випущена значна 
кількість тканин шерстяних, 
напівшерстяних і шовкових, мо
тоциклів, консервів, макаронних 
виробів, зошитів учнівських та 
інших товарів широкого спожи
вання.

Проте у першому півріччі ок
ремі міністерства недовиконали 

плани видобутку вугілля, вироб
ництва чавуну і сталі, цегли, 
вапна і толю, меблів і пожонпї. 
ниріюіпіціва ікЛНИН з штане.іь- 
ного волокна, а також шкіртова- 
рів, кондитерських виробів, уло
ву риби, виробництва тваринно
го масла та інших молочних про
дуктів. Особливо незадовільно 
виконали піврічний план вироб
ництва окремих видів продукції 
в натуральному виразі Міністер
ство місцевої і паливної промис
ловості і промислова кооперація.

У першому півріччі тривало 
дальше поліпшення якості про
дукції і розширення асортимен
ту виробів, проводилась робота 
по поліпшенню використання 
виробничих потужностей, механі
зації і автоматизації виробниц
тва, впровадженню нової техніки 
і передових технологічних про
цесів. Проте окремі міністерства 
неповністю виконали планові 
завдання по якості продукції, 
розширенню асортименту іі випус
ку нових виробів, недоникористо- 
вувались виробничі потужності.

Продуктивність праці зросла 
порівняно з першим півріччям 
минулого року на 8 процентів. 
Собівартість промислової продук
ції по республіканській і місце
вій промисловості знижена на 2 
проценти, проте завдання, вста
новлене на перше півріччя, не 
виконане.

Колгоспи, МТС і радгоспи рес
публіки успішно провели весня
ну сівбу і, перевиконавши план 
сівби ярих культур, посіяли їх 
у 1954 році на 1,2 мільйона гек
тарів більше, ніж у минулому ро
ці. Більше ніж у 1953 році по
сіяно кукурудзи, соняшника, 
цукрових буряків, льону-довгуп- 
ця, конопель, картоплі, одноріч
них трав Г силосних культур.

(Закінчення на 2 стор.).
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Дальший розвиток народного 
господарства Української РСР

Всесоюзний день залізничника
(Закінчення).

Проте план посадки картоплі і 
сівби овочевих культур на зро
шуваних землях колгоспами рес
публіки недовиконаний.

По зяблевіій оранці посіяно 
ярих культур у цьому році в кол
госпах на 1,8 мільйона гектарів 
більше, ніж у 1953 році. Майже 
всі просапні культури посіяні і 
посаджені квадратно-гніздовим 
і квадратним способами. МТС по
ліпшили використання тракторпв 
та інших сільськогосподарських 
машин. Сівба ярих' культур у 
колгоспах механізована в цьому 
році на 92 проценти. МТС у пер
шому півріччі виконали в кол
госпах сільськогосподарських ро
біт, у переводі на м’яку оранку, 
на 5,5 мільйона гектарів більше, 
ніж за той же період у минулому 
році.

Громадське колгоспне тварин
ництво на 1 липня 1954 року по
рівняно з першим липня 1953 
року збільшилося: корів—на 17 
процентів, свиней — на 9 про
центів, овець — на 10 процен
тів. Збільшилося поголів’я худо
би в радгоспах УРСР, а також в 
особистій власності колгоспників, 
робіітників і службовців.

Обсяг державних капіталовкла
день у першому півріччі 1954 
року по республіканському гос
подарству УРСР становив 156 
процентів до відповідного періоду 
1953 року, а обсяг капіталовкла
день у житлове будівництво зріс 
відповідно на 65 процентів. У

комсР«.та р«,6.°л.
На обліку в комсомольській 

організації колгоспу ім. 18 парт- 
конференції налічується 15 ком
сомольців. Така організація здат
на подати значну допомогу кому
ністам і правлінню артілі в спра
ві налагодження масово-політич
ної роботи серед хліборобів, в ус
пішному виконанні господарських 
завдань.

На жаль, комсомольська органі
зація стоїть осторонь важливих 
завдань. В колгоспі не пам’ята
ють випадку, щоб хтось з комсо
мольців провів бесіду, прочитав 
газету чи журнал. Не беруть во
ни участі і в роботі гуртків ху
дожньої самодіяльності.

Такий стан створився тому, 
що секретар комсомольської орга
нізації т. Замша занедбав внутрі
спілкову роботу.

Комсомольські збори тут від

До концертів Державного 
українського народного хору

В Олександрію на гастролі при
буває Державний український на
родний хор. Керівник хору—лау
реат Сталінської премії заслуже
ний діяч мистецтв УРСР Г. Ве- 
рьовка.

Народний український хор під 
керівництвом Верьовки протягом 
десяти років успішно виступає 

минулому півріччі проведена 
значна робота по будівництву 
шкіл, лікарень та поліклінік, ди
тячих садків і дитячих ясел та 
інших культурно-побутових за
кладів.

У першому півріччі 1954 ро
ку тривало дальше розгортання 
радянської торгівлі. Піврічний 
план роздрібного товарообороту 
виконаний на 102 проценти. 
Здійснене з 1 квітня 1954 ро
ку нове зниження цін сприяло 
дальшому зміцненню радянсько
го карбованця, зростанню реаль
ної заробітної плати робітників 
та службовців і значному підви
щенню життєвого рівня населен
ня Радянської України.

Число тих, іцо закінчили семи
річні і середні школи, включаю
чи школи робітничої і сільської 
молоді, збільшилося у цьому році 
на 10 процентів, а тих, що закін
чили десяті класи у містах — в 
1,8 раза, і в сільських місцевос
тях — в 2,2 раза проти минуло
го року. Вищі учбові заклади і 
технікуми, які знаходяться на 
території республіки, випуска
ють молодих спеціалістів на 14 
процентів більше, ніж у 1953 
році.

У першому півріччі тривало 
дальше поліпшення і розвиток 
медичної допомоги населенню. 
Розширена сіітка лікарняних за
кладів, родильних будинків, ди
тячих ясел, санаторіїв і будинків 
відпочинку.

(РАТАУ).

буваються від випадку до випад
ку і проводяться вони з пору
шенням статутних вимог. Так, 5 
травня на збори з’явилося лише 
третина комсомольців, що пере
буває на обліку. Однак це не за
вадило секретареві проводити 
збори і навіть ставити на них 
питання про прийом молоді в 
комсомол.

Секретарю партійної організа
ції колгоспу т. Попову відомо про 
незадовільну роботу комсомоль
ської організації. Знає про це і 
секретар райкому ЛКСМУ т. Ко- 
билянський. Але вони не пода
ють дійової допомоги комсомоль
ській організації в налагодженні 
роботи.

1. ІСАЧЕНКО,
завідуючий Новопилипівським 

сільським клубом.

перед радянським глядачем і за 
рубежем.

В концертах, які відбудуться 
в міському Будинку культури 
З—4 серпня, Державний народ
ний хор продемонструє перед 
олександрійцями кращі зразки 
народного пісенного мистецтва.

Сьогодні працівники залізнич
ного транспорту і весь радян
ський народ відзначають тради
ційне свято — Всесоюзний день 
залізничника.

Радянський Союз — велика 
залізнична держава. Завдяки бе
зустанному піклуванню Комуніс
тичної партії і Радянського уря
ду про розвиток транспорту на
ша країна вкрилась густою сіт
кою залізниць. За роки радян
ської влади довжина залізничних 
ліній зросла більш як вдвоє, 
значно зросла кількість двоко
лійних і багатоколійних діль
ниць, особливо в промислових ра
йонах Донбасу і Уралу.

У взаємодії з іншими видами 
транспорту залізниці забезпечу
ють дедалі зростаючі потреби на
родного господарства в перевоз- 
ках і сприяють розвиткові про
дуктивних сил нашої країни.

В післявоєнний час залізнич
ний транспорт СРСР продовжує 
рости і розширюватись. Прокла
дається багато нових ліній за
лізниць. За п’яту п’ятирічку бу

Свято радянських залізнични
ків колектив транспортної кон
тори тресту «Олександр’іявугіл- 
ля» зустрічає визначними ви
робничими успіхами. Семимісяч
ний план нами значно перевико
нано. Собівартість тонно-кіломет
ра знижено на 5,5 копійки. Зав
дяки цьому зекономлено 1.100 
тисяч карбованців.

У порівнянні з минулим роком 
обсяг вантажоперевезень у нас 
зріс вдвічі. Продуктивність пра- 

підвищилась в пів-
Наш колектив провів значну 

роботу по освоєнню потужнос
тей паровозів. При добовій нор
мі 1.200 тонн кожний локомо
тив тепер перевозить 2.600 тонн.

Широкого розмаху набуло у 
нас застосування прогресивних 
методів. Машиніст паровоза 
т. ІОраш став ініціатором водін
ня великовагових составів. Пере
вищивши вагову норму на 500— 
600 тонн, він домігся високих 
показників. Його приклад наслі
дували інші машиністи. Завдяки 
цьому понад семимісячний план 
нами відправлено близько ЗО 
маршрутів вугілля і брикету.

Відмінних результатів домог
лись машиністи паровозів тт. Ли- 
тюк, Шевченко, Кругляк. Ці пе
редові виробничники вже вико-

Поїздам — „зелену вулицю"
Всесоюзний день залізничника 

працівники 11 дистанції служби 
колії ознаменовують значними 
виробничими досягненнями. Пла
нове завдання по поточному 
утриманню колії виконано на 
150 процентів, семимісячну про
граму середнього ремонту колій 
реалізовано на 107 процентів, а 
підйомочного — на 109.

Борючись за достойну зустріч 
свого свята, колективи п’ятого і 
шостого околодків добились знач
них успіхів. Особливо відзначи

де збудовано приблизно в два з 
половиною рази більше нових за
лізничних колій, ніж у роки чет
вертої п’ятирічки. Вантажообо- 
рот на залізницях за п’ятиріччя 
зросте на 35—40 процентів по
рівняно з 1950 роком.

Радянська промисловість ви
пускає для залізниць першоклас
ну техніку — потужні локомо
тиви, тепловози, великовантаж
ні товарні вагони, для леревозки 
пасажирів випускаються суціль
нометалеві вагони. Дедалі більше 
ліній залізниць устатковується 
автоблокіровкою, механізуються 
сортувальні гірки, впроваджує
ться диспетчерська централіза
ція. Вся ця нова техніка полег
шує працю залізничників, поліп
шує умови їх роботи, сприяє під
вищенню пропускної спромож
ності залізниць, прискоренню 
обороту вагонів.

Радянська Батьківщина висо
ко цінить працю залізничників. 
Десятки тисяч працівників тран
спорту відзначені високими на
городами. Багато десятків заліз

До нових успіхів
*

Бесіда з начальником 
залізничної контори тресту 

„Олександріяву гілля" 
т. В. КАРДОВИМ

*
нали 9-місячний план вантажо
перевезень.

Добре працюють поїзні дис
петчери тт. Кузьмін, Лелека, Не- 
черда. Завдяки їх оперативному 
керівництву змінами вони дома
гаються виконання добового зав- 
чпил па 200 ппопрптів.

Наші досягнення є результат 
не тільки злагодженої роботи пра
цівників руху, але й депо. Твор
ча праця слюсарів, токарів й ін
ших трудівників депо дає добрі 
наслідки. Впровадження передо
вих методів ремонту паровозів 
дозволило збільшити міжпроми- 
вочний перебіг локомотивів без 
заїзду в депо.

Трудівники депо розв’язали 
ряд складних технічних питань, 
які довгий час не вирішувались. 
Так, підкатка труб провадилась в 
гарячому стані. Майстер депо 
т. Богомолов сконструював і ви
готовив спеціальний верстат. Те
пер труби обкачуються холод
ною обжимкою.

Запресовку втулок робили 
вручну. Нині — гідропресом, ви

лись у змаганні бригади тт. Ля- 
.ха, Михайлова, Матяша, Руден- 
ка, а також, дільниці, за які від
повідають тт. Шельмаков, Віден
ко, Молчанов.

Заслуженою повагою користу
ються колійні обхідники тт. Ка
пуста, Рогозан, Тесова, Оглобля 
й інші. Завдяки впровадженню 
ними передового досвіду попікет- 
ного ремонту колії вони досягли 
відмінних показників.

Велика роль у завоюванні ви
робничих перемог належить пар

ничників удостоєні звання Героя 
Соціалістичної Праці та лауреа
та Сталінської премії.

Разом з усім народом за но
ві успіхи в труді борються за
лізничники Радянської України. 
На магістралях республіки деда
лі ширше розгортається соціаліс
тичне змагання за швидкісне 
водіння великовагових поїздів, 
впроваджуються передові спосо
би навантаження і вивантаження 
вагонів, швидкісна обробка сг1^- 
вів і т. д. Творчі починання за
лізничників України спрямовані 
на те, щоб наш транспорт пра

цював ще краще, щоб він повніс
тю задовольняв усі потреби на
родного господарства в перевоз- 
ках вантажів.

Тісно згуртовані навколцйУ 
муністичної партії іі Радянського 
уряду, працівники залізничного 
транспорту з честю виконують 
свій патріотичний обов’язок пе
ред любимою Батьківщиною, вно
сять гідний трудовий вклад в бу
дівництво комунізму в нашій 
країні.

готовленим власними силами.
Чимало нами зроблено і в спра

ві поліпшення технічного стану 
залізничних колій. Ще не так 
давно були обмеження швидкос
ті руху. Зараз цього немає. Стрі
лочні переводи поставлені на ще
бінь. Ведеться укладка головних 
колій на щебінь. Для успішного 
проведення цих робіт створені 
спеціальні бригади. Вони мають 
в своєму розпорядженні е.їектро- 
іііііалрпідбойшікії. елсктрогвепіла 
тпіпо

Колектив_залізничників усві
домлює великі завдання, які пе
ред ним стоять. Нарада шахтарів 
України, яка недавно відбулась 
в м. Сталіно, звернулась із за
кликом до всіх працівників ву
гільної промисловості рішуче 
збільшити темпи видобутку ву
гілля, поліпшити використання 
внутрішніх виробничих резервів, 
добитись високих техніко-еконо- 
мічних показників.

Від чіткої роботи залізнични
ків набагато залежить виконан
ня плану вугільниками. Ось чо
му ми докладемо всіх зусиль, 
щоб домогтись ще кращих ре
зультатів в боротьбі за достроко
ве виконання програми ванта
жоперевезень.

тійній і профспілковій організа
ціям шостого околодку. Секретар 
парторганізації т. Лях, голова 
місцевкому т. Боклач розгорнули, 
дійове соціалістичне змагання, 
посилили масово-політичну робо
ту. В результаті на околодку не
має жодного робітника, який би 
не виконав взятого соціалістич
ного зобов’язання.

С. ГЕРАСЮТА, 
заступник начальника 11 ди
станції служби колії по по- 
літчастині.

На роботу в
27 липня механізатори Олек

сандрійської та Користівської 
МТС проводжали першу групу 
комбайнерів, які виїхали збирати 
урожай на освоєних цілинних і

Назахстан
перелогових землях. Серед них 
комсомольці Віктор Шевченко, 
Михайло Чипак, Віктор Захар- 
ченко та інші.

Є. ГУСАК.

Семимісячний
Колектив станції Олексан

дрія з усіх показників виконав 
семимісячний план. Завдання по 
навантаженню і вивантаженню 
набагато перекриті. Місцевий

план виконали з усіх 
простой вагонів знижено на дві 
години проти норми.

Добрих успіхів у змаганні на 
честь Всесоюзного дня залізнич
ника добилися зміна т. Щербини,

показників
черговий по станції т. Велпчко 
старший стрілочник т. Сидорен
ко, вагар т. Піідгорний.

І. КРАСНЮК, 
працівник станції Олександрія.
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Всі сили на завершення жнив і виконання хлібозаготівель!
Перша заповідь колгоспів Подолати відставання на збиранні врожаю

Хліб — це могутність нашої 
Батьківщини.

Саме тому червневий Пленум 
ЦК КПРС вказує на те, що вико
нання державних планів заготі
вель зерна та інших сільськогос
подарських продуктів є найваж
ливішим обов'язком колгоспів і 
радгоспів.

В цьому році радянським уря
дом введено в дію нові порайон
ні норми обов'язкових поставок 
зерна колгоспами державі з гек
тара ріллі. Порівняно з нормами, 
що існували раніше, нові норми 
зернопоставок по Україні зниже
ні в середньому на 40 процентів. 
\>пер порайонні норми хлібопо
ставок однакові для всіх колгос
пів. Крім цього, введено тверді, 
диференційовані ставки натур
оплати робіт, виконуваних МТС.

Ці та ряд інших заходів, які 
здійснили партія .і радянський 
уряд, свідчать про величезне пік
лування про колгоспне селян
ство, про дальший розквіт всіх 
галузей сільського господарства.

В ці дні немає більш відпові
дального, почесного і важливого 
завдання, як здача хліба держа
ві. Багато колгоспів району, твер
до пам'ятаючи свою першу запо
відь, слідом за косовицею розгор
нули хлібозаготівлі. Непогано 
справляються з цим завданням 
хлібороби артілі «Комунар», іме
ні Сталіна, Бандурівської сільра
ди, працівники бурякорадгоспу 
«Комінтерн» і ряд інших.

Проте частина керівників кол- 
іиснів, ставши на неправильний 
шлях, зволікають хлібопоставки. 
Так, зокрема, ваатупаї, гн пша ар
тілі «Заповіт Леніна» т. Ковба- 
сенко. Не дивлячись на те, що на 
колгоспних токах осіло півтори 
тисячі центнерів хліба, він затри
мує транспортування його в ра
хунок хлібозаготівель. А колгос
пи ім. Сталіна, Ворошиловської 
сільради (голова правління т. Не- 
чипорук), ім. Хрущова (голова 
правління т. Тараненко), ім. Кар- 
ла Маркса (голова правління

В Москву на Всесоюзну 
сільськогосподарську виставку

Цими днями група передовиків- 
тваринників бурякорадгоспу «Ко
мінтерн» відправилась у Москву 
на Всесоюзну сільськогосподар
ську виставку. Серед них кращі 
доярки бурякорадгоспу Тетяна 
Повалій, Ольга Глежинська й ін
ші, які в 1953 році від кожної 
закріпленої за ними групи корів 

І т. Ткаченко) та ім. Калініна (го- 
I лова правління т. Стрілецький) 

досі не розгорнули хлібоздачі дер
жаві. Така поведінка цих керів
ників, що межує з явним сабота
жем, чомусь мало турбує секре
тарів колгоспних парторганізацій, 
голів виконкомів сільських Рад 
і працівників райуповмінзагу 
(уповноважений т. Кондратенко). 
Вони не вживають заходів до то
го, щоб налагодити цю справу і 
організувати щоденну участь 
кожного колгоспу, радгоспу у 
виконанні своєї першої заповіді 
перед Батьківщиною. .

Зараз колгоспи мають всі умо
ви успішно провадити весь ком
плекс сільськогосподарських ро
біт. Достатня оснащеність ком
байнами, зерноочисними машина
ми, механізація трудомістких ро
біт на токах при належній орга
нізації праці забезпечує безпере
бійну очистку зерна і транспор
тування його державі. Проте в 
ряді випадків ці можливості не 
використовуються, що веде до 
осідання зерна на токах, пору
шення графіків хлібоздачі.

Здача хліба державі — перша 
заповідь колгоспів. Партійні ор
ганізації іі правління колгоспів 
зобов'язані забезпечити такий 
стан, щоб колгоспи щодня брали 
участь у хлібозаготівлях до повно
го виконання встановлених пла
нів. Для цього необхідно вміло 
організувати працю на токах, 
широко розгорнути соціалістичне 
змагадня, посилити політмасову 
роботу серед колгоспників, добп- 
I ІІГІ. їй...-, і-».. ...............—............

кожен механізатор виконував 
свої виробничі завдання.

Товариші колгоспники і меха
нізатори! Батьківщина закликає 
нас всемірно зміцнювати могут
ність нашої країни. Докладемо ж 
всіх сил, щоб достроково вико
нати свою першу заповідь і цим 
внести свій вклад у велику спра
ву побудови комунізму в нашій 
країні.

надоїли по (і.000 літрів молока.
На 'Всесоюзну, сільськогоспо

дарську виставку також відправ
лено 5 кращих корів-рекюрдис- 
ток, від яких надоєно за рік по 
6.500 і більше літрів молока.

Д. АНДРІИЧЕНКО, 
головний бухгалтер буряко
радгоспу «Комінтерн».

Велика кількість комбайнів та 
інших матеріально-технічних за
собів, що є в колгоспах і МТС на
шого району, дає повну можли
вість зібрати врожай швидко і 
якісно, достроково виконати пер
шу заповіідь перед державою— 
хлібозаготівлі.

Завдяки зусиллям партійних 
організацій, спеціалістів сіль
ського господарства, колгоспни
ків і механізаторів такі колгоспи 
як «Комунар», ім. Молотова, 
ім. 18 паргконференції, «Шлях до 
комунізму» та багато інших за
кінчили збирання ранніх колос
кових, організовано провадять 
скиртування соломи і полови,

Змагання 
механізаторів

Тракторні бригади Олександрій
ської МТС тт. Крючкова та Суп- 
руна ще з весни змагаються між 
собою. Вони протягом літа добре 
доглядають квітневі пари.

За 20 днів до сівби озимини 
механізатори цих бригад повніс
тю закінчили підготовку грунту. 
Зараз ранню оранку важко від
різнити від чорних парів.

Бригади взяли зобов’язання 
провести осінню сівбу за 6—7 
робочих днів, своєчасно підняти 
зяб під весь ярий клин 1955 ро
ку і чорні пари.

С. БІЛАН, 
голова Новопилипівської сіль

ської Ради.

—ои^икии виуишіаіг 
трактористів

Виконуючи взяті соціалістичні 
зобов'язання, механізатори трак
торної бригади Івана Харченка 
(Користівська МТС), яка об
служує колгосп ім. Калініна, з 
плану 300 гектарів вже виора
ла під озимі 285 гектарів.

Застосувавши передовий досвід, 
тут кожний механізатор щоденно 
виконує норми на 130—150 
процентів.

Зразково працюють тракторис
ти Володимир Руденко та Михай
ло Бойко, які трактором «ХТЗ- 
НАТІ» за зміну виорюють по 9 
гектарів при нормі 7,2. З почат
ку польових робіт на їх рахунку 
612 гектарів умовної оранки на 
15-сильний трактор.

Д. ЛИСЕНКО, 
помічник рахівника колгоспу 
ім. Калініна. 

транспортують хліб на державні 
заготівельні пункти.

Але далеко не всі колгоспи 
добиваються таких результатів. 
Керівники колгоспу ім. Леніна 
(Протопопівка), ім. Хрущова, 
ім. Будьонного та «Прапор кому
нізму» незадовільно здійснюють 
рішення червневого Пленуму ЦК 
КПРС про своєчасне і без втрат 
збирання врожаю і виконання 
плану хлібозаготівель. Ці та ряд 
інших колгоспів зволікають стро
ки збирання, допускають великі 
втрати зерна.

Безвідповідальність в про
веденні жнив виявляють керів
ники артілі «Заповіт Леніна».

В ланці Векли Пироженко
Посіви цукрових буряків на 

ділянці ланкової Векли Плато- 
нівни Пироженко (артіль ім. Жда- 
нова) перебувають в доброму ста
ні. Її плантація чиста від бур'я
нів, грунт добре розпушений. 
Колгоспниці ланки ІПура Ковба- 
сенко, Оксана Сергієнко, Ганна 
Литвиненко, Домаха Зачоса та ін
ші доклали чимало зусиль, щоб 
виростити добрий урожай буря
ків. Вони вчасно і на високому 
агротехнічному рівні провели всі 
роботи. Після проривки на кож
ному гектарі залишено ПО—120 
тисяч рослин. Вже зараз, вага ко
реня перевищує 200—250 гра
мів — це значно більше, ніж. бу- 
ло на цей час торік.

Жнива
На полях просторих, на полях колгоспних
З краю і до краю, де не видно гін, 
Корабель потужний впевнено і вправно 
Веде пшеницями комбайнер Бугрій.

В трудовій напрузі час минає швидко.
І живе бадьоро степ й колгоспний тік.
— По дорогах пильних в засіки країни 
Лине неупинно золотий потік.

А комбайн обходить степові простори
В спеку й прохолоду, вранці і вночі.
Час переганяє, якісно збирає
1 солому рівно кладе на стерні.

А коли вже зорі в небі загоряться
І впаде на колос янтарна роса, 
На мить завмирає трудове завзяття — 
Екіпаж комбайна мирно спочива.

Завтра на світанку знову за штурвалом 
Корабель вестиме комбайнер Бугрій. 
Глянь вечірнім часом — у степу безкраїм 
Фари на комбайні, наче дві зорі.

В. ЛЕОНТЬЄВ.

Тут примирилися з великими 
втратами зерна в колосках, у по
лові і соломі. 4 комбайни, які 
працюють на полях цієї артілі, 
майже щоденно дають низький 
виробіток. У багатьох місцях ко
сять хліб на високому зрізі. На 
токах скупчилось багато то
варного) зерна, що чекає очистки 
іі здачі на заготівельні пункти.

Низькі темпи і якість збиран
ня, незадовільне використання 
техніки, зокрема комбайнів, низь
кий рівень організаторської і ма
сово-політичної роботи — ось 
причини відставання цих кол
госпів.

— Ми з честю виконаємо взя
те зобов'язання — виростимо по 
250 центнерів буряків на кожно
му з 10 гектарів закріпленої пло
щі, — впевнено говорить Векла 
Платонівна.

Ланка т. Пироженко вже 
зараз дбає про високий урожай ці
єї культури в наступному році. 
На плантацію під майбутні посі
ви цукрових буряків вивезено 
десятки тонн перегною.

Старанно доглядає ланка т. Пи
роженко також посіви кукур’"." 
та картоплі, закріплені Нею-

"ДКИРі
А-Ь«ої СІЛЬСЬКОЇ

голова «'....

Москва. Всесоюзна сільськогосподарська виставка. 1. Павільйон „Узбецька РСР“. 2. Павільйон „Льон, конопля й інші луб'яні культури”. 3. Комбікормовий завод. 
Фото. Н. Грановського. Прескліше ТАРС.
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Здрастуй, Київ!
(Із записок десятикласника)

Міжнародний огляд—— -

За колективну безпеку в Європі
Поїзд мчить на Київ, зали

шаючи позаду себе міста і села, 
ліси і лісосмуги, стиглі масиви 
хлібів.

Швидко мчить поїзд. Одну за 
одною минаємо залізничні стан
ції.

Скоро Київ! ,
Кожен з нас, випускників се

редньої школи, помітно хвилює
ться. Ми їдемо в орденоносну 
столицю орденоносної Радянської 
України, щоб вступити до ви
щих учбових закладів.

Якось приємно і радісно від
чувати, що десять років навчан
ня в школі закінчено і ти всту
паєш в своє самостійне життя.

Але як його почати? Як кра
ще прожити?

Насамперед праця, служіння 
народові! Не боячись труднощів, 
дерзати, шукати нове, опанову
вати його і застосовувати в 
житті.

На горизонті вже вирисовую- 
ться силуети висотних будинків, 
новобудов, високі труби заводів і 
фабрик.

— Здрастуй, Київ! Здрастуй, 
життя! — промовляю я, і серце 
якось схвильовано б’ється. Ось 
він, Київ!

Стишуючи ходу, до перону 
підходить поїзд. Ми виходимо з 
вагону, прямуємо в місто. Во
но вітає нас зеленню садів і ста
діонів, димками заводів і фабрик, 
тихим плеском синього Дніпра 
і гудками пароплавів...

Здавши документи в універси- 
пішов оглянути місто. З 

першого перебування и НИЄВ1 лише два роки, 
«йьцей час місто, 

тут!
Першим відвідав я музей В. І. 

Леніна. Уважно слухаю розповідь 
екскурсовода про життя і діяль
ність великого Леніна і вірно
го продовжувача його справи 
Сталііна. Переді мною проходять 
сторінки життя великого генія 
людства.

Дитинство і навчання в гім
назії... Студентські сходки в Ка
занському університеті... Арешти 
Володимира Ілліча... Перша зу
стріч Леніна і Сталіна... Револю
ційна боротьба... Ленін у підпіл
лі... Приїзд Леніна з еміграції... 
Жовтневі дні 1917 року,.. Гро-

А як зміни?

Листи з столиці Радянської України

МІЧУРІНСЬКІ САДИ І ЯГІДНИКИ
Важко окинути поглядом сади 

і ягідники Українського науково- 
дослідного інституту плодівниц
тва. В мальовничому пригороді 
Києва — селищі Курчувате вони 
зеленим масивом розкинулись на 
площі майже в 250 гектарів. І 
все ж кожне дерево, кожний кущ 
оточений тут постійною увагою 
наукових працівників. Вони ста-' 
ранно вивчають результати гібри
дизації і селекції, розробляють 
нові прийоми захисту рослин від 
шкідників і несприятливого впли
ву погоди.

Досліди вчених наочно пока
зують, які справді щедрі плоди 
приносить людям найбільш пере
дова в світі мічурінська агробіо
логічна наука. Морозостійкі пер
сики, ранні запашні яблука і гру
ші, суниці «київські ранні № 2», 
смачна черешня, яка швидко і 
добре достигає не тільки на пів
дні, але й у північних областях Ук
раїни, — все це далеко неповний 
перелік нових сортів ягід і фрук

мадянська війна і післявоєнне 
будівництво...

А ось траурні дні 1924 року, 
повні невимовної народної скор
боти і горя. Все прогресивне люд
ство земної кулі прощалося з 
великим вождем.

Після смерті В. 1. Леніна зали
шились створені ним Комуністич
на партія і Радянська держава. 
І партія, на чолі якої стояв 
Й. В. Сталін, взяла справу Леніна 
в свої руки і, змітаючи ворогів 
різного роду і різних мастей з 
свого шляху, повела радянський 
народ вперед, до сонцесяйних 
вершин комунізму.

Вийшовши з музею, я попря
мував у центр міста. Мою увагу 
привернув пам’ятник В. 1. 
Леніну, що височить на розі Хре
щатика. На постаменті золотом 
сяють слова: «При єдиній дії 
пролетарів великоруських і укра
їнських вільна Україна можли
ва,без такої єдності про неї не 
може бути й мови».

Ці пророчі слова великий 
вождь сказав ще до Великої 
Жовтневої соціалістичної рево
люції. В дружбі народів великої 
Вітчизни — наша сила, честь і 
слава.

А ось і площа Богдана Хмель
ницького. В центрі її височить 
пам’ятник. Кінь рветься вперед. 
Вершник владно стримує лівою 
рукою рух коня, а праву з була
вою заніс туди, де Росія, туди, 
де Москва.

Поруч площі височить Софій
ський собор — видатний пам'ят
ник архітектури, збудований в 
1037 році князем Ярославом 
Мудрим в пам'ять блискучої пе- 
перетворений“т’ТійуіВн.Н|ЩІ.він 
сюди приходять сотні відвідува
чів — киян, гості з України, 
Росії та інших республік нашого 
Союзу, делегації трудящих зару
біжних країн.

...Багато в Києві історичних 
пам'ятників, музеїв, новобудов. 
Оглядаючи їх, пересвідчуєшся 
про високий розвиток культури і 
мистецтва в нашій країні, про 
могутні й нездоланні сили наро
ду, що створив свою героїчну 
історію і який нині будує ко
мунізм.

Владислав ЖУРАВСЬЦИЙ.
Селище Перемога.

тів, виведених науковим колекти
вом інституту.

Багато зроблено вченими для 
підвищення врожайності і полег
шення боротьби з шкідниками са
дів і ягідників. З неприхованою 
гордістю в інституті знайомлять 
своїх частих гостей — колгоспних 
і радгоспних садоводів з карлико
вим садом. Він є переконливим 
прикладом того, як можна різко 
підвищити врожайність фрукто
вих садів, не розширяючи їх пло
щі. Як підщепи тут використовую
ться парадиска, дусен, айва. До 
цих карликових дерев з успіхом 
прищеплюються яблуні і груші. 
При такому способі посадок на 
одному гектарі можна висадити 
до 1.000 дерев — у кілька раз 
більше, ніж звичайних яблунь і 
груш. Цікаво, що «карлики» по
чинають рясно плодоносити вже 
через 3—4 роки, а не через 8— 
12 років, як це спостерігається в 
наших фруктових садах.

Харків. Майже тисяча дітей 
відпочине в цьому році в піонер
ському таборі канатного заводу.

На знімку: заняття авіамодель
ного гуртка в піонерському таборі 
канатного заводу.

Фото М. Начинкіна. 
Прескліше РАТАУ.

Будівництво 
нових 

підприємств
У селі Бовшів почалось будів

ництво найбільшого в Станіслав- 
ській області цукрового заводу. 
Одночасно будується заводське 
селище. Закінчена кладка 10 жи
лих будинків і гуртожитку. Спо
руджується клуб і школа.

* *
*

На північній околиці Петроза
водська почалось спорудження 
найбільшого в Каїрело-Фінській 
РСР заводу залізобетонних ви
робів і ліпних прикрас. Перша 
черга заводу стане до ладу в 
наступному ропі.

• *
•

В Чебоксарах (Чувашія) розпо- 
тажної фабрики, яка виготовля
тиме трикотажні вироби з шовку, 
волокна капрон, бавовняної пря
жі. Продуктивність підприємства— 
— вісім мільйонів пар панчіх, 12 
мільйонів штук трикотажу за рік.

* **
У Львові почалося будівництво 

заводу газової апаратури. Він ви
готовлятиме чотири камфорні 
плити з духовками, газові лічиль
ники і водогрільні колонки. Пер
шу продукцію підприємство ви
пустить вже в цьому році. Спо
руджуються також заводи парфю- 
мерного посуду, метлаських пли
ток, багетна фабрика, яка буде 
найбільшою на Україні.

(РАТАУ).

А ось новий спосіб боротьби з 
шкідниками. Досі вважалося ду
же складним звільнити суниці від 
личинок хруща, який знищує на
садження ягідників. Група нау
кових співробітників інституту на 
чолі з доктором біологічних наук 
В. П. Васильєвим створила спеці
альний розчин, з допомогою якого 
шкідники швидко і повністю зни
щуються ще в^зародку.

Колектив інституту безустанно 
працює над здійсненням рішення 
партії і уряду про неухильний роз
виток плодівництва. Виведені в 
інституті цінні сорти плодових 
культур передаються колгоспам і 
радгоспам України. Тільки восе
ни минулого року вони одержали 
з мічурінських садів і ягідників 
інституту близько 80 тисяч очок 
персиків, тисячі саджанців че
решні, яблук, груш. -

К. ЄВГЕНОВ.
(Кор. РАТАУ).

м. Київ.

Світова громадськість з вели
ким інтересом і увагою постави
лась до ноти Радянського уряду 
від 24 липня в питанні про ко
лективну безпеку в Європі. І це 
цілком природно, бо досягнуті в 
Женеві угоди про відновлення 
миру в Індо-Китаї створили спри
ятливі умови для врегулювання 
інших нерозв’язаних міжнарод
них питань не тільки в Азії, але 
й в Європі. Радянська нота, що 
стосується найважливішого з та
ких питань, містить конкретні 
пропозиції, здійснення яких зміц
нило б мир в Європі і в усьому 
світі.

Радянський уряд запропонував 
у своїй ноті скликати протягом 
найближчих місяців нараду всіх 
європейських держав, які поба
жають взяти в ній участь, а та
кож США, щоб- обмінятися дум
ками в питанні про створення 
системи колективної безпеки в 
Європі. Радянський уряд вказав 
на бажаність присутності на та
кій нараді спостерігача від Ки
тайської Народної Республіки. 
Учасники наради, як вказується 
в радянській ноті, мали б мож
ливість внести свої власні про
позиції в питанні про створення 
системи колективної безпеки в 
Європі.

Всі ці положення радянської 
ноти тісно зв’язані з тими про
позиціями, які внесла радянська 
делегація на Берлінській нара
ді міністрів закордонних справ 
СРСР, Франції, Англії і Сполу
чених Штатів Америки, що від
булася в січні-лютому. Тоді Ра
дянський Союз запропонував, 
щоб усі європейські країни і 
ртпі „„ ,,;.г ,.П(іпіп «Загаль
ноєвропейський договір про ко
лективну безпеку в Європі». Згід
но з проектом основ такого до
говору, поданим радянською де
легацією, країни, які підписали б 
його, повинні були б взяти на се
бе зобов’язання розв’язувати всі 
спірні питання мирним шляхом 
і всіма засобами допомагати одна 
одній в разі нападу на будь-яку 
з них іншою державою. Крім то
го, радянський-проект передба
чає зобов’язання всіх учасників 
системи колективної безпеки в 
Європі не брати участі ні в яких 
коаліціях, союзах і угодах, які 
суперечать завданню зміцнення 
миру.

Цілком очевидно, що пропози
ції Радянського Союзу відпові
дають життєвим інтересам наро
дів. Проте правлячі кола захід

Заступник редактора В. СМОЛЯР.

Мартоіванівська вечірня школа робітничої молоді 
(українська) 

провадить набір учнів у 5—10 класи
В школу приймається молодь, яка працює на 

підприємствах, установах, колгоспах, МТС.
Від вступників потрібні такі документи:

Заява, автобіографія, довідка про освіту, справка і харак
теристика з місця роботи.

Особи, що не мають документів про освіту або мають 
перерив у навчанні більше двох років, складають вступні екза
мени з 10 по 25 серпня.

Прийом заяв до 10 серпня щоденно з 18 до 21 години 
вечора в приміщенні Мартоіванівської середньої школи вул 
Шкільна, № 7.

Дирекція.

них держав на чолі із США від
кинули їх як на Берлінській на
раді, так і в нотах радянському 
урядові від 7 травня. Ця обста
вина, однак, не ослабила піклу
вання нашої держави про зміц
нення миру і ослаблення напру
женості міжнародних відносин. 
Таким піклуванням іі пройнята 
радянська нота від 24 липня в 
питанні про загальноєвропейську 
колективну безпеку. Основана на 
тих же положеннях, які визн>-* 
чають суть радянських пропози
цій на Берлінській нараді, нота 
від 24 липня передбачає допов
нення проекту основ договору про 
колективну безпеку в Європі спе
ціальним пунктом про зобов’я
зання учасників договору спів- 
робітпичати між собою в екошДЧк 
мічній галузі. Разом з тим нота 
знов підкреслює особливу важли
вість не допустити створення в 
Західній Європі нового воєнного 
угруповання під назвою «євро
пейсько оборонне співтоварист
во», створюваного американськи
ми противниками миру. Створен
ня такого воєнного угруповання 
привело б до відродження ні
мецького мілітаризму і, таким 
чином, посилило б загрозу нової 
світової війни.

Нове радянське починання, 
спрямоване на створення колек
тивної безпеки в Європі, зустрі
ло вітальні відгуки в усіх краї
нах Європи, а також у багатьох 
державах інших частин світу.

Відгуки на радянську ноту, 
які йдуть з різних держав, свід
чать н|м> і щі> нцш,і,п іїґі; біль
ше проймаються свідомістю необ
хідності зміцнення миру шляхом 
колективних заходів усіх країн 
Європи.

Вороже зустріли радянські про
позиції лише представники прав
лячих кіл США. Як тільки була 
одержана звістка про радянську 
ноту, державний департамент 
(міністерство закордонних спрАв) 
США заявив представникам пре
си, що «ця пропозиція буде рі
шуче відкинута». Таке ставлен
ня до мирних пропозицій Ра
дянського Союзу ще раз пока
зує, що пануючі кола США не 
заінтересовані в зміцненні миру 
між народами.

Враховуючи життєві інтереси 
народів, Радянський Союз про
довжує боротися за систему колек
тивної безпеки в Європі, за зміц
нення миру між народами.

Г. ПОДКОПАЄВ.

БК-04533.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 62.
Олександрійська міська друкарня Кіровоградського обласного управління культури, м. Олександрія, вул. Шевченка, 71. Зам. № 1553. Т. Б.000.



Пролетарі всіх країн, єднайтеся!
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№ 93 (4078) Середа, 4 серпня 1954 р.
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Всебічно підготуватись до навчання 
в сітці партійної освіти

Відкриття Всесоюзної 
сільськогосподарської виставки

Члени 1 кандидати партії, які навчалися в сітці партійної освіти міста й району, в минулому навчальному році глибоко засвоїли програмо- Гвий матеріал, збагатили свої політичні знання, навчились вміло пов’язувати теоретичні положення з практикою комуністичного будівництва.Але поряд з цим у партійній освіті міста й району мали місце серйозні, недоліки. Деякі секретарі парторгані- зацій порушували принцип добровільності при зарахуванні слухачів у гуртки, не зважали на загальноосвітню і політичну підготовку комуністів. Були випадки, коли в гонитві за кількістю слухачів у гуртки і політшколи огульно зараховувались безпартійні товариші, нерідко без їх згоди.Такі недоліки мали місце, зокрема, в парторганізаціях автобази (секретар т. Айзен- берг), теплоелектростанції (секретар т. Срібний), міїськ- лікарні (секретар т. Бульба), Семенівського вуглерозрізу (секретар т. Колузаноїв), бан- дурівської артілі їм. Сталіна (секретар т. Плахотній) та деяких інших. І тому не випадково багато слухачів, зарахованих без їх згоди в той чи інший гурток, часто пропускали заняття, не вели конспектів.Це в свою чергу призводило до великої кількості гуртків. у частину яких доводилося добирати імалодосвідче- них пропагандистів, які не могли забезпечити викладання матеріалів на високому ідейно-теоретичному рівні. Тому в окремих гуртках партійної освіти мали місце факти формалізму, начотництва і догматизму при викладанні основ марксистсько-ленінської теорії.Зараз, в період підготовки до нового навчального року в 

сітці партійної освіти, необхідно зважити на торішні недоліки й хиби і поставити роботу так. щоб кожен комуніст був охоплений політик ним навчанням в залежності ІВІД рівня його підготовки.Секретарі партійних організацій, комплектуючи сітку партійної освіти, повинні насамперед поговорити з кожним комуністом, виявити його бажання і порадити фор- му партійного навчання, яке б дало комуністу найбільше користі.Правильно обрати форму навчання для кожного комуніста— важлива справа. Не можна допускати таких випадків, коли окремі комуністи, не маючи належної підготовки, зараховувались до гуртків більш високого типу •і, навпаки, окремі підготовлені члени партії, не бажаючи перевантажувати себе, навчались у гуртках, програма яких ними давно засвоєна.При комплектуванні сітки партійної освіти необхідно подбати про правильний добір пропагандистів. На цю відповідальну ділянку ідеологічної роботи треба послати найбільш підготовлених і досвідчених комуністів, здатних забезпечити високий ідейно-теоретичний рівень викладання навчальної програми.До початку нового навчального року в сітці партійної освіти залишилось небагато часу. Секретарі партійних організацій підприємств, колгоспів, радгоспів, МТС і установ повинні не пізніше 15 серпня обговорити на своїх зборах питання політичного навчання комуністів 1 вжити заходів до того, щоб своєчасно підготуватися і організовано розпочати політичне навчання на високому ідейно-теоретичному рівні.

1 серпня в Москві відбулось урочисте відкриття Всесоюзної сільськогосподарської виставки.Широка і нарядна центральна площа виставки — площа Колгоспів. Тут розташовані 16 павільйонів союзних республік іі зональні павільйони Російської Федерації. Площу Колгоспів, як і всю територію виставки, віінчає Головний павільйон. У промінні літнього сонця на стометровій висоті сяє його золота зірка.Ще задовго до урочистого мітингу тисячі передовиків сільського господарства в святковому одягу, з орденами, а багато із золотими медалями Героя Соціалістичної Праці на грудях, москвичі і гості із зарубіжних країн заповнили широку площу Колгоспів. Серед них прославлені новатори колгоспного і радгоспного виробництва, відомі всій країні Герої Соціалістичної Праці М. Озерний, Г. Буркацька, Є. Ки- риченкої, П. Малиніна та інші. Присутні співробітники посольств і місій, акредитовані в Москвіі....12 година дня. На трибуну піднімаються члени Головного комітету Всесоюзної сільськогосподарської виставки, міністри, видатні майстри соціалістичного землеробства, вчені, гості з країн народної демократії.Мітинг відкриває директор виставки академік М. В. Цицин. Він надає слово голові Головного комітету Всесоюзної сільськогосподарської виставки, міністрові сільського господарства СРСРІ. 0. Бенедіктову.— Виставка,—і говорить він,— починає свою роботу в знаменні дні, коли в нашій країні дедалі ширше розгортається всенародна боротьба за перетворення в життя наміченої Комуністичною партією і Радянським урядом величної програми крутого піднесення соціалістичного сільського господарства.—У постановах вересневого, лютнево-березневого і червневого Пленумів Центрального Комітету Комуністичної парнії, — продовжує міністр, — дана бойова програма дальшого розвитку всіх галузей сільського господарства. В них знайшло яскравий вияв неослабне піклування партії і уряду про дальше поліпшення добробуту радянських людей і зміцнення колгоспного ладу.— Центральний Комітет Комуністичної партії Радянського Союзу і Рада Міністрів СРСР, — говорить далі т. Бенедіктов, — 

поставили перед Всесоюзною сільськогосподарською виставкою як основне і найважливіше завдання широку пропаганду досягнень соціалістичного сільського господарства для якнайшвидшого впровадження в колгоспне іі радгоспне виробництво передового досвіду колгоспів, радгоспів, машинно-тракторних станцій, передовиків і організаторів сільського господарства, а також досягнень науково-дослідних і дослідних закладів.У нас створені всі можливості для широкого впровадження у виробництво передових методів сільськогосподарської науки, всіх досягнень передовиків. Вирішальною умовою дальшого всебічного розвитку сільського господарства є неухильне підвищення продуктивності праці. Соціалістичне сільське господарство має всі умови для різкого піднесення продуктивності праці в землеробстві і тваринництві. Про це свідчить багатющий досвід колгоспів, радгоспів і МТС — учасників Всесоюзної сільськогосподарської виставки.Висока майстерність учасників виставки, — заявляє промовець, — заслужує старанного вивчення і поширення. Місцеві радянські і сільськогосподарські органи, керівники МТС, колгоспів і радгоспів повинні організувати пропаганду досвіду учасників виставки, добиваючись якнайшвидшого впровадження в колгоспне і радгоспне виробництво їх досягнень.На наше свято —* відкриття Всесоюзної сільськогосподарської виставки — зібрались передові люди — працівники сільського господарства з усіх країв, областей і республік нашої любимої Батьківщини. До нас приїхали наші дорогі друзі — представники великого китайського народу, героїчної Кореї, представники всіх країн народної демократії. Серед нас присутні гості з багатьох інших зарубіжних країн.Учасники мітингу тривалими оплесками вітають зарубіжних гостей.Тов. Бенедіктов проголошує здравицю на честь багатомільйонної армії трудівників соціалістичного сільського господарства, на честь нашої любимої Батьківщини, Радянського уряду, Комуністичної партії Радянського Союзу. За дорученням Ради Міністрів СРСР т. Бенедіктов оголошує Всесоюзну сільськогосподарську виставку 1954 року відкритою.Велично звучить Державний гімн Радянського Союзу. Над головним павільйоном піднімається 

державний прапор СРСР. Одночасно замайоріли прапори над усіма павільйонами союзних республік. Тов. Бенедіктов перерізає стрічку біля входу в Головний павільйон. Високо знялися струмені фонтанів. Всесоюзна сільськогосподарська виставка 1954 року відкрита.* * *Територія виставки розкинулась на площі понад 200 гектарів. На виставці збудовано 307 павільйонів і споруд. У 76 павільйонах розміщено понад 3.700 яскраво оформлених стендів, на яких показується досвід роботи учасників виставки.На відкритих ділянках, в оранжереях і теплицях виставки вирощується понад 1.800 різних сортів 260 сільськогосподарських культур. У розділі тваринництва демонструється більш як 2.000 високопродуктивних тварин різних порід. На виставці представлені 32 породи великої рогатої худоби, 51 порода овець, 23 породи свиней, 32 породи коней і велика різноманітність порід інших сільськогосподарських тварин.Виставка відображає багатство потужної техніки, якою промисловість оснаїцує сільське господарство. В павільйоні «Механізація і електрифікація сільського господарства» і на відкритих площадках представлено. 1.200 тракторів, сільськогосподарських машин, знарядь, механізмів і верстатного устаткування. Серед всіх машин і знарядь понад 200 зразків, сконструйованих радянськими конструкторами і освоєних промисловістю в післявоєнний період.Головний комітет виставки затвердив учасниками виставки цього року 3.911 колгоспів, 1.306 радгоспів, 419 машинно-тракторних станцій, велику кількість науково-дослідних, дослідних і учбових закладів і понад 150 тисяч передовиків сільського господарства.Кожний павільйон, кожний куток виставки розповідає про славні трудові діла передових людей колгоспного села. Всесоюзна сільськогосподарська виставка сприятиме дальшому піднесенню всіх галузей сільського господарства, якнайшвидшому створенню в радянській країні достатку сільськогосподарських продуктів.* **... До пізнього вечора тривав огляд виставки. День її відкриття вилився у велике всенародне свято. (РАТАУ).

Москва. Всесоюзна сільськогосподарська виставка. 1. Фонтан біля головного входу. 2. Скульптура В. Мухіної, встановлена на площі перед Всесоюзною сільськогоспо 
дарською виставкою. 3. Павільйон .Тваринництво". Фото Н. ф^ановського. Прескліше ТАРС.



2 СТАЛІНСЬКИЙ ПРАПОР Середа, 4 серпня 1954 р.
Партійне життя

В полі не видно агітаторів
Соціалістичне змагання на честь Дня шахтаря

Що нам дає технологічний графікКолгоспники артілі ім. 18 партконференції, згадуючи час весняно-польових робіт, говорять:— Тоді було не те, що зараз. З’являлися до нас агітатори, лектори. Вони читали в полі лекції, газети, журнали, проводили бесіди, випускали польові -листки тощо.—А зараз, в період жнив і хлібозаготівель?Дивно, але факт. В цей гарячий час колгоспники й механізатори артілі не бачать в степу агітаторів. Вони забули шлях в рільничі бригади, на токи, ферми.В чому ж справа? Адже секретар парторганізації колгоспу т. Попов, як і раніше твердить, іцо в артілі є лекторій в складі 16 чоловік і такий же по своїй кількості колектив агітаторів.Насправді ж ця кількість лекторів і агітаторів лічиться лише в списках. В них, наприклад, зустрічається прізвище агітатора т. Шестопалової. Вона, як написано після її прізвища, закріплена за другою рільничою бригадою. Але за весь час жнив жодного разу не спромоглася зустрітися там з хліборобами. Не була за цей час в городній бригаді агітатор т. Горюнова, в колгоспних майстернях не з’являється агітатор т. Свєчников іі т. д.Не краще працює і лекторська група. З 16 лекторів читають лекції лише голова сільської Ради т. Білан та агроном т. Повод. Решта ІЗ лекторів в цей гарячий час чомусь не виступають перед хліборобами.Недавно в колгоспі були проведені відкриті партійні збори, на яких обговорювалося питання про
Лекції і доповіді для хліборобівВ період збиральних робіт на полі для колгоспників прочитано понад 60 лекцій і доповідей на політичні, міжнародні і науково- природничі теми.В усіх бригадах сільгоспартілей району нештатними лекторами райкому ІШ України прочитані також доповіді про постанову

Скарбниця передового досвідуСьогодні в Москві відкривається постійно діюча Всесоюзна сільськогосподарська виставка — всенародний огляд досягнень соціалістичного, сільського господарства СРСР. Відкриття виставки —знаменна подія в політичному, господарському і культурному житті Радянського Союзу.Показові успіхів радянського народу партія і уряд надають великого значення. Ще на світанку будівництва соціалізму, в 1923 році, з ініціативи IX Всеросійського з’їзду Рад були відкриті перша Всеросійська сільськогосподарська і кустарно-промислова виставки.Великий Ленін у привітанні виставці писав: «Надаю дуже великого значення виставці, певний, що в її організації їй повністю сприятимуть. Від душі бажаю найкращого успіху». Ця виставка показала успішний початок відбудови сільського господарства країни і закликала селянські маси до рішучої боротьби за соціа- 

поліпшення масово-політичної роботи серед колгоспників. На зборах були виявлені серйозні недоліки, прийнято хороше рішення. Згодом були роздані навіть путівки лекторам, але справи від цього не змінилися.Такий стан створився тому, що секретар колгоспної парторганізації т. Попов послабив контроль за роботою агітколективу і лекторської групи, не скликає регулярно семінари агітаторів, мириться з фактами, коли ряд комуністів несумлінно виконують партійні доручення і рішення партійних зборів.Хіба можна, наприклад, миритися з таким фактом, коли комуніст т. Дивляш, який вважається членом редколегії, жодного разу не брав участі у випуску газети, не написав жодної замітки. Однак повз ці і багато подібних фактів невиконання доручень парторганізація проходить мимо.Відсутність необхідного контролю і вимогливості призводить до того, що окремі керівники втратили почуття відповідальності за доручену справу. Вони не відмовляються, обіцяють налагодити справу, та швидко забувають про те, що обіцяли. Так, зокрема, веде себе завідуючий сільським лекторієм т. Бойко. Він не раз обіцяв налагодити роботу лекторію і організувати регулярне читання лекцій, але все залишається без змін.Партійна організація повинна більш конкретно зайнятись питанням виховання хліборобів і швидко усунути недоліки в роботі агітколективу і сільського лекторію.
І. ІВАНЧЕНКО.

червневого Пленуму ЦК КПРС.З великою увагою прослухали колгоспники артілей «Шлях до комунізму», ім. 18 з’їзду ВІІП(б) та робітники радгоспу «Комінтерн» лекцію на тему «Про походження людини», прочитану лектором Центрального лекційного бюро т. Таращуком.
*

Академік М. В. ЦИЦИН, 
директор Всесоюзної 
сільськогосподарської 

виставки
*лістичне перетворення старого села.Друга Всесоюзна сільськогосподарська виставка була відкрита за рішенням Радянського уряду в 1939 році; почин її організації належав 2-му Всесоюзному з’їздові колгоспниКів-ударників. Вона відображала великі зміни, що сталися в СРСР у першому десятиріччі існування колгоспного ладу, на початку якого селянські маси остаточно повернули від дрібного одноосібного до великого колгоспного господарства.За видатні успіхи в сільському господарстві Радянський уряд нагородив багатьох учасників орденами і медалями Радянського Союзу. Головний комітет виставки ї^ащим її учасникам за підсум

На Семенівському вуглерозрізі впроваджено техно
логічний графік ведення гірничих робіт. Що він дає, 
розповідається у вміщуваній нижче добірці матеріалів.

За 150 тисяч кубометрів 
породи на місяцьБерегти кожну хвилину робочого часу, максимально завантажити техніку, дати країні більше вугілля — ось завдання, яке стоїть перед кожним екскаваторником. Щоб високопродуктивно працювати, повністю використати потужність гірничої техніки, потрібні не тільки знання, досвіід, але й творчий підхід до справи, сумлінне ставлення до своїх обов’язків.Я систематично виконую норму на 180—200 процентів. Не буду приховувати—досягти таких показників нелегко. А дається це завдяки технологічному графіку, раціоналізації праці, скороченню циклів екскавації. Так, раніш процеси підіймання і повороту ковша робив окремо, тепер об’єднав їх. Внаслідок чого тільки на цьому за зміну економлю 20—ЗО хвилин, додатково виймаю 100—200 кубометрів породи.Однак резерви збільшення продуктивності машини ще далеко не використані. Машиніст землерийного агрегату Байдакі всякого

Передовий метод—в діїВпровадження передового методу — технологічного графіка —« дозволило нам в минулому місяці поліпшити використання транспортно-відвального моста, збільшити вскришу на ЗО процентів. В окремі дні ми давали до 35 тисяч кубометрів породи. Показник дуже добрий!Внаслідок високих темпів наш колектив реалізував липневий план на 6 днів раніше строку.Розроблений технологічний графік передбачає виконання завдання на 120 процентів. При виконанні нормативу графіка ма

ками 1939 року присудив 4.800 дипломів 1-го і 2-го ступеня і вручив 20.905 золотих і срібних медалей.Всесоюзна сільськогосподарська виставка 1954 року покаже успіхи радянського народу в розвитку великого, найбільш механізованого соціалістичного сільського господарства у світі, яке спирається на могутню індустріально-технічну базу. Вона буде демонстрацією сили колгоспного ладу, блискучих досягнень соціалістичної системи господарства та її незрівнянних переваг перед системою капіталістичною.Виставка — це могутній заклик до дальшого розвитку сільського господарства СРСР. Вона відображає боротьбу радянського народу за успішне розв'язання бойової програми, виробленої вересневим Пленумом ЦК КПРС і рішеннями партії і уряду про сільське господарство,—програмистворення в найближчі два-три роки достатку продуктів харчу

вуглерозрізу Олександр Могильний довів місячний виробіток машини «УЗТМ» до 128.400 кубометрів породи. Я і робітники моєї бригади поставили перед собою завдання перевищити його показник —< дати 150.000 кубометрів. Зараз докладаємо всіх зусиль, щоб до Дня шахтаря перетворити в життя своє соціалістичне зобов'язання.Добиваючись росту продуктивності праці, ми разом з тим боремось за економію матеріалів.Щоб запобігти втратам мастила, я закрив отвір в гідравлічному насосі поворотної платформи, приваривши невеликий лист заліза з бортиками, змінив манжет, пристосував підкладку. 11а цьому ми економимо за зміну понад ЗО кілограмів мастила.Наша бригада, несучи трудову вахту на честь шахтарського свята, доб’ється не тільки високих кількісних, але і якісних показників.
Н. РУДИЙ, 

машиніст екскаватора.

шиніст головного пульта управління одержує на місяць 4.908 карбованців, машиніст моста — 3.879 карбованців, машиніст екскаватора — 5.934 карбованці.Загальна зацікавленість всіх робітників добиватись високих показників, встановлених графіком, широке соціалістичне змагання між механізаторами дозволяє сподіватись, що ми виконаємо зобов’язання, взяті на честь шахтарського свята.
П. ПАТЮКОВ, 

начальник транспортно-від
вального моста.

вання для населення і сировини для легкої і харчової промисловості в нашій країні. Виставка всебічно покаже активну участь робітничого класу, колгоспного селянства та інтелігенції у виконанні постанови лютнево-березневого Пленуму ЦК КПРС «Про дальше збільшення виробництва зерна в країні і про освоєння цілинних та перелогових земель».Бойовий заклик партії освоїти нові землі, дати Батьківщині більше зерна знайшов у радянських людей живий і широкий відгук, вилився у патріотичний рух трудящих.За рахунок освоєння в 1954— 1955 роках 13 мільйонів цілинних і перелогових земель країна має одержати 1.100—1.200 мільйонів пудів зерна. Велика і почесна роль виставки у цій справі! її священний обов’язок — шляхом узагальнення передового досвіду освоєння нових земель сприяти широкому впровадженню досягнень науки і практики з тим, щоб успішно виконати насущне всенародне завдання могутнього

Використовуємо 
потужності 

електровозівТісна співдружність екскаваторників і машиністів електровозів — вирішальна умова виконання плану. Без цього неможливо дотримуватись технологічного графіка, збільшувати терші вскришіі.Ми з помічником щозміни вивозимо на відвал сотні кубометрів надпланового грунту. Та нас це не задовольняє. Екскаваторники стали поліпшувати свою роботу, а хіба можна від них відставати? 4Подумали ми, підрахували * ? вирішили за кожним рейсом водити состав місткістю не в 100 кубометрів породи, а на 40 більше. Почали додатково чіпляти два думкари. Керівники дільниці підтримали нашу ініціативу. Так стали робити й інші машиністи. Тепер при однаковій кількості електровозів за кожну зміну перевозиться на 400—500 кубометрів породи більше, ніж раніше.
С. ДЕМИДЕНКО, 

машиніст електровоза.

Цінуємо часТехнологічний графік, який впроваджено у нас на розрізі, вимагає чіткої і злагодженої роботи, піднесення відповідальності всіх механізаторів за доручену справу.У нас поліпшується організація праці, збільшується виробіток. Для нашої бригади встановлена норма на зміну 8 тисяч кубометрів породи, а даємо 10—12.Ми навчились цінити час. Раніше бригада втрачала чимало робочих хвилин. Тепер справа обстоїть інакше. Коли пересували колію, ми нічого не робили. Нині оглядаємо механізми, змащуємо їх, провадимо дрібний ремонт. Це дозволяє надійно працювати, підвищувати продуктивність машини.
О. КРАЙНІЙ, 

машиніст екскаватора.

піднесення зернового господарства країни.За попередніми даними, на виставці візьме участь більше 150 тисяч господарств і передовиків.Прогрес соціалістичного сільського господарства за період, що відділяє нас від виставки 1939 —19'41 рр., яскраво видно з успіхів багатьох учасників виставки.Про швидкий рух країни вперед свідчить той факт, що багатьох учасників виставки 1939 року ми знову зустрінемо на виставці, як знатних, широко відомих передових людей сільського господарства. Серед них—бригадир тракторної бригади Старо- Бешівської МТС, Герой Соціалістичної Праці II. Ангеліна. Вона в 1953 році забезпечила в обслужуваних її бригадою колгоспах ще вищі врожаї: пшениці— 29,7 центнера з гектара, вівса —35 центнерів з гектара. За цей час П. Ангеліна навчила сотні Механізаторів сільського господарства/Колишня ланкова колгоспу М. Гнатенко, одна із знатних
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Дбаємо про майбутній урожайНаша тракторна бригада X: 6 з Користі вської МТС обслужує колгосп ім. 18 з'їзду ВКП(б).Високопродуктивно використовуючи трактори і неухильно впроваджуючії у сільськогосподарське виробництво передову агротехніку, наші механізатори забезпечують своєчасне і якісне проведення всіх польових робіт. Як результат, незважаючи на несприятливі погодні умови цього року, наша бригада домоглася на оброблюваних площах одер- * Жання непоганого врожаю зернових культур.Соціалістичне змагання, яке розгорнулося серед механізаторів нашої бригади за виконання рішень вересневого та лютнево-березневого сприяло договору Пленумів ЦК КПРС, успішному виконанню МТС з колгоспом попроведенню весняної сівби, обробітку посівів та збирання врожаю.В кращі агротехнічні строки бригада закінчила оранку на площі 250 гектарів. Лущення стерні провели на площі 200 гектарів.Кожен механізатор добре знає, яку велику роль у вирощенні врожаю відіграють посіви багаторічних трав. Тому поряд з ін

Закарпатська область. Гірський колгосп „Нове життя", 
Воловецького району, успішно розвиває громадське тваринництво. 
Добре поставлена в артілі заготівля кормів. В цьому році кол
госп зібрав тільки з першого укосу в середньому по ЗО центнерів 
сіна з гектара. В сільгоспартілі вже закладено 350 тонн силосу. 
Колгосп висунутий кандидатом на Всесоюзну сільськогосподар
ську виставку по кормових культурах.

На знімку: заготівля силосу в колгоспі „Нове життя".
Фото Л. Ковгана. Прескліше ТАРС.

шими роботами ми забезпечили своєчасне виконання плану літнього посіву багаторічних трав, зокрема люцерни, виконавши це завдання на 100 процентів.Трактористи Іван Рябчепко та Федір Овчаренко давно працюють за погодинним графіком. Вони організували заправку свого трактора пальним іі водою безпосередньо в борозні, щозміни старанно оглядають машину, змащують її, промивають фільтри, перевіряють кріплення болтів тощо. Домігшись чіткої безперебійної роботи трактора, вони щодня виконують завдання на 110—120 процентів. Значно перевиконує норми і тракторист Василь Козинець.Зараз грунт повністю готовий до сівби. Відремонтовано також необхідний інвентар: дві тракторні і 18 кінних сівалок, культиватори тощо.Механізатори зобов'язалися щодня засівати по 35—>40 гектарів озимини, що забезпечить виконання плану посіву в найкращі агротехнічні строки. Це буде новим вкладом в боротьбу за високий урожай наступного року.
С. ЧЕРЕДНИЧЕНКО, 

бригадир тракторної бригади 
№ (і Користівської МТС.

Всі засоби 
напоготовіКолгоспники артілі ім. 18 парт- конференції в тісній співдружності з механізаторами цими днями закінчили косовицю ранніх колоскових культур. Наближається другий завершувальний період боротьби за врожай — збирання пізніх культур. Стан посівів радує колгоспників. Рясно відцвіла гречка, великими волот- тями погойдується просо, темно- зеленим листям виблискує проти сонця багатокачанна кукурудза. Вона вже в ріст людини. Пізніх зернових культур в колгоспі посіяно понад 290 гектарів. Лише кукурудзи 160 гектарів — вдвоє більше, ніж- торік.Збирання пізніх культур ми плануємо провести за 10 робочих днів. Для цього все передбачено. Заздалегідь подбали про підготовку простих збиральних машин. Для косовиці проса й гречки колгоспні майстри Іван Коваленко, Марко Ткаченко, Семен Сідельник та інші добре відремонтували 5 лобогрійок.З досвіду відомо, що навіть найретельніпіий ремонт не дає гарантії того, що під час косовиці якась з машин не поламається. Ось чому правління артілі створює запас найважливіших деталей — шестерень, шатунів, кіс, крил, пальців і т. д.Уже зараз колгоспники знають, хто яку роботу виконуватиме. Жаткарями призначені досвідчені колгоспники Яків ІОнп- ченко, Дем’ян ПІавотін та інші. До косовиці пізніх культур буде залучено всіх працівників кузні та теслярів. Для в'язання проса і гречки виділено 85 чоловік.Кукурудзу збиратимуть комбайни. Водій машини «Сталі- нець-6» Анатолій Бугрій для цього вже має комплексні обладнання.Зразу після закінчення збирання пізніх культур розпочнемо молотьбу. На молотьбі працюватиме на стаціонарі комбайновий агрегат т. Бугрія. Для обслужування його виділено бригаду з 20 колгоспників. Подбали тут і про освітлення току.

С. БІЛАН, 
голова Новопилипівської сіль
ської Ради.

Ілля Юхимович Рєпін5 серпня 1954 р. минає 110 років з дня народження великого російського художника І. 10. Рєпіна.

Ілля Юхимович Рєпін народився в 1844 р. на Україні, в містечку Чугуєві, Тут він дістав перші художні навики, назавжди полюбив живопис, якому присвятив весь свій могутній талант художиика-реаліста.Творчість Рєпіна є кращим досягненням класичного російського реалістичного мистецтва. В ньому правдиво, з передових демократичних позицій відображена російська дійсність, зображене життя російського суспільства, показані могутні внутрішні сили великого російського народу, що боровся проти царизму, за своє визволення.Народне життя розкрите в багатьох картинах художника. Особливо яскраво відчувається сила народу в таких знаменитих картинах, як «Бурлаки на Волзі» і «Хресний хід у Курській губернії». В останній з величезною художньою майстерністю показані життя і побут різних класів і станів поріеформеної Росії.Велике, місце в творчості 1. 10. Рєпіна займають твори, присвячені революційній тематиці. Піднесення революційного руху в Росії запалило художника на створення картин, в яких образ революціонера-борця, що сміливо й гордо виступає проти царського самодержавства, займає 

центральне місце (картини «Під конвоєм», «Відмовлення від сповіді», «Не чекали», «Сходка», «Арешт пропагандиста» та ін.).І. Ю. Рєпін звертається і до історичного минулого нашої Батьківщини. З цієї серії по силі психологічного вираження і майстерності виконання виділяється картина «Іван Грозний іі син його Іван». Ця картина об’єктивно була протестом проти сваволі і деспотизму. Чудовим твором художника є картина «Запорожці». Рєпін був також видатним портретистом.В творчості Рєпіна значне місце займає українська тематика. Палка любов до України, до українського народу запалювала його під час багаторічної роботи над епічною картиною «Запорожці» (1878—1891), в якій з величезною силою показані волелюбність і сила українського народу, його ненависть до іноземних поневолювачів. Крім цього монументального твору, художником була створена велика кількість картин і етюдів з життя України, а також портретів українських селян («Досвітки», «Мужичок з несміливих», «Мужик з урочливим оком» та багато інших). Рєпін неодноразово звертався до спадщини Т. Г. Шевченка, якого він палко любив. На мотив поеми «Гайдамаки» художник написав картину «Максим Залізняк», до поеми «Кавказ» створив ілюстрацію «Прометей, прикутий до скелі».Вплив І. 10. Рєпіна на розвиток українського мистецтва величезний. На його правдивих, життєвих творах передові українські художники вчились критичного підходу до явищ дійсності, реалізму і вміння створювати типові образи, любові до трудового народу, до рідної землі.Благотворний вплив творчості Рєпіна на розвиток української художньої культури, його постійна допомога і підтримка, яку він подавав українським художникам, є свідченням нерозривного зв'язку і спільності розвитку російської і української культур, дружби народів нашої Батьківщини.
п. говдя.

п’ятисотенниць-буряководів, — нині аспірант Всесоюзного науково-дослідного інституту цукрових буряків. Виконуючи наукову роботу, вона у виробничих умовах в колгоспі імені Комінтерну, Київської області, забезпечила в 1952 році одержання високих урожаїв цукрових буряків, за що знову завоювала право участі на виставці.Характерною особливістю нинішньої виставки є те, що вона демонструватиме не тільки успіхи окремих передовиків — що дуже важливо — або господарств якоїсь однієї галузі, а широко покаже передовий досвід колгоспів, МТС, радгоспів, районів у розвитку всіх галузей сільськогосподарського виробництва. Так, на виставці буде показаний досвід роботи колгоспу імені Бу- дьонного, Березівського району, Одеської області, і досвід колгоспів Осипенківського району, Запорізької області, які, крім сталих 20-центнерових урожаїв зернових, досягли високих показників у розвитку інших галузей господарства.

Глибокому розкриттю і пропаганді методів та прийомів роботи передових колгоспів, МТС, радгоспів, новаторів сільського господарства приділяється надзвичайне велика увага на виставці.Виставка буде постійно функціонуючим своєрідним учбовим і науковим комплексним закладом. Будучи багатющою скарбницею величезного досвіду творчої ініціативи мільйонів колгоспників, робітників МТС і радгоспів, спеціалістів сільського господарства і наукових працівників, вона покликана всебічно вивчати, узагальнювати і поширювати цей Досвід.Як територією і числом павільйонів, так і змістом та кількістю учасників Всесоюзна сільськогосподарська виставка не має собі рівних у світі. Масштаби її грандіозні! Це велике, озеленене місто з чудовими спорудами.На території виставки, яка займає площу в 211 гектарів, зведено більш як 300 різних павільйонів і споруд. Збудовані зразкові оранжереї, теплиці, створені експонатні ділянки різних 

сільськогосподарських культур, плодовий сад, який налічує більше 10 тисяч фруктових дерев знаменитих мічурінських сортів. Виставку прикрашають мальовничі квітники, фонтани, водойми.Величне видовище являють собою Головний павільйон і 16 павільйонів союзних республік, розташованих на центральній площі виставки.На виставці споруджено грандіозний павільйон «Механізація і електрифікація сільського господарства», площа якого становить 18 тисяч квадратних метрів. На демонстраційних площадках будуть показані високопродуктивні гусеничні трактори — «С-80», «ДТ-54», «Кіровець Д-35», новітні конструкції зернових комбайнів, льонокомбайнів, бурякозбиральні кукурудзяні і картопляні комбайни, електро-і садово- городні трактори, високопродуктивні верстати для виготовлення торфо-перегнійних горшечків, розсадосадильні машини, квадратно-гніздові сівалки для посадки картоплі, сівби соняшника і кукурудзи, культиватори-рослино- 

підживлювачі та багато інших машин.Вирішальною силою колгоспного виробництва є машинно-тракторні станції. Крім широкого показу досвіду передових машинно- тракторних станцій, в галузевих і зональних павільйонах виставки організована показова садиба МТС з діючою машинно-тракторною майстернею і складом запасних частин, гаражами і сараями для тракторів, комбайнів та автомашин, нафтобазою, типовим польовим табором тракторної бригади і типовими впорядкованими будинками для працівників МТС, з їдальнею та банею.На прикладі передових МТС будуть широко показані досягнення в галузі комплексної механізації вирощування різних сільськогосподарських культур.Питання електрифікації сільського господарства займають на виставці велике місце. Застосування електрики в сільськогосподарському виробництві буде показане в ряді павільйонів. У павільйоні «Водне господарство» є експозиція, що показує викорис

тання водних ресурсів країни, гідротехнічні споруди, будівництво ставів і водойм та ін. У павільйоні «Колгоспна І'ЕС» будуть влаштовані електроенергетичні установки і стенди з.діючою апаратурою управління колгоспних ГЕС.Головна увага на виставці приділяється широкій пропаганді культури землеробства, а також досягненням і методам роботи колгоспів, нашої країни в галузі тваринництва.Важливе місце на виставці приділене показові вирощування картоплі й овочів. У павільйоні «Картопля—овочі» широко показано Український науково-дослідний інститут овочівництва, працівники якого вивели багато нових сортів огірків, помідорів.На експонатних ділянках виставки будуть широко показані прийоми передової агротехніки: посадка картоплі квадратно-гніздовим способом з внесенням добрив у гнізда, вирощування розсади овочів у торфо-перегнійних
(Закінчення на 4 стор.).
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В Одесі відбулись міжнародні товариські змагання з стриб
ків у воду між спортсменами Німецької Демократичної Респуб
ліки, Франції, Польської Народної Республіки і СРСР. Змагання 
провадились за програмою XVI олімпійських ігор.

На знімку: парад учасників змагань.
Фото А. Фатєева. Прескліше ТАРС.

З редакційної пошти— їдальня № 5 міськзміштор- гу має всі можливості культурно і швидко обслужувати споживачів, — пише в листі до редакції громадянин Мінченко. — Та її працівники і завідуючий т. Же- менник працюють по-старинці. Щоб дати замовлення і одержати страву, треба витратити багато часу. Офіціантки на зауваження відвідувачів відповідають грубістю. Іноді, як це було 18 липня, в робочий час їдальня буває зачиненою.
• **— При бані селища Перемога довгий час працював буфет. Трудящі були вдячні керівникам відділу робітничого постачання за піклування про їх потреби, —а повідомляє група жителів селища. — Та ось недавно начальник ВРП Прохоренко дав розпорядження зачинити буфет через відсутність сторожа.

СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУПІВ
«ЧОМУ ЗРИВАЮТЬСЯ КІНОСЕАНСИ?»В газеті «Сталінський прапор» від 24 липня 1954 року в листі до редакції під таким заголовком писалося про те, що кіномеханік Токаренко, який обслужує колгосп ім. 19 з’їзду КПРС, допускає

Скарбниця передового
(Закінчення).горшечках, підзимовіі посіви овочів, електричне й паровіе обігрівання парників і теплиць.В галузевих і зональних павільйонах розкривається величезне народногосподарське значення виробництва зерна, особливо ярої та озимої пшениці, і показані шляхи дальшого розвитку зернового господарства країни відповідно до рішення Пленуму ЦК КПРС.Поліський колгосп «Більшовик», Шосткинсьіушо району. Сумської області, поділиться досвідом вирощування в 1953 році по 25 центнерів озимої пшениці з гектара.У павільйоні «Олійні й технічні культури» і на експонатних ділянках будуть представлені методи вирощування соняшника, льону олійного, сої, рицини, арахісу, гірчиці, тютюнів, лікарських рослин та інших культур.Поряд з показом у павільйонах зростання матеріального добробуту і культури колгоспного селянства спеціальне місце належить

Про незадовільне обслужування трудящих автотранспортною конторою такс» розповідають в своєму листі до редакції тт. Яко- венко, Зеленова і Федоренко.— 23 липня нам терміново необхідно було виїхати у відрядження в місто Кіровоград. Біля міського парку в цей час знаходилося кілька легкових таксі. Перша машина Я: 37-53 була несправна і ми звернулись до водія іншого таксі. Той відмовився їхати, мотивуючи тим, що тепер черга відправлятись у рейс машині А» 37-53 і він не може порушити чергу. Після довгих умовлянь пюфер погодився поїхати. При цьому довелося нам вислухати лайку водія машини А: 37-53, який відмовився навіть назвати своє прізвище.
зриви кіносеансів.Як повідомив завідуючий відділом культури т. Кошелєв, факти, наведені в листі, підтвердились. Кіномеханік Токаренко попереджений.
адміністративним і культурно-освітнім закладам колгоспного села. На виставці споруджуються типовий колгоспний будинок культури, павільйони сільради і правління колгоспу, шкільні і дошкільні заклади, магазин та інші громадсько-побутові і культурні заклади.Досвід роботи кращих господарств і передовиків сільськогосподарського виробництва, широко і багатогранно представлений на виставці, буде для колгоспників і всіх працівників сільського господарства чудовою школою, яка сприятиме успішному виконанню завдань, поставлених перед сільським господарством Комуністичною партією і Радянським урядом.Підготовка до, відкриття Всесоюзної сільськогосподарської виставки пройшла в обстановці великого патріотичного піднесення, викликаного рішеннями партії і уряду про сільське господарство. У зв’язку з цим зараз перед усіма працівниками сільськогосподарських органів постають серйозні практичні завдання.

Заява ЕйзенхауераНЬЮ-ЙОРК. (ТАРС). Виступаючи 28 червня на прес-конференції, президент Ейзенхауер заявив, що, як він чекає, американські авіаносці, послані в район китайського острова Хайнань (як повідомлялось, військові літаки, що базуються на ці авіаносці, збили два китайських літаки), негайно залишать цей район.Ейзенхауер фактично визнав, що напад американських штурмовиків на китайські літаки викликав тривогу в західних країнах, де дії США зустріли осуд.Президент СПІА відмітив, що повідомлення кореспондентів свідчать про тривогу в Парижі, де вважають, що США діяли надто безрозсудно іі необачно. Ми не маємо наміру так діяти, сказав Ейзенхауер.
„В Англії не люблять 

американських солдатів14
ЛОНДОН. (ТАРС). «Манчестер 

гардіан» опублікувала велику 
статтю свого кореспондента, який 
побував на найбільшій в Англії 
американській повітряній базі в 
Бертонвуді.

«Американські солдати, — пи
ше кореспондент, — від’їжджаю
чи на батьківщину, вважають, що 
всі англійці не люблять американ
ців». Неприязнь англійців до аме
риканських «гостей» така велика, 
говориться в статті, що останні 
вважають за краще не з’являтись 
поодинці на вулицях Манчестера, 
Ліверпуля або Лондона. «Амери
канського солдата можуть затяг
ти в перевулок на Окс'форд-стріт 
(вулиця в Лондоні. — Ред.), і як
що він вибереться звідти цілим і 
здоровим, то поліцаї вдають, що 
вони взагалі нічого не чули. Ва
таги хлопчаків раз у раз чіпляю
ться до груп американців і викри
кують їдкі зауваження на їх ад
ресу».

Кореспондент пише, що амери
канці в Англії потрапляють у най
повнішу ізоляцію, бо англійці не 
тільки не підтримують знайом
ства з ними, але навіть уникають 
розмовляти. В тих рідких випад
ках, заявляє кореспондент, коли 
англійці все ж вступають у роз
мову з американськими солдата
ми, то звичайно починають скар
житись на американську зовніш
ню політику або «нападати на 
Маккаїрті».

досвідуКерувати сільським господарством—це, насамперед, вивчати, узагальнювати і поширювати передовий досвід, досягнення науки. Велику допомогу в пропаганді цього досвіду повинні подати преса, радіо, місцеві видавництва, відділення Товариства для поширення політичних і наукових знань.Для всіх місцевих органів,.керівників та організаторів сільськогосподарського виробництва справою честі є любовне виявлення всього цінного і дбайливе вивчення передового досвіду в сільському господарстві з тим, щоб він став широким надбанням радянського народу.Колгоспники і колгоспниці, працівники МТС і радгоспів, спеціалісти сільського господарства повинні високо нести прапор всенародного соціалістичного змагання за виконання завдань, поставлених партією і урядом перед сільським господарством, за право участі на виставці.
(«Радянська Україна» від 1 серпня 
1954 року).

Резолюція президії В’єтнамських 
Національних зборівШАНХАЙ. (ТАРС). В’єтнамське інформаційне агентство передало текст резолюції, прийнятої президією Національних зборів Демократичної Республіки В’єтнам на розширеному засіданні 28 липня, яке було скликане в зв'язку з підписанням угод про перемир’я в Індо-Китаї. На цьому засіданні була заслухана доповідь і вивчені документи Женевської наради, а також умови угод про перемир’я в Індо-Китаї.Розширене засідання президії Національних зборів Демократичної Республіки В’єтнам вважає:1. Укладення угод про припинення воєнних дій в усьому Індо- Китаї є великою перемогою в’єтнамського народу і народів Лаосу і Камбоджі, а також перемогою всесвітнього табору миру. Ця перемога була досягнута завдяки збройній боротьбі в’єтнамського народу протягом 8—9 минулих років, боротьбі французького народу, підтримці миролюбних народів усього світу, енергійним і мудрим діям делегації Демократичної Республіки В’єтнам, яким подали допомогу делегації СРСР і Китайської Народної Республіки на Женевській нараді.2. Ця величезна перемога є тільки першим кроком. В’єтнам

Порушення американцями угоди 
про перемир'я в Кореї

ПЕКІН, ЗО. (ТАРС). Кореспон
дент агентства Сіньхуа повідом
ляє, що чехословацький і поль
ський члени нейтральної комісії 
по перемир’ю подали військовій 
комісії по перемир’ю доповідь, в 
якій вказується на випадки пору
шення американцями угоди про 
перемир’я в пункті, що стосується 
заміни воєнних матеріалів і чер
гування військ. Серед матеріалів, 
незаконно ввезених американ
ською стороною в Корею, на по
рушення угоди про перемир’я, 
вказується в доповіді, налічується 
35 літаків та інше воєнне споряд

Янкі в Неаполі
Недавно на одній з людних 

площ Неаполя можна було спо
стерігати таку картину: п’яний 
американський офіцер, який лед
ве тримався на ногах, стріляв у 
прохожих. Йому ніхто не пере
шкоджав. Перелякані італійці, що 
раптом стали мішенню для банди
та в мундирі, поспішали вибрати
ся з небезпечного місця. А коли 
вже не було нікого, поблизу, пол
ковник Джон Вестфорд попряму
вав на сусідню будівельну пло
щадку і там став стріляти в ро
бітників. Газета «Джорнале д’Іта- 
ліа», повідомляючи про цей факт, 
писала, що «тільки завдяки щас
ливому випадку ніхто з жителів 
не був поранений».

В Неаполі багато американців. З 
того часу, як країну захльоснула 
петля «плану Маршалла», що від
крив двері для економічної та по
літичної експансії США в Італії, 
наплив американців сюди все 
збільшувався. Вони вже нітрохи 

Заступник редактора В. СМОЛЯР.

Громадянин Щербина Володимир Іванович порушує справу про 
розторгнення шлюбу з громадянкою Щербиною Ганною Микитівною, 
які проживають в м. Олександрії.

Справа розглядатиметься в народному суді 2-ї дільниці 
м. Олександрії.

Народний суд 1-ї дільниці м. Олександрії визнав безвісті від
сутнього громадянина Репенька Василя Кузьмовича, 1912 року народ
ження, уродженця м. Олександрії—померлим.

Громадянам, яким відомо про місце перебування або смерть 
Репенька В. К., належить повідомити народний суд 1-ї дільниці 
м. Олександрії.

ський народ повинен продовжувати боротьбу мирним шляхом з тим, щоб добитися дальших успіхів. Він також повинен неухильно підвищувати свою пильність щодо підступів паліїв війни, які намагаються зірвати проведення в життя угод про припинення вогню і саботувати мир в Індо- Китаї.Розширене засідання прийняло таку резолюцію:1. Повністю схвалити полг7 тичну лінію іі політику миру уряду Демократичної Республіки В’єтнам, висловити довір’я урядові Демократичної Республіки В'єтнам і виявити повне довір’я керівництву президента Хо Ші Міна.2. Закликати всіх депутатів Національних зборів і народ всієї країни реалізувати велику дипломатичну перемогу, строго додержувати угоди про перемир'я і в той же час закликати французький уряд чесно виконувати погоджені умови.В’єтнамський народ сповнений рішимості здійснити єдність, а також добитися незалежності і демократії в усій країні.Учасники засідання надіслали лист президентові Х« ІПі Міну.

ження, починаючи від артилерій
ських снарядів і кінчаючи ручни
ми гранатами.

У доповіді викривається той 
факт, що американська 'сторона 
«продовжує ввозити в Корею 
зброю в розібраному вигляді і у 
вигляді «запасних частин», про 
що не повідомляє комісію. В гру
дні американська сторона неза
конно ввезла таким шляхом вели
ку кількість воєнних матеріалів, у 
тому числі 29 гаубиць 155-мілі- 
метрового калібру, 38, гаубиць 
105-міліметрового калібру та інші 
гармати.

не скидалися на колишніх лагід
них туристів, які милувалися кра
сою природи і захоплювалися па
м’ятками старовини. Янкі в Неа
полі, як, до речі кажучи, і в ін
ших містах Італії, більше цікав
лять гра на різниці валют і спе
куляція привезеними без мита то
варами.

Але найзухваліша різновидність 
американців у Неаполі — цс вій
ськові. їх тут безліч. Неаполь
ський порт перетворений в базу 
американської військової ескадри, 
а на горбі Позіліппо', в західній 
частині міста розташувався голов
ний штаб Північно-атлантичного 
блоку для Південної Європи. Без
карний розбій на вулицях захід
ноєвропейських міст давно вже 
увійшов в практику американ
ських солдат. Про один з таких 
випадків і розповіла італійська га
зета «Джорнале д’Італіа».

Б. 1.

Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 62.
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Пролетарі всіх країн, єднайтеся! Рік видання ХХУІ-Й
Всесоюзна сільськогосподарська виставка

сприятиме дальшому піднесенню всіх га
лузей сільського господарства, якнайшвид
шому створенню в Радянській країні
достатку сільськогосподарських продуктів.
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Рішуче піднести темпи 
вскришних робіт

На Всесоюзній сільськогосподарській виставці

Вугільники Олександрії розуміють, що чим більше вони дадуть країні палива, тим успішніше виконають завдання п’ятої п’ятирічки, вінесуть достойний вклад у загальну справу боротьби трудящих за більше зміцнення нашої Батьківщини, за піднесення добробуту радянських людей.Сьогодні в нашій газеті публікується повідомлення про те, що рішенням республіканського комітету профспілки вугільників і комбінату «Українвуглебуд» колективу видобувної дільниці Байдакіївського вуглерозрізу, якою керує т. Просняков, присуджено перехідний Червоний прапор за високі виробничі показники, здобуті в червні.Слід, проте, визнати, що так працюють не всі. Тривале невиконання плану Семенів- ським вуглерозрізом призвело до того, що трест «Олек- сандріявугілля» з початку року заборгував десятки тисяч тонн палива, не справився ні з піврічним, ні семимісячним планом.Основна причина відставання — обмежені запаси вугілля, готового до виймання, погане використання техніки. В цьому році вскришні екскаватори тільки Семенівського розрізу простояли 3.983 машино-години. Це — наслідок низької трудової і виробничої дисципліни, поломок механізмів, непідготовленості колій.В тому, що розріз довгий час зриває програму, винні не тільки господарники, але й трест, який не вирішує насущних завдань, не подає практичної, ділової допомоги розрізу.Давно, наприклад, йдуть розмови про необхідність рішуче поліпшити матеріально- технічне постачання. Та все залишається без змін. Тому замість того, щоб на місці усунути дрібну поломку механізму, ремонтникам нерідко доводиться возити деталі на заводи Олександрії. Тим часом подовгу простоюють агрегати.«Вузьке місце» на розрізі — це некрита. Правда, останнім часом транспортно- відвальний міст, очолюваний т. Патоковим, різко поліпшив свою роботу. Якщо недавно він давав на добу 25 — 28 

тисяч кубометрів породи, то тепер в окремі дні — 38 тисяч. Колектив мосту вийшов переможцем у змаганні з бай- даківськими механізаторами.Цей успіх — результат «провадження передового методу — технологічного графіка. Здійснення його дало можливість піднести вскрнщу на ЗО процентів.І все-таки вскриішіники лімітують роботу видобувників.Не використані резерви для піднесення темпів ©скри- ші на Байдаківському вуглерозрізі. Тут транспортно-відвальний міст працює значно гірше, ніж семенівський. Набагато нижча і продуктивність землерийних агрегатів.Візьмемо, наприклад, екскаватори «УЗТМ». Найвищий показник, досягнутий байдаківцями, — 114 тисяч кубометрів грунту на місяць Семеиівські машиністи екскаваторів Павло Тендюк і його товариші дали в липні 148 тисяч кубометрів породніНе можна не зупинитись і на питанні організації праці. На байдаківському транспортно-відвальному мосту екскаваторники іне мають стимулу для підвищення виробітку. Тут невідомо скільки кожним з них вийнято за зміну грунту. Тільки після закінчення декади, коли робиться маркшейдерський замір, загальний виконаний обсяг розподіляється на два екскаватори.Отже, виходить, що один машиніст добре працював, інший погано, а одержують однаково.Над цим питанням чомусь не задумуються, зокрема, в тресті «Олександріявугілля».Відомо, що від створення запасів вугілля, готового до виймання, залежить успіх здійснення виробничої програми видобувниками, чітка і ритмічна робота розрізів.Отже господарські, партійні 1 профспілкові організації розрізів повинні в ці дні мобілізувати всі сили на те. щоб круто піднести темпи вскришних робіт, привести в дію невичерпні резерви, добитись безумовного виконання плану вскриші і соціалістичних зобов’язань, взятих до Дня шахтаря. Таке бойове завдання.

На виставці почалась велика робота по передачі екскурсантам передового досвіду, нагромадженого новаторами сільського господарства.Екскурсанти приїжджають групами по 25—40 чоловік, підібраними за спеціальностями — рільників, тваринників, механізаторів та іншими. Для ознайомлення таких однорідних груп з експонатами складені різні маршрути. Залежно від спеціальності екскурсантів їх знайомлять з найбільш цікавими для них матеріалами. Ознайомлення з експонатними посівами і тваринами, а також з багато представленою на виставці технікою проводять спеціалісти, а в тваринницькому містечку, крім того, і учасники виставки, які доставили на неї експонатних тварин і птицю.Для екскурсантів влаштовуються доповіді, лекції і бесіди. У лекційному залі павільйону «Зерно» протягом першої декади серпня намічені доповіді знатно
З кожним днем на Україні збільшується число колгоспів, які достроково виконали державний план хлібопоставок. Після виділення необхідної кількості хліба для створення насінних, страхових та інших фондів, для видачі колгоспникам па трудодні багато колгоспів продають зерно нового врожаю, державі.Колгосп ім. Молотова, Кіров- ського району, Кримської області, достроково виконавши план хлібозаготівель і розрахувавшись по натуроплаті за роботу МТС, здав державі 6.450 центнерів зерна. Крім того, він продав державі ти
Президія Верховної Ради СРСР до Всесоюзного Дня залізничника нагородила орденами іі медалями СРСР за вислугу років на залізничному транспорті велику гру

Панорама Всесоюзної сільськогосподарської виставки. Фото Н. Грановського. Прескліше РАТАУ.

го механізатора, бригадира тракторної бригади Михайлівської МТС Краснодарського краю, депутата Верховної Ради СРСР І. Шацького, директора Підмосковного радгоспу «Горки-2» Героя Соціалістичної Праці С. Се- менова та інші.У колгоспному Будинку культури виступлять голови передових колгоспів, Герої Соціалістичної Праці М. 0. Посмітнип, II. 0. Прозоров, Ф. С. Генералов.На виставці влаштовується багато концертів. У видовищних заходах виставки беруть участь найкращі артистичні сили столиці.
» ♦

*У павільйоні Української РСР величезний інтерес учасники виставки і екскурсанти проявляють до стендів, на яких показаний досвід передовиків по вирощуванню високих урожаїв зернових культур. Цілий день багато відвідувачів біля стендів колгоспів Генічеського району, Херсон
Колгоспи продають хліб державісячу центнерів хліба. Стільки ж хліба нового врожаю продала державі сільськогосподарська артіль «Нове життя», Совєтського району, цієї ж області.У Красненському районі, Львівської області, в числі перших виконала план хлібозаготівель і розрахувалась по натуроплаті за роботи МТС сільськогосподарська артіль ім. XVII парта'їзду КІІ України. Після цього колгосп продав державі 1.200 пудів зерна.У рахунок державних закупок вивіз 600 пудів хліба колгосп ім. Сталіна, Ужгородського району, Закарпатської області. Прода
У Президії Верховної Ради СРСРпу працівників провідних професій іі начальницького складу Міністерства шляхів. Орденом Леніна нагороджені 7.752 чоловіка, орденом Трудового Червоно

ської області, які протягом останніх двох років збирали по 20 центнерів озимої пшениці з гектара. Численні екскурсії цікавляться досвідом колгоспу ім. Будьонного, Березівського району, Одеської області, та інших.Жваво проходять бесіди там, де розповідається про досягнення тваринників, майстрів високих урожаїв технічних культур. Досвідом своєї роботи поділилися з учасниками виставки знатний майстер льонарства, ланкова колгоспу імені Сталіна, Ємільчин- ського району, Житомирської області, бфросинія Саус, комбайнер Ямпільської МТС, Вінницької області, Герой Соціалістичної Праці Іван Гнидюк, голова колгоспу ім. 8 березня, Куп’янського району, Харківської області, Герой Соціалістичної Праці Степан Ярошенко та багато інших майстрів колгоспного виробництва Радянської України. (РАТАУ).
ють хліб державі сільгоспартілі Мукачівського, Виноградівського, Тячівського та інших районів Закарпатської області.Колгоспи ім. Чапаєва, ім. Ко- товського, ім. Суворова, «Шлях до комунізму» та інші сільгоспартілі Суворовського району, Одеської області, продали державі за останні дні понад 6 тисяч центнерів пшениці і ячменю нового врожаю. Колгосп ім. Суворова вивіз уже в рахунок хлібозакупок понад 900 центнерів зерна — третину проданого ним державі хліба. (РАТАУ).
го Прапора — 14 тисяч 556 чоловік. Решта працівників нагороджені медалями «За трудову доблесть» і «За трудову відзнаку».

Виконали план здачі 
хліба державіРадгоспи Міністерства радгос- Колосові на цій площі посівів зівів Азербайджанської РСР вико- брані комбайнами, пали план здачі хліба державі. (РАТАУ).



2 СТАЛІНСЬКИЙ ПРАПОР П'ятниця, 6 серпня 1954 р.

комуністична партія—організатор і натхненник 
будівництва комунізму в СРСРНаша могутня Радянська Батьківщина перебуває в розквіті своїх творчих сил і впевнено йде вперед по шляху до комунізму. Організуючою, вдохнов- ляючою і спрямовуючою силою радянського суспільства є славна Комуністична партія Радянського Союзу.Вся більш як півстолітня історія Комуністичної партії являє собою приклад беззавітного служіння народові!. Своєю самовідданою боротьбою за справу робітників і селян вона завоювала безмежну любов і довір’я трудящих. На багаторічному досвіді радянський народ переконався, що Комуністична партія є справді народною партією, яка виражає корінні інтереси трудящих.Сила Комуністичної партії — в її кровному і нерозривному зв’язку з народом. Сила і непереможність радянського народу — в його згуртованості навколо Комуністичної партії.В усій своїй практичній діяльності Комуністична партія виходила і виходить з того, що народ є творцем історії. «Тільки той переможе і вдержить владу, — вказував великий Ленін, — хто віірить у народ, хто порине в джерело живої народної творчості» (Тв., том 26, стор. 254).Керуючись марксистсько-ліені н- ською теорією, знанням об’єктивних економічних законів, Комуністична партія виробила науково і практично- перевірену політику, яка відображає потреби розвитку матеріального життя суспільства, корінні інтереси трудящих.Організований Комуністичною партією нерушимий союз робітничого класу і трудового селянства став тією силою, яка в результаті Великої Жовтневої соціалістичної революції забезпечила повалення влади капіталістів і поміщиків, влади імперіалістів у Росії, встановлення диктатури пролетаріату, Радянської влади і побудову нового, соціалістичного суспільства.Комуністична партія, озброєна науковою програмою будівництва нового життя, підняла робітників і трудове селянство на здійснен

Республіканська нарада працівників комунального господарстваЗакінчила свою роботу республіканська нарада працівників системи Міністерства комунального господарства УРСР. В робота наради брали участь понад 900 чоловік.Учасники наради заслухали і обговорили доповідь міністра комунального господарства УРСР т. Г. І. Третьякова про підсумки виконання плану виробництва підприємствами комунального господарства, капітального будівництва, ремонту житлового фонду за перше півріччя 1954 року і заходи по дальшому поліпшенню комунально-побутового обслужування населення мііст і робітничих селищ України.За минулі три роки досягнуто певних успіхів у будівництві і впорядкуванні міст і робітничих селищ. На 1 січня 1954 року житловий фонд місцевих Рад порівняно з 1950 р. збільшився на 700 тисяч квадратних метрів. 

ня ленінського плану індустріалізації країни і соціалістичного перетворення села. Переборюючи величезні труднощі, проявляючи небачені в історії героїзм, мужність і трудову доблесть, радянський народ під керівництвом Комуністичної партії створив потужну сучасну індустрію. Щодо обсягу промислової продукції наша країна вже в 1937 році вийшла на перше місце в Європі і друге в світі.Корінні зміни сталися в сільському господарстві. Замість мільйонів дрібних одноосібних селянських господарств з їх слабою технікою і засиллям куркуля було створене найбільше в світі машинізоване, озброєне новою технікою соціалістичне виробництво у вигляді всеосяжної системи колгоспів і радгоспів.Були вигнані купці і спекулянти в галузі товарообороту, який цілком і повністю перейшов в руки держави, кооперації і колгоспів. Розвинулась нова, радянська торгівля.Соціалістична система перемогла в усіх сферах народного господарства. Були остаточно ліквідовані експлуататорські класи, знищена експлуатація людини людиною, а соціалістична власність на знаряддя і засоби виробництва утвердилась як непохитна основа радянського суспільства. Таким чином була створена соціалістична економіка, що .не знає криз і безробіття, не знає злиднів і розорення, економіка, яка дала радянським людям усі можливості для створення заможного і культурного життя. Під керівництвом Комуністичної партії радянський народ першим в історії побудував новий суспільний лад — соціалізм.На базі перемоги соціалізму в нашій країні ще більше зміцнився союз робітничого класу і трудового селянства, розгорнулись і зміцніли такі могутні рушійні сили радянського суспільства, як морально-політична єдність, дружба народів СРСР, животворний радянський патріотизм.Ці всесвітньоісторпчні перемоги радянського народу знайшли своє законодавче закріплення в
В широкому масштабі здійснюється газифікація міст України. Будуються домові механізовані пральні, зросла довжина освітлень вулиць, збільшилась площа асфальтобетонних міських доріг. З 1951 року створено понад 8 тисяч гектарів нових скверів, парків і бульварів.Однак, учасники наради відмічали, що розвиток комунального господарства в ряді міст республіки відстає від зростаючих запитів і потреб населення, а капітальне будівництво і ремонтні роботи часто провадяться незадовільно. Міністерство іце не зжило канцелярські методи керівництва. Часто допускається розпорошення коштів, будівельних механізмів, устаткування іі робочої сили по багатьох непускових об’єктах. Затримується реалізація фондів на будівельні матеріали.У своїх виступах промовці говорили, що боротьба за високу 

Конституції СРСР, конституції перемігшого соціалізму і розгорнутої соціалістичної демократії. XVIII з’їзд партії (1939 р.) визначив програму дальшого розвитку радянського суспільства вперед по шляху завершення будівництва соціалізму іі поступового переходу від соціалізму до комунізму.Мирна праця радянських людей була перервана віроломним нападом на нашу країну фашистської Німеччини. Велика Вітчизняна війна Радянського Союзу перед усім свіітом продемонструвала нездоланну життєву силу радянського суспільного і державного ладу, його переваги, мудрість керівництва Комуністичної партії. В післявоєнний період наш народ під керівництвом Комуністичної партії в короткий строк залікував рани, заподіяні війною, рушив далеко вперед усі галузі народного господарства.XIX з’їзд КПРС підбив величні підсумки боротьби і перемог радянського народу, намітив програму дальшого руху нашої Батьківщини вперед. Ця програма знайшла свій конкретний вияв у директивах з’їзду партії по п’ятому п’ятирічному плану розвитку СРСР на 1951—1955 роки, виконання якого буде великим кроком вперед по шляху будівництва комуністичного суспільства в нашій країні.Борючись за виконання п'ятого п’ятирічного плану, радянські люди добиваються все нових успіхів в усіх галузях народного господарства. В 1953 році обсяг промислового виробництва в два з половиною рази перевищив рівень виробництва довоєнного 1940 року.Поряд з будівництвом нових фабрик і заводів, шахт і залізниць в СРСР розгорнуті гігантські роботи по спорудженню найбільших у світі гідроелектростанцій — таких, як Куйбишевська, Сталінградська, Горьковська, Камська, Каховська та інші. Введення в дію цих найбільших гідроелектростанцій набагато зміцнить матеріально-технічну базу комунізму, забезпечить дальший бурхливий розвиток продуктив- 
якість ремонту ще не стоїть в центрі уваги міських і районних житлових управлінь, ремонтно- будівельних контор, виконкомів районних Рад. Є багато скарг трудящих на погану якість ремонту. Нерідкі випадки примиренського ставлення до бракоробів. Відмічалась незадовільна організація соціалістичного змагання на підприємствах Міністерства комунального господарства УРСР.На нараді були викриті хиби в роботі підприємств побутового обслужування населення.Радянська держава з кожним роком збільшує асигнування на розвиток житлово-комунального господарства в містах, робітничих селищах і районних центрах України. В одному тільки нинішньому році на ці цілі витрачається 1 мільярд 300 мільйонів карбованців. (РАТАУ).

них сил радянської країни.Недавно радянські люди з гордістю за свою любиму Батьківщину дізналися про те, що в нашій країні пущена в експлуатацію перша в світі атомна електростанція. Вони законно пишаються досягненнями радянської науки і техніки, які служать інтересам народу, справі миру і прогресу.В результаті створення потужної важкої промисловості, яка безперервно розвивається і є основою всього народного господарства, виникла економічна можливість нового піднесення матеріального добробуту радянських людей.В рішеннях вересневого Пленуму ЦЕ КПРС і дальших рішеннях партії і уряду в питаннях сільського господарства, промисловості і торгівлі, в рішеннях лютнево-березневого і червневого Пленумів ЦК КПРС розроблений широкий, науково обгрунтований план заходів по швидкому розширенню виробництва промислових товарів народного споживання і сільськогосподарських продуктів. Поставлено завдання — в найближчі 2—3 роки різко підвищити забезпеченість трудящих промисловими і продовольчими товарами, а потім створити їх достаток.Нині головною ланкою в боротьбі за підвищення добробуту радянського народу є швидке піднесення всіх галузей сільського господарства іі, насамперед, збільшення виробництва зерна, а на цій основі — м'яса, масла, молока, вовни та іншої продукції сільськогосподарського виробництва.Розроблена партією програма підвищення матеріального добробуту радянських людей, яка є невід’ємною складовою частиною великого плану комуністичного будівництва, неухильно перетворюється в життя. Тільки в минулому році введено в дію близько 300 нових підприємств по виробництву товарів народного споживання. Радянський народ успішно розв’язує поставлене партією завдання освоєння цілинних і перелогових земель, використовує величезні додаткові резерви виробництва зерна.Комуністична партія спрямовує трудову активність радянського народу на боротьбу за нові успіхи в розвитку промисловості, транспорту, сільського господарства, на боротьбу за підвищення продуктивності праці в
ПОЧАЛИСЬ ВСТУПНІ ЕКЗАМЕНИ 

У ВУЗАХ КРАЇНИУ вищих учбових закладах країни почались вступні екзамени. На перший курс буде прийнято 440 тисяч юнаків і дівчат. Серед них — 40 тисяч десятикласників, які закінчили середню школу з золотими іі срібними медалями.
ПЕРШИЙ УРОЖАЙ НА ЦІЛИННИХ ЗЕМЛЯХКолгоспи Кіровського і Покров- ського районів, Киргизької РСР, приступили до збирання хлібів, посіяних на цілинних іі перелогових землях. Високий врожай знімають сільгоспартілі зони Кіров- 

усіх галузях народного господарства, що є найважливішою умовою процвітання економіки СРСР.Комуністична партія виховує трудящих СРСР в дусі любові і відданості своїй соціалістичній Батьківщині, в дусі животворного радянського патріотизму, нерушимої дружби народів СРСР, в дусі пролетарського інтернаціоналізму і встановлення братерська^ зв'язків з трудящими всіх країн. Комуністична партія закликає радянських людей бути пильними до підступів ворогів, рішуче боротися з проявами буржуазного націоналізму, проти розтлінної буржуазної ідеології. Партія сміливо розгортає критику і само^ критику, розвиває творчу активе ність комуністів і всіх трудящих, спрямовує їх зусилля на подолання наявних хиб і труднощів, добивається загального піднесення на всіх ділянках комуністичного будівництва.Комуністична партія всемірно зміцнює Радянську державу — головне знаряддя побудови комуністичного суспільства, зміцнює союз робітничого класу і колгоспного селянства, дружбу народів нашої багатонаціональної країни, які становлять основу сили і могутності Радянської держави.Ніколи ще наша Батьківщина не була такою могутньою, як тепер. Радянський Союз тепер уже не одинокий острів серед капіталістичних країн. Нашими вірними друзями і союзниками є великий китайський народ, трудящі країн народної демократії і Німецької Демократичної Республіки. З братерською і безкорисливою допомогою СРСР народи цих країн, керуючись безсмертним і всеперемагаючим ученням марк- сизму-ленінізму, успішно будують нове життя. Нам співчуває і нас підтримує все прогресивне людство.Мирна політика Радянської держави, яка йде на чолі могутнього табору миру, демократії і соціалізму, знаходить дедалі ширшу підтримку у трудящих всіх країн, що бачать в Радянському Союзі стійкого іі непохитного борця за мир, свободу і незалежність народів.Під проводом Комуністичної партії радянський народ добився великих історичних перемог. Під її випробуваним і мудрим керівництвом віін впевнено йде вперед по шляху будівництва комуністичного суспільства.
С. СТЕПАНЕНКО.

1 вересня число студентів в країні досягне 1 мільйона 700 тисяч чоловік — це майже вдвоє більше, ніж у довоєнпому 1940 році, і приблизно в 17 раз більше, ніж в усій дореволюційній Росії.
ської МТС. Комбайнери тт. Ски- бін і Жигалкін, зібравши сімде- сятгектарний масив пшениці в колгоспі імені Сталіна, одержали в середньому по 28 центнерів зерна з кожного гектара.(РАТАУ).



П'ятниця, 6 серпня 1954 р. СТАЛІНСЬКИЙ ПРАПОР З
Соціалістичне змагання на честь

Дня иіахтаря

— Переможці змагання
Створимо найкращі умови 

для ситої і теплої зимівлі худоби
Гірники вугільної дільниці Байдаківського вуглероз

різу, якою керує т. Просняков, успішно виконують зобо
в'язання, взяті в соціалістичному змаганні на честь Дня 
шахтаря. В червні і липні вони відвантажили декілька 
надпланових ешелонів з паливом, знизили собівартість 
вугілля.

Днями республіканський комітет профспілки вугіль
ників і комбінат „Укрвуглебуд* розглянули підсумки со
ціалістичного змагання за червень. Переможцем у змаганні 
вугільних дільниць визнаний колектив гірників, очолюва
ний т. Просняковим. Дільниці присуджений перехідний 
Червоний прапор і грошова премія.

Олександрійський райком профспілки вугільників і 
трест „Олександріявугілля" визнали переможцем змагання 
в липні колектив транспортно-відвального мосту Семенів- 
ського вуглерозрізу (начальник т. Патюков).

Він реалізував місячний план на 127,8 процента, тех
нологічний графік виконав на 107 процентів, добився висо
кої продуктивності агрегату.

Трудівникам мосту присуджено перехідний Червоний 
прапор і премія 10 тисяч карбованців.

г Ширше впроваджувати швидкісний 
метод обробки поїздівВ залізничній транспортній конторі все ширше впроваджується передовий метод швидкісної обробки поїздів, запропонований старшим вагонним оглядачем станції Червоний Лиман Донецької залізниці, лауреатом Сталінської премії А. Щебликііним.Особливість цього методу полягає у високоякісній обробці поїздів, що досягається завдяки співдружності оглядачів вагонів з поїзними майстрами, ремонтними бригадами слюсарів. Це забезпечує повну гарантію технічного стану вагонів, виключає затримки і відчіпки їх через несправність, дозволяє машиністам паровозів вести поїзди на високих швидкостях.У нас в залізничній конторі стали застосовувати метод т. Ще-

На тих же виробничих площахУспішно виконав семимісячний план рудоремонтний завод. На тих же виробничих площах, при наявному обладнанні, випуск продукції в порівнянні з минулим роком зріс на 5,4 процента, продуктивність праці робітників підвищилась на 21 процент.Змагаючись за достойну зустріч Дня шахтаря, робітники підприємства успішно здійснюють свої соціалістичні зобов’язання. Слюсар т. Сопунов, стругальник т. Лисенко, котельник т. Іванець- кий, електрозварювальний т. Пу-
У будівельниківДостроково виконавши семимісячний план, будівельне управління Димитровського тресту (начальник т. Кругліков) успішно справляється з виробничими завданнями іі в серпні.На трудовій вахті на честь Дня шахтаря високого виробітку домоглась бригада теслярів Григорія Прокваса. Працюючи на будівництві Медведівської машинно-тракторної станції, вона дає по півтори норми.Вдвічі перевищує завдання бригада слюсарів-монтажників Василя Заболотного. Зразки самовідданої праці показують мулярі бригади Євгенія Кисельова. Завдяки застосуванню методу кладки п’ятіркою, кожний робітник 

блпкіна тт. Чередниченко і Тер- тичний. Вони оглядають вагони по групах. При складанні маршрутів необхідно лише перевірити автотормози. Скоротивши огляд в два-три рази проти норми, тт. Чередниченко і Тертичний сприяли збільшенню маршрутизації вугільних ешелонів, перевезенню десятків тисяч тонн вантажів понад семимісячне завдання.Приклад передових виробничників повинні наслідувати інші оглядачі. Цим ми доб’ємось нових успіхів у боротьбі за дострокове виконання річного плану, зустрінемо День шахтаря достойними трудовими перемогами.
Ф. ГОРБУНОВ, 

начальник вагонно-ремонтно
го пункту залізничної контори 
тресту «Олександріявугілля».

шечкин, формувальник т. Окрай- ченко дали по півтори річних норми, а токарі тт. Пискунов і Войтенко почали працювати в рахунок 1955 року.Рівняючись на цих передовиків, трудівники заводу наполегливо борються за підвищення продуктивності праці, поліпшення кількісних і якісних показників.
К. АНДРІЄНКО, 

старший нормувальник рудо- 
ремонтного заводу.

виробляє не менше 150 процентів завдання.Будівельники нашого управління борються за те, щоб виконати свої соціалістичні зобов’язання, взяті на честь Дня шахтаря: в серпні здати в експлуатацію два тракторних гаражі і гараж для самохідних комбайнів, склад запасних частин, навіс для сільськогосподарських машин, два житлових будинки для працівників МТС, закінчити будівництво механічної майстерні і контори машинно-тракторної станції.
В. БІЛОУСОВ, 

працівник будівельного управ
ління.

Вчасно 
відремонтувати 
тваринницькі 
приміщенняВ багатьох колгоспах району, які по - господарському дбають про дальший розвиток тваринництва, використовують літній час для ремонту старих приміщень та будівництва нових.Приклад старанного дбання про тварин подають голови колгоспів ім. 18 з’їзду ВКП(б), ім. Сталіна (Бандурівка), ім. 18 партконфе- ренції та ряд інших.Ці колгоспи, своєчасно розпочавши ремонт тваринницьких приміщень, зараз закінчили його. Успішно провадять вони і будівництво нових стаєнь, свинарників, пташників.Проте в цілому по району стан з ремонтом тваринницьких приміщень незадовільний. На початку серпня в районі відремонтовано лише половина корівників, стільки ж свинарників і пташників, трохи більше конюшень. Тому майже половина приміщень для поголів’я худоби і птиці ще не підготовлена до зимівлі.Особливо загрозливий стан створився в колгоспі ім. Пози Люксембург (голова правління т. Вакало). Тут всі приміщення напівзруйновані, свинарник скоро повалиться. Крім того, в ньому розвелося багато шкідників.Не кращі справи і у вороши- ловській артілі ім. Сталіна (голова правління т. Нечипорук). Тут понад 50 голів худоби взагалі немає де розмістити.Все це сталося тому, що в багатьох колгоспах району не створено будівельних бригад, немає відповідальних людей за ремонт приміщень.Підготовка тваринницьких приміщень до зими — справа великої державної ваги і це повинні зрозуміти керівники колгоспів.

О. СИКУН, 
технік-будівельник.

Дбайливо готуються 
до зимового утримання 

тваринТеплу і ситу зимівлю готують худобі працівники тваринництва артілі ім, Володимира Ульянова. Будівельна бригада закінчує спорудження цегельного корівника на 110 голів.Поряд з цим успішно завершуються роботи по ремонту наявних тваринницьких приміщень — свинарника на 100 голів, вів- чарника на 200 овець та інших.Всі теслярські роботи на будівництві та ремонті цих приміщень виконує бригада Данила Рєзника. Денні завдання вона значно перевиконує.
М. РЯБЧЕНКО, 

колгоспник.

З досвіду роботи 
будівельної бригадиБудівельна бригада колгоспу ім. Калініиа, якою керує досвідчений бригадир-будівельник т. Ру- денко, цього року добудувала і збудувала чотири нових тваринницьких приміщень — свинарник на 100 голів, пташник на 1.000 штук птиці. Успішно також завершується будівництво фундаментального корівника на 100 голів худоби.Успіхові будівництва тваринницьких приміщень сприяє злагоджена робота будівельників і постійна допомога правління колгоспу. Тут ще взимку приступили до заготівлі необхідних матеріалів —і каменю, піску, глипи тощо. З початком будівництва бригада взяла на себе конкретні зобов’язання, які наполегливо виконувала.На заготівлі будівельних матеріалів група колгоспників виконувала по 2 і більше норми. Це дозволило заготовити раніше передбаченого строку 150 кубометрів каменю. Мулярі Василь Маковій та Василь Руденко на кладці стін в півтора раза перевиконували завдання.Щоб прискорити роботи, бригада застосувала потоковий метод будівництва. Одна група людей
Кормодобувна бригада 

за роботоюОсновною умовою успішного розвитку тваринництва і підвищення його продуктивності є достаток високоякісних кормів. У колгоспі ім. Леніна (місто) створена постійна кормодобувна бригада. За нею закріплені всі площі кормової сівозміни, тягло іі необхідний сільськогосподарський інвентар.Щоб забезпечити колгоспне тваринництво достатком кормів, тут було посіяно ЗО гектарів ку- 

Ровенська область. В порядку шефської допомоги слюсарі 
Костопільського домобудівного комбінату виготовили 4 комплекти 
кормозапарників ,ЗК-О,5" та 8 запарних чанів для колгоспів ім. 
Леніна, їм. Маденкова, ім. Ватутіна та ім. Шевченка, Костопіль- 
ського району.

На знімку (справа наліво): слюсар М. С. Желудькоа, на
чальник механічного цеху В. О. Кузьмичев, слюсарі В. О. Бура- 
чинеький і В. Д. Коченюк за перевіркою запарників перед від
правкою їх в колгоспи.

Фото А. Платонова. Прескліше РАТАУ.

(2—3 чоловіка) готовила цементний розчин, друга підносила його разом з іншим будівельним матеріалом до місця роботи, третя вкладала матеріал в стіни. В цей час група столярів виготовляла рамп, одвірки, лутки, теслярі виготовляли стойки, прогони, лати тощо.Бригадир т. Руденко, добре володіючи всіма будівельними спеціальностями, непослабно слідкує за ходом робіт, а також сам бере активну практичну участь у будівництві.Кожного дня після роботи підводяться підсумки зробленого і складаються наряди на наступний день. Така організація праці сприяє всім будівельникам значно перевиконувати доведені завдання і достроково завершити будівництво тваринницьких приміщень за затвердженими проектами і схемами.Досвід цієї будівельної бригади показує необмежені можливості колгоспів у справі будівництва тваринницьких приміщень.
Г. ЄМЕЛ1Н, 

зав. райвідділом сільського і 
колгоспного будівництва.

курудзи, 15 гектарів гарбузів, кормових буряків тощо.Цими днями Олександрійська МТС направила в колгосп силосний комбайн, який включився в роботу. Ним скошені перші десять гектарів силосної кукурудзи і закладено понад 300 центнерів високоякісного силосу. Завершується тут також скиртування соломи і полови.
Є. ГУСАК.
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Ратифікація Президією
Верховної Ради Української РСР

Конвенції про політичні 
права жінок

Листи до редакції 
Коли молодь залишена 

на призволящеПісля трудового дня хлібороби колгоспу ім. Карла Маркса повертаються в село, пораються по господарству, при яскравому світлі електричних ламп читають газети, журнали, слухають радіо. А юнаки й дівчата не знають втоми. Нашвидку переодягнувшись вони поспішають до клубу, в бібліотеку. Та, на жаль, не завжди вдається їм весело й культурно провести час. Одноманітні вечори швидко надокучають. Тому частина молоді влаштовує дозвілля по-своєму.Сторожі колгоспного саду часто скаржаться на те, іцо юнаки ночами вриваються в сад і без розбору обтрушують плоди. Але з цим чомусь не ведуть тут ніякої боротьби.
Культурний відпочинок трудящихМісцевий комітет , профспілки тресту «Олександріявугілля» дбає про організацію культурного відпочинку трудящих.Щотижня влаштовуються масові виїзди трудящих до Бойні в- ського водоймища, в ліс, колективні відвідування нових кінофільмів тощо.Останнім часом значно поповнилася новими книгами наша бібліотека. У великому виборі є політична, технічна і художня лі

Примхи листоношіЛистоношею в колгоспі ім. Хрущова працює Качанов Микола. Розносить він пошту залежно від свого настрою. Іноді може віддати листи зразу ж, іноді через кілька днів. Буває, що на запи
СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУПІВ

«ЧОМУ ВІДСТАЄ НАША ДІЛЬНИЦЯ?»Під таким заголовком в газеті «Сталінський прапор» від 25 червня ц. р. була надрукована стаття про відставання дільниці2 на шахті 2-3.Як повідомив секретар парт- бюро шахти т. Іванов, факти, на-
♦В газеті «Сталінський прапор» від ЗО червня ц. р. був надрукований лист про те, що дирекція і профспілковий комітет Байдаків- ської брикетної фабрики не дбають про своєчасну подачу авто-

Листи з столиці Радянської України

КИЇВСЬКИЙ ПЛАНЕТАРІЙ
Поступово гасне світло і перед 

глядачами відкривається ясне зо
ряне небо. Враження таке, ніби 
все це відбувається на відкритому 
повітрі. Тільки чіткий голос лек
тора, чутний у притихлому і за
темненому залі, нагадує про те, 
що чудове зоряне небо демон
струється з допомогою спеціально
го апарата «Планетарій», створе
ного радянськими вченими.

Відвідувачі планетарія можуть 
за годину побачити, як змінюється 
зоряне небо протягом доби. Вони 
дізнаються про природу Сонця та 
його значення для життя на Зем
лі. Тут можна зробити «подорож» 
в будь-який куток земної кулі.

—Наочне наукове пояснення 
явищ природи,—ірозповідає дирек
тор планетарія Галина Степанів

Занедбаність масово-політичної і культурної роботи серед молоді призводить до аморальних вчинків не лише неспілкової молоді, але й окремих комсомольців.Вечером 25 липня, наприклад, комсомолець Володимир Юхимен- ко в п’яному стані прямував вулицею села. Зайшовши на подвір’я колгоспниці Оксани Ткачен- ко, Юхименко образив її.Такі випадки серед молоді колгоспу ім. Карла Маркса непоодинокі. Та ніхто чомусь не зважиться закликати до порядку хуліганів і бешкетників. Нікого не тривожить те, що молодь села залишена напризволяще.
с. волков, 

радіотехнік колгоспу ім. Карла 
Маркса.

тература. В червоному кутку до послуг відвідувачів є настільні ігри, свіжі газети, журнали.Зараз у нас проходить змагання на першість з шахів, шашок, городків і стрільби. В них бере участь понад 40 членів профспілки.Влітку в будинках відпочинку і санаторіях вже побувало близько 10 чоловік.
А. БЄЛОКОНЄВ, 

працівник тресту «Олексан
дріявугілля».

тання колгоспників про листи, він відповідає лайкою.Правлінню колгоспу слід закликати Качанова до порядку.
П. НОВІКОВА, Н. КАРЛЮК, 

колгоспниці.

ведені в кореспонденції, підтвердились. Стаття обговорена на засіданні партбюро. Вжито заходів до поліпшення роботи дільниці. Зараз її колектив виконує планові завдання по видобутку вугілля.
«машин для підвозки робітників до місця роботи.Як повідомив секретар партбюро фабрики т. Лебедєв, факти, наведені в листі, мали місце.Зараз робітники своєчасно підвозяться на брикетну фабрику.

на Ревенко,—найбільш дійовий за
сіб боротьби з усього роду релігій
ними забобонами — дуже шкідли
вими пережитками минулого у сві
домості людей.

Захоплююча демонстрація все
світу супроводиться в планетарії 
лекціями на природничо-наукові 
теми, кольоровими діапозитивами, 
кінофільмами. В лекціях «Будова 
світу» і «Земля і небо» висвітлює
ться величезна боротьба великих 
учених за перемогу матеріалістич
ного світогляду.

Спеціальна лекція присвячена 
геніальному російському вченому 
М. В. Ломоносову. Про видатні 
досягнення радянських учених до
кладно розповідається в лекціях: 
«Нове в науці про походження 
небесних тіл» і «Успіхи радянської

Президія Верховної Ради Української РСР ратифікувала Конвенцію про політичні права жінок, прийняту Генеральною Асамблеєю ООН 20 грудня 1952 року і підписану представником УРСР 31 березня 1953 року.
Ратифікація Президією 

Верховної Ради Української РСР 
Конвенції про запобігання 

злочинові геноциду і покарання 
за ньогоПрезидія Верховної Ради Української РСР ратифікувала Конвенцію про запобігання злочинові геноциду і покарання за нього, прийняту Генеральною Асамблеєю ООН 9 грудня 1948 року і підписану представником УРСР 16 грудня 1949 року.

Заворушення 
в Бейруті

БЕЙРУТ. (ТАРС). Останніми 
днями в Бейруті відбувались де
монстрації, які мали характер між
релігійного конфлікту. ЗО липня 
відбулась найбільша демонстрація, 
під час якої демонстранти, пере
важно молодь, озброєні палицями, 
почали громити в центрі міста ма
газини, трамваї і автомашини. Ма
ла місце велика сутичка між по
ліцією і демонстрантами, в резуль
таті якої, за даними преси, пора
нено 55 чоловік.

Викликана в місто військова по
ліція, підтримана броньовиками, 
зуміла встановити порядок.

Газети вказують, що ці події 
використовуються противниками 
уряду Яхі з метою примусити йо
го піти у відставку.

Преса також дає зрозуміти, що 
ці демонстрації є справою рук 
іноземних кіл у Лівані. Так, газе
та «Аль-хадаф» пише, що «таєм
но цим рухом керують іноземні 
кола, заінтересовані в посиленні 
суперечностей і створенні такого 
релігійного руху, який мав би сво
єю метою роз’єднання національ
них рядів країни і відвернення 
ліванців від їх основних вимог та 
інтересів...».

Газета «Телеграф» пише: «Ми 
перестерігаємо всіх громадян різ
них релігійних общин про те, що 
іноземці користуються нагодою, 
щоб роз’єднати наші ряди і піді
рвати фронт боротьби проти імпе
ріалізму».

СТИХІЙНЕ ЛИХО В ІНДІЇ
ПАРИЖ. (ТАРС). Як передає 

кореспондент агентства Франс 
Пресе, за повідомленнями з Пат- 
ни, понад 6.000 кв. миль терито
рії штату Біхар затоплено водою. 
Як стало відомо, загинуло 12 чо
ловік. 250 тисяч селян залишились 
без землі. Потоками води змито 
5.000 будинків. Лінії комунікацій 
виведені з ладу.

астрономії». Цікаві результати до
сліджень радянського вченого, лау
реата Сталінської премії Г. А. Ти- 
хова про існування рослинності на 
Марсі наводяться в лекції на те
му: «Чи є життя на інших пла
нетах?».

Незабаром у Київському плане
тарії почнеться будівництво об
серваторії. З допомогою потужних 
телескопів відвідувачі зможуть 
спостерігати Сонце, Місяць та ін
ші планети.

Планетарій привертає увагу не 
тільки трудящих Києва. За два з 
половиною роки з дня відкриття 
цього вогнища культури його від
відало понад 350 тисяч чоловік.

К. ЄВГЕНОВ. 
(Кор. РАТАУ).

м. Київ.

„Форум" була влаштована виставка промислового виробництва 
СРСР. Тут були представлені багаточисленні експонати, які пока
зують могутність радянської індустрії, високе мистецтво радян
ських робітників.

На знімку: у виставочному павільйоні.

Розруха і розорення
ПХЕНЬЯН. (ТАРС). Як по>ві- , 

домляє Центральне телеграфне 
агентство Кореї, в результаті гра
біжницької політики американ
ських окупантів і зрадницької клі
ки Лі Син Мана протягом року, 
що минув з моменту підписання 
перемир’я, промисловість і сіль
ське господарство у Південній Ко
реї продовжували переживати за
непад, незмінно погіршувались 
умови життя народних мас. На
віть за применшеними даними, 
опубл.ікова н им и м а ріонеткови м и
властями Лі Син Мана, тепер у 
Південній Кореї налічується по
над 1.090.000 безробітних і вели
ке число напівбезробітних.

Населення задушене тягарем 
всіляких податків, розміри яких 
збільшились на 50—300 процентів. 
Поряд з цим грабежем провади
ться масове руйнування сіл гір-

НОВІ ПРОВОКАЦІЇ ЛІСИНМАНІВСЬКОЇ
КЛІКИ

ПХЕНЬЯН. (ТАРС). Тут стало 
відомо, що Зі липня південно-ко
рейська охранка вчинила дві нові 
провокації, спрямовані на зрив 
перемир’я в Кореї. В Інчоні гру
па провокаторів намагалася про
рватися до будинку, в якому зна
ходиться інспекційна група ней
тральної комісії по нагляду за 
перемир’ям. В Пусані було орга
нізовано збройний напад на чле
нів іншої -інспекційної групи, яка 
також слідкує за тим, як амери
канське командування виконує 
умови угоди. 30 липня начальник 
південнокорейської поліції Вон

Заступник редактора В. СМОЛЯР.

Відділу робітничого постачання 
Димитровського тресту

ПОТРІБНІ НА РОБОТУ:
1. Експедитори та вантажники' по заго

тівлі овочів.
2. Бухгалтери громадського харчування.
За довідками звертатись у відділ кадрів ВРП. 
Адреса: м. Олександрія, вул. Діброви. Я» 21.

=— Олександрійській шахті № 2-3
ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ НА РОБОТУ: 
теслярі, столярі, мулярі, штукатури, 

малярі.
Звергатись у відділ кадрів шахти № 2-3.

Громадянин Тинчаєв Іван Іванович, який проживає в м. Олек
сандрії, порушує справу про розторгнення шлюбу з громадянкою 
Тинчаєвою Надією Маркіянівною, яка проживає в селищі Окгябрське.

Справа розглядатиметься в нарсуді 1 дільниці м. Олександрії.

в Південній Кореї
ських районів .під виглядом «ка
ральних експедицій проти парти
занських загонів». У результаті 
цих операцій 3.210 тисяч селян 
-покинули землі і перетворилися в 
бродяг.

Лісинманівська кліка збільшує 
воєнні витрати. Ці витрати в 
1954 р. становлять 242.300 мільйо
нів хван, що в 3,3 ра-за перевищує 
бюджет минулого року.

Пануюча в країні розруха і не
помірні воєнні витрати посилю
ють інфляцію.

Величезної шкоди завдає Пів
денній Кореї так звана американ
ська «допомога». З метою ограбу
вання населення американські ім
періаліста закривають у Півден
ній Кореї останні заводи і фаб
рики, а країна наводнюється за- 
лежалими американськими това
рами.

Іон Дук вимагав, щоб чехосло
вацькі і польські члени інспекцій
них груп залишили пункти, через 
які д-остаівляються зброя і боєпри
паси для американських і лісин- 
манівських військ. Вон Іон Дук 
прямо заявив, що перебування цих 
членів, які заважають незаконно 
ввозити військову техніку в Пів
денну Корею, «небажане з воєн
них міркувань». Він відкрито при
грозив, що, коли чехословацькі і 
польські представники нейтраль
ної комісії не підкоряться його 
вимозі, проти них буде вжито 
«відповідних заходів».

БК—04535.

Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 62.
Олександрійська міська друкарня Кіровоградського обласного управління культури, м. Олександрі», вул. Шевченка, 71. Зам. № 1636. Т. 5.С00.
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Всесоюзна сільськогосподарська виставка 
відбиває торжество політики Комуністич
ної партії в галузі соціалістичної перебу
дови села. Вона показує силу і міць 
колгоспного ладу, його безмежні можли
вості для дальшого зростання сільсько
господарського виробництва.

ВЧАСНО І БЕЗ ВТРАТ 
ЗІБРАТИ ПІЗНІ КУЛЬТУРИВиконуючи рішення червневого Пленуму ЦК КПРС, колгоспники й механізатори нашого району провели збирання ранніх зернових культур набагато краще, ніж торік. Зараз настав другий від- ^ловідальний період — зби- *2.аішя пізніх культур. Своєчасно і без втрат зібрати просо, гречку, соняшник, кукурудзу та інші пізні культури — відповідальне завдання.Усвідомлюючи велике значення своєчасного збирання пізніх культур, передові колгоспи заздалегідь підготовили техніку, розкріпили людей за окремими ділянками роботи і організовано вступають до' збирання пізніх.Так, в артілі їм. 18 парт- конференції зараз проходить косовиця проса. На цій роботі використовуються поряд з комбайнами і жниварки. Між колгоспниками широко розгорнуте соціалістичне змагання за стислі строки і високу якість косовиці. Вони борються не лише за кожен кілограм зерна, але й за кожен кілограм соломи і полови — цінного корму для громадського тваринництва.Велику допомогу цьому колгоспу на збиранні пізніх культур подає комбайнер Олександрійської МТС т. Бу- грій. Комбайном «Сталінець- 6» він уже скосив близько 50 гектарів проса.Організовано розгорнули косовицю проса також в артілі «Прапор комунізму» та деяких інших.Проте керівники окремих колгоспів несміливо вступають до збирання пізніх, затримуються з косовицею проса і гречки. Нічого доводити, що в умовах цього літа кожен прогаяний день веде до значних втрат зерна, до зменшення загального хлібного балансу.Партійні організації, правління колгоспів повинні докласти всіх сил для того, щоб 

своєчасно розгорнути і якнайшвидше завершити збирання проса й гречки, не допустивши найменших втрат.Разом з цим зараз слід готуватись до збирання соняшника і кукурудзи. В районі площі під кукурудзою в порівнянні з минулим роком набагато збільшились. Зібрати їх вчасно 1 без втрат можна лише при всемірній механізації, при умілому використанні комбайнів.Передові механізатори до збиріання кукурудзи переобладнують комбайни «Сталі- інець-6» і «С-4». Це дозволяє скошувати стебла жаткою комбайна, обламувати качани, які, падаючи на стрічку транспортера, подаються у вози чи автомашини. Крім того, стебла кукурудзи, проходячи молотарку комбайна, подрібнюються в ній на силос, який збирається в коп- нувачі 1 звідти розвантажується в гарби.Таким чином, збирання кукурудзи комбайнами створює можливість не лише вчасно зібрати посіви, але й заготовити достаток високоякісного корму худобі.Переобладнання комбайнів для збирання кукурудзи молена зробити силами будь-якої МТС без великих затрат. На жаль, в Користївській і Олександрійській МТС ці роботи ведуться надзвичайно повільно.Партійні організації зобов’язані в ці дні посилити масово-політичну роботу серед колгоспників і механізаторів, ще глибше роз’яснити їм історичні рішення нашої партії, спрямовані на дальше круте піднесення соціалістичного сільського господарства і на основі цього добитись успішного проведення збирання пізніх культур, -не знижуючи при цьому темпів інших важливих сільськогосподарських робіт.

У Раді Міністрів СРСР
Про скасування наказів Радянської Військової 
Адміністрації і Радянської Контрольної Комісії 

в НімеччиніУ зв’язку з встановленням Радянським Союзом з Німецькою Демократичною Республікою таких же відносин, як і з іншими суверенними державами, і у відповідності з обміном думками, що мав місце останнім часом між Урядом СРСР і Урядом ПДР у цьому питанні, Радянський уряд прийняв рішення скасувати всі
У Президії Верховної Ради СРСРЗ метою поліпшення міського і сільського будівництва Президія Верховної Ради СРСР за поданням Ради Міністрів СРСР утворила союзно-республіканське Міністерство міського і сільського будівництва СРСР.На Міністерство міського і сільського будівництва СРСР покладено: спорудження в містах жилих будинків, шкіл, лікарень та інших культурно-побутових і громадських будинків, комунальних підприємств і споруд та їх проектування: будівництво машинно-тракторних станцій,радгоспів, ремонтних заводів,

75 тисяч відвідувачів виставки
Передовики сільського господарства збагачуються досвідомЗ ранку і до пізнього вечора багатолюдно на Всесоюзній сільськогосподарській виставці.Після огляду Головного павільйону екскурсанти йдуть у розділи виставки, які їх найбільше цікавлять. Багато відвідувачів у павільйоні Російської Федерації....Уважно слухає пояснення екскурсовода група працівників сільського господарства, яка прибула з Іркутської області. Молодого агронома Харківської МТС т. Кукліна зацікавили нові сорти пшениці. Він розглядає представлені в павільйоні зразки насіння, 

накази і розпорядження, які були видані Радянською Військовою Адміністрацією і Радянського Контрольною Комісією в Німеччині з 1945 року по 1953 рік у питаннях, що стосуються політичного, економічного і культурного життя Німецької Демократичної Республіки.

сільських електростанцій, шкіл, лікарень та інших державних культурно-побутових і громадських будинків і споруд у сільській місцевості та їх проектування, подання практичної допомоги колгоспам по будівництву.Президія Верховної Ради СРСР визнала необхідним перетворити Міністерства житлово-цивільного будівництва союзних республік в союзно-республіканські Мі ністерства міського і сільського будівництва.Міністром МІСЬКОГО ІІ сільського будівництва СРСР призна

порівнює їх, записує характеристики сортів.— Треба обов’язково дістати пшенично-пирійний гібрид, — говорить він супутникам. — Стійкість цієї культури проти полягання для хліборобів наших місць має особливо велике значення.Відвідувачі оглядають вирощені в колгоспах Російської Федерації овочі, фрукти, технічні культури.Людно і в павільйоні «Зерно». Подовгу затримуються екскурсанти біля діаграм, що розкривають історію нашого землеробства.

При цьому Радянський уряд бере до відома заяву уряду НДР про те, що Німецька Демократична Республіка додержуватиметься зобов’язань, які випливають для неї з чотиристоронніх угод щодо розвитку Німеччини по мирному і демократичному шляху.

чений т. Козюля Іван Корнило- вич. ♦ • *Президія Верховної Ради СРСР за поданням Ради Міністрів СРСР утворила загальносоюзне Міністерство транспортного будівництва СРСР «Мінтрансбуд» на базі будівельних організацій і підприємств Міністерства шляхів СРСР і Міністерства морського і річкового флоту СРСР.Міністерством транспортного будівництва СРСР призначений т. Кожевніков Бвген Федорович.(РАТАУ).

В павільйоні «Механізація і електрифікація сільського господарства» з початку відкриття виставки побувало вже близько півтораста екскурсій, в тому числі багато іноземних. Механізаторів МТС і радгоспів найбільше цікавить нова техніка—картоплезбиральний іі кукурудзозбиральний комбайни, машина для квадратно-гніздового посіву кукурудзи, навісні знаряддя, електрична безбаштова водокачка.Лише 3 серпня виставку відвідало понад 75 тисяч чоловік.(ТАРС).

Москва. Всесоюзна сільськогосподарська виставка. 1. Павільйон Московської, Тульської, Калузької, Рязанської і Брянської областей. 2. Павільйон „Бджільництво*.
3. Павільйон „Російська Радянська Федеративна Соціалістична Республіка*. Фото Н. Грановського. Прескліше ТАРС.
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Партійне життя Заява Радянського уряду
про скликання наради Міністрів закордонних справ 

чотирьох держав
Зважити на недоліки в організації 

партійного навчанняВ багатьох парторганізаціях міста в минулому навчальному році успішно закінчилось навчання в системі партійної освіти, Програмовий матеріал в них вивчався в тісному зв'язку з життям підприємств і установ, з практикою комуністичного будівництва.Але поруч з цим підсумкові заняття показали, що в організації і змісті партійної освіти допускались серйозні хиби і недоліки.Комплектування гуртків і шкіл партійної освіти торік проводилось з порушенням принципу добровільності. Деякі секретарі парторганізаціп не проводили бесід з комуністами, а зараховували їх 'до того чи іншого гуртка, незважаючи на бажання і підготовку.Так, комуніст автобази т. Про- хоров був зарахований до міської партійної школи в той час, коли він перед цим закінчив районну партійну школу. Звичайно, що програма занять, яку він уже раз вивчав, не задовольняла його.Недоліком було- і те, що в ряді випадків відділ пропаганди і агітації міськкому КП України і первинні парторганізації прагнули залучити в гуртки всіх без винятку комуністів і якомога більше безпартійних. Це призвело до надмірного розростання сіітки партійної освіти і вимагало залучати до пропагандистської роботи недостатньо підготовлених товаришів.Так, до січня 1954 року пропагандистом в гуртку при артілі «Червона вишивальниця» працював т. Гаврилов, який сам не закінчив вивчення історії КИРЗ. Про підготовку цього пропагандиста більш яскраво свідчить його заява, яку він написав на ім’я міськкому ІШ України з просьбою увільнити його від непосильних обов’язків. 11 граматичних помилок зробив Гаврилов у кількох рядках цієї заяви.Це ж можна сказати й про колишнього пропагандиста гуртка підвищеного типу при парторганізації змішторгу т. Бабича та деяких інших.Не дивно, що заняття в цих гуртках проводились на низькому ідейно-теоретичному рівні, формально. Все зводилось до того, щоб завчити матеріали певного розділу і зовсім не зверталась увага на розуміння революційної суті марксистсько-ленінської теорії, на вміння пов'язати теоретичні положення з практичними завданнями.Всі ці та ряд інших недоліків в політичному навчанні необхідно усунути і зразково підготуватися до нового навчального року в сітці партійної освіти. Секретарі парторганізаціп повинні особисто провести бесіди з кожним комуністом і допомогти їм обрати відповідну форму політичного навчання.Партія вимагає наполегливо боротись з формалізмом, догматизмом і начотництвом в партійній освіті. Тому кожен комуніст повинен зі всією серйозністю поста
ЗБОРИ РАЙОННОГО ПРОФАКТИВУ5 серпня цього року відбулися збори районного профактиву. Актив обговорив питання про вико

витись до вибору форми партійного навчання.Правильно роблять секретарі парторганізацій т. Лосіна (трест «Олександріявугілля»), т. Фрід- ман (міськком КП України), т. Бірюк (мііськвідділ міліції) та інші, які вже обговорили на партійних зборах питання про підсумки навчання комуністів в минулому павчальному році і розробили заходи до усунення виявлених недоліків. Серйозно взялись за ліквідацію недоліків у партійній освіті секретарі парторганізацій Семенівського вуглерозрізу т. Колузанов, культосвітнього технікуму т. Городпська та іінші. Вони проводять бесіди з комуністами, виявляють їх бажання, вимоги і комплектують сітку партійної освіти.Проте в парторганізаціях Бай- даківського вуглерозрізу (секретар т. Губенко), електростанції (секретар т. Срібний) та деяких інших навіть не обговорені підсумки партійного навчання. Тут не знають, які гуртки будуть організовані, хто з комуністів навчатиметься у вечірньому університеті марксизму-ленінізму і т. д.При виборі форми навчання не можна підходити так, як це роблять комуністи тт. Русов, Бульба, Риговська, Чорномор та інші, які вважають, що їм слід навчатись у гуртках, хоч рівень їх підготовки дозволяє успішно оволодіти програмою вечірнього університету марксизму - ленінізму.Не слід однак і переоцінювати своїх знань. Це, зокрема, стосується секретаря парторганізації прокуратури т. Шварца. Торік він вступив на 1 курс університету марксизму-ленінізму. Але навчання там вимагає наполегливості в роботі над книгою. Злякавшись труднощів, т. ІІІварц яе склав екзаменів весною і не бажає здавати їх і восени. Він написав заяву на ім’я дирекції університету з просьбою відчислити його з університету, як такого, що вже оволодів його програмою (?!).Переоцінюють свої знання також тт. Ключников (рудоремонт- ний завод), Артюхов (Семенів- ський вуглерозріз), Герасименко (шахтопроект) та деякі інші комуністи.Особливо велику увагу слід приділити добору пропагандистів, від яких головним чином залежить успіх політичного навчання. Цю роботу слід доручати найбільш досвідченим, підготовленим комуністам. >Серйозно слід підійти до комплектування гуртків партійної освіти секретарям тих підприємств, де роботи організовані позмінно.Усунувши недоліки в організації політичного навчання, що мали місце в минулому році, ми створимо необхідні умови для більш глибокого вивчення марксистсько-ленінської теорії кожним комуністом.
І. СУХОВИЙ, 

завідуючий відділом пропа
ганди і агітації міськкому 

КП України.

нання рішення XI з’їзду профспілок. В обговоренні питання взяли участь 7 чоловік.

4 серпня Посол Радянського Союзу у Франції т. Виноградов С. 0. відвідав Прем’єр-Міністра і Міністра закордонних справ Франції п. Мендес-Франса і, за дорученням Радянського уряду, зробив таку заяву:«Женевська нарада показала, що переговори між заінтересованими державамп по нерозв’язаних міжнародних проблемах можуть привести до позитивних результатів, які відповідають інтересам ослаблення напруження в міжнародних відносинах і зміцнення миру.У зв’язку з цим Радянський уряд, як відомо, запропонував урядам Франції, Англії і США скликати протягом найближчих місяців нараду всіх європейських держав, які побажають взяти в ній участь, а також США і як спостерігача представника Китайської Народної Республіки для
Осінній сівбі—високоякісне насінняЯкість насіння визначається не тільки його чистотою, схожістю, вологістю і т. д. Велике значення також має вирівнювання насіння. Якщо насіння однакове по своїй вазі і розміру, то воно дружно сходить, одночасно дозріває і дає високий урожай.Вирівняне насіння в час сівби закладається на глибину, яка повинна відповідати не тільки умовам того поля, де провадиться посів, але і розмірам посівного насіння, бо запаси поживних речовин є саме тим матеріалом, який живить ростки.Чим якісніше посівне насііння, тим краще воно забезпечить молоді ростки поживними речовинами на час від проростання насіння до появи сходів.Посівне зерно визначається вагою тисячі штук в грамах. Чим більше ця вага, тим краще. Але про це в деяких колгоспах забувають і, заготовляючи посівний матеріал, прагнуть одержати більший вихід посівного насіння з очищеного матеріалу.Досвід показав, що в таких випадках посівний матеріал ці

Хлібороби колгоспу ім. 18 з’їзду ВКП(б) розгорнули наполегливу боротьбу за високий урожай наступного року. Вони вчасно зібрали насінні ділянки і засипали 
райпланкомісії про хід заготівлі кормів, оранки під посів озимих та посів пожнивних культур станом на 5 серпня 1954 року (в процентах до плану)
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ім. Будьонного 21 67,8 42,5 93
ім. Леніна (Протопопівка) 21 93.1 36,4 100
ім. 12-річчя Жовтня 18 85,2 40 100
ім. Леніна (місто) 16 59,9 28,7 66
ім. Енгельса 15 71,4 — 100
ім. Ворошилова 13 67,5 43 97
ім. 18 з'їзду ВКП(6) 11 91,2 75,6 100
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ім. Хрущова 11 47,7 — 85
«Шлях до комунізму* 10 89,8 37,1 70
ім. Рози Люксембург 10 73,9 18.3 91
ім. Жданова 9 54,3 60 97
ім. Сталіна (Ворошиловка) 7 66 69,3 98
ім. Володимира Ульянова 6,6 84,7 76 95
ім. Молотова 6 63,1 17,6 91
ім. 19 з'їзду КПРС 5,4 74,2 30,4 96
ім. Карла Маркса 3,4 87,3 105,4 61
По Користівській МТС 20,2 75,1 26,7 96
По Олександрійській МТС 14,6 73 64 84
По району 17 74,8 47,2 90

розгляду питання про створення системи колективної безпеки в Європі. Не можна сумніватися, що така нарада мала б велике значення для ослаблення міжнародної напруженості і дальшого розвитку міжнародного співробітництва.Разом з тим, беручи до уваги важливість вказаної наради, Радянський уряд вважав би корисним, щоб уряди Франції, Англії, США і СРСР у попередньому порядку спільно обговорили питання про скликання такої наради і про заходи сприяння її успіхові. З цією метою Радянський уряд пропонує приблизно у серпні— вересні ц. р. провести нараду Міністрів закордонних справ Франції, Англії, США і СРСР, маючи також на увазі продовжити розгляд німецького питання.Радянський уряд при цьому враховує і ту обставину, що в ос
колгоспи одержують майже непридатним до посіву по вирівнюванню, бо вага такщ групи насіння в тисячу штук зерен становить всього 13—‘14 грамів, тоді як група вирівняного насіння має вагу тисячі штук 40 грамів. Навіть в умовах лабораторного досвіду таке нерозсортиро- вапе, невпрівняне насіння не може дати потрібних сходів іі необхідної густоти.В колгоспі ім. 19 з’їзду КПРС, наприклад, зерно пшениці «ОД-3» в тисячу штук важило 24,5 грама, схожість 90 процентів. При визначенні сили росту пшениця дала 34 проценти ростків. З кожної сотні висіяного зерна пробилося на поверхню через трьох- сантиметровий шар грунту 34 ростки. Це насіння не тільки не мало потрібної ваги, але воно було невирівняне, хоча за своїми показниками належало до першого класу. Отже ясно, якщо такий посівний матеріал висіяти в грунт на глибину 7—9 сантиметрів, він не дасть потрібної густоти рослин.

Готові почати сівбу озимихпід посів озимини близько 2.000 центнерів високоякісного зерна.Тракторна бригада Степана Чередниченка з Користі вської МТС
ЗВЕДЕННЯ 

новних питаннях німецької проблеми, а саме в питанні про відновлення єдності Німеччини іі укладення мирного договору з Німеччиною, до цього часу не вдалося досягти угоди, оскільки,, очевидно, ще не створені для цього всі необхідні умови. При такому становищі слід було б, на думку Радянського уряду, зробити шш зусилля, щоб Договоритися В ІНСЩ шу чергу по деяких окремих питаннях німецької проблеми, по яких уже тепер можуть бути знайдені рішення, прийнятні для заінтересованих сторін».Аналогічні заяви були зроблені 4 серпня Послом СРСР в Англії т. Маликом Я. 0. державному Міністрові в закордонних справах Англії п. Ллойду і Послом СРСР у США т. Зарубіним Г. М. Державному секретареві США п. Даллесу. (ТАРС).
Все це вимагає тільки якісно провадити очищення насіння, домагаючись його вирівнювання. Якщо насіння очищати на машині «ВІМ», то необхідно ставити решета «А-2» — з круглими отворами 4,5 міліметра, «Б» — з подовжніми отворами шириною 2,5 міліметра, «В» — з круглими отворами діаметрем 2,5 міліметра.В тих випадках, коли насііння озимих культур очищається на простих машинах, його необхідно послідовно пропускати через ві- ялку-сортировку, потім через фух- тіль і через трієр, причому для посіву відбирати те насіння, яке виходить в середній з п’яти рукавів трієра.Для збільшення врожайності в колгоспах і радгоспах агрономи повинні подбати про підготовку високоякісного посівного матеріалу основної зернові’ культури — озимої пшениці з тим, щоб осінню сівбу цього року провести на високому агротехнічному рівні.

В. ВАРВАРКІН,
зав. контрольно-насінньовою 
лабораторією.

цими днями закінчила оранку під посіви озимих на площі 250 гектарів.
В. МЕТКИЙ, 

бухгалтер колгоспу.



Неділя, 8 серпня 1954 р. СТАЛІНСЬКИЙ прапор з

М і й
Поле. Гай... Красою неповторні...
З кожним днем я знову й знов 
Відчуваю радість животворну — 
До Вітчизни рідної любов.

Скільки в небі сонця та блакиті, 
На землі—любові і життя! 
/Гайворон виспівує у житі 
Про свої гарячі почуття.

Стежка-змійка ген понад рікою 
Простяглась до нового села.
Близько ГЕС, верба понад водою 
Срібнолисті коси розплела.

край
Синя даль заводами куриться, 
Спів дівочий чутно вдалині,—
Ця краса не мариться, не сниться, 
Бо здобута нами у борні.

Краю мій! Любов свою, як мрію, 
Все життя я в серці пронесу.
Ти народів світу гордість і надія, 
Слава скрізь лунає про твою красу.

В. СУМАРОКОВ.
Селище Димитрово.

Юрій Федькович

Сталевар ьі
Творцями металла зовут их в народе, 
Гордьі зтой славой его мастера.
Где пашет их істаль — земля плодородна,
Из стали их слитьі турбиньї Днепра.
Лучистьіе плавки в сияньи раїзлива
Пьілают багрянцем под сводом небес.
Стоят сталеварьі, глядят горделиво
На реки металла для ленинских ГЗС.
Для них наш металл, для счастья, для мира,
Но страшен бьівает он в правом бою.
Пусть помнят об отой безумцьі-банкирьі, 
Которьіе смерти оружье куют.
Гордьі сталеварьі и делом, и славой,
Их сталь побеждает в труде и в бою.
Все ярче іпьтлают огни наших плавок —
Для мира и счастья металл они льют.

Василий ТРЕГУБ.
г. Александрия.

Москва. В залах Державної Третяковської галереї відкрито 
виставку творів, які висунуті на здобуття Сталінських премій.

На знімку: біля картини художника С. А. Григор'єва „По
вернувся". Прескліше ТАРС.

Велика 
радіо ть 

Сьогодні у нашої Юлі 
Велика подія в житті: 
З грузинського міста Ткібулі 
Прислали їй квітку в листі. 

З любов’ю вона розглядає, 
Гладить ніжні пелюстки, 
А мама їй тихо читає 
Листа цього теплі рядки. 

«Я, — пише малесенька.Ніно,— 
Ще тільки ходжу в перший 

клас, 
Не бачила я України, 

Але тато бував мій у вас. 
Цікаво і дуже багато, 
Приїхавши, він розповів 
Про ваші заводи і шахти, 

Про успіхи вас, школярів. 
Веселе, казав, ваше місто 
У вишневім цвіту веснянім, 
Над ним небо світле і чисте, 

Таке ж, як над містом моїм. 
1 ось Юля відповідь пише 
Цій дівчині Ніно,
А серце схвильовано дише, 

І радісно б’ється воно. 
Розказує з гордістю Юля 
Про щастя безмежне своє, 
ІЦо в неї у місті Ткібулі 
Подруга-школярка живе.

Михайло САВЧЕНКО.

с. Бандурівка.

Піднесення російської літератури першої і особливо другої половини XIX сторіччя, пристрасні викривальні виступи революціо- нерів-демократів Герцена, Бєлінського, Чернишевського, Добролю- бова, Шевченка справили благотворний вплив на розвиток української літератури в західноукраїнських землях.Цей вплив позначився і на творчості видатного українського письменника демократичного напрямку Юрія Федьковича, 120- річчя з дня народження якого минає 8 серпня цього року.10. Федькович народився в 1834 р. в селі Сторонці-Путилові, на Буковині, іцо входила тоді до складу Австро-Угорської імперії. Під час революції 1848 року його мати і старший брат брали участь у збройному пов- станпі буковинських селян, яке проходило під керівництвом революційного діяча Лук’яна Кобилиці.Ю. Федькович добре знав тяжке життя буковинських селян, безпросвітну долю батрака-бід- няка, був знайомий з страхіттями солдатської служби в австрійській армії, де він пробув більше 10 років. Все це і стало основною темою творів Федьковича, який до кінця свого життя відстоював інтереси трудового народу, був його вірним другом і захисником, справленім співцем гуцульської бідноти. На своєрідності мови віршів, оповідань і драматичних творів 10. Федьковича лежить відбиток чудових народних гуцульських пісень і сказань, легенд про народних героїв, що переказувалися з покоління в покоління.Лірика, проза і драматургія 10. Федьковича пройняті соціальними мотивами. В поемах «Ново- бранчик» іі «Дезертир» перед читачем постають страшні картини казарменої муштри, знущань і наруг над солдатами-буковинця- ми в австрійській армії, розпові

дається про безправне становище бідноти. Цим же темам присвячена більшість його оповідань і повістей («Штефан Славич», «Хто винен?», «Сафат Зінич» та інші).Письменник створив цикл поезій, в яких славить збройну боротьбу опришків, кличе народ до зброї. Улюбленим героєм творів письменника є люди, які борються проти гнобителів, за визволення народу. Такі, наприклад, Лук’ян Кобилиця з однойменної поеми, Іван з оповідання «Серце не навчити» і багато інших.Ідучи за прикладом Шевченка, Федькович створює політично загострені сатиричні вірші, спрямовані проти тиранії і католицької реакції, очолюваної Ватіканом, проти українських буржуазних націоналістів.Ю. Федькович палко відстоював ідею возз’єднання України з Росією, ідею віковічної дружби двох братніх народів. Він писав: «Мусимо починати жити якобн одним духом і одним тілом із про- чим руським народом». Багато уваги приділяв письменник громадській і журналістській діяльності.В творчості Федьковича були і деякі протиріччя, обумовлені відсталістю Буковини. Проте, в цілому його літературна спадщина, що налічує більше 300 творів різних жанрів іі розмірів, має велике прогресивне значення. Вона виховувала у трудящих почуття ненависті до експлуататорів, будила у них класову самосвідомість, кликала до боротьби за кращу долю трудового народу.Вмер 10. Федькович у 1888 р. Радянський народ високо шанує пам'ять видатного українського письменника. Його іменем названі колгоспи, школи, кінотеатри. В Чернівцях створений літературний музей Федьковича. Твори Федьковича, що стали надбанням широких народних мас, видаються масовими тиражами.
Шахтарська дружбаГоворять, що дружба не знає перешкод і віддалі. І це так. Ми покрили понад дві тисячі кілометрів, щоб зустрітися з нашимидрузями, обмінятися думками,живим словом. Майже два рокитриває змагання між ткібуль-ськими іі олександрійськими шахтарями і. нікому з них не доводилось разом сісти за стіл, повідати один одному про щасливе життя, славні трудові діла, чудові плани....І ось ми у сонячній Грузії. Наш поїзд підходить до перону ткібульського вокзалу.—Приїхали,—радісно вигукує відкатниця Лідія Бенько.—Невже? А може помиляєшся, —жартує почесний шахтар Кузьма Порфирович Богатирьов.Не встигли зробити кілька кроків, як нас запрошують сісти в легкові таксі.— Генацвале, генацвале, сю

ди, будь ласка,—чути привітливі слова з різних кінців перону....До Ткібулі, як то кажуть, рукою подати, а його не видно. Стиснене з обох боків скелястими горами, місто ніби притулилось до них.Через кілька хвилин делегація прибула в трест «Ткібулвугіл- ля». Було близько п’яти годин дня. Керуючий трестом, коренаста, середнього віку людина, з енергійними блискучими очима кудись поспішав, але, дізнавшись про приїзд українських шахтарів, відклав свої справи.—Начкепія, — зичним голосом відрекомендувався він, тиснучи кожному руку.— Дорогі гості, дуже приємно бачити вас, —< сказав він і тут же спитав: «А як у вас з планом?».Ми розповіли, що шахта № 2-3 з початку року дала попад 8 

ешелонів надпланового вугілля, від зниження собівартості зекономила близько 500 тисяч карбованців.— Добре, — твердо підкреслює керуючий і, трохи пожвавлюючись, додає. — Ваші «супротивники» добились визначних перемог. Молотовці займають нині першість в комбінаті «Груз- вугілля». Хороший, злагоджений колектив.В тому, що це так, ми ще раз впевнились, коли підводили підсумки змагання між олександрійською шахтою М 2-3 та ім. Молотова. Ми бачили, як чітко- організована праця гірників, як широко впроваджуються передові методи — графік циклічності, металеве кріплення. Виключний порядок, чистота, міцна дисципліна свідчили про високу виробничу культуру.

Тут, у вибоях, зустрілись друзі. Наваловідбійник Єгор Шмаков розпитує вибійника Рубена Муш- кудіані про те, як він використовує техніку, що дає графік циклічності, на скільки виконує норму.Грузинський шахтар спокійна, впевнено відповідає. У бесіду вступають передові вибійники Акакій Хорхомелідзе, Іван Сулад- зе, Георгій Порчхідзе.—А де мій друг, Іван Щерба- ченко, з яким я змагаюсь два роки?—раптово питає Рубен.Ми повідомили його, що перед від’їздом делегації т. ІЦербачен- ко захворів і не зміг приїхати.— Ну, нічого, ми ще з ним зустрінемось, обов'язково зустрінемось, — сказав Мушкудїані.Розмова триває. Грузинські товариші розповідають про свою роботу, прагнення ткібульців вийти переможцями у змаганні з вірниками шахти № 2-3, про творчі діла гірників.Часто підготовча дільниця несподівано знижувала темпи. І не 

тому, що колектив послабляв зусилля. Ні. Канатна дорога, по якій транспортується порода на відвали, виходила з ладу: одна з металевих опор нахилялась. Передові виробничники під керівництвом головного інженера шахти Георгія Георгієвича Розмадзе успішно вирішують питання. На нижню частину опори встановлюють ролики. Перешкоду усунуто, і дільниця знову працює ритмічно.Багато попрацювали тут над тим, щоб впровадити досвід російських шахтарів —і металеве кріплення, українських гірників — графік циклічності.
♦ •

*’ Дружба двох гірничих колективів міцніє і приносить чудові плоди. Молотовці іі олексан- дрійці на честь Дня шахтаря видають тисячі тонн надпланового вугілля. Вони міцно дотримують слова і впевнено йдуть вперед. Адже це змагаються друзі і товариші.
А. ЛЬВОВ.
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У високих широтах

Дрейфуюча наукова станція на льодах Центральної Арктики.
На знімку: 1. Табір дрейфуючої наукової станції на льодах Центральної Арктики. 2. Установка 

радіомачтиза допомогою трактора.
Фото В. Савостьянова. Прескліше ТАРС.

В о с ь
4 серпня після майже місячної 

перерви знову вступили в ігри на 
першість країни з футбола дина- 
мівці Києва. На республікансько
му стадіоні імені Хрущова вони 
приймали московських торпедівців. 
Зустріч у першому колі між цими 
колективами закінчилась перемо
гою киян з рахунком 2 : 0.

З перших хвилин обидві коман
ди прагнуть захопити ініціативу. 
Однак гра йде переважно посере
дині поля. На 10 хвилині кияни 
здобувають право на штрафний 
удар недалеко від воріт москви
чів. Центральний нападаючий ди- 
намівців Зазроєв дотепно віддає 
м’яч Коману. Удар у верхній кут 
воріт, і воротар москвичів Петров 
змушений вийняти м’яч з сітки. 
Цей рахунок утримується до пе
рерви.

У другій половині матчу гості

Цікава зустріч на міському стадіоні
5 серпня на міському стадіоні 

відбулася товариська зустріч фут
больних команд — кіровоград
ської «Торпедо-1» та олександрій
ської «Шахтар-1».

Сподівання багаточисленних лю
бителів цього виду спорту виправ
дались. Гра футболістів була за
хоплюючою.

З самого початку першого тай
му кіровоградці атакують воро
та господарів поля. Олександрій- 
ці негайно переходять в контрата
ку. Перша половина гри прохо
дить обопільно напружено й гост
ро, з цікавими комбінаціями біля 
воріт обох команд і закінчилася 
безрезультатно.

В другому таймі кіровоградці 
хоч і замінили п’ятьох футболіс
тів, але це не поліпшило станови
ща. Спортсмени «Шахтаря» енер

Спортивна хроніка

ма перемога
доклали багато зусиль, щоб доби
тися нічиєї. Але це їм не вдалось. 
Кияни зуміли реалізувати ще один 
штрафний удар. Кольцов пробив 
на штрафний майданчик гостей, 
воротар відбив високий м’яч у но
ги півзахисникові Михаліні, і той 
несильним, але точним ударом під 
верхню планку пустих воріт под
воює рахунок.

Останні 15 хвилин гри прохо
дять при повній перевазі киян. 
Кілька разів динамівці Зазроєв, 
Фомін, Савінов виходять один на 
один з воротарем москвичів, але 
не можуть забити гол: м’ячі весь 
час летять повз ворота. Рахунок 
2 : 0 не змінився до кінця гри. 
Кияни здобули свою восьму пере
могу в чемпіонаті.

Динамівці Тбілісі на своєму по- 

гійною грою завойовують терито
ріальну перевагу і в результаті 
навальних атак забивають перший 
гол у ворота гостей. Всі зусилля 
торпедівців розквитатись не увін
чались успіхом. Рахунок 0:1 на 
користь «Шахтаря» залишився не
змінним.

В цій цікавій зустрічі обидві 
команди провели гру надвисокому 
спортивному рівні.

З олександрійського «Шахтаря» 
в час цієї гри особливою майстер
ністю відзначились футболісти 
Тарара, Ліпський, Лярвинський і 
Кравченко.

Значно краще, ніж попередні 
рази, грав Дублевський.

Надійно і сміливо захищав во
рота «Шахтаря» воротар Поліщук, 
за що його неодноразово глядачі 
нагороджували оплесками.

к и я н
лі приймали харківську команду 
«Локомотив». Господарі поля за
били у ворота гостей сім голів, 
пропустивши у свої лише один. 
Після цієї поразки харків’яни «за
кріпилися» на останньому місці і 
знаходяться під загрозою перехо
ду в клас «Б». Республікаіїському 
комітету по фізкультурі і спорту 
слід вжити найактивніших захо
дів, щоб виправити становище в 
команді.

У Москві футболісти місцевої 
команди «Локомотив» приймали 
спортсменів ленінградського «Зе- 
ніта». 90 хвилин гри не принесли 
переваги жодній з команд. Нічия 
— 0:0.

Учора грали популярні москов
ські команди «Динамо» і «Спар- 
так». З рахунком 1 : 0 перемогли 
динамівці.

Слід окремо зупинитись на 
спортсменові Пригунову. Здібний 
і енергійний футбойіст Пригунов, 
різко нападаючи на м'яч, іноді 
вдавався до грубостей.

Нижче своїх можливостей гра
ли футболісти Гринблат і Тсртич- 
ний.

Як і раніше, невміло і неупев- 
нено провів судійство у цій відпо
відальній футбольній зустрічі 
Проскуровський.

Серйозним тактичним недоліком 
олександрійської команди слід 
вважати її самозаспокоєння де
якими успіхами і перехід в ос
танні хвилини гри на захист, що 
могло призвести до поразки.

Тільки при умові ліквідації на
явних недоліків футболісти «Шах
таря» можуть розраховувати на 
дальший успіх.

МІЖНАРОДНИЙ огляд
Хто перешкоджає 

гарантуванню колективної 
безпеки в Європі

Кожну чесну людину глибоко 
хвилює питання про те, що треба 
зробити, щоб зміцнити мир і не 
допустити нової воєнної пожежі. 
Ясний шлях до досягнення цього 
вказує нота Радянського уряду 
західним державам від 24 липня, 
яка пропонує створити загально
європейську систему колективної 
безпеки, що спиралася б на спіль
ні зусилля всіх європейських дер
жав, незалежно від їх суспільно
го устрою.

Радянські пропозиції, як свід
чать відгуки на ноту нашого уря
ду, зустріли палке схвалення ши
рокої громадськості. Для успішного 
розв’язання проблеми колектив
ної безпеки в Європі є всі можли
вості. Перешкоджає цьому, однак, 
агресивна'політика правлячих кіл 
США і тих груп у Західній Євро
пі, які вторять американським ди
пломатам і вояччині.

Американські правлячі кола, як 
вогню бояться можливого об’єд
нання зусиль європейських держав 
для відвернення воєнної загрози. 
Признань щодо цього н пресі США 
скільки завгодно. Американські 
газети відверто заявляють, що ра
дянські пропозиції «неприйнятні» 
для уряду США, оскільки вони 
«йдуть в розріз з його планами».

Які ж ці плани? Чому США 
прагнуть підірвати ідею загально
європейської колективної безпеки?

Насамперед тому, що вони хо
чуть створити в Європі замкнене 
воєнне угруповання шести захід
ноєвропейських держав (Франції, 
Італії, Бельгії, Голландії, Люк
сембургу і Західної Німеччини) і 
протипоставитн його іншим євро
пейським державам. Плани ство
рення такого угруповання, яке 
іменується «європейським оборон
ним співтовариством», передбача
ють відродження в Західній Ні
меччині армії і воєнної машини 
гітлерівського типу. Цю воєнну 
машину американські монополії 
розраховують тримати в своїх ру
ках і використовувати в агресив
них цілях. Важливо також нага
дати, що німецький мілітаризм 
був і лишається головною загро
зою мирові та безпеці європей
ських народів і що відродження 
його за американським планом 
сприятиме виникненню нових во
єнних авантюр.

Далі американська дипломатія 
заперечує проти створення колек
тивної безпеки в Європі тому, що 
хоче зберегти горезвісний Північ
но-атлантичний блок в його ниніш
ньому вигляді і через нього дик
тувати свою волю західноєвро
пейським країнам. З допомогою 
цього блоку військове відомство 
США будує в західноевропей- 

ських країнах воєнні бази і роз
міщує на них американські вій
ська.

Правлячі кола США не бажа
ють створення загально-європей
ської системи колективної безпеки 
і тому, що вони заінтересовані в 
розколі Європи на ворожі воєнні 
угруповання. В обстановці такого 
розколу Сполученим Штатам лег
ше здійснювати свою горезвісну 
політику з «позиції сили», тобто 
політику, яка спирається на сили 
зброї.

Цілком ясно, що створення сис
теми загально-європейської колек
тивної безпеки, як це пропонує 
Радянський Союз, значно ослабу 
ло б нинішню міжнародну напр^- 
женість. Але правлячі кола США, 
як видно, прагнуть не до ослаб
лення, а до дальшого загострен
ня цієї напруженості.

Підступи США в Південно- 
Східній Азії

Женевська нарада створила 
умови для зміцнення миру в Азії? 
Проте в той самий день, коли на
рада в Женеві закінчила свою ро
боту і прийняла рішення про від
новлення миру в Індо-Китаї, дер
жавний секретар США Даллес 
оголосив про намір американської 
дипломатії вжити «негайних захо
дів» для створення агресивного 
блоку в Південно-Східній Азії.

Погрозу свою Даллес намагає
ться виконати. З цією метою аме
риканська дипломатія йде на всі
лякі хитрощі, щоб втягти в проек
тований блок якнайбільше азіат
ських країн. Необмежуючись без
посереднім тиском на ці країни, 
Сполучені Штати діють також 
через Англію. З її допомогою пе-4 
іредбачається прямо або безпосе
редньо втягти в Південно-Східний 
блок Індію, Бірму, Цейлон, Паки
стан, які знаходяться в значній 
залежності від англійського капі
талу, а також Індонезію. Як при
нада для вступу в блок викорис
товуються обіцянки надання аме
риканської «економічної допомоги» 
країнам Південно-Східної Азії. Ра
зом з тим Сполучені Штати під
бурюють своїх агентів Лі Син Ма
на ї Чан Кай-ші до розгнузданих 
провокацій, мета яких — підтри
мувати напружену обстановку в 
Азії і тим самим сприяти створен
ню нового агресивного блоку.

Але народи Азії, як і все миро
любне людство, іпалко бажають 
миру. Ця -воля народів, безсумнів
но, визначила відмову урядів Ін
дії, Індонезії, Бірми і Цейлону від 
участі в проектованій конференції 
по створенню воєнного блоку в 
Південно-Східній Азії. Народи 
Азії, пише індонезійська газета 
«Мердека», відкидають американ* 
ські воєнні плани і сповнені ріши
мості забезпечити зміцнення миру.

В. ХАРЬКОВ.

Заступник редактора В. СМОЛЯР.

Олександрійська електросітка
з метою забезпечення правильних умов експлуатації електроустановок у побуті 

ДОВОДИТЬ ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН, що:
1. Кожний споживач електроенергії повинен утримувати всю квартирну електро

проводку і електроарматуру (запобіжники, вимикачі, штепсельні розетки і т. д,, а також 
груповий щиток) у справному стані.

2. Протягом усього періоду користування електроенергією повинен здійснюватися 
контроль за цілістю ізоляції проводки, роликів, ізоляційних трубок, корпусів вимикачів, 
штепсельних і стельових розеток, за цілістю лампових патронів, світильників, абажурів, 
люстр та електронагрівальних приладів.

3. При виявленні несправності в проводці чи арматурі треба негайно вжити за
ходів до виправлення їх Ніколи не слід забувати, що навіть незначні дефекти (слабий 
контакт, забруднення ізоляції, порушення зовнішнього бавовняного покриву-обплетоння 
проводів і г. п.) можуть привести до удару людини струмом або викликати пожежу.

4. Всі ремонтні роботи в електропроводці слід провадити тільки при знятому 
напруженні, тобто при відключеній електропроводці.

5. Забороняється використання в запобіжниках нестандартних, пошкоджених або 
згорілих пробок чи використовувати пучки проволоки.

6. Не допускається перевантаження квартирної проводки (шляхом одночасного 
включення в неї кількох електроприладів—плитки, чайника, утюга і т. д.), коли вона не 
розрахована на вказане навантаження.

7. Не можна застосовувати при напруженні квартирної сітки 220 вольт металеві 
патрони з вимикачем, вимикачі з металевою кришкою або штепсельні розетки з інди
відуальним запобіжником.

8. Не дозволяється встановлювати штепсельні розетки в сирих приміщеннях 
(ванній, вбиральні, умивальнику), не дозволяється також у згаданих приміщеннях ко
ристуватися переносними лампами чи будь-якими приладами.

9. Як правило, штепсельні розетки повинні бути встановлені подалі від батарей 
водяного опалення, водопровідних і газових труб та інших заземлених предметів, щоб 
усунути можливості одночасного випадкового доторкання до струмопровідних і зазем
лених частин.

10. Не допускається прокладка проводів без роликів. Електропроводка не повинна 
торкатися труб опалення, водопроводу та інших металевих предметів і не повинна 

прокладатися по димоходах та інших поверхнях, що нагріваються.
11. Не дозволяється вивірчувати запобіжні пробки при включених лампах, плит

ках та ін., а також лампи - при включеному вимикачі.
12. Для запобігання пожежі не можна залишати без нагляду включені електро

нагрівальні прилади.
13. Не дозволяється користуватися електроприладами: вологими, мокрими руками 

або без взуття, або стоячи безпосередньо на глиняній чи кам'яній підлозі.
14. При необхідності доторкання ло предмету, що перебуває на електроплитці 

(каструлі, чайника), слід спочатку вимкнути плитку.
15. Вмикання приладів без штепсельної розетки (накидом) або без вилки біля 

з'єднувальних проводів не дозволяється.
16. Ні в якому разі не слід доторкатися руками до обірваних, обвислих, голих або 

з старою ізоляцією проводів.
17. Якщо з будь-яких причин відбулося ураження людини електричним струмом, 

слід звільнити потерп'лою від струму без прогаяння, подати йому першу допомогу і 
негайно викликати лікаря. При звільненні потерпілого від струму необхідно ізолювати 
себе від землі або від потерпілого, для чого слід надіти калоші, рукавиці або замотати 
свої руки сухою матерією; якшо підлога земляна, кам'яна або сира, треба стати на суху 
дошку або яку-небудь суху підстилку, що не проводить струму. Непритомного потер
пілого слід приводити до почуття звичайним шляхом і негайно викликати лікаря.

Якщо потерпілий не дихає або дихає погано, необхідно негайно застосувати 
штучне дихання і не припиняти його до приходу лікаря.

Ні в якому разі не слід заривати потерпілого в землю, бо це не тільки не ко
рисно, але й згубно для нього.

В кожній сім'ї, ц кожному колективі всі повинні бути ознайомлені з правилами 
проведення штучного дихання.

18. Правильне користування електроприладами і утримання електропроводки в 
задовільному стані виключає нещасні випадки і пожежі.

Додержуйте правил безпеки при користуван іі електроенергією!

БК—04536.

Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 62.
Олександрійська міська друкарня Кіровоградського обласного управління культури, м. Олександрія, вул. Шевченка, 71. Зам. № 1637. Т. 5.С00.
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Всемірно використовуючи досвід пере
довиків, наслідуючи приклад їх самовід
даної творчої праці, хлібороби України 
доб'ються успішного виконання величних 
завдань, поставлених Комуністичною пар
тією і Радянським урядом в справі даль
шого крутого піднесення всіх галузей 
сільського господарства.

Зразково підготуємось 
до утримання худоби взимкуУспішне розв’язання зав- діаь по збільшенню виробництва молока, м’яса, сала, вовни, шк:;ри та інших продуктів харчування і сировини для легкої промисловості залежить від дальшого розвитку громадського тваринництва і піднесення його продуктивності.Ось чому важливо непослабно дбати про поліпшення утримання худоби, створення достатку високоякісних кормів. Лише при вмілій організації догляду і годівлі худоби можна сподіватись на успіх.Особливо відповідальним періодом в утриманні худоби є зима. Там, де зразково підготовлені приміщення, де є достаток грубих 1 соковитих кормів, продуктивність громадського тваринництва взимку майже не зменшується, нормально проходить розвиток тварин. І, навпаки, незадовільні умови зимівлі, обмаль кормів призводить до захворювань, виснаження худоби, до різкого зменшення надою молока, виходу м’яса, яєць 1 т. д.Виходячи з цього, червневий Пленум ЦК КПРС зобов’язав колгоспи і радгоспи, партійні і радянські органи забезпечити в цьому році своєчасну підготовку і успішне проведення зимівлі худоби. З цією .метою слід на кожну фуражну корову заготовити 5 — 6 тонн силосу, достаток грубих кормів, вчасно завершити будівництво і ремонт тваринницьких приміщень.Виконати ці завдання має можливість (кожен колгосп, кожен радгосп.Вміло використовують наявні можливості колгоспники артілі ім. 18 з’їзду ВКП(б), іім. Сталіна (Бандурівка), радгосп «Комінтерн» та інші. Тут уже завершено ремонт тваринницьких приміщень, успішно проходить будівництво нових корівників, .свинарників, пташників, створюється запас кормів, всі трудомісткі роботи на фермах механізуються.

Майстри буряківництва— 
Герої Соціалістичної ПраціЗа одержання високих урожаїв цукрових буряків у 1953 році Президія Верховної Ради СРСР Указом від 5 серпня 1954 року присвоїла звання Героя Соціалістичної Праці з врученням ордена Леніна і золотої медалі «Серп іі Молот» передовикам сільського господарства Волинської області:Ефименко Марії Василівні —

Проте в цілому підготовка до зимівлі худоби проходить незадовільно. Ще й досі майже половина тваринницьких приміщень в колгоспах району не підготовлена до зими. Особливо тривожний стан їв колгоспах ім. Рози Люксембург (голова правління т. Ва- кало) та ім. Сталіна, Воро- шиловської сільради, (голова правління т. Нечипорук). Приміщення тут напівзруй- новані, а частини худоби взагалі ніде розмістити.Повільно проходить заготівля кормів. Завдання по закладанню силосу в районі виконано лише на 17 процентів, а колгоспи їм. 19, з’їзду КПРС, їм. Карла Маркса та ще деякі тільки розпочали цю роботу. Поповнити запаси кормів є всі можливості. Для цього треба використати солому і полову, сіяні і дикоростучі трави, кукурудзу на силос, гілочки дерев.Ряд колгоспів дбає про кожен кілограм корму. На жаль, доводиться спостерігати, як через безгосподарність окремих голів колгоспів 1 керівників МТС цінний корм гине.Так, зокрема, обстоять справи в колгоспі ім. XIX з’їзду КПРС (голова правління т. Дігтяр). Надивлялись на явну загрозу виконанню плану нагромадження соковитих кормів, тут втрачають і грубий корм. Майже половина соломи 1 полови на площах, зібраних комбайна-, ми, ще не заскиртована.Далі терпіти такий стан — значить поставити громадське тваринництво в несприятливі умови зимівлі.Керівники колгоспів 1 МТС, партійні організації повинні покінчити з недооцінкою робіт ПО ПІДГОТОВЦІ до зими і зробити, все, щоб протягом ближчого часу відремонтувати всі наявні тваринницькі приміщення, форсувати будівництво нових і механізувати трудомісткі роботи па всіх фермах, створити достаток кормів для худоби на зиму.

ланковій колгоспу ім. Молотова., Теремнівського району, яка одержала врожай цукрових буряків 605 центнерів з гектара на площі 5 гектарів,Шевчук Варварі Іванівні — ланковій колгоспу ім. Сталіна, Іваничівського району, яка одержала врожай цукрових буряків 600 центнерів з гектара на площі 5 гектарів. (РАТАУ).

На Всесоюзній сільськогосподарській виставці

Біля стенда знатної доярки УкраїниБагато відвідувачів Всесоюзної сільськогосподарської виставки збирається щодня в павільйоні Української РСР біля стенда знатної доярки Героя Соціалістичної Праці Євдокії Антонівни Кириченко. В республіці і за її межами 6. А. Кириченко славиться як майстер високих удоїв молока. В 1952 році вона одержала від кожної корови по 6.753 літри, а в минулому році — по 7.584 літри молока.Ознайомившись з показниками і основними прийомами роботи доярки, екскурсанти направляються в центральний корівник, який знаходиться на території тваринницького містечка. Тут поміщені 8 корів-рекордисток, закріплених за т. Кириченко і доставлених колгоспом на виставку. Євдокія Антонівна, яка знаходиться тут же, розповідає про те, як вона добилась видатних успіхів у підвищенні продуктивності корів, охоче ділиться своїм досвідом.— Я працюю дояркою в колгоспі «Більшовик» близько 23 років, — розповідає Євдокія Антонівна. —і Обслужую 8 корів симентальської породи. Дою їх 4 рази на добу — вранці — о 4 і 6 годині, і в післяобідній час— о 4 і 10 годині. Взимку згодовую корові щодня на кожний літр надоюваного молока по 300 грамів концентратів. Крім того, тварини одержують в середньому за добу по 60 кілограмів кормових буряків, 20 кілограмів силосу, 8 кілограмів сіна і 5 кілограмів ярої соломи. В літній раціон корови, крім пасовищного корму, входять також 300 грамів концентратів на літр надоєного молока і 70 кілограмів сві- жоскошеної зеленої маси.Важливою умовою високої продуктивності молочної худоби була
У відповідь на рішення червневого Пленуму ЦК КПРС промислові підприємства України подають підшефним колгоспам активну допомогу. Робітники Київського судноремонтного заводу ім. Сталіна устаткували в колгоспі ім. Леніна, Бородянського району, механізований тік. Колектив Київської ДЕС-2 допоміг» сільгоспартілі ім. Хрущова спорудити електростанцію, механізувати кормоцех, водопостачання.Металурги Дніпропетровського' заводу ім. Карла Лібкнехта в п'яти підшефних колгоспах Ново- Московського району встановили зерноочисні агрегати, що механізують всі процеси очистки, зважування :і вантаження зерна в автомашини. Нова техніка на токах замінила працю близько 150 

повна ліквідація яловості корів. Кожна з них приводить щороку по теляті. Запліднення провадимо тільки шляхом штучного осіме- ніння.Наш колгосп, — говорить далі т. Кириченко, —> має ферму великої рогатої худоби симентальської породи. Від кожної з 240 корів цієї породи наші доярки надоїли в минулому році по 2.365 літрів молока.На прикладі своєї артілі «Більшовик», Золотоніського району, Черкаської області, а також багатьох інших колгоспів України я бачила, як швидко розвивається сільське господарство пашої країни. Але тільки на виставці дістала повне уявлення про те, яких величезних успіхів добилися колгоспи і радгоспи під мудрим керівництвом великої Комуністичної партії і Радянського уряду. Всесоюзна сільськогосподарська виставка з її чудовими павільйонами і багатими різноманітними експонатами залишиться в моїй пам’яті на все життя.Вона служит для нас, колгоспних тваринників, школою пе

Москва. Всесоюзна сільськогосподарська виставка. Па
вільйон „Урал".

Фото Н. Грановського. Прескліше ТАРС.

Шефська допомога селуколгоспників. З допомогою підприємства в колгоспі ім. Чкалова закінчений монтаж системи автопоїння па тваринницьких фермах, а в трьох інших сільгоспартілях —споруджуються нові тваринницькі приміщення і майстерні. Машинобудівники Дніпропетровського заводу металургійного устаткування в колгоспі імені Леніна, Котовського району, збудували електростанцію потужністю в 33 кіловати.Трудящі Житомира допомагають підшефним колгоспам у збиранні врожаю. Тільки за другу половину липня робітники і службовці підприємств і установ міста виробили в колгоспах понад 10.000 людино-днів. Велика допомога подана транспортом.Діяльна допомога підшефним 

редового досвіду. Тут я зустрілася з багатьма прославленими доярками, познайомилася з прийомами їх роботи.Величезне враження справили на мене корови відомого всій країні радгоспу «Караваєво», Костромської області. Корови костромської породи відзначаються дуже високою удійністю. Зацікавив мене спосіб вирощування в цьому радгоспі молодняка. В «Караваєво» всі телята виховуються так званим «холодним способом», в приміщеннях, де стала температура дорівнює семи градусів тепла. Буду просити правління колгоспу впровадити цей спосіб і у нас.Від усього серця Є. А. Кириченко дякує партії і урядові за створення чудової виставки, що є скарбницею передового досвіду. В цих словах знатної доярки висловлені почуття всіх учасників Всесоюзного огляду досягнень соціалістичного сільського господарства.
М. БІЛОУС. 

(Спецкор РАТАУ).

колгоспам подається в механізації трудомістких процесів у тваринництві. У Закарпатті ці роботи проводять десятки промислових підприємств. Колектив Ужгородського фанерно-мебльового комбінату в колгоспі «Перемога» електрифікував п’ять ферм і проклав водопровід до всіх тваринницьких приміщень, в яких встановлені 100 автопоїлок, кормозапарники. Зуївський ливарно- механічний завод випустив для колгоспів Сталінської області першу партію соломотерок оригінальної конструкції. Продуктивність кожної — 3,5 тонни за годину. Креслення високопродуктивної машини передані і на інші заводи області, які шефствують над колгоспами. (РАТАУ).



2 СТАЛІНСЬКИЙ ПРАПОР Середа, 11 серпня 1954 р.
Партійне життя

З приводу одного звіту
Лист коНаприкінці липня партійні збори райконтори живого захисту станції Олександрія слухали начальника 13 дільниці живого захисту т. Блоху (він же і секретар парторганізації) про роботу дільниці за другий квартал 1954 року.В своєму звіті т. Блоха доповів партійним зборам лише про позитивні сторони роботи і жодним словом не обмовився про недоліки.Між тим відомо, що на 13 дільниці систематично процвітали приписки виконуваних робіт. Про це свідчить акт дорожної комісії, яка перевіряла роботу дільниці весною цього року. Відомо і про те, що приписки не вижиті і по нині. Про це свідчить наказ начальника райконтори живого захисту від 5 липня 1954 року, в якому чорним по білому записано, що проведеною перевіркою роботи 13 дільниці за другу декаду червня виявлено приписки по всіх чотирьох майстернях. Цим наказом на всіх майстрів

У міськкомі

Про шефську допомогуНедавно бюро міськкому КП України на своєму засіданні заслухало начальника шахти №2-3 т. Панчищенка про роботу шахти в підшефному колгоспі ім. Рюзи Люксембург.Бюро міськкому відзначило, що керівники шахти не подають належної допомоги колгоспові. Вони обмежились лише тим, іцо відремонтували там 10 возів, 6 сіялок, 2 віялки та приміщення клубу.Незважаючи на те, що в артілі ще торік встановлена електростанція, керівники шахти нічого не зробили, щоб використати наявну енергію для механізації трудомістких робіт. Вони обмежились тим, що дали світло в клуб і на квартиру колишнього голови правління.Подібний стан і з водопоста- чанням ферм. Вода на ферми не
ШИРОКО РОЗГОРТАТИ НАУКОВО- 

АТЕЇСТИЧНУ ПРОПАГАНДУКомуністична партія проводить серед радянського народу велику ідеологічну роботу. Одним з важливих завдань ідеологічної, виховне! роботи партії є розгортання науково-атеїстичної пропаганди, пропаганди матеріалістичного світогляду, природничо-наукових знань, боротьби проти всякого роду передсудів і забобонів.В радянському суспільстві панує соціалістична ідеологія, непорушну основу якої становить марксизм-ленінізм. В нашому суспільстві нема і не може бути класової бази для панування буржуазної ідеології. Але у нас ще збереглися залишки, пережитки цієї ідеології. Вони не відмирають самі собою, вони дуже живучі і проти них треба рішуче боротися.До найбільш живучих і шкідливих пережитків капіталізму в 

муністанакладено адміністративні стягнення.Якраз ці факти чомусь не знайшли відображення у звіті, не дістали належної оцінки. Тим гірш, що три лісомайстри з чотирьох, на яких накладено стягнення, — комуністи.В своєму виступі я звернув увагу комуністів на несамокритичний звіт, на самозаспокоєння деякими успіхами керівників дільниці.Але мій виступ лишився одиноким. Стан справ на дільниці, змальований Блохою в рожевих фарбах, не сприяв розгортанню принципіальної критики і збори, як наслідок, не змогли дати належної оцінки роботі дільниці.Тов. Блоха, готуючись до партійних зборів, очевидно забув вимоги Статуту КПРС, який зобов’язує комуністів розвивати самокритику і критику знизу, виявляти хиби в роботі і добиватись їх усунення, боротись проти парадного благополуччя і захоплення успіхами в роботі.
Г. МАСОЛ.

КП України

шахти № 2-3 колгоспуподається тільки тому, що тут не спромоглися налагодити насос.Не подає належної допомоги парторганізації колгоспу в питанні поліпшення масово-політичної роботи серед хліборобів і партбюро шахти (секретар т. Іванов). За період нинішнього року силами шахти в колгоспі прочитано всього дві лекції і дано чотири концерти.Бюро міськкому КП України запропонувало начальнику шахти т. Панчищенку і секретарю партбюро т. Іванову ліквідувати виявлені недоліки в питанні шефства над колгоспом і регулярно подавати дійову допомогу правлінню артілі і колгоспній парторганізації у справі вирішення завдань по дальшому крутому піднесенню всіх галузей сільського господарства.

свідомості людей належать релігійні передсуди. Являючи собою давно вже віджилу ідеологію, релігія культивує відсталі погляди, темряву, підтримує всілякі інші залишки буржуазно-поміщицької ідеології, приватновласницької психології і моралі. Релігійні передсуди, досі ще отруюючи свідомість частини наших людей, заважають їм брати активну участь в будівництві комунізму.Нині, коли в СРСР під керівництвом Комуністичної партії розв’язується завдання крутого піднесення виробництва предметів народного споживання, від радянських людей вимагається особливо велика активність у комуністичному будівництві. Завдання комуністичного будівництва можуть бути успішно розв’язані тільки в процесі максимально активної свідомої творчості

Соціалістичне змагання на честь Дня шахтаря

Множити трудові успіхи
За надпланове вугілля Завдяки раціоналізаціїПрацювати високопродуктивно можна лише при умові знання справи, підготовки робочого місця й інструменту. Я систематично поліпшую методи роботи.Одержавши від бригадира конкретне завдання, добре оглядаю свій вибій і берусь за діло. Якщо вугілля м'яке, починаю вибирати його зверху, потім знизу. В тому разі, коли воно тверде і не піддається розколюванню по вертикалі або під кутом 60 градусів, беру вугілля знизу, від грунту. Цим зменшую час виймання.Після повного вибирання вугілля з вибою приступаю до кріплення. Поставивши стойки, накидаю верхняк і роблю затяжку.

Перевищують нормиМеханізатори Байдаківського вуглерозрізу добиваються поліпшення використання техніки, підвищення продуктивності праці.В дні трудової вахти на честь шахтарського свята машиніст екскаватора Пилип Довбишев 9 серпня при нормі 1000 дав 1774 кубометри вскриші. В цей день екскаваторники Андрій Смішко і Олександр Могильний виконали
Напружено працювали в останні дні липня вагоноремонтни- ки залізничної контори тресту «Олександріявугілля». Для перевезення вугілля терміново потрібна була хопрова вертушка з шести вагонів. Комсомольці дали слово на три дні раніше строку ви

Дніпропетровська область. Змагаючись за 
гідну зустріч Дня шахтаря, колектив передової 
шахти „Більшовик" тресту „Ленінруда" достроково 
виконав піврічний план і видав понад завдання ти
сячі тонн руди. Високих показників у роботі досяг
нуто на молодіжній дільниці № 7, де видобуто по
над річний план десятки тисяч тонн руди.

На знімку: кращі прохідники дільниці № 7, які 
виконують змінні завдання не менше, ніж на 200 
процентів. Зліва направо — Опанас ПАХОЛЬЧУК, 
Микола КОРСАКОВ і Йосип ПУДЛИК.

Фото С. Вільтмана. Прескліше РАТАУ.

мас. Цим визначається необхідність на нинішньому етапі комуністичного будівництва особливо посилити боротьбу проти релігійних пережитків, таких шкідливих для людей, для просування нашого суспільства вперед.В СРСР, де ліквідовані соціальне гноблення і безправ’я трудящих, де побудовано соціалізм, вперше створено умови для повного переборення релігійних передсудів. Однак ці передсуди у нас не «скасовуються», скажімо, заборонними, адміністративними заходами, а переборюються в ході комуністичного будівництва. Радянська Конституція забезпечує трудящому народові поруч з усіма іншими свободами також свободу совісті, іі Комуністична партія, Радянська держава зірко пильнують додержання всіх цих свобод. Релігійні передсуди у нас

Звертаю увагу на те, щоб рама кріплення встановлювалась суворо вертикально, а верхняк перпендикулярно. Стойку в рамі від риштаків розташовую на віддалі 0,90 сантиметра, цим забезпечується цілість і міцність верхняка.Такий метод дозволяє мені щозміни виконувати норму на 150 —170 процентів.Змагаючись на честь Дня шахтаря, я ще вище піднесу темпи, зустріну свято радянських вугільників достойними виробничими перемогами — збільшенням видобутку надиланового палива.
О. БОЙКО, 

наваловідбійник шахти 
№ 2-3.

денне завдання майже на 200 процентів.Добре попрацював колектив транспортно-відвального моста. Машиніст комплекса Микола Гру- єнко реалізував змінне завдання на 147 процентів.
В. КУЗЬМЕНКО, 

працівник Байдаківського вуг
лерозрізу.

Комсомольці показуютьпустити з ремонту состав. Своє зобов’язання вони виконали.На ремонті вагонів особливо відзначились слюсарі тт. Федо- ренко, Коваленко, Курочкін. Роботами успішно керував комсомолець майстер Леонід Проко- пенко.Комсомольсько-молодіжна брпга- 

переборюються засобами виховної роботи, дальшим піднесенням культурного рівня мас, освітою, бойовим словом, пресою. Посилювати боротьбу проти релігійних передсудів — значить посилювати виховну роботу, ширше розгортати науково-атеїстичну пропаганду, всю пропаганду матеріалістичного світогляду, природничо-наукових знань.Однак, деякі партійні, радянські, профспілкові, комсомольські, громадські організації, куль- турно-освіітні заклади неправильно розуміють суть своїх завдань у розгортанні науково-атеїстичної пропаганди, неправильно розуміють суть свободи совісті, встановленої в нашій країні. У статті 124-й Конституції Союзу РСР записано: «Свобода відправлення релігійних культів іі свобода антирелігійної пропаганди визнається за всіма громадянами». А в деяких організаціях тлумачать це тільки як свободу поширювати релігійні погляди, а про свій обо

Ідучи назустріч Дню шахтаря, робітники рудоремонтного заводу наполегливо борються за виконання своїх соціалістичних зобов’язань. Так, стругальник Григорій Лисенко, слюсар Олімпій Са- пунов, електрозварювальний Анатолій Олійниченко щодня дають до двох норм. Ці передові виробничники вже працюють в ра£Р нок 1956 року.Дні трудової вахти на честь шахтарського свята сповнені багатьма прикладами творчої роботи. Формувальник Іван Федоров почав відливати фасонні деталі для сантехнічних вузлів без опоїс Це дозволило йому замість Ж випускати 80 угольників.Котельник Федір Набойченко зробив пристосування для загинання важелів плужкових скидачів. Раніш на виготовленні 50 штук таких деталей двом робітникам треба було витратити п’ять годин. Тов. Набойченко один справляється з завданням за ЗО хвилин.Творчою працею відзначаються також токарі тт. Войтенко, За- харченко і ряд інших робітників підприємства.
О. РАДІЙ.

прикладда готується достойно зустріти шахтарське свято. Вона бореться за першість у змаганні, завоювання перехідного Червоного прапора залізничної контори.
Ф. ГОРБУНОВ, 

начальник вагоноремонтного 
пункту залізничної контори.

в’язок розгортати науково-атеїстичну пропаганду забувають. В результаті за останній час науково-атеїстична пропаганда' ослабла.Підготовка підростаючого покоління радянських людей до будівництва комуністичного життя здійснюється в школі. Саме школа покликана дати молодому поколінню знання основ наук, а значить і забезпечити оволодіння молоддю основами наукового світорозуміння в цілому. Виховання молоді в дусі войовничого матеріалізму має проймати собою в школі викладання всіх дисциплін — і таких, як фізика, хімія, біологія, математика, і таких, як історія, література. Воно повинно проймати всю виховну роботу. Нерідко в школі не приділяють цій винятково важливій складовій частині навчально-виховного процесу належної уваги. Часом школа, зокрема її комсомольські організації, проявляють в цій важливій справі недопустимий фор-



Середа, 11 серпня 1954 р. СТАЛІНСЬКИЙ ПРАПОР З

Розгортати масове збирання проса
Комплексно ведуть польові роботи

ШКОЛА ПЕРЕДОВОГО ДОСВІДУ
Лист, учасника Всесоюзної сільськогосподарської 

виставки

Механізатори тракторної бригади Тіта Крючкова з Олександрійської МТС в співдружності з колгоспниками артіілі ім. 18 парт- коиференції завдяки запровадженню комплексного збирання, ритмічної роботи комбайнерів досягай добрих успіхів на косовиці хліба, вивозці зерна державі, підготовці до осінньої сівби.Ранні колоскові тут збирати закінчили, завершують скиртування соломи і полови, колоски підібрані, земля виорана. Особливістю збирання цього року е напружена боротьба за збереження кожної зернини.Цими днями комбайнер Ана- - толій Бугрій розпочав косовицю
НіНе раз перед збиранням пізніх культур на бригадних і колгоспних зборах хлібороби артілі ім. Леніна (місто) обговорювали питання про готовність до збирання врожаю. Велику надію покладали вони на механізаторів Олександрійської МТС, які мали скосити і обмолотити 186 гектарів проса, стільки ж гречки.Комбайнери тт. Іїуколов, Най- діенко та Чапаєв, що прибули збирати просо, запевняли колгоспників:— Не підведемо, збирання проведемо швидко.6 серпня всі три комбайни розпочали збирання проса. Рівні площі, чисті від бур’янів посіви дозволяли механізаторам працювати злагоджено, чітко, без простоїв.

Головним комітетом Всесоюзної сільськогосподарської виставки з колгоспів і радгоспів нашого району затверджено учасниками виставки шістдесят передовиків сільського господарства, які в 1953 році добились значних успіхів у вирощенні зернових, технічних культур та розвитку громадського тваринництва.Цими днями відправилась в Москву па Всесоюзну виставку друга група її учасників. Серед 

проса і вже зібрав урожай з площі понад 65 гектарів. Незважаючи на те, іцо в агрегаті з комбайном ідуть гребки, тут па зібраних площах провадять підгрібання колосків у два сліди. Це дав можливість не тільки збирати урожай до зернини, але й додатково одержувати по 3—4 центнери соломи з кожного гектара за рахунок стернових решток. Правління артілі підрахувало, якщо так ретельно підгрібати зібрані площі, то кормовий баланс збільшиться на сотні центнерів грубих кормів.Одночасно з проведенням жнив тут готуються до вирощування високого врожаю наступного ро
темпів, ні якостіАле своїх обіцяпок механізатори не виконують. З першого ж дпя то один, то другий комбайни почали виходити з ладу. Замість того, щоб виявити недоробленості в ремонті комбайнів і ліквідувати їх, комбайнери пішли по шляху бракоробства.Так, комбайнер Григорій Ку- колов, який працює на потужному комбайні «Сталінець-6», скориставшись безконтрольністю бригадира рільничої бригади Недоступа, скосив 10 гектарів проса, допустивши великі втрати зерна.Допускає брак в роботі і комбайнер Іван Найденім. Він підняв хедер на висоту 12—17 сантиметрів і на такому зрізі провадив косовицю проса. Правління 

У Москву — на виставкуних доярка колгоспу ім. Жда- нова Оксана Ковбасенко, яка в минулому році надоїла від кожної корови по 2.600 літрів молока, свинарка колгоспу ім. Леніна (місто) Єфросинія Прокопчуй, що одержала по 11,8 ділових поросят від кожної закріпленої за нею свиноматки, голова артілі імені Сталіна (Бандурівка) Григорій Буйнов. Керована ним артіль виростила по 300 центнерів цукрових буряків на площі 90 гек

ку. Заплановано засіяти озиминою понад 700 гектарів, з них—’ 350 гектарів перехресним способом, решту — згущеним. 550 гектарів грунту вже підготовлено. 180 гектарів чорного пару чотири рази прокультивовано. Створено належний насінньовий фонд. Зерно очищається і доводиться до високих посівних кондицій.Колгоспники прагнуть успішно завершити жнива і в кращі агротехнічні строки провести сівбу озимих.
С. БІЛАН, 

голова Новопилипівської сіль
ради.

артілі попередило Найденка, але він не зробив з цього ніяких висновків.Коли дільничний агроном т. По- стельняк почав докоряти бракоробів, вони зухвало заявили:— Більше до вас не приїдемо працювати, надто ви вже вимогливі, то за втрати лаєте, то за високий зріз роботу бракуєте.За 5 робочих днів три комбайни ледве скосили 47 гектарів проса, що в середньому становить 9 гектарів на день.Хлібороби сподіваються, що директор МТС т. Байда і старший агроном т. Михайлов подадуть колгоспові конкретну допомогу у виконанні невідкладних сільськогосподарських робіт.
В. ГРИГОР’ЄВ.

тарів. Всього на Всесоюзну сільськогосподарську виставку виїхало 10 чоловік.— Поїдемо по науку, — сказав, від’їжджаючи голова колгоспу іім. 18 з’їзду ВКІІ(б) т. Дубовий, — а, повернувшись з Москви, ми цю науку будемо впроваджувати в своїх колгоспах з тим, щоб в майбутньому вирощувати ще кращий урожай і добиватися високої продуктивності тваринництва.

Я—пенсіонер. Вдома займаюсь відгодівлею водоплавної птиці іі виробляю хутро із качиного і гу- синого пуху. Був учасником минулої районної і обласної сільськогосподарської виставки, за що удостоєний диплома першого ступеня.Дирекція Всесоюзної сільськогосподарської виставки зацікавилась моєю роботою і запросила взяти участь у виставці. Мої експонати були затверджені для демонстрування в павільйоні «Птахарство». Незабаром я виїхав до столиці нашої Батьківщини— Москви.Коли під’їжджав до виставки, я був безмірно вражений красою прилеглих вулиць. Вони були в яскравому наряді. Всюди червоні вимпели, прапори союзних республік, полотнища з великими написами: «Привет участникам Всесоюзной сельскохозяйствен- ной виставки», «Добро пожалувать!» і т. д.Ось я на території виставки у головного входу. Красиві алеї. Казкові фонтани і басейни. Не можна пройти повз всю цю красу, не зупинившись, не милуючись кожною спорудою, кожним павільйоном.До чого все красиво, що важко передати словами, чи описати. Я проходив весь день і не переставав любуватись зеленими алеями, скульптурами, павільйонами, палацами. З тим, що представлено на виставці, до її від

Москва. Всесоюзна сільськогосподарська виставка. Па
вільйон „Північний Кавказ".

Фото Н. Грановського. Прескліше ТАРС.

криття я не встиг познайомитись, бо бував лише у своєму павільйоні і любувався мічурінським садом.Та ось настав день відкриття виставки. Ранок 1 серпня видався напрочуд гарним. Уже о 6 годині почали з’їжджатись люди. Час відкриття виставки вилився у торжество Радянської держави, її передової науки, її питли- вих, дерзаючих, сміливих людей — новаторів сільськогосподарського виробництва. Цей час назавжди залишиться у пам’яті учасників виставки, як найщас- ливіший день у їх житті.Тільки-но відзвучала велична мелодія Гімну Радянського Союзу, в голубе, безхмарне небо піднеслись безліч червоних прапорів. Потік людей потягнувся до павільйонів.Відвідуючи павільйони, я був свідком радості людей, бачив їх щасливі обличчя. Вони від усієї душі, від щирого серця вголос висловлювали свої почуття — дякували рідній партії, Радянському урядові і тим, чиїми руками створені ці чудесні палаци і те багатство, що показане в них.Коли бачиш все це, хочеться сказати: «Слава партії, слава нашому Урядові, слава і хвала Вам — кращим представникам соціалістичного сільського господарства!».
С. АВРАМЕНКО.

м. Олександрія.

малізм, байдуже дивляться на випадки, коли деякі діти підпадають під релігійний вплив, не вважають своїм найпершим обов’язком вирвати їх — навчально-виховними методами, роз’ясненням, переконанням—з-під цього впливу. Не приділяють належної уваги вихованню молоді в дусіі матеріалістичного світогляду органи освіти, Міністерство освіти УРСР. Те ж саме стосується багатьох вузів, органів Міністерства вищої освіти.Найважливіша роль у розгортанні науково-атеїстичної пропаганди належить величезній сітці наших культурно-освітніх закладів, насамперед клубам, палацам культури, хатам-читальням, багатотисячній армії нашої народної інтелігенції, покликаній вести серед населення лекційну, освітню роботу, — вчителям, лікарям, агрономам, діячам техніки, науки. Треба сказати, що в дійсності багато культурно-освітніх закладів зовсім не ведуть цієї 

пропаганди або ведуть її погано. Не справляються з своїми відповідальними завданнями в цій справі заклади Міністерства освіти, організації Товариства для поширення політичних та наукових знань.Дуже мало читається лекцій на науково-атеїстичну тематику в Чернігівській, Ровенській, Кримській і Полтавській областях. На селі ця справа поставлена особливо погано. Наприклад, в 20 районах Полтавської області за 4 місяці організаціями Товариства не було проведено жодної лекції на науково-атеїстичні теми. Багато таких районів у Львівській і деяких інших західних областях. Тимчасом у західних областях науково-атеїстична пропаганда має бути поставлена особливо широко; тут вона повинна органічно поєднуватися з викриттям злочинної діяльності Ватікану.Багато лекцій читається на низькому ідейному рівні, часто 

вони бувають малодоступні для широких мас населення, сухі, трафаретні, нецікаві, погано аргументовані.Зовсім недостатньо ведуть науково-атеїстичну пропаганду наша преса, радіо, видавництва. Не виконують своїх обов’язків щодо поширення науково-атеїстичної літератури серед населення книготорговельні організації. Головкниготорг Міністерства культури УРСР часто під різними приводами відмовляється приймати науково-атеїстичну літературу для продажу населенню, затримує її на своїх базах.Не можна миритися з занедбаністю науково-атеїстичної пропаганди. Ведучи її так, щоб не ображати почуттів віруючих, треба в той же час розгортати її1 з усією наполегливістю і пеприми- ренніістю, провадити дохідливо, живо, з вогником, в найтіснішому зв’язку з життям, з завданнями комуністичного будівництва, 

впливаючи на віруючих прикладом, переконанням, поширенням наукових знань.ІЦе в перші роки існування Радянської влади, визначаючи характер, який повинна мати боротьба з релігійними передсудами, В. І. Ленін писав, що багатомільйонним народним, особливо селянським і на той час ремісничим масам, які були приречені буржуазно-поміщицьким ладом на темноту, неуцтво, забобони, «необхідно дати найрізноманітніший матеріал з атеїстичної пропаганди, знайомити їх з фактами найрізніших галузей життя, підійти до них і так іі сяк для того, щоб їх зацікавити, пробудити їх від релігійного сну, розворушити їх з найрізніших сторін найрізні- піими способами і т. п.».Саме так треба боротися проти релігійних пережитків і тепер.В нашому суспільстві при радянському, соціалістичному ладі немає причин, які породжували б 

релігійні вірування. В результаті величних соціальних перетворень, що сталися в нашій країні, в результаті культурної революції, завдяки величезній роботі по вихованню трудящих, проведеній Комуністичною партією і Радянською державою, численні мільйони людей, які були колись віруючими, стали невіруючими, звільнилися від релігійних забобонів. Але не можна випускати з уваги, що в свідомості частини радянських людей ці забобони ще зберігаються — головним чином в силу традиції, в силу звички, що вкоренилася віками. Звідси необхідність найскоріше усунути всі хиби в науково-атеїстичній пропаганда, всемірно активізувати її. Щоб розв’язати це завдання, партійні організації повинні справді очолити розгортання науково-атеїстичної пропаганди, забезпечити її масовий розмах, поліпшення її змісту, її якості.
(«Радянська Україна» від 
6 серпня 1954 року).



4 СТАЛІНСЬКИЙ ПРАПОР Середа, 11 серпня 1954 р.
Переобладнання комбайнів для збиранняЧервневий Пленум ЦК КПРС поставив перед працівниками сільського господарства відповідальне завдання —< забезпечити своєчасне проведення збирання кукурудзи без втрат, максимально використавши для цього кукурудзозбиральні комбайни, пристосування зернових комбайнів для збирання кукурудзи та інші засоби механізації.Переобладнання причіпного комбайна «Сталінець-6» для збирання кукурудзи запропоноване комбайнером Божедарівської МТС Дніпропетровської області 10. К. Компанійцем.Тов. Компанієць подовжив головний стрижень жатки на 1450 мм, головну розпірну трубу —ні 1140 мм і кронштейн механізму піднімання жатки— на 1120 мм. Промені мотовила укріплені план- ками і подовжені на 250 мм. Додатково встановлені допоміжний бітер, приймальні транспортери, транспортер качанів і вальців для обламування качанів.Допоміжний бітер являє собою дерев’яну качалку діаметром 100 мм, насаджену на металічний вал діаметром 25 мм. Він служить для подачі зрізаних стебел кукурудзи в ланцюгово-планчасті приймальні транспортери, які направляють їх далі у вальці для обламування качанів. Для кращого затягування стебел у вальці площини ланцюгово-планчас- тих транспортерів розташовані під кутом один до одного. Вальці іі транспортери монтуються на загальному каркасі, прикріпленому до рами комбайна біля входу в приймальну камеру.Вальці служать для обламування качанів. Вони обертаються у підшипниках ковзання. На кінцях вальців закріплені шес

Збирання кукурудзи причіпним комбайном 
„Сталінець-6“.

Збирання кукурудзи самохідним комбайном С-4. 
ПРЕСКЛ1ШЕ РАТАУ.

Наука

СвітніПротягом багатьох сотень років люди не раз спостерігали таке чудове красою природне явище, як північне сяйво, бачили нічне світіння моря, світло світлячків і гнилючок і т. д., приписуючи все це якійсь надприродній божественній силі. Проте нічого надприродного в цих явищах немає. Наукою доведено, що все це є не що інше, як люмінесценція, або «холодне світіння», тобто випромінювання світла холодними тілами.В останній час радянські вчені успішно працюють над використанням люмінесценції для одержання світних фарб, які все ширше застосовуються в різних 

терні, які забезпечують зустрічне обертання їх з однаковою швидкістю.Під вальцями і приймальною камерою комбайна змонтований полотняно-планчастий транспортер, який служить для подачі качанів у віз, що йде поруч з комбайном.

■'/.коьні. позиачоння
Стебла з качанами а---- ►- качани, -__»

Стріла. без гСачанів »»—*~

Додаткові механізми комбайна „Сталінець-6“, переобладнаного 
для збирання кукурудзи

1—похила частина транспортера жатки; 2—допоміжний бітер; 
З—конусний транспортер; 4—спрямовуючі щитки; 5—вальці для 
обламування качанів; 6—транспортер приймальної камери; 7—транс
портер для качанів.

Привод робочих органів здійснюється за допомогою двох конічних коробок передач, 27 зірочок і 5 ланцюгів.Процес збирання кукурудзи переобладнаним комбайном «Сталінець-6» такий: кукурудза скошується жаткою комбайна, скошена маса подається в вальці, які захоплюють зубцями стебла кукурудзи і обламують качани. Останні падають на стрічку транспортера, а звідти подаються в віз. Вся маса стебел після вальців проходить молотарку комбайна, здрібнюється в ній на силос, збирається в копнувачі і звіідти розвантажується в гарбу.

життя

фарбигалузях промисловості і для декоративних цілей. Цими фарбами користуються для виготовлення світних циферблатів годинників і вимірювальних приладів, аварійного освітлення і освітлення під час затемнення, для писання картин, панно, оформлення декорацій тощо. Наша текстильна промисловість провадить досліди по освоєнню випуску тканин, пофарбованих світними фарбами.Найбільш уживані світні фарби виготовляються з спеціально синтезованих порошків, що називаються світною сполукою тимчасової і постійної дії. Світноспо- луки тимчасової дії являють собою особливим способом оброблені

Обслужуваний шістьма робітниками, переобладнаний комбайн «Сталінець-6» збирає за день 8 — 10 гектарів кукурудзи.За прикладом тов. Компанійця група працівників Девладівської МТС Софіївського району, Дніпропетровської області, комбайнер 0. С. Білохатнюк, механік

М. Ф. Швед і директор МТС А. І. Коваль переобладнали для збирання кукурудзи самохідний ком- байп С-4.Переобладнання самохідного комбайна можна зробити силами будь-якої МТС без великих затрат. Воно полягає в заміні молотильного агрегату качановідла- муючим, реконструкції жатки, установці барабана для подрібнення стебел кукурудзи і обладнанні транспортера для подачі качанів у віз.Переобладнання жатки просте. Мотовило роблять трилопатеве, і для збільшення ширини захвата промені його подовжуються на 150 мм. На пальці різального 

сірчасті сполуки металів цинку і кадмію. Після обробки сірчасті сполуки набувають здатності збирати променисту енергію (ультрафіолетові промені і видимі промені) і віддавати її потім у вигляді світла.Світна фарба, виготовлена з чистого сірчистого цинку, має яскраве зелене світіння. В міру додавання до сірчастого цинку сірчастого кадмію сполука набуває кольору від жовтого* до оран- жово-червоного.Крім неорганічних речовин для одержання світних фарб можуть бути застосовані деякі органічні барвники, як, наприклад, флю- юресцеїн, еозін, родамін С і т. д.Для освітлення сполук тимчасової дії необхідне зовнішнє джерело збудження, наприклад, джерело ультрафіолетових променів.

кукурудзиапарата надіваються • ліфтери, зроблені з листової сталі. Консольні шнеки міняються місцями. Для зміни напрямку обертання правого шнека змінюють обхват ланцюгом зірочки трансмісійного вала жатки. Напрям обертання лівого шнека змінюють з допомогою включення паразитної зірочки.Для кращого проходження стебел передбарабанний бітер піднімають на 20 мм.Качановідламуючий апарат складається з пари чавунних вальців, які при обертанні протягують через робочу щілину стебла кукурудзи, причому рифи відламують качани. Вальці обертаються в шарикових підшипниках. Діаметр вальців—80 мм, висота рифів —>10 мм, ширина захвата —880 мм. Качановідламуючий апарат монтується на комбайні на місці молотильного. Для спрямовування стебел у вальці встановлюється додатковий бітер.Відламані і очищені качани падають на струсну ступінчасту дошку, підняту на 180 мм перестановкою підвісок. Звідти качани за допомогою полотняного лан- цюгово-планчастого транспортера надходять у віз, який йде поруч з комбайном.Переобладнаний комбайн С-4, обслужуваний трьома працівниками, може зібрати за 10 робочих годин 8 гектарів кукурудзи, замінивши труд 50 чоловік. Застосування самохідних комбайнів для збирання кукурудзи вигідне ще її тим, що в даному випадку немає потреби в використанні тракторів, які потрібні в цей час для інших робіт.
Є. ШЕВКО, 

нач. відділу винахідництва і 
раціоналізації Міністерства 

сільського господарства УРСР.

У практиці звичайно застосовують електричні джерела світла, видаляючи видиму частину з допомогою спеціальних фільтрів. Світіння сполук тимчасової дії припиняється, як тільки припиняють її опромінення ультрафіолетовим світлом.Виготовлення світних фарб, як видно, не являє особливої трудності, а користування ними дуже зручне і дає значні вигоди. Тому наші вчені в співдружності з виробничниками займаються вишукуванням нових способів і прийомів широкого застосування цих фарб у різних галузях народного господарства.
П. МАРЧЕНКО, 

Т. РИНКОВА, 
наукові співробітники Інститу
ту загальної і неорганічної 
хімії АН УРСР.

Блискуча перемога 
радянських парашутистів

СЕНТ-ЯН (Франція). (ТАРС). 
6 серпня закінчився розиграш пер
шості світу з парашутного спорту, 
в якій брали участь спортсмени 7 
країн: Франції, СРСР, Чехосло- 
ваччини, Англії, Італії, США і 
Югославії. Кожна національна 
команда складалася з п’яти па
рашутистів. Тільки США були 
представлені одним спортсменом.

В ході змагань виявилась пере
вага радянських парашутистів і 
їх блискуча майстерність. Вже 
після виконання першої вправи 
преса і французькі спортивні ко
ла. відзначили виняткове самовла
дання радянських спортсменів,’-у
їх майстерність, злагодженість" 
команди і високу дисциплінова
ність всіх її членів.

В результаті змагань перше ко
мандне місце завоювали радян
ські спортсмени, які набрали
1.861.5 очка з 2.100 можливих. 
Друге командне місце зайняли па
рашутисти Чехословаччини —
1.598.5 очка. На третьому місці "І 
команда Франції — 1.487 очок.

В особистій першості перше міс
це і звання чемпіона світу на 
1954 рік завоював радянський па
рашутист заслужений майстер 
спорту І. Феїдчишин. З 700 можли
вих очок він набрав 672. Друге 
місце завоював радянський пара
шутист майстер спорту В. Марют- 
кін — 610,5 очка. На третьому 
місці французький спортсмен Ша- 
зак — 582,5 очка. На четвертому 
— радянський спортсмен Косінов.

В розиграші першості світу взя
ли також участь дві жінки — ра
дянська спортсменка В. Селівер- 
стова і відома французька спорт
сменка Моніка Ларош. В цьому 
змаганні виявилися великі пере
ваги радянської парашутистки, 
яка зайняла серед всіх учасників 
змагань 9 місце і яка випередила 
Моніку Ларош на 139,5 очка. Ла
рош опинилась на 19 місці.

Змагання показали велике зрос
тання спортивної майстерності мо
лодих парашутистів Чехословач
чини, які завоювали 2-е місце в 
командній першості.

ПЕРЕМОГА ФУТБОЛІСТІВ 
«ШАХТАРЯ»

9 серпня на міському стадіоні 
відбулась товариська зустріч фут
больних команд: «Шахтар» — 
Олександрія і «Спартак»—Херсон.

В цій цікавій зустрічі особливо 
злагоджено грали олександрійські 
футболісти.

Гра проходила при високій спор
тивній майстерності обох команд 
з помітного перевагою футболістів 
«Шахтаря».

Зустріч закінчилась поразкою 
херсонської команди з рахунком 
З : 0.

» ♦
•

В неділю—8 серпня—на фут
больному полі Малої Виски про
ходили змагання на кубок обл- 
профради з футбола між олексан
дрійською командою «Шахтар» і 
місцевою — «Харчовик».

Гра закінчилась перемогою 
«Шахтаря» з рахунком 5:1.

Заступник редактора 
В. СМОЛЯР.
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Всесоюзна сільськогосподарська виставка 
наочно вчить на численних прикладах, як 
треба боротися за великі врожаї, за 
високу продуктивність тваринництва; вона 
розкриває майстерність механізаторів у 
використанні машин і показує здобутки 
мічурінської агробіологічної науки.

Підготувати підприємства 
до роботи взимкуВугіл ьними Олександрії все ширше розгортають соціалістичне змагання за достойну зустріч шахтарського свята, наполегливо борються за здійснення річної програми.Успіх виконання плану завісить, насамперед, від чіткої, ритмічної роботи кожного підприємства. Щодня працювати за графіком, неухильно збільшувати випуск і знижувати собівартість продукції, підвищувати продуктивність праці робітників — таке завдання. А щоб цього домогтись, треба неухильно підносити виробничу культуру, заздалегідь готуватись до осінньо-зимового періоду.Дбайливі керівники, які дивляться вперед, добре пам’ятають російське прислів’я: «Готуй сани влітку, а воза взимку».Саме так поступають в залізничній транспортній конторі тресту «'Олександріяву- гілля». Тут склали детальний план підготовки до зими, обговорили його на партійних і робітничих зборах, довели накреслені заходи до кожного цеху, дільниці, станції. Нині повним ходом ремонтуються колії, промислові приміщення, завозиться потрібний матеріал.Слід, однак, визнати, іцо па ряді підприємств міста підготовна до зими проходить незадовільно. На шахті № 2-3 передбачений планом ремонт гірничих виробок ведеться черепашачими темпами. Не приводиться в порядок баня, теплоелектроцентраль від котельної установки до адміністративного комбінату і інших приміщень, немає потрібного запасу лісоматеріалу.Головною умовою чіткої роботи розрізів взимку є створення перехідних запасів вугілля, готового до виймаю- пя. А як з цим обстоїть зараз справа?Семенівіський вуглерозріз має дуже обмежені запаси некритого вугілля. І це тоді, коли саме тепер необхідно різко підносити ©скришу. Та після успішного виконання мостом липневого плану в серпні тут темпи знизили. Одноковшові екскаватори і транспортно-відвальний міст працюють не на повну потужність, нижче своїх можливостей. Те ж саме слід сказати і

про Байдаківський вуглерозріз.Успіх роботи гірників в значній мірі залежить від монтажних і будівельних організацій. Мііж тим, реальної допомоги вони не подають. Олександрійське будівельно- монтажне управління, очолюване т. Клеонським, повинно було до 1 серпня здати в експлуатацію екскаватор Д-1500. Роботи й досі тривають. Не пущений в хід 1 землерийний агрегат РС-500. Не ліквідовані недоробки на транспортно-відвальному мосту.Дуже слабо допомагає вугільникам колектив рудоре- монтного заводу. Останній повинен дати Байдакіївському вуглерозрізу значну кількість запасних деталей, зокрема, 1.200 пальців до екскаваторів. Керівники підприємства обіцяли їх виготовити. На розрізі зупинили машини для ремонту. 4 дні простояли вони: завод не дав жодного пальця. Так, не дочекавшись деталей, гірники змушені були пустити екскаватори знову в хід. Не дивно, що зараз тут виникають поломки і простої гірничого обладнання.Серйозні недоліки мають місце на Семенівській брикетній фабриці. Через низьку якість будівельних і монтажних робіт передчасно виходять з ладу окремі механізми, підшипники поставлені на поганому бабіті — вони часто псуються; фундаменти не витримують напруження. Шліфувальне відділення не укомплектоване верстатами, встановлення вентиляції не закінчено.Дозволено спитати керівників трестів тт. Ларіонова і Усошина, доки так буде тривати, доки вони зволікатимуть виконання важливих невідкладних робіт?Літо закінчується. Зараз головне завдання господарників, партійних і профспілкових організацій полягає в тому, щоб по-справжньому взятись за підготовку до зими, рішуче піднести темпи вскри- ші. Необхідно створити ро- ‘ бітникам всі умови для високопродуктивної праці в будь- яку пору року.Треба пам’ятати, що підготовка промислових підприємств до зими — важлива народно-господарська справа.

На Всесоюзній сільськогосподарській виставці

Біля стендів новатора Т. С, МальцеваБагатолюдно в ці дні біля стендів, які висвітлюють досвід роботи рільника-новатора колгоспу «Заветьі Ленина», Шадрінського району, Курганської області, лауреата Сталінської премії Т. С. Мальцева.У павільйоні «Урал» колгоспові «Заветьі Левина» присвячений окремий стенд.— До нас щодня приходять тисячі екскурсантів, — розповідає консультант павільйону тов. Жуков. — Рільники, агрономи, механізатори з різних областей країни хочуть докладно ознайомитися з методами роботи тов. Мальцева.До останнього часу тов. Жуков працював у Курганській області головним агрономом Комсомольської МТС і часто бував у тов. Мальцева.—іТерентій Семенович, — розповідає тов. Жуков, — походить з бідної селянської сім’ї. Ще будучи одноосібником, він всіляко старався підвищити врожайність невеликої ділянки землі, яку він обробляв. Одного разу, було це років тридцять тому, тов. Маль- цев постарався зорати поле якнайглибше. Він чекав, що одержить більш високий, ніж звичайно врожай. Але на полі не вродило нічого. Терентій Семенович не занепав духом і наступного року зорав поле вдруге. На цей раз пшениця дала чудовий врожай.Цей випадок примусив спостережливого і допитливого селянина задуматись над способами оран
На будівництві 
Камської ГЕСНа будівництві Камської гідроелектростанції настав відповідальний період. 10 вересня тут має бути поставлений під навантаження перший агрегат, а 20 вересня дасть промисловий струм другий агрегат. Колектив докладає всіх зусиль до того, щоб точно в строк здати в експлуатацію два перших агрегати.Шириться фронт робіт в котловані другої черги будівництва гідроелектростанції. (РАТАУ).

Обід у Голови Ради Міністрів СРСР Г. М. Маленкова 
з нагоди перебування в Москві делегації англійської 

лейбористської партії на чолі з п. Климентом Еттлі

Москва. Всесоюзна сільськогосподарська виставка. Павільйон „Юні натуралісти".

пицтва. Бесіди супроводяться демонстрацією короткометражних кінофільмів.Проте, як відмітив заступник директора ВСГВ т. Беляєв, у перші дні роботи виставки виявився ряд істотних хиб. На місцях групи екскурсантів складаються з працівників різних спеціальностей. Ця обставина дуже утруднює організацію передачі передового досвіду. Бесіди і лекції на виставці, влаштовувані на спеціальні теми, ие задовольняють мішані екскурсії. Ускладнюється показ експонатів павільйонів. Місцевим організаціям необхідно звернути увагу на добір груп екскурсантів, складаючи їх переважно з працівників якої-небудь однієї сільськогосподарської спеціальності. Це дозволить екскурсантам використати час перебування на виставці з більшою користю.Серйозну увагу звернуто на підвищення якості бесід, що проводяться екскурсоводами павільйонів. Керівникам павільйонів дано вказівку встановлювати з новаторами, які прибувають па виставку, зв’язок, допомагати їм у складанні планів впровадження передового досвіду в своїх господарствах. З друку виходять брошури, що висвітлюють досвід учасників виставки, і путівники по павільйонах. Ці матеріали послужать екскурсантам серйозним посібником в їх навчанні.(РАТАУ).

Українські піонери в МосквіВ Москву прибула делегація піонерів України. В її складі 400 чоловік. На Київському вокзалі тепло зустрічали своїх юних друзів школярі столиці.Українські школярі пробудуть 
у Москві більше тижня. Вони візьмуть участь у святі піонерської дружби, яке проводиться в Центральному парку культури і відпочинку імені Горького.(РАТАУ).

10 серпня Голова Ради Міністрів СРСР Г. М. Маленков влаштував обід з нагоди перебування в Москві делегації англійської лейбористської партії на чолі з лідером цієї партії п. К. Еттлі, яка направляється в Китайську Народну Республіку.

На обіді були присутні члени делегації, а також надзвичайний і повноважний посол Великобританії в СРСР сер Уіільям Хейтер.З радянської сторони на обіді були присутні товариші А. І. Мікоян, В. М. Молотов, М. С. Хру

щов, М. М. Шверник, А. Я. Ви- шинський, голова Московської Ради М. 0. Яснов, Н. В. Попова і член правління ВОКС Л. Д. Кис- лова.Обід пройшов у дружній атмосфері.

ки. В перший раз він не одержав урожаю тому, що вивернув на поверхню нижній, бідний поживними речовинами шар землі, а верхній, родючий шар, заорав на велику глибину. Коли ж дальшим переорюванням він повернув родючий шар на своє місце, і при тому добре розпушений, то створив для зростання пшениці найкращі умови.В результаті багаторічних дос- лідівЧ спостережень тов. Маль- цев і розробив свою систему обробітку грунту. Він запропонував також нові знаряддя — плуг без полиць, який глибоко розпушує, але не перевертає грунт, і лапчасту борону.Відвідувачі павільйону старап- но вивчають представлені на стенді матеріали, обмінюються думками.
* * *

♦На Всесоюзній сільськогосподарській виставці розгорнулась велика робота по ознайомленню екскурсантів з досягненнями сільськогосподарської науки і найба- гатшим досвідом новаторів колгоспів, радгоспів іі МТС.Щодня в лекційних залах виставки проводиться 4—5 лекцій з найважливіших питань сільськогосподарського виробництва. В павільйонах організуються зустрічі передовиків по обміну досвідом. В лекціями і бесідами, крім наукових працівників, виступають голови найкращих колгоспів, передовики колгоспного, вироб- І
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Всесоюзна нарада працівників науки 
і практики сільського господарства 

в зауральському колгоспі

Партійне життя

Здійснюючи критичні 
зауваження комуністів7 серпня в селі Мальцево (Кур- ганська область) на території колгоспної дослідної станції відкрилася скликана за рішенням І(К КПРС нарада працівників науки і практики сільського господарства. Нарада присвячена вивченню і поширенню методів роботи рільника колгоспу «Зі- ветьі Ленина», директора Шадрін- ської дослідної станції Курган- ської області, лауреата Сталінської премії Т. С. Мальцева.На нараду прибуло більше тисячі чоловік. Серед них — керівні працівники союзних і республіканських міністерств сільського господарства і радгоспів, учені, агрономи, передовики колгоспного і радгоспного виробництва, партійні працівники. Присутні секретарі ЦІЇ компартій Казахстану — тов. Пономаренко, України — тов. Бубновський, міністр радгоспів СРСР тов. Ііозлов, голова Ради Міністрів Казахської РСР тов. Тайбеков, президент Всесоюзної академії сільськогосподарських наук імені В. І. Леніна тов. Лисенко.Нараду відкрив короткою вступною промовою заступник міністра сільського господарства СРСР тов. Мацкевич.Після затвердження порядку денного і порядку роботи наради слово надається тов. Ма.іьцеву.На початку своєї доповіді тов. Мальцев говорить про поставлені партією і урядом завдання по дальшому крутому піднесенню всіх галузей сільського господарства, особливо по збільшенню виробництва зерна.— Вирішальна роль у підвищенні врожайності полів, — говорить доповідач, — належить заходам, які забезпечують значне підвищення родючості грунтів.Вигаданий реакційною наукою «закон» спадаючої родючості грунту спростовується прогресивною радянською наукою і передовою практикою. Мічурінська наука і практика показали, що чим вищий урожай сільськогосподарських культур, тим вища родючість грунту.Всі рослини, як багаторічні, так і однорічні, мають загальну властивість залишати в грунті більше органічної речовини, ніж її витрачається. Доказом цього є самий факт утворення грунту. Пеоднорічні рослини руйнують органічні речовини і грунтову структуру, а щорічна оранка з перевертанням орного шару. Проведені на станції досліди підтвердили, що на неораному, а тільки злущеному грунті можна одержати врожай не менший, а в багатьох випадках навіть більший, ніж при посіві на зораному полі. Разом з тим при такому обробітку структурність грунту значно поліпшується, бо кореневі залишки однорічних рослин розкладаються в ущільнених нижніх шарах землі.До практичного здійснення нової системи обробітку грунту ми приступили в 1949 році. У 1950

Радгоспи Дону достроково виконали встановлений для них план здачі хліба державі (без кукурудзи). Зернорадгосп «Гігант» дав 

році була створена на базі колгоспу паша дослідна станція — станція нового типу. Вся її робота провадиться на колгоспних полях силами і засобами колгоспу і МТС.Нова система обробітку грунту передбачає глибоку оранку парів плугами без полиці на глибину 40—60 сантиметрів, потім посів на цих полях трав, зернових і олійних культур протягом трьох-чотирьох років по злущеній стерні без оранки. Особливо ефективна оранка без полиць на солонцевих грунтах.Ми не шкодуємо сил і засобів, говорить доповідач, для обробітку парів. Зараз, приблизно, 80 процентів усієї орнопридатної землі нашого колгоспу оброблено шляхом глибокої оранки без полиць.За нашими замовленнями і пропозиціями промисловістю виготовлені плуги без полиць із стов- бами обтічної форми, які дозволяють провадити глибоку оранку, платчасті борони, змінені конструкції лущильників та інших знарядь.На другий і в наступні роки поля в нашому колгоспі не орються, а тільки обробляються дисковими знаряддями. Після першого дискування грунт коткує- ться кільчастими котками. Наприкінці сезону провадиться повторне дискування в поперечному напрямі. Весною поле боронується, перед сівбою дискується і коткується. В окремих областях країни, де взимку мало випадає опадів, замість осіннього слід провадити весняне дискування поля. Не знята стерня сприятиме затриманню снігу і нагромадженню вологи в грунті.За останні роки в колгоспі було засіяно різними культурами по неораній стерні близько п’яія тисяч гектарів. У 1950 році на таких посівах було одержано пшениці від 20 до 40 центнерів з гектара, а в дальші, сильно посушливі роки, від 12 до 22 центнерів зерна. Добрий урожай достигає в цьому році, особливо на землях, які засіваються без оранки вже три роки.На полях колгоспу випробувано більше двох тисяч сортів різних культур. Найкращі сорти пшениці, які дуже поширені в області, вийшли на поля через наш колгосп.Запроваджені станцією сівозміни дозволяють колгоспові виконувати і перевиконувати виробничі плани. В минулому році порівняно з 1950 роком — найсприятливішим щодо кліматичних умов — валовий збір зерна зріс на 10 тисяч центнерів. Збільшувалася здача хліба державі. В два рази більше, ніж у 1950 році, було виділено зерио- продуктів у фуражні фонди, створено перехідний продовольчий запас для щомісячного авансування колгоспників. Колгоспникам видано на трудодень по 5 кілограмів пшениці. Більш як
Радгоспи Дону виконали план хлібоздачіБатьківщині 1,5 мільйона пудів хліба. Понад 860 тисяч пудів зерна відправив у державні засіки Делійський радгосп. Міль

у три рази зріс грошовий доход, подвоїлись неподільні фонди артілі.Наша станція зробила перші досліди освоєння перелогових земель із застосуванням своєї схеми обробітку грунту. На одній частині масиву 20-річного перелогу провели оранку звичайним способом, а на другій провели лише лущення дисковими лущильниками. Весь масив засіяли пшеницею. Хліба добрі па обох частинах. На неораній ділянці розвиток рослин іде швидше, збирання тут буде проведене раніш. Але найголовніше полягає в тому, що на зораній частині землі вже відбулося значне руйнування органічних речовин: на неораній частині ті речовини збереглися краще.Розроблена нашою станцією система обробітку грунту, говорить наприкінці то®. Мальцев, далеко ще не закінчена. Нові прийоми агротехніки, застосовувані нами, не можуть бути рекомендовані в незміненому вигляді для всіх районів країни. Завдання підвищення родючості грунту і різкого піднесення врожайності цих культур може бути розв’язане тільки спільними зусиллями трудівників сільського господарства нашої країни.На нараді із співдоповідями виступили старші наукові співробітники грунтового інституту Академії наук СРСР кандидати сільськогосподарських наук тт. Никонорова і Бахтіп.Після доповіді і співдоповідей учасники наради виїхали на дослідні поля колгоспу для огляду посівів і ознайомлення па місці з новими методами обробітку грунту.8 і 9 серпня на нараді проходило обговорення доповіді тов. Мальцева. В обговоренні взяли участь: директор Курганського сільськогосподарського інституту тов. Бугайов, науковий працівник Красноуфімської селекційної дослідної станції тов. Салютін, професор Гснкель (інститут ФІЗІОЛОГІЇ рослин Академії наук СРСР), голова колгоспу імені Калініна, ІПадрінського району, Курганської області, тов. Димша- кова, секретар Курганського обкому партії тов. Денисов, президент Всесоюзної академії сільськогосподарських наук імені В. І. Леніна тов. Лисенко та інші.Всі промовці дали високу оцінку досягненням колгоспного вченого, підкреслили велике значення творчого освоєння і застосування його методів обробітку грунту і сівби в справі дальшого підвищення врожайності полів.Потім почалась робота секцій. Вони покликані дати рекомендації і конкретні пропозиції по впровадженню досвіду Т^С. Мальцева в різних грунтово-кліматичних зонах країни.Нарада продовжує свою роботу. (ТАРС).
йони пудіїв донецької пшениці здали й інші господарства Ростовського радгосптресту.(РАТАХ).

Торік на звітно-виборних партійних зборах парторганізації рудоремонтного заводу комуністи гостро критикували недоліки в роботі партійного бюро і окремих членів партії.Комуніст т. Чайкіін, наприклад, вказував на те, що партбю- ро переобтяжувало окремих членів партії дорученнями і зовсім не давало їх іншим. Як наслідок, мали місце факти, коли частина комуністів обмежувалась лише відвідуванням партійних зборів та сплатою членських внесків і не брала активної участі у виконанні партійних рішень.Так вели себе, зокрема, тт. Лисенко, Куликов, Жежеря і Повстяний. Новий склад партійного бюро, обраний на минулих звітно- виборних зборах, зважив на справедливу критику і в своїй практичній роботі весь час прагнув більш вимогливо ставитись до розподілення між комуністами партійних доручень і здійснювати належний контроль за їх виконанням.Комуніста т. Куликова ми рекомендували пропагандистом комсомольського гуртка політосвіти, т. Жежеря була обрана членом завкому і головою культкомісії. Не в значній мірі пожвавило масово-політичну і культурно-освітню роботу серед колективу працівників заводу. При клубі були організовані гуртки художньої самодіяльності, в яких нині бере участь значна частина комсомольців і неспілкової молоді. Силами цих гуртків влаштовуються цікаві концерти в заводському клубі, підшефному колгоспі імені Леніна (місто) по місцевому радіомовленню.Комуніст т. Повстяний після звітно-виборних зборів був обраний профгрупоргом відділу робітничого постачання. Це поклало на нього серйозну партійну відповідальність і т. Повстяний зараз непогано справляється з своїми обов'язками.Здійснення критичних зауважень сприяло значному підвищенню активності комуністів іі піднесенню авторитету всієї парторганізації. Про це свідчить хоч- би той факт, що після минулих звітно-виборних зборів у нашу парторганізацію надійшло 8 заяв від передовиків виробництва з просьбою прийняти їх кандидатами в члени КПРС. Серед прийнятих у кандидати партії—кращий токар заводу т. Єременко, сталевар т. Вишневський, коваль т. Тарасов, формувальник т. Лютий та інші. 6 чоловік були прийняті з кандидатів у члени партії.Ряд комуністів на минулих звітно-виборних зборах критикували партбюро також за недостатнє керівництво партгрупами, ком
Де провести дозвілля?В першій бригаді колгоспу імені Хрущова молоді ніде провести культурно дозвілля. Тут немає ні клубу, ні бібліотеки. Лише зрідка приїжджає кінопересувка. В інші дні юнаки і дівчата проводять час як хто може. Через це мають місце випадки п’янки і хуліганства.

сомольською організацією, вказували на необхідність посилити масово-політичну роботу.В значній мірі ці критичні зауваження були здійснені. Це сприяло підвищенню авангардної ролі комуністів. У змаганні, що нині розгорнулось на честь наступного шахтарського свята, всі комуністи-відрядники виконують виробничі завдання на 150—200 і більше процентів. Заслуженим авторитетом на заводі користуються комуністи токарі тт. Єременко і Чумак, слюсарі тт. Бондаренко, Гальченко і Лук'янов, ста-р левари тт. Руденко і Впшнев ський, формувальники тт. Будило і Решетньов та багато інших.Поліпшилась також масово-політична робота. За минулий період лише силами заводської групи доповідачів прочитано 50 доповідей і лекцій. 50 агітаторів регулярно читають газети, журнали, проводять бесіди серед робітників.Вся робота парторганізації спрямовується на виконання виробничого плану. І це дає непогані наслідки. В цьому році завод систематично перевиконує виробничі плани. За 7 місяців 1954 року завдання по валовій і товарній продукції значно перевиконано. За цей час надпланові доходи становлять 272.000 карбованців.Проте не можна обходити і недоліки, які ще мають місце в роботі партбюро і окремих комуністів. Головними з них є ті, що партбюро в ряді випадків не проявляє належної наполегливості в справі контролю за виконанням власних рішень і рішень вищих партійних органів. Так, досі залишилось невиконаним рішення партбюро від 14 січня ц. р. з питань техніки безпеки і ряд інших.Серйозним недоліком є також і те, що партійне бюро ще не добилось чіткого виконання всіма комуністами партійних доручень, проявляло лібералізм до окремих товаришів. І тому деякі члени партії, як, наприклад, тт. Пороло і Фіртич все ще не беруть активної участі в житті парторганізації.Наша партійна організація перебуває напередодні нових звітно-виборних зборів. Немає сумніву, що на них комуністи виступлять з гострою критикою недоліків в нашій роботі і підкажуть новообраному партбюро шляхи для дальшого піднесення виробничої активності мас, для дальшого поліпшення роботи по комуністичному вихованню трудящих.
М. КЛЮЧНИКОВ,

секретар партбюро рудоремонт
ного заводу.

Ми не раз зверталися до голови правління т. Тараненка, щоб на відпущені для культурно-масової роботи кошти придбати цікаві книги, настільні ігри, спортінвентар, але наша вимога не задовольняється.
О. ФЕДАК, Г. ВЕРЕСКУН, 

колгоспники.



П'ятниця, 13 серпня 1954 р. СТАЛІНСЬКИЙ ПРАПОР ЗНА ЕКОНОМІЧНІ ТЕМИШироко використовувати місцеві будівельні матеріалиВ нашій країні здійснюється величезна програма житлового і культурно-побутового буді вниц- тва. Будувати швидко, дешево, високоякісно—таке завдання нині стоїть перед будівельниками.Відомо, що найбільшими витратнії при організації і розвитку підприємств з’являються капітальні вкладення, тобто будівництво промислових корпусів, споруд, житлових будинків і культурно-побутових закладів.Немає жодної галузі промисловості і сільського господарства, де можна було обійтись без будівництва.Партія і уряд приділяють велику увагу розвитку будівельної промисловості, прискоренню, поліпшенню якості і здешевленню будівництва.Для того, щоб впоратись з поставленими завданнями, необхідно ширше і сміливіше впроваджувати все нове, передове, прогресивне в організацію праці, механізацію трудомістких процесів, застосування найбільш економічних будівельних матеріалів.Будівельникам, та й не тільки їм, відомо, що при спорудженні будинку найбільш трудомісткими і дорогокоштовними є зведення стін і штукатурні роботи. Якщо взяти двоповерховий житловий будинок загальною кубатурою в 1600 кубометрів, то тільки кам’яної кладки буде до 500 кубометрів. На кожний кубометр кладки витрачається 50—60 кілограмів зв’язуючих матеріалів (цементу, вапна, гіпсу).Отже на зведення стін такого будинку необхідно витратити 29 топи зв’язуючих і 10 тонн розчину для оштукатуреная. Загальна ж потреба у зв’язуючих для бу- дипку без фундаментів і підвалів визначається в 40 тонн.Звідси зрозуміло, що питання змепшення витрат будівельних матеріалів з'являється дуже важливим і навіть проблематичним.Тому будівельники шукають різні шляхи, застосовують ефективні пустотні або пустотно-за
У вечірньому гірничомуВ нашому місті відкрито філіал Київського гірничого технікуму. Технікум готуватиме спеціалістів по відкритій розробці вугільних родовищ і гірничої електромеханіки.Створюються всі умови для того, щоб практики, які займають інженерні посади, а також молодь, що працює на вугільних підприємствах, одержала необхідні технічні знання.Без відриву від виробництва десятки командирів підприємств, молодих робітників зуміють оволодівати теоретичними знаннями, 

сипні стіни, поліпшують перев’язку цегли або блоків для зменшення швів при кладці, нарешті, вводять різні домішки у зв’язуючі, не порушуючи якості розчину.Науковими співробітниками Київського інженерно-будівельного інституту досліджена зола від спалення кам’яного вугілля. Однак найкращою золою виявилась зола бурого вугілля олександрійського родовища. Вона з’являється активним мінеральним порошком, який осаджується в бункерах — золовловлювачах парових котлів електростанцій тресту «Олександріявугілля». Ця зола може бути використана без додаткової переробки (помолу) для одержання вапняно-зольних гідравлічних зв'язуючих.Безпомольну суміш золи з цементом, вапном, гіпсом слід провадити або на централізованих бетоно-розчинних вузлах або безпосередньо на будовах.Розчини з домішками золи можуть приготовлятися при виготовленні бетону і бетонних деталей, чим зекономиться значна кількість цементу високих марок. Так, наприклад, якщо змішати ЗО процентів вапна (капелки, пушонки або вапняпого тіста) з 70 процентами золи, то одержимо марку зв’язуючого «75».Змішавши 20 процентів золи, 70 процентів цементу і 10 процентів вапна без помолу, активність основного зв’язуючого (цементу) не зміниться. А якщо цю сполуку перемолоти, то якість цементу підвищиться.Підрахунки показують, що при використанні золи, як домішки до зв’язуючого хоча б в розмірі ЗО процентів, економія цементу і вапна при спорудженні 8-квар- тирного будинку становитиме 12 тонн.Склад розчинів і бетонів з використанням золи олександрійського вугілля добирається звичайним способом в залежності від необхідної марки розчину чи бетону.
тісно пов’язуючи їх зі своєю практичною діяльністю.Вечірнє відділення Київського гірничого технікуму приймає осіб, які закінчили 7 класів, працюють на підприємствах і будовах міста.Заняття будуть провадитись 4 рази на тиждень. Ті, що працюють в першій-третій змінах, зможуть відвідувати технікум.Чимало робітників вугільної промисловості вже подали заяви. Так, машиніст електровоза Бай- даківського вуглерозрізу т. Тяглий, механік-практик шахти

Крім здешевлення вартості будівництва застосування нового дешевого матеріалу дозволить вивільнити значну кількість транспорту, який перевозить з інших міст цемент, вапно тощо. Так, наприклад, для колгоспів Олександрійського району, які одержують цемент за 200 і вапно за 220 кілометрів, витрачаються сотні тисяч карбованців. Використання золи електростанцій па місці в розмірі ЗО процентів дозволить на 1000 тонн зв’язуючих зекономити не менше третини їх.Недавно приміський колгосп ім. Леніна вперше на литті стін застосував золу від бурого вугілля. Це дало добрі результати— собівартість робіт знизилась в сім разів.Раніш для будівництва в цьому колгоспі шлак від спалення кам’яного вугілля завозили із Знам’янки. Витрачалось чимало коштів і транспорту, тепер, використовуючи золу з електростанції, зберігаються великі суми коштів.В Олександрії у значних розмірах ведеться капітальне будівництво. Використання золи, якої па електростанціях міста нагромадилось сотні тисяч тонн, може дати великий економічний ефект.Виникає необхідність створити в Олександрії підприємства по виготовленню будівельних напівфабрикатів із застосуванням шлаків. В кожному будівельному управлінні слід налагодити випуск стінових блоків, цементної черепиці, шиферу, бетонних і залізобетонних виробів.За цю важливу справу повинні серйозно взятись керівники трестів, будівельних організацій. Треба пустити в дію новий резерв дальшого зниження собівартості будівельних робіт, економії державних коштів.
І. ГЕОРГІЄВСЬКИЙ,

старший інженер Українського 
науково-дослідного інституту 
споруд.

технікумі№ 2-3 т. Матвеїчев, машиніст електрокрана управління комплектування обладнання т. ДоV датко і інші.Прийом заяв до технікуму і іспити провадитимуться до 20 серпня.Господарські керівники підприємств повинні створити вступникам у технікум необхідні умови для того, щоб вони добре склали іспити, стали студентами нового учбового закладу.
І. ШАРКОВСЬКИЙ. 

начальник учбово-курсового 
комбінату тресту «Олексан
дріявугілля».

Ровенська область. Багато комсомолок-випускниць торгово- кулінарної школи, які одержали дипломи шеф-поварів, відгукнулись на заклик комсомолок Маринівського радгоспу Акмолінської області, Казахської РСР.На знімку: випускниці-комсомолки (зліва направо) Н. Гуме- нюк, Л. Воронкина, і. Гибська, Е. Гаврилюк, В. Матвійчук та Л. Литвиненко, які вирішили їхати на роботу в райони освоєння цілинних і перелогових земель.Фото А. Платанова. Прескліше ТАРС.
Організованість хліборобівОрганізовано проходить збирання врожаю в нашій артілі «Комунар». Хоч цього року комбайнами було заплановано зібрати 90 процентів хлібів, але ми ще з весни почали ремонтувати жатки, кінні гребки та інший збиральний інвентар.Щоб не допустити, як це було раніше, затримки з очисткою зерна, колгоспний механізатор Іван Минько виготовив два зерноочисних агрегати, що являють собою спарені сортувалки, які приводяться в рух кінними приводами. За 10 годин на такому агрегаті Олена Бахтала, Ліда Дудник та інші легко очищали по ЗО—35 тонн зерна. Отже з першого дня збирання хліба забезпечили його очистку і транспортування на державні заготівельні пункти.Двома комбайновими агрегатами в нашому колгоспі за 18 робочих днів зібрано 509 гектарів колоскових. Комбайнери Борис Гладищук, Григорій Сидорський на збиранні зернових свої змінні завдання виконували на 115— 120 процентів. Вслід за збиранням ми забезпечили скиртування соломи і полови, лущення стерні і оранку грунту під озимину.Широка механізація збиральних робіт і висока трудова дисципліна колгоспників дали можливість нашій артілі поряд з косовицею, молотьбою і хлібоздачею своєчасно виконувати всі інші роботи по господарству. Ще до початку жнив ми зібрали і заскиртували сіно на площі 116 гектарів, скосили і обмолотили

Високий урожай просаНа полях колгоспу «Прапор комунізму» дозріває багатий урожай круп’яних культур. Хлібороби разом з механізаторами розпочали збирання проса.На полях цієї артілі використовується потужний комбайновий агрегат «Сталі нець-6». Водій комбайна Анатолій Петрович Фронтов за перші три дні скосив 47 гектарів і намолотив по 21 центнеру добірного зерна з кож

насінники трав. Сіна тепер у нас 77 тонн, воно становить майже 20 процентів у кормовому балансі артілі. Безперервно працює силосорізка. 500 тонн силосу вже закладено, тепер силосуємо кукурудзу. Крім того, у нас на силосування піде багато бурякової гички. Ми вирішили цього року закласти силосу 700—800 тонн. Пе значно більше того, що планувалося.Не припиняємо також догляду за посівами просапних культур, які обіцяють високий урожай.На повний хід іде підготовка до посіву озимини. Завершується оранка на площі 250 гектарів. Колгоспні майстри повністю закінчили ремонт сівалок, боріін, шлейфів. Для підживлення ОЗИМИХ завезено необхідну кількість мінеральних добрив. Провадиться нагромадження місцевих добрив, зокрема перегною. Перед початком сівби вся рання оранка буде закультивована. Повністю засипано посівний матеріал. З плану 430 гектарів озимих перехресним способом плануємо посіяти 130 гектарів. На власному досвіді ми переконались, що такі посіви дають врожай з кожного гектара на 3—4 центнери більше зерна. Сівба озимини триватиме не більше 10 днів.Колгоспники і механізатори не пошкодують сил, щоб успішно виконати завдання партії та уряду по дальшому піднесеппю всіх галузей колгоспного виробництва.
М. ВАЩУК, 

голова колгоспу * Комунар».

ного гектара. Намолочене зерно очищається, просушується й підготовляється для відвантаження на державні пункти «Заготзер- но».Під час збирання колгоспники слідом за комбайном скиртують солохгу, а полову завозять до тваринницьких ферм.
Д. БЕРЕЗНЯК, 

секретар Косівської сільської 
Ради.

На балансі колгоспу ім. 18 з’їзду ВКП(б) знаходиться кілька кілометрів електролінії. Через відсутність догляду за нею деякі опори попадали. В результаті аварійного стану часто про

Наслідки байдужстоювало обладнання як в артілі, так і на будівництві Користів- ської МТС.Інспекція районного електро- нагляду запропонувала голові правління колгоспу т. Дубовому

ОСТІвжити необхідних заходів, щоб за 5 днів встановити опори, але він байдуже поставився до цього і тому роботи затягнулись.
М. РАКУЛЕНКО, 

інженер районного енерго- 
управління.

Колгоспники одержують аванс на трудодніПоряд з успішним проведенням сільськогосподарських робіт хлібороби колгоспу ім. 18 з'їзду ВКП(б) одержують аванс на вироблені трудодні.Сім’ї колгоспників Кузьми Го- лобородька та Марфи Меткої одержали: перша — ЗО пудів хлі

ба іі 2.808 карбованців грошей, друга—28 пудів хліба і 1809 карбованців грошей.Колгоспниця Марія Ткаченко в рахунок авансу одержала 27 пудів пшениці і 2100 карбованців грошей.
В. МЕТКИЙ.

/
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Дбайливо зберігати 
житловий фонд 

огляд ЛИСТІВЗ кожним роком все ширшого розмаху набуває житлове і культурно-побутове будівництво. Тільки в нашому місті і робітничих селищах тисячі трудящих вселилися в нові житлові будинки. В благоустроєних гуртожитках проживають сотні молодих робітників буровугільної промисловості.В редакцію тазети «Сталінський прапор» надходить багато лиснів трудящих. В них вони виражають велику вдячність Комуністичній партії і Радянському урядові за повсякденне піклування про потреби трудящих, викривають недоліки, що мають місце в роботі побутових установ міста. Велику увагу в листах трудящі приділяють питанню збереження житлового фонду.Ось лист жителів будинку Хї 2 по Ремісничому провулку селища Перемога тт. Масальсько- го, Жукова, Гаевської, Москаленка та інших. Вони пред’являють серйозні претензії до керівників житлово - комунальної контори тресту «Олександріявугілля», які зволікають проведення ремонту квартир. Кілька разів зверталися до керуючого будинками дільниці .Кї 5 Олефіренка, та той не знайшов потрібним відповісти на їх заяву. За чотири місяці будинок )це більше зруйнувався, та Оле- фіренко і досі не дав вказівок розпочати ремонт.Подібний стан іі в 4 домоуправлінні, яке очолює Бочарников.
СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУПІВ«КУЛЬТУРНОМУ І ПОБУТОВОМУ ОБСЛУЖУВАННЮТРУДЯЩИХ — НЕПОСЛАБНУ УВАГУ»Під таким заголовком в газеті «Сталінський прапор» від 16 липня ц. р. була опублікована передова стаття, в якій критикувалася робота міськкомупгоспу і ремонтно-будівельної контори.Як повідомив заступник голови міськвиконкому т. Константи-«БАГАТОРІЧНАВ листі до редакції під таким заголовком пенсіонер Ларіонов писав про багаторічну волокиту з виготовленням зубних протезів в міському відділі охорони здоров’я.Як повідомив завідуючий від-

райпланкомісії про хід збирання зернових, закладки силосу, оранки під посів озимих 
та посів післяжнивних культур станом на 10 серпня 1954 року 
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ім. Енгельса 83 19 85 —.Шлях до комунізму*  82 14,5 100 37ІМ. Леніна (місто) 81 21 82 29
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По Користівській МТС 93 25 86 27
По Олександрійській МТС 76 22 92 64
По району 84 23 89 47

Він обмежився реєстрацією заяв громадян і накладенням резолюцій і зовсім не контролює, як його вказівки виконуються. Про це повідомляє в листі до редакції житель селища Перемога т. Смоляр.Не минуло і двох років з часу, як будівельне управління Димит- ровського тресту (начальник т. Беренштам) спорудило двоповерхові будинки на площі Дзер- жинського, по вулиці Бульварній та інші. Але здало в експлуатацію їх з багатьма недоробленос- тями і недоліки не усуваються. Внаслідок будинки №№ 1 і 2 по Бульварній вулиці вже зараз потребують значного ремонту. Тут вивалюються двері, розсох- лися віконні перепльоти, обвалюється штукатурка.— Будинки наші, — розповідає група жителів, — перебувають зараз у розпорядженні житлово-комунальної контори тресту «Оледасандріявупілля». Ми подали туди заяву з просьбою зробити невідкладний ремонт в квартирах. Та її начальник т. Моска- льов відповів, що будинок новий і ремонту не підлягає. А тим часом квартири дедалі більше руйнуються.Працівники житлово-комунальної контори тресту «Олександріявугілля» повинні більш серйозно ставитися до свого обов’язку і боротися за своєчасне проведення ремонтних робіт, за збереження житлового фонду.

нов, критика визнана правильною. Стаття обговоріепа на відкритих партійних зборах працівників комунальних підприємств. Намічено заходи для поліпшення роботи міськкомупгоспу і рембуд- контори.ВОЛОКИТА»ділом т. Дік, факти, наведені в листі, підтвердились. В серпні міськздороввідділ і міський відділ соціального забезпечення виділили кошти на виготовлення протезів зубів пенсіонеру т. Ларі- онову.
ЗВЕДЕННЯ

До 125-річчя з дня 
народження

Іван Михайлович С є ч е н о в (1829—1905) — відомий фізіолог, один з найвидатніших російських учених—природознавців і мислителів.
Метеорний потікЧасто можна спостерігати, як на нічному небі на якусь мить з’являються яскраві сліди. Дехто13 спостерігачів вважає, що це падають зірки. В дійсності ж це не що інше, як метеорні явища, а тіла, що падають — метеорити.Значно рідше ми бачимо цілий потік метеорів, який іноді переходить у метеорний дощ. Інтенсивний потік метеорів спостерігався в ніч з 12 на 13 серпня. Це явище повторюється щороку. Під час активності цього потоку здається, що метеорні сліди виходять з однієї точки, яка знаходиться в сузір’ї Персея.Такі ж потоки є і в інших сузір’ях, тільки з’являються вони в різні періоди, іноді й через кілька десятків років.Яке ж походження цих метеорних потоків? Радянськими вченими доведено, що метеорні потоки є продуктами розпаду великих космічних тіл —1 комет, які рухаються навколо сонця, підкоряючись загальному законові взаємодії тіл.Щорічна поява такого рівномірного метеорного потоку, як із сузір’я Персея, говорить про те, що існувала комета, яка поступово розклалась на частини, ці частини розтягнулись на багато мільйонів кілометрів по всій колишній орбіті комети. Цей метеорний потік Земля перетинає за14 днів, проходячи відстань 80 мільйонів кілометрів. 12 серпня Земля проходила найбільш ущільнену частину метеорного потоку.

СтановищеПАРИЖ. (ТАРС). Як видно з повідомлення французької преси, становище в Марокко останніми днями дуже загострилось. 7 серпня у місті Порт-Ліоте (на півночі країни) сталися криваві сутички між військами й поліцією з одного боку і мііцевим населенням — з другого. Сутички почалися з того, що поліція силою намагалась примусити торговців відкрити свої магазини (закриті на знак протесту проти політики французьких колоніальних властей). Натовп, що зібрався, закидав поліцаїв камінням. У результаті сутички, яка зав’язалася, вбито 11 чоловік і поранено понад 50. Маніфестанти закидали камінням ряд будинків в європейських кварталах і підпалили автомашини, що належать європейцям. У місті запроваджений стан облоги. Вулиці й площі патрулюються загонами солдатів.В Азру (на південь від Мекне- са) поліція, влаштувавши облаву, арештувала 200 марокканців. У Касабланці в результаті сутичок вбито 2 і поранено 4 чоловік; у місто введені значні загони військ і поліції, а також броньовики. Агентство Франс Пресе повідомляє, що в Касабланці розповсюджуються листівки, які закликають місцеве населення бойкотувати французькі товари й страйкувати на знак протесту
Тяжке становище трудящих 

в Західній НімеччиніБЕРЛІН. (ТАРС). Як повідомляє агентство АДН, за даними, опублікованими у Штутгарті федеральним статистичним управлінням, у Західній Німеччині 45 процентів усіх платників податків заробляє не більш як 150 марок на місяць, а доход 35 процентів платників податків становить від 150 до 300 марок на місяць. Таким чином, вказує федеральне статистичне управління, 80 процентів усіх платників податків заробляє менш як 300 марок на місяць, в той час як офіціальний прожитковий мінімум становить 378,35 марки.У цьому зв’язку газета «Баді- шес фолькоехо» пише, що наведені федеральним статистичним управлінням дані ще раз підкреслю-
Пов ідьДЕЛІ. (ТАРС). За останній тиждень посилилась повідь в Ассамі, в північній частині Бенгалії і в штаті Біхар. За повідомленням газети «Амріта . базар патріка», особливо сильна повідь відбувається в районі, який простягається від Пурнеа (штат Біхар) до Куч- Біхара (штат Західна Бенгалія) на площі 4500 кв. миль. У північній частині Бенгалії від поводі потерпіло 300 тисяч чоловік.Газета «Стейтсмен» пише, що в районі Тірхута (штат Біхар) від поводі потерпіло 7 мільйонів чоловік, в районі Дарбханга — 600 тисяч чоловік. В районах Сінгхіа, Джаллей, Джанджарпур і Бахеру

в Мароккопроти дій французьких властей. Всі магазини, які належать марокканцям, закриті.За повідомленням газети «Франс суар», марокканська націоналістична партія «Істіікляль» закликала до загального однотиж- невого страйку. 80 процентів марокканців — службовців автобусного парку Касабланки — не вийшли вчора на роботу. Газета «Юманіте діманш» пише, що пц всій країні шириться страйковії^ рух і відбуваються демонстрації.У відповідь на зростання національно-визвольного руху колоніальні власті вживають репресивних заходів і збільшують чисельність французьких військ, доставляючи в Марокко підкріплення морем і літаками. Як вид-*"  но з повідомлень агентства Франс ' ІІресс, власті стягують до великих центрів військові загони тих племен, шейхи (вожді) яких підтримують французів. Вчора генеральний президент Франції в Марокко Лакост і командуючий французькими військами генерал Дюваль прибули в Касабланку для «інспектування заходів по охороні безпеки». Лакост, звертаючись по радіо до жителів міста Фес (де цими днями сталися серйозні сутички), погрожував, що він вживе «суворих заходів», якщо порядок не відновиться.

ють справедливість вимог західно-німецьких трудящих про підвищення заробітної плати. Ці вимоги день у день все наполегливіше ставлять робітники і службовці майже всііх галузей промисловості Західної Німеччини. Підвищення заробітної плати вимагають страйкуючі робітники комунальних підприємств і транспорту Гамбурга, працівники телефонної сітки Франкфурта па Майні, робітники залізничних майстерень Крефельд-Оппума, гірники в районі Бохума, робітники дортмундської мостобудівної фірми, трамвайники Гельзенкіірхена, гірники буровугільних шахт Вахтберга (поблизу Кельна), металісти та багато інших.
в Індіїводою знищено 100 сіл. 400 тисяч чоловік потерпіло в районах Нір- малі, Пратапгандж, Бхімнагар, Супаул, Кішнапур, Сахарса, Бан- гаон, Мадхіпура, Сінгешвар, Аст- хан і Соурбазар.Міністр інформації, транспорту і промисловості штату Біхар Ма- хеш Прасал Сінха заявив, що ця повідь відзначається небувалою силою. Преса повідомляє також, що повіддю охоплений цілий ряд районів Непалу і Східної БенгаліїПрем’єр-міністр Індії Неру звернувся до народу із закликом вносити кошти в національний фонд по поданню допомоги жертвам поводі.

Заступник редактора В. СМОЛЯР.Громадянин Овчаренко Федір Васильович, що проживає в с. Степанівні, Звенигородської сільради, Олександрійського району, порушує справу про розторгнення шлюбу з громадянкою Овчаренко Оленою Степанівною, яка проживає в с. Звенигородці, Олександрійського району.Справа розглядатиметься в народному суді Олександрійського району.
Алреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 62.БК—04538. Олександрійська міська друкарня Кіровоградського обласного управління культури, м. Олександрія, вул. Шевченка, 71. Зам. № 1639. Т 5.000.
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СТАЛІНСЬКИЙ
ПРАПОР

ОРГАН ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО МІСЬККОМУ ТА РАЙКОМУ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ, МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД 

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

№ 98 (4083)

Неділя 
15 

серпня
1954 р.

Звіти і вибори—важлива подія в жит
ті партійних організацій. В цей час 
комуністи перевіряють діяльність своїх 
виборних органів та їх керівників, кри
тично оцінюють зроблене, намічають і 
обговорюють заходи для успішного втілен
ня в життя виробленої партією політики.

Ціна 15 коп.

Звітно-виборні збори 
"первинних парторганізацій

На Всесоюзній сільськогосподарській виставці

В партійних організаціях 
міста й району розпочинаю
ться зівітно-івиборні збори. 
За період, що минув з попе
редніх заітно-виїборних збо- 
рів, партійні органіїзаїції на
багато зміцніли, зріс їх вплиз 
у всіх галузях комуністично
го будівництва, розширились 
зв’язки з масами. Партійні 
організації підприємств, кол
госпів, радгоспів', МТС і уста
нов навчились більш опера
тивно і вміло вирішувати 
важливіші політичні 1 госпо
дарська завдання.

Вже відбулися звітно-ви
борні збори в парторганізації 
Користівського пушту «За- 
готзерно». Вони з новою си
лою продемонстрували неру
шиму єдність партійних ря
дів', безмежну вірність кому
ністів і всіх трудящих вели
кій Комуністичній партії.

В обговоренні звіту на збо
рах цієї парторганізації взя
ли участь всі члени партії. З 
властивою комуністам прин
циповістю вони гостро і смі
ливо критикували недоліки в 
роботі секретаря парторгані
зації, намічали практичні за
ходи дальшого підвищення 
рівня партійно-організаційної 
і партійно-політичної роботи.

Особливо гостро ставились 
пишання посилення ідеологіч
ної роботи, ідейного загарту
вання членів партії, вихован
ня трудящих в дусі комуніс
тичної моралі.

Провести звітно - виборні 
збори у всіх парторганізаціях 
міста й району на високому 
ідейно-політичному рівні — 
таке відповідальне завдання. 
Ось чому необхідно, щоб пар
тійні бюро, секретарі партор
ганізацій старанно готува
лись до наступних зборів. 
Треба забезпечити такий 
стан, щоб вони пройшли під 
знаком розгорнутої, сміливої 
і принципової критики і са
мокритики, щоб по-діілювому 
були обговорені і вирішені 
питання партійної і господар
ської роботи.

Це можна зробити лише 
при всемірному залученні до

Нова машина для збирання цукрових буряків
Радянські винахідники створи

ли високопродуктивну машину 
для збирання цукрових буряків— 
бурякокомбайн СКЕМ-3. Він під
копує зразу три рядки, вибирає 
з грунту буряки, відділяй корені 
від гички і складає їх у купи. 
В цьому році на полях країни бу
де працювати кілька тисяч та
ких машин.

Один з конструкторів комбай
на лауреат Сталінської премії 
В. Кореньков вніс важливе вдос
коналення в машину. З лівого 

підготовки зборів широкого 
партійного активу. Саме так і 
розгортається підготовка до 
звітно - виборних зборів у 
парторганізації тресту «Олек- 
сандріяву'Гілля». Партійне 
бюро (секретар т. Лосіна) об
говорило це питання на своє
му засіданні, затвердило 
практичнії заходи і залучило 
до участі у підготовці звітно- 
виборних зборів 16 комуніс
тів. На основі критичних зау
важень комуністів, іцо готу
ють окремі питання, секретар 
партбюро складає звітну до
повідь, поглиблює ті розділи, 
які найбільше хвилюють чле
нів партії.

Старанно готуються до 
звітно-виборних зборів І в 
па рторган ізац і я х ру д оремонт - 
ного заводу, колгоспу їм. 18 
партконференції та інших.

Проте є й такі секретарі 
парторганізацій, які не утруд
нюють себе роботою. Поклав
шись на самоплив, вони нічо
го не роблять для того, щоб 
забезпечити дійсно високий 
ідейно - політичний рівень 
звітно-виборних зборів.

Саме так обстоять справи 
на цегельному заводі № 1 
Димитровського тресту. Сек
ретар парторганізації т. Гра- 
беїнко нічого ще не зробив, 
щоб зразково підготуватися 
до свого звіту. Протягом ось 
уже двох місяців він не скли
кає партійних зборів. Не тур
бує його і той стан, що в 
парторганізації є кандидати в 
члени партії з простроченим 
стажем. Не серйозно став
ляться до справи підготовки 
до звітно-івиборних зборів і 
ряд інших секретарів партор
ганізацій.

Звітно-виборні збори — 
важлива подія в житті пер
винних парторганізацій. Тре
ба, щоб вони скрізь пройшли 
на високому рівніі. Це буде 
сприяти дальшому піднесен
ню внутріпартійної роботи і 
всієї діяльності первинних 
парторганізацій, підвищенню 
їх боєздатності у вирішенні 
завдань комуністичного бу
дівництва.

боку її замість бункера для ко
ренів встановлений похилий по
довжений елеватор, звідки корені 
вивантажуються в автомобілі, що 
під’їжджають.

Новий комбайн порівняно з по
переднім приблизно в три рази 
скорочує затрати ручної праці на 
вантаженні буряків. Зібраний 
урожай можна буде відправляти 
на цукрові заводи прямо з ма
шини.

(РАТАУ).

Всього два тижні минуло з дня 
відкриття Всесоюзної сільськогос
подарської виставки, а тут уже 
побувало понад мільйон чоловік. 
Щодня на виставку організовани
ми групами прибуває до чотирьох 
тисяч екскурсантів. У 76 па
вільйонах вони вивчають досвід 
передовиків землеробства і тва
ринництва, кращих механізаторів 
країни.

На виставку продовжують над
ходити нові експонати. З Украї
ни, з Киргизії, Узбекистану та 
інших республік прислані сотні 
снопів пшениці, жита, ячменю і

Всесоюзна нарада працівників науки і практики 
сільського господарства в зауральському колгоспі
10 серпня в селі Пальцево, 

Курганської області, Всесоюзна 
нарада працівників науки іі прак
тики сільського господарства, 
присвячена вивченню і поши
ренню методів роботи Т. С. Маль- 
цева, закінчила свою роботу. На 
заключному засіданні виступили 
багато вчених і практиків.

На параді виступили з пові
домленнями керівники секцій по 
областях Уралу і Зауралля, Цен
трального Сибіру, Казахстану, 
України, Південного Сходу, Пів

На виробничу практику 
—в райони освоєння 

нових земель
Вісім тисяч учнів шкіл ФЗН, 

які навчаються будівельних про
фесій, направляються на вироб
ничу практику в райони освоєн
ня цілинних і перелогових зе
мель, де візьмуть участь у скла
данні стандартних будинків. На 
цілинні землі направляються уч
ні — штукатури, теслярі, пічни
ки, мулярі, покрівельники, слю- 
сарі-сантехніки.

Перші групи учнів уже при
ступили до роботи в радгоспах і 
МТС Казахстану.

(РАТАУ).

Вручення міжнародної Сталінської премії 
„За зміцнення миру між народами" 
чілійському поетові Пабло Неруді

БУЕНОС-АЙРЕС, 12 серпня. 
(ТАРС). 11 серпня в місті Сант- 
Яго в готелі «Савіой» під голову
ванням чілійського письменника 
лауреата національної премії по 
літературі Фернандо Сантівана 
відбулося вручення міжнародної 
Сталінської премії «За зміцнення 
миру між народами» визначному 
громадському діячеві, поетові 
Пабло Неруді.

На церемонії вручення премії 
були присутні сенатори і депута
ти конгресу Чілі від радикальної 
та соціалістичної партій і партії 
праці, незалежні депутати, ви
кладачі університету, письменни
ки та інші представники громад

трав урожаю цього року. Щодня 
усіма видами транспорту з Се
редньої Азії, Молдавії, Закавказ
зя і України в павільйони дос
тавляють яблука і груші ранніх 
сортів, персики і виноград. З 
центральних областей привозять 
вишні, сливи, смородину, а також 
картоплю й овочі. Великий інте
рес проявляють екскурсанти до 
трактора «ВТЗ-24». Цей перший 
зразок нової машини доставив 
Владимирський тракторний завод. 
Він призначений для обробітку 
просапних культур.

нічного Кавказу, а також керів
ник секції механізації. Вони до
повіли про вироблені секціями 
рекомендації і конкретні пропо
зиції по впровадженню у сіль
ськогосподарське виробництво но
вої агротехніки Т. С. Мальцева 
стосовно до різних грунтово-клі
матичних зон країни.

Потім із заключним словом 
виступив Т. С. Мальцев. Тов. 
Мальцев відповів на численні за
питання, що виникли в ході на

Всесоюзна сільськогосподарська виставка. Директор ви
ставки академік М. В. ЦИЦИН знайомить екскурсантів з Запо
різької області з новим сортом високоврожайної пшениці.

Фото К. Лишко. Прескліше РАТАУ.

ськості. З вітальними промовами 
виступили голова палати депута
тів Бальтасар Кастро, голова 
профспілки письменників Чілі 
Бенедікто Чуакі, голова Чілій
ського комітету захисту миру 
полковник Альфредо де-Аместі, 
сенатор і професор права Луіс 
Кінтерос Трікот, депутат-радикал 
Ермес Аумада. Промовці відзначи
ли роль Неруди в боротьбі за мир 
і дружбу між народами.

Від імені Комітету по міжна
родних Сталінських преміях вис
тупив радянський письменник 
І. Г. Еренбург. Він тепло говорив 
про великого поета сучасності 
Пабло Неруду, про його чудові

У павільйон «Україна» Всесо
юзний науково-дослідний селек
ційно-генетичний інститут імені 
академіка Т. Д. Лисенка прислав 
стебла нового сорту кукурудзи, 
вирощуваної на силос. Висота 
кожного стебла — близько чоти
рьох метрів.

Екскурсанти з колгоспу «Біль
шовик», ІИостківського району, 
Сумської області, доставили для 
показу на стенді свого колгоспу 
снопи конопель, кормового люпи
ну і кукурудзи, вирощених у 
цьому році.

(РАТАУ).

ради, і висловив палку подяку 
партії і урядові за піклування 
про розвиток сільськогосподар
ської науки.

Нарада прийняла резолюцію, в 
якій схвалюються і рекомендую
ться для широкого впровадження 
у практику колгоспного і рад
госпного виробництва методи ро
боти рільника колгоспу «Заветьі 
Лепина», директора ПІадрінської 
дослідної станції Т. С. Мальцева.

(ТАРС).

вірші і поеми, які оспівують іде
али справедливості, миру і бра
терства народів.

Під бурхливі оплески присут
ніх Ілля Еренбург вручив Неруді 
диплом і золоту медаль лауреата 
міжнародної Сталінської премії. 
Пабло Неруда виступив з промо- 
вою-відповіддю.

Приймаючи Сталінську премію 
«За зміцнення миру між народа
ми» і висловлюючи подяку за цю 
найвищу нагороду, сказав Неру
да, я запевняю ще раз, що моє 
життя, моє слово, моя поезія, 
в міру моїх сил, нестимуть світ
ло, радість, боротьбу і любов.
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В ЦК КПРС
ЦК КПРС розглянув питання 

про хід перевозки комбайнів та 
вантажних автомобілів у райони 
Сибіру й Казахстану і визнав, що 
персвозка комбайнів та вантаж
них автомобілів у райони Сибіру 
й Казахстану з інших районів 
країни провадиться зовсім неза
довільно.

ЦК КПРС відмітив, що окремі 
керівники місцевих сільськогос
подарських органів допускають 
неправильне, місницьке ставлен
ня до виконання завдання по від
правці комбайнів та автомашин і 
стримують їх відвантаження. Не 
виконані в установлені строки 
завдання по відправці комбайнів 
з машинно-тракторних станцій 
Краснодарського й Ставрополь
ського країв, Ростовської, Камен- 
ської, Сталінградської областей, 
а також Черкаської, Кримської, 
Кіровоградської і Одеської облас
тей Української РСР. Не викона
ні також в установлені строки іі 
завдання по відправці вантажних 
автомобілів з мм. Москви, Ленін
града, Свердловська, Ростова на 
Дону, Саратова, Челябінська і з 
Кемеровської області.

ЦК КПРС визнав, що Рада Мі
ністрів РРФСР (т. Пузанов) іі Мі
ністерство сільського господарст
ва СРСР (т. Бенедіктов) не здій
снюють належного контролю за 
відправкою комбайнів і вантаж
них автомобілів і не вживають 
необхідних заходів до завершення 
цієї роботи в установлені строки.

Міністерство шляхів (т. Бе- 
щев) проявляє безвідповідальне 
ставлення до справи перевозки 
комбайнів і автомобілів, не забез
печує своєчасної подачі вагонів 
для відвантаження машин і не 
здійснює повсякденного контролю 
за просуванням їх по залізницях.

ЦК КПРС зобов'язав Раду Мі
ністрів РРФСР, ЦК КП України, 
Раду Міністрів Української РСР, 
обкоми, крайкоми партії, облви
конкоми і крайвиконкоми облас
тей іі країв, що мають завдання 
по перевозці комбайнів і вантаж
них автомобілів у райони Сибіру 
і Казахстану, негайно вжити за
ходів до завершення відвантажен
ня комбайнів і вантажних авто
мобілів, а також відправки ком
байнерів, механіків-комбайнерів, 
шоферів, механіків та інших пра
цівників автозагонів у встановле
ні строки.

♦

Пленум райкому ЛКСМУ
13 серпня відбувся пленум РК 

ЛКСМУ. З доповіддю про підсум
ки навчання в сітці комсомоль
ської політосвіти за 1953—1954 
навчальний рік і завдання на но
вий навчальний рік виступив 
секретар райкому ЛКСМУ т. Ко- 
билянський.

Доповідач, а також виступаючі 
вказали на серйозні недоліки в 
організації політичного навчання, 
які мали місце в районній комсо
мольській організації. З 28 політ- 
гуртків, які числились, закінчи
ли навчальну програму лише 11, 
а решта або розпалась, або, зов
сім не починала навчання. Особ
ливо погано було поставлено нав
чання молоді в комсомольських 
організаціях колгоспів «Заповіт 
Леніна» (секретар т. Тарасенко), 
ім. Хрущова (секретар т. Фомен- 
ко), ім. Карла Маркса (секретар 
т. Ткаченко).

Пропагандист з Олександрій
ської МІС т. Каратаєв в своєму 

| Обкомам, крайкомам партії, обл- 
| виконкомам і крайвиконкомам 

областей і країв, які одержують 
комбайни і вантажні автомобілі, 
Раді Міністрів РРФСР, ЦК КП Ка
захстану і Раді Міністрів Казах
ської РСР запропоновано органі
зувати негайну доставку прибу
ваючих машин у машинно-трак
торні станції, створити необхідні 
виробничі і побутові умови для 
командированих комбайнерів, шо
ферів та інших робітників і забез
печити високопродуктивне вико
ристання техніки, яка надійшла, 
на збиранні врожаю і вивезенні 
зерна.

Міністерство сільського, госпо
дарства СРСР зобов’язане рішу
че поліпшити контроль за пере- 
возкою комбайнів і вантажних 
автомобілів і організувати пра
вильне використання їх.

ЦК КПРС поставив вимогу пе
ред Міністерством шляхів забез
печити безперебійну подачу ва
гонів для перевозки комбайнів і 
вантажних автомобілів іі контроль 
за просуванням їх по залізницях.

На міністра шляхів т. Бещева 
покладепа персональна відпові
дальність за своєчасну подачу 
вагонів під відвантаження ком
байнів і вантажних автомобілів і 
прискорене просування їх в доро
зі слідування.

ЦК КПРС, надаючи великого 
значення своєчасній доставці 
комбайнів і вантажних автомобі
лів у райони Казахстану і Сибі
ру, зобов’язав Політуправліпня 
Міністерства шляхів, партійні 
організації відділків залізпичних 
вузлів, станцій широко роз’ясни
ти працівникам залізничного 
транспорту важливість якнай
швидшого відвантаження і пере
возки комбайнів і автомобілів у 
райони цілинних земель і органі
зувати залізничників на безумов
не виконання цього найважливі
шого завдання Партії і Уряду.

Комуністи залізничного тран
спорту не повинні миритися із 
затримками в доставці таких най
важливіших вантажів, як ком
байни і автомобілі, від надход
ження яких в сільське господар
ство залежить тепер своєчасне 
проведення збирання врожаю і 
успішне виконання плану здачі 
зерна державі.

виступі вказав, що відділ пропа
ганди і агітації райкому ЛКСМУ 
(завідуюча т. Корчевська) не при
діляв належної уваги питанню 
вивчення і поширення кращого 
досвіду пропагандистської робо
ти, а семінари пропагандистів 
часто зривались

На пленумі виступили також 
секретар комсомольської організа
ції Олександрійського кіизаводу 
т. Дудушко, завідуючий відділом 
пропаганди і агітації РК КП Ук
раїни т. Вдовиченко, секретар 
РК КП України т. Івашкевич та 
інші.

Пленум прийняв рішення, 
спрямоване на усунення допуще
них хиб і недоліків у підготовці 
до нового навчального року і за
безпечення проведення політич
ного навчання в сітці комсомоль
ської освіти на високому ідейно- 
політичному рівні.

Соціалістичне змагання на честь Дня шахтаря

Гірники Байдаківського вуглерозрізу 
збільшують видобуток палива

Значних перемог у соціалістичному змаганні досяг колектив вугільної 
дільниці Байдаківського вуглеоозрізу. За успіхи, здобуті в червні, дільниці при
суджений перехідний Червоний прапор республіканського комітету профспілки 
вугільників і комбінату „Укрвуглебуд1*. В липні і серпні колектив не знижує 
темпів.

Нижче передові люди розрізу розповідають, як вони борються за вико
нання зобов'язань, взятих на честь Дня шахтаря.

Зростає продуктивність праці
Гірники нашої дільниці актив

но борються за достойну зустріч 
Дня шахтаря. В липні ми дали на 
34 тисячі тонн вугілля більше, 
ніж в попередньому місяці.

Співдружність і злагодженість 
машиністів екскаваторів, елек
тровозів, загальне прагнення 
всіх трудівників дати країні біль
ше палива сприяє підвищенню 
продуктивності праці. В порів
нянні з минулим роком виробіток 
зріс на 20 процентів. Собівар
тість тонни вугілля знизилась на 
18 процентів.

Завдяки поліпшенню викорис
тання техніки підвищився і за-

Не заспокоюємось на досягнутому
Успішне виконання взятого со

ціалістичного зобов’язання зале
жить не тільки від нас, екскава
торників, але й від електровоз
ників. Ось чому, вступаючи на 
зміну, ми обговорюємо з електро
возниками завдання, які стоять 
перед нами, намічаємо шляхи їх 
виконання.

Наша бригада в час приймання 
зміни уважно оглядає всі меха
нізми екскаватора. Впевнившись 
в їх справності, беремось за діло.

Під час роботи уважно слід
куємо, щоб ковші повністю за
вантажувались. Іноді машиніст 
працює добре, а відвантажує мен-

Максимально завантажити по
тужну техніку, яку дала нам 
країна, — таке завдання ми по
ставили перед собою, вступаючи 
у соціалістичне змагання за до
стойну зустріч шахтарського свя
та. Вже досягнуто деяких успіхів. 
Раніше наш електровоз відправ
ляли на ремонт в депо. Нині самі 
ремонтуємо. Завдяки доброму до-

Слова дотримаємо
*

Г, ПОПИЧЕНКО - 
машиніст екскаватора.

#

Почесні зобов’язання взяла на
ша бригада, вступаючи в соціа
лістичне змагання на честь Дня 
шахтаря. Можу запевнити, що 
свого слова дотримаємо. Змінний 
виробіток у нас становить 130— 
140 процентів.

Таких показників досягаємо в 
результаті правильної розстанов
ки бригади, своєчасної підготов
ки робочого місця. Машину став
лю з таким розрахунком, щоб під 
час вантаження не переїжджати 
з місця на місце.

В минулому місяці наша брига
да дала понад план 10 ешелонів 
вугілля і 7,5 тисячі кубометрів 
породи.

*
В. ПРОСНЯКОВ -

начальник вугільної дільниці.

*
робіток. Так, машиніст екскава
тора в середньому одержує зараз 
2—>3 тисячі карбованців на мі
сяць, машиніст електровоза—1,5 
—2 тисячі.

Попереду в змаганні йдуть екс
каваторники Іван Горовіецький, 
Григорій Попиченко, Петро Пав
ленко. Керовані ними бригади да
ють по 1.200—1.400 тонн ву
гілля на зміну при нормі 900 
тонн.

*
І. ГОРОВЕЦЬКИЙ - 

машиніст екскаватора.

ше, ніж треба. Це буває тоді, ко
ли екскаваторник мало звертає 
уваги на заповнення ковша.

Ми боремось за кожну хвили
ну, за максимальне використання 
внутрішніх резервів, раціоналізу
ємо свою працю. Ще недавно під 
час переходу машиніста з одного 
пульта в інший зупиняли екска
ватор, втрачалось кілька хвилин. 
Тепер ми зробили драбину, зав

За технологічним графіком
*

І. ШЕВЧЕНКО - 
машиніст електровоза.

гляду за машиною ми 90 змін не 
заїжджали па ремонт. І це тоді, 
як середня норма роботи електро
воза без ремонту—ЗО змін.

На нашому розрізі впроваджено

Сталінська область. Готуючи гідну зустріч Дню шахтаря, 
гірники шахти № 4-9 тресту „Шахтарськантрацит" вже відван
тажили в подарунок Батьківщині тисячі тонн вугілля понад план.

На знімку: комсомольсько-молодіжна комплексна бригада лі- 
согонів, яка забезпечує безперебійну роботу вугільного комбайна 
і виконує план на 145—150 процентів.

Фото Невричевського. Прескліше РАТАУ.

Недавно ми ввели технологіч
ний графік. Внаслідок чого зміц
ніла трудова і виробнича дисци
пліна, підвищилась відповідаль- 
ність всіх механізаторів за дору- 
чену справу.

Змагання серед гірників нашої 
дільниці з кожним днем ширить
ся. Воно приносить нам нові і но
ві трудові перемоги. Наш колек
тив зобов’язався до Дня шахтаря 
дати додатково до серпневого 
плану 10 тисяч тонн вугілля. 
Докладемо всіх зусиль, щоб з 
честю справитись з цим почесним 
завданням, дотримати свого слова.

дяки цьому машиніст переходить 
з одного пульта в інший, не зу
пиняючи роботи агрегату. За змі
ну на цьому зберігаємо ЗО хви
лин, додатково відвантажуємо 
півтори вертушки.

Дбайливе ставлення до техніки 
дозволяє нам ефективно викорис
тати її. Три роки працює наш 
екскаватор без капітального ре
монту.

Ми не заспокоюємось на досяг
нутому. Нині виконуємо завдання 
на 130—140 процентів, докладе
мо всіх сил, щоб давати півтори 
і більше норми.

технологічний графік. В резуль
таті злагодженої роботи продук
тивність електровоза значно зро
сла.

Звичайно, ми повинні вести 
состави місткістю 120 кубометрів 
породи. Я довів норму до 140 ку
бометрів. Це дозволяє протягом 
зміни вивеїзти додатково сотні 
кубометрів породи.
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Переобладнуємо комбайни для косовиці 
кукурудзи і соняшника

Листи з столиці Радянської України

Пам'ятники вічної дружби
Відповідаючи ділом на рішення 

червневого Пленуму ЦК КПРС, 
комбайнери МТС, використовуючи 
свої машини на повну потужність, 
успішно завершили збирання 
ранніх зернових культур.

Зараз ми велику увагу приді
ляємо підготовці до збирання піз- 

■ніх культур, площі яких незрів- 
•^но зросли проти минулого року. 

Проса, наприклад, посіяно у два 
рази більше, кукурудзи — у 
2,5 раза і т. д.

Ці дані переконливо свідчать 
про те, наскільки зріс обсяг ро
біт, що покладає на нас велику 
відповідальність за своєчасне і 

< якісне збирання пізніх культур. 
У зв'язку з цим ми вже зараз по
силено готуємо матеріально-тех
нічну базу і людей до виконання 
важливого завдання.

Розповім про те, що робимо за
раз і як збиратимемо кукурудзу 
і соняшник.

В колгоспах, обслужуваних 
нашою МТС, посіяно 1.108 гекта
рів проса. Косовицю плануємо 
провести за 10 робочих днів. На 
збирання цієї культури ми вклю
чили 12 комбайнів, в яких за
мінили решета першої і другої 
очистки з отворами 16—22 мілі
метри. За перші два дні збирання 
вони скосили понад 200 гектарів

Уже кілька днів в райопі три
ває збирання проса. В колгоспі 
ім. 12-річчя Жовтня комбайнер 
т. Півняк з Олександрійської МТС 
з кожного-гектара намолочує по 
18—20 центнерів зерна. Понад 
120 гектарів проса має колгосп 
ім. 19 з’їзду КПРС. Комбайнер 
Іван Пустовойтов зараз почав ко- 
совпцю. Кожен гектар тут видає 
по 17—18 центнерів зерна.

Дружно і організовано прохо
дить збирання цієї культури в 
колгоспах ім. 18 партконферен- 
ції, ім. 18 з'їзду ВКП(б) та 
«Шлях до комунізму».

До збирання проса приступили 
й інші колгоспи. Але не скрізь 

проса при відмінній якості робо
ти.

2.005 гектарів кукурудзи пла
нуємо зібрати виключно комбай
нами. Коситимемо в день по ПО 
гектарів. Працюватиме 11 ком
байнів. До деяких з них уже ви
готовлені пристосування. Транс
портер приймальної камери ми 

-зменшили на 250 міліметрів. Та
кож замінили звичайні штифти 
барабана та деки на загострені. 
Крім ч’ого, виготовили спеціальні 
вальці для обламування качанів.

В днищі приймальної камери 
зробили отвір для випадання ка
чанів. А під приймальною каме
рою змонтували полотияно-план- 
частий транспортер, який служи
тиме для подачі качанів у віз, 
що буде йти поруч комбайна.

Соняшника нам належить зі
брати 917 гектарів. Цю роботу 
виконаємо за 8 робочих днів. 
Пристосування повністю готові.

В центрі уваги парторганізації 
та дирекції станції — підготовка 
кадрів до виконання цих відпові
дальних завдань. Мп вже зараз 
доводимо до кожного водія його 
завдання на період збирання ку
курудзи і соняшника, проводимо 
бесіди, на яких роз’яснюємо всю 
важливість і значення своєчас
ного проведення цих робіт. Зна

Без втрат зібрати
дбають про високу якість косови
ці. Так, в колгоспі ім. Жданова 
скошено лише 50 гектарів проса, 
хоч були всі умови скосити знач
но більше. 11 серпня комбайно
вий агрегат, що працює на зби
ранні, простояв через відсутність 
води. 12 серпня взагалі не пра
цював тому, що не вислали до 
нього людей, бо керівники арті
лі в робочий час вирішили про
водити загальні збори кцлгосп- 
ників. Гірше того, тут допуска
ють великі втрати—< гублять зрі
зане волоття, що призводить до 
недобору близько двох центнерів 
зерна на гектарі.

Великі втрати просяної соломи 

йомимо механізаторів з досвідом 
роботи кращих наших комбайне
рів тт. Васильєва, Карпця і За- 
харченка, які торік показали ви
сокі зразки на збиранні соняш
ника і кукурудзи. Найбільше 
кваліфіковані комбайнери, а та
кож інженерно-технічні праців
ники подають малодосвідченим 
водіям комбайнів дійову допомо
гу у переобладнанні комбайно
вих агрегатів для збирання піз
ніх культур.

Готуючись до збирання куку
рудзи і соняшника, ми враховує
мо помилки минулого року. Торіік 
ми не встигли переустаткувати 
машини і провести ряд інших 
заходів. У зв'язку з цим затяглії 
строки збирання, особливо куку
рудзи. Стебла цієї культури на 
площі 800 гектарів залишилися 
нескошенимп. Не встигли ми зо
рати значну частину зябу. Тепер 
цих недоліків не допустимо.

Машинно-тракторна станція до
помагає колгоспам рити силосні 
ями, будувати інші споруди, в 
які закладатиметься вся перероб
лена комбайнами силосна маса, 
одержана з стебел кукурудзи.

А. ГУРАЛЬНИК, 
механік по комбайнах Ко- 
ристівськоТ МТС.

просо
і полови допускають у колгоспі 
«Заповіт Леніна». Через те, що 
просяні пожнивні рештки вологі і 
мають багато зеленої прорісті, їх 
перед скиртуванням треба просу
шувати. Голова артілі т. Ковба- 
сенко не організував цього і со
лома та полова псуються у ку
пах, втрачають свої поживні 
якості.

Просо — цінна продовольча 
культура.. Тому правління кол
госпів та партійні організації по
винні приділити серйозну увагу 
організації колгоспників і меха
нізаторів на вчасне і якісне зби
рання проса.

В. ГРИГОР’ЄВ.

В незабутні дні всенародного 
свята — 300-річчя возз’єднання 
України з Росією були оголошені 
конкурси на найкращі проекти 
Тріумфальної арки, яку наміче
но спорудити біля в’їзду в сто
лицю Радянської України, на ав
томагістралі Москва—Київ, і ве
личного монумента, закладеного 
в місті історичної слави двох 
братніх народів — Переяслав- 
Хмельницькому. Нині оголошені 
результати цих конкурсів.

Перші премії присуджені за 
проекти Тріумфальної арки, ство
рені групою київських архітек
торів і скульпторів, керованою 
дійсним членом Академій архі
тектури СРСР і УРСР, доктором 
архітектури В. Заболотним, і 
групою визначних московських 
архітекторів у складі 10. Арндта, 
Б. Бархіна, 0. Бархііної, 10. Дря- 
шина і М. Чуркова за участю 
Н. Александрової.

Київські архітектори і скульп
тори застосували в своєму про
екті цікаве нововведення— ство
рена ними прекрасна Тріумфаль
на арка з’єднана ажурним пішо
хідним мостом з мальовничими 
горбами по обидва боки автомагі
стралі Москва—Київ. Вона являє 
собою немов би монументальні во
рота міста, звернуті до столиці 
нашої Батьківщини — Москви. 
В проекті широко і вдало вико
ристані національні російські і 

Москва. Всесоюзна сільськогосподарська виставка. Павіль
йон „Киргизька РСР“. /

Фото Н. Грановського. Прескліше ТАРС.

українські архітектурні мотиви 
й орнамент.

За проектом московських архі
текторів Тріумфальна арка розра
хована на всю ширину автомагіс
тралі і відзначається грандіозним 
розміром. Одна з найбільших у 
світі споруд подібного типу — 
арка на площі Зірки в Парижі 
— має проліт у 10 метрів, а тут 
він намічений майже вдвоє біль
шим. Проект простий і величний 
за своїм задумом, кожна його де
таль і вся композиція яскраво ві
дображають полум'яні почуття 
братерської єдності і священної 
дружби народів СРСР.

Перші премії в конкурсі за 
найкращі проекти монумента в 
ІІереяслав-Хмельницькому, який 
також викликав великий інтерес 
серед трудящих усієї нашої кра- 
їпп, присуджені Київському ар
хітекторові В. Гнезділову, скульп
торові В. Вінайкіну і консуль
тантові — архітектору М. Колю- 
мійцю, а також групі київських 
скульпторів і архітекторів на чо
лі з В. Заболотним.

На славній переяславській зем
лі і біля в’їзду в орденоносний 
Київ радянські люди спорудять 
пам’ятники, які у віках будуть 
славити нерушиму дружбу і бра
терство народів СРСР, викувані 
рідною Комуністичною партією.

К. ЄВГЕНОВ, 
(кор. РАТАУ).

м. Київ.

Бесіди на природничо-наукові теми

ЧОМУ БУВАЄ ДОЩ, СНІГ І ГРАД
Перші спроби з’ясувати ви

никнення дощу, снігу або граду 
робилися ще за давніх часів. 
Але минуло багато віків, перш 
ніж люди навчилися правильно 
пояснювати виникнення різних 
видів атмосферних опадів.

В оточуючому нас повітрі 
завжди є велика кількість води 
у вигляді водяного пару. Ця во
лога потрапляє в повітря завдяки 
випаровуванню з поверхні оке
анів, морів і суші. Запаси воло
ги в усій атмосфері становлять 
приблизно 10.000 мільярдів тонн. 
Таким чином, над кожним гекта
ром земної поверхні в повітрі 
знаходиться кілька сотень тонн 
води. Ось звідки береться вода, що 
випадає у вигляді дощу і снігу.

В природі ііснує безперервний 
круговорот води. Волога, що ви
парувалась з поверхні океа
нів і морів, переноситься на ма
терик, випадає тут у вигляді 
опадів і знову зноситься в океан 
стоком рік. Відносно меншу, але 

все ж значну роль відіграє та
кож випаровування води з суші.

В помірному поясі кожен ку
бічний метр повітря при нор
мальних умовах містить приблиз
но 4—6 грамів водяного пару. 
Кількість його в повітрі змінює
ться залежно від умов погоди іі 
місцевості. Особливо багато воло
ги містить тепле повітря півден
них країн внаслідок випаровувань 
вод океанів і вологи тропічних лі
сів. Тут вологість досягає іноді 
ЗО—35 грамів в кубічному метрі 
повітря. Проте вміст вологи в по
вітрі не може безмежно збільшу
ватись. Певній температурі повіт
ря відповідає деяка найбільша 
кількість водяних парів, які мо
жуть бути в ньому, не перетворю
ючись у крапельки води. Чим 
нижча температура повітря, тим 
менше потрібно водяного пару для 
його насичення.

Зробимо простий дослід. По
ставимо блюдечко з водою під 
скляний ковпак. Ми побачимо, 

що частина-води «висохне», тоб
то випарується в повітря, що є 
під ковпаком. Далі, якщо ковпак 
не відкривати, випаровування 
припиниться і повітря всередині 
ковпака стане насиченим водя
ними парами. Охолоджуючи це 
повітря, можна помітити, що при 
зниженні температури під ков
паком виникає тумйн, який 
складається з дрібних водяних 
крапельок.

Таке явище багатьом добре ві
домо. Варто у великий мороз від
крити двері на вулицю і впус
тити холодне повітря в кімнату, 
як завдяки охолодженню кімнат
ного повітря в ньому утворяться 
крапельки води. З цієї ж причи
ни ми помічаємо . видихуване 
людиною на морозі вологе повіт
ря. Процес перетворення водяно
го пару у воду називається кон
денсацією.

Безпосередніми спостережен
нями з літаків і на гірських ме
теорологічних станціях установ

лено, що хмари складаються з 
водяних крапельок, кристаликів 
льоду або з їх суміші. Які ж при
чини викликають конденсацію 
(згущення, ущільнення) водяного 
пару в атмосфері, тобто як утво
рюються хмари, з яких випада
ють дощ, сніг і град? Таких при
чин кілька. Назвемо головну з 
них. Повітря, як і всі гази, охо
лоджується при своєму розши
ренні. Якщо, наприклад, стисне
ний в сталевому балоні газ ви
пустити в повітря, то від розши
рення газ дуже охолодиться і на
віть може перетворитися в твер
ду речовину. Так само повітря, 
потрапляючи з нижніх шарів ат
мосфери, в яких тиск великий, у 
верхні шари, де тиск багато мен
ший, розширяється і при цьому 
охолоджується.

В охолодженому повітрі, ЩО 
піднялося вгору, частина водя
них парів перетворюється в кра
пельки води, тобто конденсує
ться. З таких крапельок води або 
(в разі низької температури) 
кристаликів льоду і утворюються 
хмари. Ці краплі і кристали та
кі малі й легкі, що вони немов 

би «парять» у повітрі, не пада
ючи на землю.

Тепер відповідаємо на запи
тання: чому ж дрібні крапельки 
хмари перетворюються у вели
кі краплі дощу? Вони можуть 
збільшуватися в своїх розмірах, 
ударяючись одна об одну і зли
ваючись. Якщо в хмарі знаходя
ться крапельки різних розмірів, 
то маленькі крапельки звичайно 
випаровуються і водяний пар, що 
утворюється, конденсується на 
більш великих крапельках, які 
збільшуються в розмірі. Такі 
збільшені крапельки вже настіль
ки важкі, що падають на землю 
у вигляді дощу.

Але Температура повітря в 
хмарі може бути значно нижча 
нуля градусів, тоді в хмарі утво
рюються кристалики льоду (сні
жинки). Вони збільшуються в 
своїх розмірах ще швидше, ніж 
крапельки води, і падають вниз 
уже у вигляді снігу.

Особливо швидко кристалики 
льоду зростають, коли хмара 
складається із суміші крапельок

(Закінчення на 4 стор ).
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ПЕРЕМОГА ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИХ 
ЛЕГКОАТЛЕТІВ

ПО НАШОМУ МІСТУ і РАЙОНУ

Міжнародний огляд

Кілька днів тому в Дніпро
петровську відбулись республі
канські змагання на першість 
з легкої атлетики добровільно
го спортивного товариства 
«Шахтар». Переможцями цих 
змагань вийшли олександрійці. 
В командному заліку вони на
брали понад '4.000 очок.

Особливого успіху домігся 
молодий легкоатлет, випускник 
юнацької спортивної школи 
Альберт Снозовий. Він вста
новив два республіканських

ВРУЧЕННЯ НАГОРОД КРАЩИМ 
СПОРТСМЕНАМ

Серед тисячної делегації від 
Радянської України на Всесо
юзному параді фізкультурників 
в Москві, в рядах кращих 
спортсменів крокували і пред
ставники нашого міста — ви
кладач фізкультури школи № 7 
Петро Орєшкін та тренер 
юнацької спортивної школи Зі- 
наїда Кочерженко.

За успішний виступ на Мос

НА ФУТБОЛЬНОМУ ПОЛІ
13 серпня на міському стадіо

ні відбулась товариська зустріч 
з футбол а. Олександрійська 
команда «Шахтар» приймала 
кременчуцьких футболістів

НОВА МАЙСТЕРНЯ
Промартіль «Червона виши

вальниця» в недавно спорудже
ному двоповерховому примі
щенні відкрила майстерню інд
пошиву.

ІНДПОШИВУ
За кілька днів майстерня 

прийняла понад 100 замовлень 
на шиття чоловічого й жіночого 
одягу.

ЧОМУ БУВАЄ ДОЩ, СНІГ І ГРАД
(Закінчення).

і кристаликів, що дуже часто зу
стрічається в природі. Тому опа
ди випадають найчастіше з та
ких змішаних хмар.

Таким чином, ми встановили, 
що для утворення хмар необхід
но, щоб вологе повітря підніма
лося на деяку висоту. Яка ж при
чина змушує вологе повітря 
підійматися вгору? Таких при
чин теж кілька.

Уявімо собі, що в нижніх ша
рах атмосфери зустрілися два по
токи повітря, або, як кажуть, дві 
повітряні маси—одна північного 
походження і тому холодна, а 
друга з півдня—Ітепла. Тепле по
вітря, як більш легке, підіймати
меться над холодним. Охолоджу
ючись, волога теплого повітря 
конденсуватиметься і випадати
ме у вигляді дощу або снігу. То
ді, як правило, опади випадають 
з суцільних низьких хмар, які 
охоплюють велику територію. Та

рекорди з бігу на 800 та 1.500 
метрів.

Визначним був його виступ з 
бігу на 1.500 метрів. Лишивши 
далеко позаду кращих бігунів 
Києва, Львова та Дніпропет
ровська, А. Снозовий показав 
результат 4 хвилини 15,6 се
кунди.

Блискуче виступив на цих 
змаганнях здібний спринтер 
Олександр Кругліков. З ре
зультатом 11,7 секунди він 
зайняв перше місце з бігу на 
100 метрів.

ковському стадіоні «Динамо» 
та республіканському стадіоні 
ім. Хрущова тт. Орєшкін і Ко
черженко нагороджені грамо
тами ЦК ЛКСМУ та республі
канського комітету фізкультури 
й спорту.

Недавно на міському стадіо
ні тт. Орєшкіну і Кочерженко 
вручені нагороди.

«Локомотива».
Гра проходила з великою пе

ревагою спортсменів «Шахта
ря» і закінчилась поразкою 
«Локомотива» з рахунком 11:0.

кі опади називаються обложними.
Інший характер мають зливо

ві опади. Буває, що раптом набі
жить темна хмара, пройде корот
кочасний, але іноді дуже вели
кий дощ з грозою або з градом, і 
знову погода поліпшиться. В цьо
му випадку причина підйому теп
лого вологого повітря інша.

Спостереження з допомогою 
спеціальних приладів, які підій
маються літаками або невелики
ми аеростатами, показали, що із 
збільшенням висоти температура 
повітря звичайно знижується. 
Нижній шар атмосфери, в якому 
температура з висотою знижує
ться, називають тропосферою. Ви
сота тропосфери в помірних ши
ротах досягає десяти-дванадцяти 
кілометрів. В цьому порівняно 
тонкому шарі повітря і відбуваю
ться всі процеси виникнення хмар 
і опадів. Якщо на висоті в кіль
ка кілометрів спостерігається не
звичайно велике пониження тем

★

По містах 
республіки

Нові багатоповерхові 
жилі будинки для мета
лургів заводу „Азов- 
сталь“ на проспекті в 
м. Жданові.
Фото С. Гендельмана.

Прескліше РАТАУ.

★

«НАЗАР СТОДОЛЯ» 
НА СЦЕНІ МІСЬКОГО 
БУДИНКУ КУЛЬТУРИ 
Самодіяльний драматичний 

колектив міського Будинку 
культури під керівництвом за
служеного артиста УРСР Са- 
гайдарова підготував до пос
тави п’єсу Т. Г. Шевченка 
«Назар Стодоля».

Перші спектаклі цієї п’єси, 
що відбулися на сцені міського 
Будинку культури, з великим 
інтересом зустрінуті глядачами.

КОНЦЕРТ 
ШАХТАРСЬКОГО

АНСАМБЛЮ
Недавно в клубі селища Пе

ремога відбувся концерт шах
тарського ансамблю пісні і тан
цю. Змістовна програма, підго
товлена під керівництвом 
Краснопольського, була -з ін
тересом зустрінута трудящими.

Особливим успіхом користу
вався хоровий колектив і ок
ремі виконавці — Шаткін- 
ський, Лисенко, Коваленко і 
Сафро. І. ЖУРА.

ДОХОДИ КОЛГОСПУ 
ВІД ПРОДАЖУ ОВОЧІВ 

І ФРУЖТІВ
Приміський колгосп імені 

Леніна в цьому році значно 
розширив площу посіву овоче
вих культур.

За ранні овочі: огірки, ка
пусту, помідори, цибулю та ін
ші, реалізовані на колгоспному 
ринку, в артільну касу вже на
дійшло близько 40 тисяч карбо
ванців. Понад 40 тисяч карбо
ванців одержано доходу від 
продажу фруктів.

ператури, а біля землі при цьо
му тепло, то повітря стає нестій
ким. І достатньо при цьому будь- 
якій одній частині повітря, скажі
мо, над полем, прогрітися більше, 
як в атмосфері почне утворювати
ся сильний потік висхідного від 
землі теплого повітря. Виникає ве
лика купчастоподібна хмара. Від
даль від землі до вершини та
кої хмари становить шість- 
дев’ять кілометрів. На такій знач
ній висоті температура повітря 
завжди негативна. Тому дрібні 
крапельки води і сніжинки змер
заються і, падаючи вниз, ще 
збільшуються за рахунок змер
зання із зустрічними на шляху 
крапельками води, утворюючи 
градини. До речі зауважимо, що 
в атмосфері часто спостерігаю
ться крапельки води, температу
ра яких нижча нуля. Вони нази
ваються переохолодженими. При 
зустрічі з іншими крапельками 
або кристалами вони майже вмить 
перетворюються в лід.

ШЛЯХ ДО ЗМІЦНЕННЯ 
МИРУ В ЄВРОПІ

Гарантування безпеки європей
ських країн є тепер однією з най
важливіших міжнародних про
блем. Від її розв’язання залежить 
доля миру не тільки .в Європі, але 
й в усьому світі. Радянський Союз 
вказав ясний шлях до досягнення 
такого розв'язання цієї проблеми, 
запропонувавши систему колектив
ної безпеки, основаної на спільних 
зусиллях усіх європейських дер
жав у справі захисту миру. Вели
чезне значення радянських гіропо-" 
зицій, викладених у ноті від 24 
липня нинішнього року, одностай
но визнають найширші кола між
народної громадськості.

4 серпня Радянський Союз вніс 
навий вклад у боротьбу за гаран
тування колективної безпеки в 
Європі. Він виступив із заявою, в 
якій запропонував західним дер
жавам скликати у серпні-вересні 
нараду міністрів закордонних 
справ чотирьох держав для під
готовки загальноєвропейської на
ради, присвяченої питанням колек
тивної безпеки в Європі, а також 
для продовження обговорення ні
мецької проблеми.

Ця радянська заява зустрінута 
з гарячим схваленням усіма миро
любними людьми. «Нова радян
ська пропозиція, — відзначає 
французька газета «Ліберасьон», 
— відповідає найза.поівітнішим на
діям народів Європи». Італійська 
газета «Аванті» підкреслює, що 
Радянський Союз «вказав не тіль
ки шлях до загальноєвропейської 
колективної безпеки, але н кон
кретний метод, який розчищає цей 
шлях. Це — метод безпосередніх 
переговорів за столом наради мі
ністрів закордонних справ великої 
четвірки, яка підготовила б грунт 
для загальноєвропейської нара
ди».

Нові радянські пропозиції вка
зують також на можливість при
скорення врегулювання німецької 
проблеми. У заяві від 4 серпня 
Радянський уряд запропонував за
хідним державам «зробити нові зу
силля, щоб договоритися в першу 
чергу по деяких окремих питан
нях німецької проблеми, по яких 
уже тепер можуть бути знайдені 
рішення, прийнятні для заінтере
сованих сторін». Народи всього 
світу палко вітають цей радян
ський почин. «Величезна більшість 
французів, — пише газета «Ком- 
ба», — за негайні переговори». 
Західнонімецька газета «Вестфе- 
ліше рундшау» закликає «не від
хиляти можливостей, які є для 
розв’язання питань безпеки і Ні
меччини».

Ідея колективної безпеки оволо
діває все більш широкими народ
ними масами.

У великих купчастодощових 
хмарах швидкість висхідного по
току повітря може досягати дуже 
значної величини. Припускають, 
що повітря може підійматися вго
ру з швидкістю урагану, близько 
100 кілометрів за годину. Утво
рені градини, підхоплені таким 
потоком, знову переносяться у 
верхню частину хмари, і цей про
цес може повторитися кілька раз. 
У подібних випадках градини без
перервно збільшуються в розмі
рах за рахунок змерзання з пере
охолодженими крапельками. В 
окремих випадках вага однієї гра
дини досягає 0,5 кілограма, а ді
аметр — 12 сантиметрів.

Радянська наука не тільки 
зробила значні успіхи в справі 
пояснення таких явищ, як дощ, 
сніг, град, але й ставить своїм 
завданням створення надійних 
методів передбачення їх.

Ю. ХРАБРОВ, 
заступник директора Цент
рального інституту прогно
зів, кандидат фізико-мате- 
матичних наук.

СТРАЙКОВА БОРОТЬБА 
ЗАХІДНОНІМЕЦЬКИХ 

ТРУДЯЩИХ
Погіршення матеріального ста

новища трудящих Західної Німеч
чини у зв’язку з політикою уряді' 
Аденауера викликало зростання 
незадоволення в народних масах і 
посилення їх боротьби за свої пра
ва, проти політики боннських 
властей. Класові суперечності між 
імперіалістичною буржуазією X 
трудящими в Західній Німеччині, 
сильїно загострюються. Це знал^г 
дить свій вияв, зокрема, у зрос
танні страйкового руху. Хвиля 
страйків прокотилася останнім ча
сом по всій Західній Німеччині.

Страйковий рух почався в Гам
бургу, одному з найбільших міст 
Західної Німеччини. Зранку 4 
серпня життя в місті завмерло. Зу
пинився міський транспорт. При-^ 
пинили роботу органи зв’язку. 
Страйк паралізував діяльність ко
мунальних закладів. Страйку та
кого масштабу і характеру Гам
бург не знав протягом останніх 
п’ятидесяти років. Страйкарі по
ставили вимогу про підвищення 
заробітної плати.

Майже одночасно з гамбурзьки
ми робітниками застрайкували 
236 тисяч баварських металістів. 
Про згуртованість і єдність страй
карів яскраво свідчить той факт, 
що на підприємствах, охоплених 
страйком, не знайшлося ні одного 
зрадника, який би вийшов на ро
боту.

За поліпшення життєвих умов 
активно борються 900 тисяч страй
куючих металістів землі Північний 
Рейн — Вестфалія, 939 тисяч гір
ників Руру, 120 тисяч трудящих 
хімічної промисловості, майже 100 
тисяч сільськогосподарських ро
бітників землі Шлезвіг-Гольштейн.

У ході нинішнього страйкового 
руху виявилась міцніюча солідар
ність західнонімецьких трудящих. 
На підтримку страйкуючих гам
бурзьких і баварських трудящих 
оголошували страйки працівники 
деяких пароплавств, водії автобу
сів у Кельні і трудящі інших про
фесій у ряді районів.

Загальна кількість страйкарів 
перевищує чотири мільйони чоло
вік. Всюди страйкарі вимагають 
підвищення заробітної плати.

Безпосередньою метою ниніш
нього страйкового руху в Захід
ній Німеччині є поліпшення жит
тєвих умов трудящих. Разом з тим 
ці страйки, що охопили Західну 
Німеччину, є яскравим виявом 
протесту трудящих проти політики 
мілітаризації, яку проводять бон
нські власті за указкою США. Ця 
політика є головною причиною по
гіршення становища трудового на
роду.

В. ХАРЬКОВ.

Чергова провокація 
гомінданівців 

ПЕКІН. (ТАРС). Агентство Сінь- 
хуа передає:

Рештки гомінданівської банди 
на Тайвані, які діють за указкою 
Сполучених Штатів, напали на 
патрульні судна китайської На
родно-визвольної армії і піддали 
бомбардуванню східний район про
вінції Чжецзян.

О 2 годині ЗО хвилин 9 серпня 
два гомінданівських військових ко
раблі вчинили несподіваний напад 
на патрульні судна Народно-виз
вольної армії Китаю, які несли 
патрульну службу поблизу Тасу, 
провінція Фуцзянь. Гомінданівські 
кораблі випустили по патрульних 
суднах велике число снарядів і 
зникли, коли у відповідь був від
критий вогонь.

О 21 годині 4 серпня гомінда
нівський бомбардувальник типу 
«РВ-4 У» піддав бомбардуванню 
район Сяншань у східній частині 
провінції Чжецзян, скинувши за
палювальні і осколкові бомби.

Заступник редактора
В. СМОЛЯР.
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Заготівля і закупівля картоплі, овочів, 
фруктів мають важливе значення для 
успішного здійснення завдання неухиль
ного піднесення матеріального добробуту 
нашого народу.

Ціна 15 коп.

Підготувати культурно- 
побутові заклади до зими
,^-раз, коли трудящі міста 

ширйть змагання за достойну 
зустріч Дня шахтаря, за до
строкове виконання річної ви
робничої програми, особлива 
увага повинна бути приділена 
питанням підготовки підпри
ємств, а також жител і куль
турно-побутових установ до 
зими.

Не можна сказати, що з ці
єю справою у нас гаразд. В 
місті та робітничих селищах 
зволікається ремонт жител, а 
там, де його провадять, якість 
робіт дуже низька. Візьмемо, 
наприклад, будинок №10 
по вул. Діброви. Цей будинок 
ремонтує рембудконтора. І 
ось, як тільки пішов перший 
дощ, дах потік. В підлогах 
великі щілини, в деяких кім
натах вона провалюється, від
валюється штукатурка, ві
конниці не зачиняються. За
були тут навіть рами пофар
бувати.

І це називається капіталь
ний ремонт!

На скарги жителів началь
ник рембудконтори Назаров 
відповів: «Нічого більше ми 
робити не будемо, вистачить 
1 цього».

Це далеко непоодинокий 
факт безвідповідального 
ставлення працівників мііськ- 
комунгоспу до задоволення 
законних вимог трудящих. 
Дивно тільки те, що завідую
чий міськкомунгоспом тов. 
Глушко не прислухається до 
голосу трудівників, до крити
ки знизу.

В місті негаразд обстоять 
справи з водопостачанням. 
Значна кількість колонок й 
досі не працює, а в тих, що 
діють, не завжди є вода. Жит
лово-комунальна контора на 
чолі з т. Москаліьовим не 
вживає потрібних заходів, 
щоб навести порядок, забез
печити потреби населення у 
воді.

Для регулярного поста
чання міста і підприємств во
дою треба відремонтувати во- 
допровод. Та ці роботи не ве
дуться.

Кілька місяців тому на 
шахті № 2-3 почались роботи 
по водопостачанню. Покопали 
канави, проклали кілька 
труб, та далі нічого не

роолять ні трест «Укрівугле- 
монтаж», ні Димитровський 
трест.

Не краще справи і в ро
бітничому селищі Димитрово. 
Начальник будівельного уп
равління т. Святець з мов
чазної згоди нерівниміїв трес
ту припинив будівництво ос
новних водозабірних споруд. 
І це тоді, як вся система во
допостачання живиться від 
тимчасових установок, які 
перебувають в занедбаному 
стані, непридатні для експлу
атації.

'Не можна обійти мовчан
кою і те, що в Олександрії 
не організовано продаж дров. 
Хоча в місті є лісоторговель
ний склад, але купити паливо 
тут дуже важко, його майже 
не буває.

Серйозну тривогу викли
кає стан підготовки культур
но-побутових закладів до зи
ми. Міський кінотеатр, на
приклад, має неприємний 
внутрішній вигляд. Він пога
но обладнаний, стеля обва
люється. Дирекція не в силах 
сама вирішити питання ре
монту, але ніхто їй в цій спра
ві не допомагає. Диино, що 
відділ культури виконкому 
міськради (завідуюча т. Сині- 
цина) зайняв роль сторонньо
го спостерігача.

В підготовці до зими немає 
дрібниць. Треба все зробити 
для створення трудящим не 
тільки необхідних умов для 
високопродуктивної праці, 
але й для культурного відпо
чинку.

Обов’язок партійних 1 
профспілкових організацій 
полягає в тому, щоб взяти 
під свій контроль хід ремон
ту жител, клубів, червоних 
кутків, дитячих садків і ін
ших культурно - побутових 
Приміщень. Необхідно слід
кувати за тим, як здійснюю
ться графіки, як організована 
правая будівельних бригад, 
як використовуються відпу
щені на ремонт кошти.

Питання підготовки жител 
до зими треба поставити на 
порядок денний кожного 
шахткому, завкому і місцев
кому підприємств і установ 
нашого міста.

У Раді Міністрів Союзу РСР і Центральному 
Комітеті Комуністичної партії Радянського Союзу

Про запровадження сезонних роздрібних цін 
на картоплю, овочі і фрукти і зниження державних 

роздрібних цін на олію та овочеві консерви
Рада Міністрів СРСР і Центральний Комітет 

КПРС відмічають, що при діючих роздрібних ці
нах на пізні картоплю, овочі і фрукти, встанов
лених на весь рік без диференціації по сезонах 
продажу і врахування витрат по зберіганню, не 
створюється достатня заінтересованість для кол
госпів, радгоспів і торговельних організацій у 
зберіганні цієї продукції в зимово-весняний пе
ріод і в більшій рівномірності її реалізації про
тягом року, що приводить до ослаблення еконо
мічного впливу з боку державної торгівлі на ці
ни колгоспних ринків, а також не стимулюється 
зберігання картоплі, овочів і фруктів спожива
чами, які мають можливість зберігати цю про
дукцію в зимовий час.

З метою створення заінтересованості колгос
пів, радгоспів і торговельних організацій у збе
ріганні картоплі, овочів і фруктів у зимово-вес- 
няпий період і в рівномірному продажу їх протя
гом року, а також стимулювання зберігання кар
топлі, овочів і фруктів споживачами, які мають 
можливість зберігати цю продукцію в зимовий 
час, Рада Міністрів Союзу РСР і Центральний 
Комітет КПРС постановили:

1. Запровадити на картоплю, овочі і фрукти 
з урожаю 1954 року для другого пояса такі се
зонні роздрібні ціни:

З 15 жовт
ня по 1 
Грудня

з 1 груд
ня по 1 
лютого

З 1’лю-
того

Груші І групи 4.80 6.50 7.50 8.00

До 15 
жовтня

» II » 4.20 6.00 6.50 7.00
« III » 3.50 5.00 5.50 6.00

До 15 3 
жовтня

І 15 жовт
ня по 1 3 1 грудня
грудня

Виноград І групи 9.00 9.50 11.00
» II » 6.60 8.00 8.50
» III » 4.80 6.50 7.00

3 1 ЖОВТНЯ о - „,л по 1 Л.О- 3 1 л,°-
ТОГО ТОГО

Апельсини 11.00 16.50

Селища, яких ще
На безкраїх просторах Казах

станських степів виросли 92 се
лища нових зернових радгоспів, 
які освоюють цілинні і перелого
ві землі. Ці селища ще не нане
сені на карту республіки, але во
ни вже існують і забудовуються. 
В кожному з них живуть і пра
цюють сотні людей.

Близько 20 жилих будинків, 
літня їдальня, магазин, бібліоте
ка і медпункт споруджені в Орд- 
жонікідзенському зернорадгоспі

нема на карті
Кустанайської області. Будівель
ники цього радгоспу вирішили до 
1 вересня спорудити ще два чо- 
тириквартирних будинки, два 
гуртожитки, хлібопекарню, ба
ню, механічну і столярну май
стерні. Восени тут буде висадже
но десять тисяч дерев, закладе
ний плодовий сад.

У нових зернорадгоспах Ка
захстану вже заселено понад ти
сячу збірних будинків.

(ТАРС).

(в крб. і коп. за кг 1 сорту) 
З 20 верес- 3 1 листо- ~ « -

Н<1 ПО 1 ПЯПЯ ТІЛ 1

листопада березня резня

Картопля пізня
Картопля пізня добірна

0,45 0,60 0,80

(розфасована в пакеті 
по 3 кг) за пакет 2.00 2.40 3.00

3 6 жовтня 3 1 листо 3 1 бе-по 1 лис
топада

пада ло 1 
березня резня

Цибуля ріпчаста 1.75 2.00 2.30
Капуста пізня свіжа 0.70 1.00 1.40
Морква пізня 0.65 0.95 1.20
Буряки пізні 0.45 0.70 0.90

3 6 жовт
ня по 1 бе 3 1 бе-

резня резня

Капуста квашена 0.85 1.10
3 16 серп

ня по 1 бе
резня

3 1 бе- 
резня

Огірки солоні ніжинські корні-
шони дрібні 2.75 3.00
Огірки солоні ніжинські корні
шони крупні і «Напівводянка» 
Огірки солоні ніжинські «Бо-

2.25 2.50

дянка» і всі інші ботанічні сорти 1.50 1.75
Помідори солоні бурі і червоні 1.00 1.75
Помідори солоні зелені 0.75 1.00

До 15 3 15 жовт
ня по 1

3 1 груд- 
НЯ по 1 3 1 лю

жовтня грудня лютого того

Яблука І групи 3.90 6.00 6.50 7.00
» II » 3.20 5.00 5.50 6.00
» III » 2.60 4.00 4.50 5.50

З 1 ЖОВТНЯ 3 1 СІЧ
НО 1 січня ня

Мандарини 7.00 9.50
Лимони (за штуку)

діаметром від 70 ми і вище 5.00 5.50
менше 70 мм до і60 мм 3.00 3.50

» 60 мм до 51 мм 2.25 2.75
51 мм до 45 мм 1.50 2.00

» 45 мм до 42 мм 0.75 1.25
3 1 квіти»1 3 1

ПО 1 жовт
ня жовтня

Банани 9.50 11.00
Ананаси 15.40 16.50

До 15 3 15 серп
ня по 15

- 3 15 верес 
ня по 15 ‘ 3 15

серпня вересня жовтня жовтня

Кавуни 3.00 2.00 1.00 2.00
Дині середньо-

азіатські 5.00 4.50 2.50 5.00
Дині інших

районів 4.00 3.50 2.00 4.00
Для інших поясів установити сезонні роз

дрібні ціни на картоплю, овочі і фрукти стосовно 
до цін другого пояса.

2. Знизити з 1 жовтня 1954 року державні 
роздрібні ціни на олію, овочеві консерви і сві- 
жозаморожений зелений горошок в середньому на 
12,5 проц., з лишком забезпечуючи тим самим 
покриття можливих втрат населення від запро
вадження сезонних цін на картоплю, овочі і 
фрукти.

3. Зобов’язати Ради Міністрів республік, 
виконкоми Рад депутатів трудящих країв, облас
тей і міст республіканського підпорядкування 
встановлювати сезонні роздрібні ціни на овочі, 
плоди і ягоди, ціни на які не передбачені цією 
Постановою, стосовно до цін, встановлених на 
основні види овочів і фруктів з урахуванням за
готівельних та закупочних цін і витрат по за
возу, зберіганню і реалізації.

4. Надати право міністерствам торгівлі рес
публік, крайовим і обласним торговельним від
ділам та міським торговельним відділам міст рес
публіканського підпорядкування встановлювати 
більш ранні строки початку запровадження се
зонних цін на пізні картоплю й овочі в районах, 
де раніше починається масове надходження про
дукції.

Поглиблення дна річки Інгулець
Споруджувана Інгулецька зро

шувальна система — одна з най
більших на півдні України. Вона 
зрошуватиме 60 тисяч і обводню
ватиме 120 тисяч гектарів при
чорноморських стенів чотирьох

районів Миколаївської і Херсон
ської областей. Для поливу полів 
використовуються води Дніпра. 
Мілководна ріка Інгулець, яка 
впадає в Дніпро, на протязі біль
ше 80 кілометрів потече назад, 
понесе дніпровську воду до по

тужної насосної станції, спо
руджуваної на південь від Снігу- 
рівки.

Почалося розширення русла і 
поглиблення дна ріки.

(РАТАУ).
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Партійне життя

Забезпечимо високий ідейний 
рівень пропаганди

Комуністична партія завжди 
приділяє особливу увагу ви
хованню комуністів в дусі 
марксистсько-ленінського, матері
алістичного світогляду. Для під
вищення марксистсько-ленінської 
підготовки в нашій країні є ши
рокі можливості. Мільйонними ти
ражами щороку виходять праці 
Маркса, Енгельса, Леніна, 
Сталіна, створена широка сітка 
партійної освіти, від політшкіл і 
гуртків при первинних парторга- 
нізаціях до Академії суспільних 
наук при ЦК КПРС.

Мільйони членів і кандидатів 
нашої партії за своїм власним 
вибором підвищують ідейно-тео
ретичний рівень, проводять ши
року масово-політпчну роботу се
ред трудящих, мобілізують їх на 
активну боротьбу за перетворення 
в життя накресленої партією про
грами по комуністичному будів
ництву.

Зараз в первинних парторгані- 
заціях колгоспів, МТС, радгоспів 
і установ району завершується 
підготовка до нового навчального 
року в сітці партійної освіти. В 
цій роботі важливо не допустити 
тих недоліків і хиб, які мали міс
це торік. Окремі секретарі парт- 
організацій вдавались до адміні
стрування при комплектуванні 
гуртків іі політшкіл, порушували 
принцип добровільності у виборі 
форм партійної освіти, що завда
вало великої шкоди справі під
вищення ідейно-теоретичного рів
ня комуністів.

Торік, наприклад, в гуртки і 
політшколи огульно зараховува
ли комуністів з різним рівнем по
літичної і загальної підготовки, 
вимагали від них складати кон
спекти і т. д. Безумовно, що та
кий бюрократично-адміністратив
ний підхід до партійної пропаган
ди не сприяв поліпшенню роботи 
гуртків, політшкіл і самоосвіти 
комуністів.

Готуючись до нового навчаль
ного року, необхідно зважити на 
ці помилки і послідовно, до кінця 
додержуватись принципу добро
вільності при виборі комуністами 
форм і методів політичної освіти.

Реакційна суть релігії
В період поступового переходу 

від соціалізму до комунізму все 
більшого значення набуває кому
ністичне виховання трудящих, 
подолання пережитків капіталіз
му в їх свідомості. Одним з най
більш живучих пережитків, ІЦ0 
зберігся серед частини радян
ських людей, є релігійні передсу
ди і забобони. Релігія завдає вели
кої шкоди справі комуністичного 
будівництва. Релігія заважає тру
дящим оволодівати усіма досяг
неннями радянської культури і 
науки, відвертає їх від активної 
участі в будівництві комунізму.

Виходячи з матеріалістичного 
розуміння суспільної свідомості 
як відображення суспільного бут
тя, марксизм вважає, що всяка 
релігія є не чим іншим, як фан
тастичним відображенням у голо
вах людей тих зовнішніх сил, які 
панують над ними в їх повсяк
денному житті. Суть, специфіка 
релігії як ідеології полягає саме 
в невірному, перекрученому відо

В цій справі слід ще багато по
працювати первинним організаці
ям і відділу пропаганди і агіта
ції райкому КП України.

Недопустимий такий підхід до 
важливої справи, яким керуєть
ся секретар парторганізації арті
лі ім. 18 з'їзду ВКП(б) т. Черед
ниченко. Зваживши на те, що 
гурток по вивченню історії партії 
тут минулого року не закінчив 
навчального плану, Чередниченко 
вирішив продовжувати навчання 
в гуртку.

— Так ми вирішили на своїх 
зборах, — заявляє секретар парт
організації.

Звичайно, частина комуністів 
бажає навчатися в гуртку і їх 
прагнення слід задовольнити. 
Але для чого потрібно зобов’язу
вати рішенням зборів навчатись 
в цьому гуртку тих комуністів, 
які бажають обрати для себе ін
ші форми навчання? Таке став
лення до справи невірне.

В новому навчальному році в 
районі будуть створепі такі лан
ки партійної освіти: політшколи 
для комуністів, які не мають ще 
достатньої політичної підготовки, 
гуртки по вивчепню короткого 
курсу історії партії і вечірня 
партійна школа.

Необхідно серйозно підійти до 
вибору комуністами цих форм 
навчання і правильно провес
ти комплектування сітки партій
ної освіти. Це завдання слід роз
в’язати в найближчий час.

На допомогу самостійно вив
чаючим теорію марксизму-лені- 
нізму райком партії організовує 
читання циклу лекцій з окремих 
тем історії і теорії Комуністичної 
партії. Лекційна пропаганда по
винна зайняти в нашій роботі 
значне місце.

Виправивши недоліки, іцо ма
ли місце в партійній освііті, ми 
зуміємо організовано, на високо
му ідейному рівні проводити нав
чання комуністів.

А. ВДОВИЧЕНКО, 
завідуючий відділом пропа
ганди і агітації райкому КП 
України.

браженні зовнішнього світу в сві
домості людей, у віруванні в над
природне і схиляння перед ним. 
Всі релігії твердять про різні 
«добрі» та «злі» надприродні іс
тоти (богів, святих, пророків, 
чортів, «нечисту силу» і т. д.) та 
про різні надприродні явища, які 
нібито впливають на життя лю
дей.

Релігія існувала не завжди. Іс
торія людства налічує близько 
мільйона років. А перші примі
тивні форми релігії виникли 
близько ста тисяч років тому.

Причинами виникнення релігії 
було безсилля, страх первісної 
людини перед стихійними силами 
природи. Це безсилля породжува
ло в її голові думки про існуван
ня особливих, надприродних істот, 
здатних сприяти людям або завда
вати їм шкоди. В експлуататор
ському суспільстві над людиною 
панують і стихійні сили суспіль
ства. Викриваючи соціальні ко
рені релігії при капіталізмі, В. І.

50-річчя українського 
письменника 

Петра Козланюка
Минуло 50 років з дня народ

ження талановитого українського 
радянського письменника, публі
циста іі громадського діяча Петра 
Степановича Козлашока.

Почавши свою літературну ді
яльність в рядах передової, про
гресивної західно-української ін
телігенції, Петро Козланюк з чес
тю пройшов шлях революційного 
письменника, нерозривно зв’язав
ши своє слово і діло з життям 
народу. Основною темою творів 
письменника стає тема боротьби 
за соціальне і національне визво
лення трудящих Західної Украї
ни.

Літературна творчість П. С. 
Козланюка особливо яскраво роз
квітла в умовах радянського ла
ду. після возз’єднання західно
українських земель в єдиній Ук
раїнській Радянській соціаліс
тичній державі.

Свою творчу діяльність П. Коз
ланюк поєднує з великою громад
ського роботою.

За заслуги в розвитку україн
ської радянської літератури, у 
зв’язку з п’ятидесятиріччям з дня 
народження, Президія Верховної 
Ради СРСР Указом від 14 серпня 
1954 року нагородила П. С. Коз- 
лапюка орденом Леніна.

14 серпня в Спілці радянських 
письменників України в Києві 
відбулося вшанування письмен
ника. Тут зібралися літератори, 
вчені, художники, артисти, пред
ставники партійних і радянських 
організацій міста.

Вечір відкрив письменник 
10. Смолич. З доповіддю про твор
чий шлях ювіляра і його громад
ську діяльність виступив укра
їнський письменник Б. Буряк.

Вітальну адресу від президії 
Спілки радянських письменників 
СРСР зачитав М. Бажай.

На адресу ювіляра надійшли 
привітання від спілок радянських 
письменників братніх республік, 
редакцій журналів, газет, видав
ництв, радянських і партійних 
організацій.

Наприкінці вечора відбувся 
великий концерт.

(РАТАУ).

Ленін писав: «Соціальна придав
леність трудящих мас, позірна 
цілковита безпорадність їх перед 
сліпими силами капіталізму, 
який спричиняє щодня і щогоди
ни в тисячу раз більше найжах- 
ливіїпих страждань, найдикіших 
мук рядовим робочим людям, ніж 
усякі надзвичайні події, як-от 
війни, землетруси і т. д., — ось 
у чому найглибший сучасний ко
рінь релігії». В іншому місці В. І. 
Ленін говорив: «Найглибше дже
рело релігійних забобонів — цс 
злидні і темнота...»

Експлуататорські класи заці
кавлені в закріпленні релігійних 
уявлень. Релігія захищає і зміц
нює їх панування, вимагає від 
трудящих покірно нести тягар 
земного пекла заради небесного 
раю. Вона заявляє, що капіталіс
тичний лад, приватна власність 
на засоби виробництва, поділ лю
дей на бідних і багатих установ
лені богом, а тому і боротьба за

Соціалістичне змагання на честь Дня шахтаря

Раціоналізатори однієї фабрики
Активно працюють раціоналі

затори Байдаківської брикетної 
фабрики. Вони спрямовують свої 
зусилля на поліпшення викорис
тання обладнання, підвищення 
продуктивності праці, зниження 
собівартості продукції.

Механік сушильно-пресового 
цеху Костянтин Трофимов замінив 
гідромуфти фрикційним зчеплен
ням, яке застосовується на трак
торах.

Тепер гідромуфти працюють 
надійно. Від впровадження раціо
налізаторської пропозиції новато
ра річна економія становитиме 
200 тисяч карбованців.

Робітник Олександр Іванов за
пропонував встановити сигналі
зацію між сушильниками і обслу
говуючими бункери вологого ву
гілля.

Нині при зависанні вугілля в 
бункері сушильник включає світ

по стовпцях СТІНГАЗЕТ
ВІДСТАЮЧИХ — 
ДО РІВНЯ ПЕРЕДОВИХ

Питання боротьби за неухиль
не піднесення продуктивності 
праці робітників, збільшення ви
добутку вугілля, зниження його 
собівартості стоять в центрі ува
ги стінної газети шахти № 2-3 
«Шахтар». В номері за 31 липня 
газета відзначала:

«Не зважаючи на те, що. в 
цілому по шахті продуктивність 
праці перевищила планову, ви
робіток зріс проти минулого ро
ку на 6,3 процента, ми не маємо 
права забувати про те, що на 
дільницях є робітники, які не 
виконують норм.

Господарники слабо займаю
ться тим, щоб створити всім 
гірникам нормальні умови для 
роботи. Мають місце недоліки в 
організації праці, допускаються 
простої.

Треба усунути всі поміхи, які 
заважають шахтарям добивати
ся невпинного. підвищення про
дуктивності праці».

ОБМИНАЮЧИ ГОСТРІ 
КУТИ...

Ранком від управління тресту 
«Олександріявугілля» відходить 
автобус. В ньому — працівники 
відділів: технічного, планового, 
капітального будівництва і ін
ших. Вони їдуть на підпри

новий суспільний лад не потріб
на, навіть гріховна.

«Релігія — опіум народу» •— 
таке класичне марксистське виз
начення соціальної суті релігії. 
Обіцяючи щастя в потойбічному 
сваті, вона одурманює свідомість і 
сковує революційну ініціативу 
трудящих мас, відвертає їх від бо
ротьби з експлуататорами. За 
своєю соціальною суттю релігійні 
погляди і відповідні їм установи 
є одним з елементів надбудови ка
піталістичного суспільства, яка 
використовується буржуазією для 
духовного пригноблення трудя
щих мас, для збереження капіта
лістичного ладу. Таку роль вико
нували православна релігія і цер
ква в дореволюційній Росії. В су
часних капіталістичних країнах 
всі релігії — і особливо като
лицька — тісно зв’язані з капі
талом і служать імперіалістам для 
закабалення трудящих. Активним 
помічником американських реак
ційних кіл в проведенні політики 
розпалювання нової світової вій
ни, в насадженні реакції і мра

ловий сигнал. Це дозволяє робіт
нику бункера швидко встановити 
місце, де виникають неполадки.

Нерідко під час роботи пакети 
дискових грохотів запресува
лись вугіллям. їх доводило*зні
мати і здавати на прочистку в 
механічний цех. Це відбирало 
багато часу. З впровадженням 
верстата т. Колоса очистка па
кетів буде провадитись на місці.

Механік цеху № 2 Віктор Доб- 
ров встановив додатковий ци*Ж)н 
на пилепроводі підживлення то
пок сушилок. Це дає двадцять 
п’ять тисяч карбованців річної 
економії.

За останній час від новаторів 
фабрики надійшло 37 раціоналі
заторських пропозицій. Здійснен
ня їх дозволить зберегти сотні 
тисяч карбованців державних 
коштів.

ємства інструктувати, контро
лювати, допомагати. Наприкін
ці дня всі знову з’їжджаються.

Що ж зробив на розрізі, шахті 
чи брикетній фабриці той чи ін
ший працівник, який залишив 
слід після перебування на вироб
ництві? — такі питання повинна 
піднімати стінна газета «За 
уголь и брикет».

На жаль, про це вона не пише. 
Не знайти на її стовпцях матері
алів, в яких би викривались не
доліки в роботі, скажімо, відділів 
брикетування, технічного й ін
ших.

Газета обминає гострі кути. Во
на боїться назвати прізвища кан
целяриста, бюрократа, того, хто 
по-чиновницькому ставиться до 
діла. Стіннівка не мобілізує ко
лектив на поліпшення роботи.

В останньому номері «За уголь 
и брикет», що днями вийшов, 
передова присвячена Дню шах
таря. Які завдання ставляться в 
ній? Крім заклику достойно зус
тріти свято радянських гірни
ків, нічого немає.

Відсутність критики, повзан
ня по поверхні — характерна ри
са газети. Дивно, що партбюро 
цього не помічає.

кобісся є католицизм з його цен
тром Ватіканом.

Маркс говорив, що релігія зник
не лише тоді, коли будуть знище
ні корені, які її породжують, ко
ли між людьми будуть встановле
ні ясні, розумні відносини, тобто 
коли будуть ліквідовані відноси
ни, основані на експлуатації, 
пригнобленні, коли економічне 
життя буде регулюватися, коли 
суспільна діяльність людей буде 
під їх свідомим, плановим контро
лем.

Такі умови створені в нашій 
країні. У нас немає експлуата
торських класів, панування одних 
людей над іншими. Робітники і 
селяни стали справжніми госпо
дарями країни. Надбанням наро
ду стали наука, марксистсько- 
ленінська ідеологія.

В нашій країні, таким чином, 
ліквідовані причини, що породжу
ють релігію. Участь в будівниц
тві соціалістичного' суспільства, 
в культурній революції навчила 
радянських людей надіятись не 
на вигаданого бога, а на власні
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Дівчатам Радянської України
Лист комсомолок зернорадгоспу „Київський", 

Акмолінської області
В організованому в Акмолін- 

ській області, Казахської РСР, 
зернорадгоспі «Київський», наз
ваному так на честь ЗОО-річчя 
возз’єднання України з Рюсйєю, 
п*цює понад 300 чоловік, які 
прибули на заклик Комуністичної 
партії на освоєння цілинних і 
перелогових земель. Серед пра
цівників радгоспу — 200 послан
ців України.

Дівчата, які прибули в це гос
подарство з України, звернулися 

£ листом до дівчат України, в 
якому закликають їхати працю
вати на нові земліі, збільшувати 
виробництво зерна на благо нашої 
любимої Батьківщини.

У своєму листі, опублікованому 
в газеті «Правда Украиньї» за 15 
серпня, молоді патріотки розпові
дають про вже досягнуті успіхи. 
Радгосп перевиконав план посіву 
зернових на зораних цілинних 
землях, врожай яких обіцяє не 
менш як по 100 пудів зерна з гек
тара. Багато з прибулих робітни
ків оволоділи новими для них 
спеціальностями і успішно вико

Переселенці з України прибули на цілинні землі
В Кустанай (Казахстан) при

була група українських колгосп
ників, які переселилися сюди на 
постійне проживання. Колгоспни
ки сільгоспартілі «Червоний 

нують свої завдапня. Добра робо
та забезпечує їм високі заробіт
ки. Тракторист Іван Ісаєв, на
приклад, за червень заробив 
3.220 карбованців.

В радгоспі створюються добрі 
культурно-побутові умови для ро
бітників. В листі дівчата пишуть: 
«Перебуваючи в далекому степу, 
ми не почуваємо себе відірвани
ми від життя країни... Партія і 
уряд піклуються про нас. У рад
госпі йде велике житлово-побуто
ве будівництво...»

Далі акмолінські дівчата пові
домляють, що в нових радгоспах 
невистачає робочих рук. Там по
трібні ще зв’язківці, медичні пра
цівники і рахівники, вчительки, 
доярки, скотарки та інші пра
цівниці.

Палко підтримуючи звернення 
комсомолок Мариновського зерно
радгоспу, патріотки зернорадгос
пу «Київський» закликають дів
чат України їхати на освоєння 
цілинних і перелогових земель.

(РАТАУ).

прапор», Узункольського району, 
радо зустріли гостей. Тут знай
шлись іі земляки — комсомоль
ці, що прибули сюди весною.

Розгортати сівбу озимих культур
Грунт ПІД озимину За стислі строки

підготовлено І високу ЯКІСТЬ
Змагаючись за своєчасну під

готовку і зразкове проведення 
осінньої сівби, механізатори трак
торної бригади Федора Чернухи 
в колгоспі «Шлях до комунізму» 
в кращі строки виконали доведе
ний план оранки під озимину.

Добро попрацювали над вирі
шенням цього завдання тракто
ристи Леонід Ганошепко та Гри
горій Ганенко. Своїм трактором 
«ХТЗ-НАТІ» вони щозміни доби
валися виконання і перевиконан
ня норм виробітку.

Механізатори зобов'язались про
вести сівбу озимих на площі 690 
гектарів за 10 робочих днів.

Д. ФЕДОРЕНКО, 
бригадир рільничої бригади.

Оранка на зяб
Тракторна бригада Павла Ла- 

новчука, яка обслужує колгосп 
ім. Леніна (Прютопопівка), одно
часно з розгортанням сівби ози
мих розпочала оранку зябу під 
посіви ярих культур. Тут уже зо
рано на зяб 152 гектари.

Розпочали підняття зябу також 
колгоспи ім. Будьонного, ім. 18 
з’їзду ВКП(б), «Прапор комуніз
му» та інші.

ЗВЕДЕННЯ
райпланкомісії про хід закладки сплосу, оранки під посіви озимих та скиртування соломи 

станом на 15 серпня 1954 року
(в процентах до плану)
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ім. 18 партконференції 102 94 79
ім. Калініна 51 100 100
„Комунар" 42 78 100
ім. Сталіна (Бандурівка) 38 79 100
ім. Ворошилова 32 97 100
ім. Леніна (Протопопівка) ЗО 105 100
ім. Будьонного 26 90 100
ім. 12-річчя Жовтня 25 102 68
ім. 18 з'їзду ВКП(б) 24 115,6 100
ім. Енгельса 24 87 100
ім. Сталіна (Ворошиловка) 23 100 100
ім. Леніна (місто) 23 87 92
„Заповіт Леніна" 22 95,5 100
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ім. Рози Люксембург 21 104 96
ім. Володимира Ульянова 21 96 90
„Прапор комунізму" 21 86 95
„Шлях до комунізму" 19 105 89
ім. Жданова 18 81 83
ім. 19 з'їзду КПРС 16 92 96
ім. Карла Маркса 11 106,5 73
ім. Хрущова 11 83 99
ім. Молотова 7 80 100
По Користівській МТС 28 92 99
По Олександрійській МТС 25,5 94,9 88
По району 26,8 93,6 93,5

Борючись за виконання взятих 
зобов’язань, тракторна бригада 
Тіга Крючкова з Олександрій
ської МТС, яка обслужує колгосп 
ім. 18 партконфереиції, розгорну
ла боротьбу за високий урожай 
наступпого року. Доведений план 
оранки під озимину 405 гектарів 
викопаний в кращі строки і на 
високому агротехнічному рівні.

Прагнучи зберегти більше во
логи в грунті, механізатори вчас
но провели боронування зораних 
площ у два сліди і розгорнули пе
редпосівну культивацію. На під
готовці грунту особливо відзна
чився Іван Мищенко. Застосовую
чи передові методи праці, віп за 
зміну виорював по 8—8,5 гек
тара при нормі 7,3.

На початку серпня питання 
про підготовку і проведення осін
ньої сівби обговорювалось на 
бригадних зборах. Зваживши на 
свої можливості, механізатори зо
бов’язалися провести сівбу ози

мини на 530 гектарах за 8—<10 
робочих днів. З цієї кількості— 
350 гектарів перехресним спосо
бом.

Цими днями тракторна бригада 
дружно розпочала сівбу озимого 
жита на корм та пшениці — на 
зерно. Трактористи тт. Рубець та 
Каплун, сівальники Мотря Хрущ 
і Петро Агданцев на сівбі свої 
змінні завдання виконують на 
120—130 процентів.

В колгоспі вже посіяно понад 
200 гектарів озимих культур. По
ряд з своєчасним проведенням 
сільськогосподарських робіт меха
нізатори дбайливо доглядають 
машини, борються за продовжен
ня їх служби.

Так, трактором «ДТ-54» трак
торист Іван Мищенко виробив 
1.100 гектарів умовної оранки і 
зекономив при цьому 250 кіло
грамів пального.

С. БІЛАН, 
голова НовопилипІвськоТ сіль
ської Ради.

Кримська область. Щодня в обідню перерву на тік кол
госпу „Красивій Перекоп" (Сімферопольський район) приходить 
агітатор Клавдія Пилипівна Смирнова—бухгалтер цієї сільгосп
артілі.

На знімку: агітатор К. П. Смирнова читає колгоспникам 
„Правду".

Фото М. Бондаренка. (Прескліше РАТАУ).

сили, на науку. Основна маса ра
дянських людей давно відмо
вилась від релігії. Але серед час
тини трудівників нашої країни 
тією чи іншою мірою ще збері
гаються релігійні забобони і пе
редсуди, які є пережитком, 
спадщиною минулого.

Наявність релігійних пережит
ків в соціалістичному суспільстві 
пояснюється насамперед законо
мірним відставанням змін у сві
домості людей від змін, що відбу
ваються в умовах їх матеріально
го життя. Сила звички, традиції 
підтримує і релігію. Релігійні пе
режитки, крім того, намагається 
підтримати і оживити капіталіс
тичне оточення.

Деякий вплив на живучість 
релігійних пережитків має руй
нівне діяння таких стихійних 
лих, як посуха, повідь, замлетрус 
і т. д. Ці діяння не спроможні 
викликати у нас розорення, го
лод, злидні, як це було і є за ка
піталістичного ладу. Життя і до
бробут радянської людини не за
лежать від стихійних сил, а тому 
ці сили не можуть і породжувати 

релігійних передсудів. Але вони 
здатні гальмувати подолання цих 
передсудів у людей, які заражені 
релігією, не розуміють справжніх 
причин виникнення стихійних 
лих. Оживленню релігійних пере
житків, зокрема віри в гадання, 
сприяє таке властиве капіталізму 
явище, як постійна загроза вій
ни, сама війна. Зрозуміло, що іс
тотну роль у збереженні в части
ни радянських людей передсудів і 
забобонів відіграє також релігійна 
пропаганда, проваджувана духів
ництвом. Специфікою релігійних 
пережитків є те, що вони, на від
міну від усіх інших пережитків 
капіталізму в свідомості людей, 
відкрито підтримуються діяльніс
тю певних організацій всередині 
нашої країни. Особливо ця остан
ня та інші причини збереження і 
живучості релігії свідчать про 
необхідність і складність бороть
би з нею.

Релігія в нашій країні переста
ла бути знаряддям духовного при
гноблення одних класів іншими. 
Але це не значить, що вона пе
рестала відігравати реакційну 

роль. Релігійна ідеологія, релі
гійні пережитки несумісні з ко
мунізмом, вони завдають великої 
шкоди справі комуністичного бу
дівництва. Так, релігія розглядає 
земне життя як минуче, суєтне і 
мізерне порівняно з майбутнім за
гробним життям і вважає дарем
ними зусилля в боротьбі за кра
щу долю. Не на землі, а на .небі, 
вчить церква, збуваються мрії 
людини про щасливе життя. 
«Христос терпів і нам велів», — 
говорить духовенство, прирікаю
чи віруючих на примирення з 
труднощами, вселяючи в них не
віру в свої сили. Релігія — ворог 
колективності, єдності людей; 
«кожний за себе, один бог за всіх» 
— така її мораль. Релігія вважає 
працю «карою за гріхи», пропові
дує неправильне ставлення до 
жінки. Відзначення релігійних 
свят, зокрема так зване «храму- 
вання», призводить до пияцтца, 
бійок, губить багато цінного робо
чого часу.

Релігійні пережитки настільки 
живучі, що впливають і на моло
де покоління, яке виросло в умо

вах радянського ладу. І серед мо
лоді є такі, що вірують в бога, 
справляють релігійні обряди, ві
рять в прикмети, в гадання. Так, 
дехто вважає, наприклад, що ко
ли покласти книжку під подуш
ку, то це допоможе вивчити пред
мет, що в день екзаменів не слід 
іти в баню чи голитись і т. д. 
Все це здається, на перший пог
ляд, дрібницею. Але слід мати на 
увазі, що такі «дрібниці» послаб
люють впевненість людини в сво
їх силах і здібностях, прищеплю
ють їй віру в щось надприродне.

Отже, цілком ясно, що релігій
ні пережитки шкідливі, реакцій
ні. Які ж шляхи їх подолання, 
що значить боротись проти релі
гії в сучасних умовах?

Говорячи про необхідність бо
ротьби з релігією, В. І. Ленін під
креслював, що з релігією треба 
вміти боротись. Здавалося б, най
простіший і найлегший шлях —1 
закрити церкви і заборонити релі
гійні вірування. Така думка — 
глибоко помилкова. Комуністична 
партія і Радянська держава завж
ди виступали проти застосування 

в боротьбі з релігією адміністра
тивних заходів. «Зняти дзвони,— 
подумаєш яка ррреволюційність!» 
—писав Й. В. Сталін, осуджуючи 
такі, чужі духу марксизму-лені- 
нізму заходи. Паша Радянська 
держава є найдемократичнішою в 
світі, в ній забезпечена справж
ня свобода совісті. Боротьбу про
ти релігії треба вести так, щоб 
вона не була боротьбою проти ві
руючих. Це ворогам нашим ви
гідно — вбити клин між радян
ськими людьми, віруючими і не
віруючими.

Боротися з релігійними забобо
нами, учить марксизм-ленінізм, 
треба не шляхом «заборони» ре
лігії, а лише через пропаганду, 
освіту, переконання, шляхом тер
плячої роботи по матеріалістичній 
освіті трудящих, товариського по
яснення ідеологічної та практик 
ної шкоди забобонів. Релігія зна- .. 
ходить собі притулок насампе
ред там, де більше темряви, куди 
найменше проникло світло нау
ки. Вигнати релігійні забобони 
можна лише науково-атеїстичної

(Закінчення на 4 стер.).



сталінський прапор Середа, 18 серпня 1954 р.

Догляд за тутовим шовкопрядом
Важливі завдання стоять пе

ред шовководами України. Про
тягом найближчих десяти років 
вони повинні розширити у 7,5 
раза посіви шовковиці і в 15 раз 
збільшити заготівлю коконів ту
тового шовкопряда.

Це завдання успішно можна 
вирішити, впровадивши передо
ву радянську науку і досвід пс- 
редовиків-шовководів у кол
госпне виробництво. Проте у на
шому районі агротехніка вирощу
вання гусені тутового шовкопря
да ще низька. Тому в колгоспах 
«Прапор комунізму», ім. Ен
гельса та деяких інших з року в 
рік не виконуються державні 
плани здачі коконів. Отже держа
ва недополучає багато сировини 
для виробництва шовку, а в кол
госпах зменшуються доходи від 
цієї високоприбуткової галузі 
сільського господарства.

Щоб забезпечити вирощення 
коконів, всі шовководи повинні 
при догляді за гусінню керува
тись такими агротехнічними вка
зівками.

Для викормки шовкопряда 
треба виділяти сухі і світлі при
міщення з доброю вентиляцією, 
причому гусінь перших трьох 
віків слід розміщати в капіталь
них приміщеннях, в яких є пе
чі, а для четвертого і п’ятого ві
ків можуть бути використані 
приміщення більш легкого типу, 
але обов’язково з печами для 
опалення. У всіх приміщеннях 
слід обов’язково провести дезин- 
фекцію 4-процентним розчином 
формаліну і сіркою (ЗО грамів 
на 1 кубометр), стіни і стеля бі
ляться вапном.

На кожну коробку грени по
трібно не менше 100 кубометрів 
площі. Якщо в приміщенні зем
ляна підлога, то треба зняти 
верхній шар її товщиною 5—10 
сантиметрів, потім насипати сві
жої землі, утрамбувати і зма- І

Лист до редакції

Бригада мулярів, якою я ке
рую, зобов’язалась виконати зав
дання до 26 липня. Свого слова 
ми дотримали.

Десятник т. Самохвалов прий
няв від нас роботу з оцінкою 
«добре». Крім мене, наряд підпи-

Реакційна суть релігії
(Закінчення).

пропагандою, добиваючись того, 
щоб віруючі на всі питання, які 
їх хвилюють, знаходили відповідь 
у науки, а не у релігії. Тому пар
тія і Радянська держава приділя
ють таку увагу посиленню пропа
ганди політичних і природничо- 
наукових знань.

Велике значення в подоланні 
релігійних забобонів має активна 

-практична участь трудящих мас 
в громадському, політичному та 
виробничому житті. В практичній 
діяльності мільйони трудящих ма
ють можливість переконуватись 
в силі людського колективу, в мо
гутності людського розуму.

Боротьба з релігійними пере
житками в свідомості радянських 
людей ускладнюється тим, що 
церква, намагаючись зберегти і 
посилити свій вплив на віруючих, 
всіляко пристосовує свою реак

зати глиною. У підготовлених і 
обладнаних приміщеннях треба 
протопити, щоб довести темпера
туру до 24 градусів. На нормаль
ний розвиток гусені впливає не 
лише температура, а й вологість 
навколишнього повітря. Висока 
вологість так само, як і висока 
температура, негативно впливає 
на гусінь, викликаючи її захво
рювання.

Найвища відносна вологість в 
приміщеннях повинна утримува
тись в межах 65—70 процентів, 
температура в перших трьох ві
ках — 25—26 градусів, в стар
ших — четвертому і п’ятому — 
21—І23 градуси тепла.

Для розкладання гусені на 
стелажах застосовують тонкі і не
щільно плетені мати. Це забезпе
чує доступ повітря до гусені і 
краще провітрювання підстилки. 
У папері, що застосовується для 
підстилки під гусінь молодих ві
ків, з метою збереження їх від 
хвороби, рекомендується пробива
ти отвори. В четвертому і п'ято
му віці застосовувати підстилоч- 
ний папір забороняється.

Годувати гусінь треба досхочу 
і тільки свіжим листям. Корм 
розкладається рівним шаром по 
всій площі, годувати гу
сінь треба вдень і вно
чі, розподіляючи корм рівно
мірно протягом доби. Гусені 
першого і другого віку видають 
на корм тільки різані листочки 
шовковиці 10—12 раз на добу. 
В четвертому і п’ятому віці не 
менше 7—8 раз на добу.

Збільшення розміру тіла гусені 
призводить до періодичного ли
няння (заміна старої шкірочки 
на нову, більш простору). Від по
чатку розвитку до завивки коко
нів гусінь має чотири линяння і 
п’ять віків. Перші три линяння 
тривають 1—1,5 доби, а чет
верте, при нормальних умовах, 
близько двох діб.

3 легкої руки 
сали нормувальник і головний 
інженер.

Цей наряд потрапив у бухгал
терію для оформлення прогресив
ки. Через кілька днів я дізнаюсь, 
що хтось виправив оцінку. Раніш 
наша робота вважалась доброю, 

ційну діяльність до сучасних 
умов.

Останнім часом церква, щоб не 
втратити віруючих, зайняла ло
яльну позицію по відношенню до 
Радянської держави, пристосовує 
і модернізує релігійні канони і об
ряди, які раніше вважалися не
порушними і недоторканними, 
пристосовується до настроїв і по
чуттів радянських людей. Деякі 
з товаришів, невірно зрозумівши 
всі ціі зміни, вважають, що релі
гія і церква в СРСР вже не віді
грають реакційної ролі. Це гли
боко невірна і шкідлива думка.

Визначальним у ставленні пар
тії і Радянської держави до релі
гії і церкви є принципіальна про
тилежність між релігійним світо
глядом і комунізмом, його теоре
тичною основою —■ марксизмом- 
ленінізмом. Релігія—ворог кому

Як тільки буде помічено, що 
деяка гусінь вже засипає, з ме
тою прискорення линяння її тре
ба частіше годувати дрібними 
порціями листя. Посилене году
вання продовжується доти, доки 
не засне вся гусінь. Гусінь, що 
спить, тривожити не можна, бо 
вона може відірватися від місця, 
до якого прикріпила себе шовко
виною і згодом скинути шкірку, 
що призводить до загибелі. Гу
сінь, що просипається, не слід 
поспішати годувати тому, що 
ріст і розвиток її починається не 
з моменту скидання шкірочки, а 
з моменту першого годування.

Для одержання хороших коко
нів велике значення має якість 
коконників. Для завивки коконів 
треба використовувати трав’я
нисті коконникп з неколючих 
трав і без запаху (суріпка, грици
ки, перекотиполе тощо). Заборо
няється використовувати для ко
конників гілля дерев, будь-яку 
підстилку, сирі невисушені тра
ви. З трави кокюнники треба в’я
зати нетуго, невеличкими вінич
ками по 2—9 стебел у кожному.

Для гусені з однієї коробки гре
ни треба готувати коконників 
(трав’янистих не менш 400— 
450 штук, солом’яних однометро- 
вих 200—250 штук). В кінці 
п’ятого віку годування гусені по
силюється, тому що в цей час в 
тілі гусені посилено розвивається 
шовковиділювальна залоза і нес
тача корму припиняє завивку сла
бих малошовконосних коконів. За 
два дні до початку завивки гусе
ні треба змінити підстилку. За
вивка коконів є вирішальний пе
ріод. Найкращі умови для цього 
такі: температура в межах 19— 
20 градусів тепла, відносна воло
гість повітря 60—65 процентів 
і постійне провітрювання примі
щення.

О. ЗАХАРЧЕНКО, 
агроном-шовковод Користів- 
ської МТС.

тепер з чиєїсь легкої руки стала 
«задовільною». А раз так, то нам 
не хочуть сплачувати прогре
сивки.

М. КАПУСТ1Н, 
муляр будівельної контори 
тресту «Олександріявугілля».

ністичного будівництва. Цим обу
мовлюється необхідність наполег
ливої боротьби з релігійними за
бобонами до повного їх вико
рінення.

В нашій країні кожний грома
дянин може бути віруючим чи не
віруючим — це справа його со- 
віісті, Але Комуністична партія 
як свідомий і передовий загін на
родних мас допомагає трудящим 
звільнитися від релігійних забо
бонів і оволодіти науковим світо
глядом. В цій справі партії ак
тивно допомагає комсомол. Належ
ність до комсомолу вимагає від 
молодої людини дотримуватися 
комуністичних переконань, тобто 
бути послідовним атеїстом, про
пагандистом наукового світогля
ду, помічником партії в боротьбі 
з залишками релігійної ідеології.

І. БРАЖНИК, 
науковий співробітник Інс
титуту філософії Академії 
наук УРСР.

Недавно був урочисто відкритий міст через ріку Дунай, 
який з'єднав болгарський порт Русе з румунським портом Джур- 
джу. Цей міст е одним з найбільших в Європі; він складається з 
двох ярусів: для залізничного і автомобільного транспорту.

Міст збудований за радянськими проектами в найкоротший 
строк—за 2 роки і 3 місяці. В його спорудженні, крім Румунії та 
Болгарії, брали участь Польща, Угорщина і Чехословаччина.

На знімку: перший поїзд рушив по мосту.
Прескліше РАТАУ.

Безчинства щодо членів 
екіпажу танкера „Туапсе"

ХАБАРОВСЬК, 14 серпня. 
(ТАРС). Як уже повідомлялось, 
військово-морські сили США за
хопили 23 червня у відкритому 
морі на південь від острова Тай
вань радянський танкер «Туап
се».

Тут стало віідомо, що команда 
танкера «Туапсе» передана вій
ськово-морськими силами СПІА в 
розпорядження політичного відді
лу гомінданівських військово- 
морських сил і 2 управління( роз
відувальне управління в морсь
ких справах). Гоміндаиівці чи
нять сваволю, застосовують на
сильство щодо команди танкера 
«Туапсе», намагаючись примуси
ти команду залишити танкер. 
Озброєні чанкайшистські агенти

Засідання Центральної народної урядової ради 
Китайської Народної Республіки

ПЕКІН. (ТАРС). Як повідомило 
агентство Сіньхуа, 11 серпня 
відбулось розширене 33-є засі
дання Центральної народної уря
дової ради.

Прем’єр Державної адміністра
тивної ради і міністр закордонних 
справ Китайської Народної Рес
публіки Чжоу Ень-лай виступив 
на засіданні з доповіддю про між
народне становище. В дебатах на 
доповідь брали участь Чжан Чжі- 
чжун, Чжан Бо-цзюнь, Лі Цзі- 
шень, Хуан Янь-пей, Го Мо-жо, 
Чжень Цзіі-юй, Чжоу Цзянь- 
жень, Сюй Де-хен і Ло Лун-цзі.

В своїх виступах вони одно
стайно схвалили і підтримали до
повідь Чжоу Ень-лая про міжна
родне становище. Вони визнали 
цілком правильною мирну зовніш
ню політику, яку неухильно про
водить Китайська Народна Рес
публіка, а також завдання виз
волення Тайваню, висунуте в до
повіді, і закликали народ усієї 
країни об’єднатися для розв’язан
ня цих завдань.

Після обговорення доповіді 

= Олександрійській шахті № 2-3 =
ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ НА РОБОТУ: 
теслярі, столярі, мулярі, штукатури, 

малярі.
Звертатись у відділ кадрів шахти № 2-3.

насильно стягнули з танкера од
ного з членів команди, а решту 
роз’єднали на невеликі групи і 
тримають під вартою в умовах 
нестерпного своєю жорстокістю 
режиму. На знак протесту проти 
сваволі гомінданівців члени екі
пажу танкера оголосили голодов
ку.

Передавши команду танкера 
«Туапсе» гомінданівцям, амери
канські власті вдають, що не 
мають відношення до описаних 
вище безчинств, хоч, як стало ві
домо, вони всіляко допомагають 
гомінданівській розвідці будь- 
якими способами примусити хо
ча б одного члена команди радян
ського танкера стати на шлях 
зради Батьківщині.

учасники засідання одностайно 
прийняли резолюцію, яка схва
лює доповідь Чжоу Ень-лая про 
міжнародне становище.

Потім учасники засідання од
ностайно прийняли резолюцію 
відносно скликання першої сесії 
Воекитайських зборів народних 
представників Китайської Народ
ної Республіки першого скликан
ня і затвердили призначення і 
переміщення, які були подані на 
розсуд засідання.

На засіданні Центральної на
родної урядової ради були при
сутні: голова Центрального на
родного уряду Мао Цзе-дун, за
ступники голови Чжу Де, Лю 
ІПао-ці і Лі Цзі-шень, а також 
члени Центральної народної уря
дової ради, члени бюро Всекитай- 
ського комітету Народної політич
ної консультативної ради, члени 
Державної адміністративної ради 
та інші.

Заступник редактора 
В. СМОЛЯР.

Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 62.
БК—04540. Олександрійська міська друкарня Кіровоградського обласного управління культури, м. Олександрія, вул. Шевченка, 71. Зам. № 1664. Т 5.000.
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Запровадження сезонних роздрібних цін на картоплю, 
овочі й фрукти і зниження державних роздрібних цін на 
олію та овочеві консерви створюють сприятливі умови 
для широкого й рівномірного постачання населенню міст 
і промислових центрів цих продуктів харчування.

^Забезпечити трудящих 
міста достатком овочів

На Всесоюзній сільськогосподарській виставці
Комуні істична партія і Ра

дянський уряд, дбаючи про 
достаток харчових рродуктів 
динаселвння, створюють всі 
умови для збільшення вироб
ництва картоплі, овочіів і 
фруктів.

В нашому районі в цьому 
році значно розширитись 
площі під посівами городніх 
культур. Посадка їх проведе
на за передовими методами 
агротехніки.

Добрий урожай овочів ви
рощують колгоспи їм. Леніна 
(місто), їм. 18 партконферен- 
ції, їм. Енгельса, іім. Хрущо
ва та ряд інших. Ці колгоспи 
успішно виконують плани' за
готівлі огірків, помідорів, ка
пусти та іншої городини.

Крйм колгоспів нашого ра
йону в заготівлі овочів длія 
трудящих Олександрії бере 
участь частина районів облас
ті. Все це створює сприятливі 
умови для забезпечення на
селення достатком овочіів.

■Краще,, ніж торік, прохо
дить торгівля городиною. 
Тільки міськзмі’шторг реалі
зував овочів у три рази біль
ше проти минулого року.

Однак наявні можливості 
торговельними організаціями1: 
відділом робітничого поста
чання Димитіровського трес
ту, міськзмішторгом і рай- 
споживіспілікою використову
ються ще незадовільно.

Зараз розгорнулася масова 
заготівля городини, зокрема 
помідорів, яких вже над їй шлю 
лише на заготівельний пункт 
змішторгу в три рази більше, 
ніж за цей час в минулому 
■році. Але овочеві бази відді
лу робітничого постачання і 
змішторгу погано підготува
лись до прийому, зберігання, 
обробки і закладки овочів на 
зиму. Через це частина цін
них харчових продуктів псує
ться.

Чим, як неповороткістю і 
безвідповідальністю завідую
чого торговельним відділом 
міськзмішторгу т. Бондарен

ка і завідуючого овочевою 
базою т. Сеірпенінова, можна 
пояснити той факт, що 18 
серпня, наприклад, 6 вагонів 
квашених огірків і свіжих 
помідорів цілий день простоя
ли на залізничній станції, 
хоч в розпорядження цих ке- 
ріївниніїв було надано тран
спорт і людей.

Крім того, бочки з огірка
ми звалили в кількох місцях 
■по вулиці Жовтневій на тро
туарах і так вони пролежали 
майже добу. При цьому час
тину бочок пошкодили. Вна
слідок чого багато готової 
продукції доведено до непри
датності.

Такий стан нетерпимий.
Незадовільними темпами 

провадиться заготівля овочів 
по лінії райсіпоживіспілки 
(голова т. Терехов). Деякі 
колгоспи району по суті при
пинили здачу городини. І це 
чомусь зовсім не турбує ке
рівників споживчої коопе
рації.

Неблагополучний стан і з 
приміщеннями для овочесхо
вищ. Так, відділу робітничого 
постачання невиїстачає при
міщень на 500 тонн овочів 
для закладки на зиму. Про
тягом трьох років керівники 
Димитіровського тресту (керу
ючий т. Ларіонов) і відділу 
робітничого постачання (на
чальник т. Прохоренко) ніяк 
не спроможуться опорудцти 
овочесховищ.

Постанова Ради Міністрів 
СРСР І ЦК КПРС «Про за
провадження сезонних роз
дрібних цін на картоплю, ово
чі і фрукти і зниження дер
жавних роздрібних цін на 
олію та овочеві консерви» 
створює нові сприятливі умо
ви для безперебійного поста
чання населенню оівочів і 
фруктів протягом року.

Торговельні організації по
винні вжити всіх заходів для 
посилення заготівлі і закупів
лі овочів з тим, щоб в достат
ку забезпечити ними населен
ня нашого міста.

Кіпи м’якої білої вовни мож
на побачити на стендах багатьох 
павільйонів виставки. Це продук
ція радянського тонкорунного вів
чарства, Широко представлена 
ця галузь у павільйоні «Вівчар
ство». Екскурсанти знайомлять
ся тут з досвідом передових гос
подарств, зустрічаються із знат
ними людьми, оглядають ферми.

На одному із стендів павільйо
ну наводяться цифри, які нага
дують, що в 1951—1955 рр. в 
нашій країні повинно збільши
тись виробництво вовни в цілому 
в 2—2,5 раза взятих разом,а тон
кої — в 4—4,5 раза. Поголів’я 
овець повинно зрости більш як 
на 60 процентів. Здійснюючи це 
завдання, передові колгоспи і рад
госпи добилися добрих результа
тів по розведенню тонкорунних 
овець. Основну масу становлять 
вівці породи «радянський мери
нос».

У павільйоні «Вівчарство» ек
скурсанти подовгу затримуються 
біля стенда Ремонтненського ра
йону, Ростовської області, де на

З Указу Президії Верховної Ради Української РСР

Про укрупнення сільських Рад депутатів трудящих по Кіровоградській області
Об’єднати такі сільські Ради 

Кіровоградської області:
ПО ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОМУ РАЙОНУ

Морозівську та Бандурівську 
сільські Ради в одну Бандурів
ську сільську Раду з центре,м в 

Сталінград. Новий залізничний вокзал.
Фото В. Мастюкова. Прескліше ТАРС.

лічується понад 154 тисячі овець 
породи «радянський меринос». 
За останні два роки настриг вов
ни з кожної вівці становить в 
середньому 5,3 кілограма. Пере
дові господарства одержують від 
кращих баранів по 20—22 кіло
грами вовни, а від маток 12—15 
кілограмів руна.

Учасниками Всесоюзної сіль
ськогосподарської виставки є сот
ні передовиків вівчарства. З од
ним із них — старшим чабаном 
радгоспу «Більшовик» Ставро
польського краю М. Задорожнім 
зустрілися екскурсанти — вівча
рі з восьми областей.

Знатний чабан розповів про 
свій досвід одержання високого 
настригу вовни від тонкорунних 
овець. Більше двох десятків ро
ків вирощує він у радгоспі висо
копродуктивну «кавказьку» по
роду овець. У 1952—1953 рр. 
в отарі в 200 голів з кожного ба
рана настригалося по 15 кілогра
мів вовни, а з кожної вівці —по 
12 кілограмів.

селі Бандурівка;
Занфирівську та Костянтинів- 

ську сільські Ради в одну Кос- 
тянтинівську сільську Раду з 
центром в селі Костянтинівна;

ІІетро-Загір’ївську та Дівоче- 
Пільську сільські Ради в одну

На манежі тов. Задорожній по
казав вирощених ним тварин. 
Вівціеводи з інтересом розгляда
ли рекордиста виставки по гру
пі кавказької породи—барана ва
гою 132 кілограми. За один на
стриг він дав 20 кілограмів вов
ни. Дехто пробував руками гус
ту найтоншу вовну. Вона настіль
ки довга, що в ній потопає рука.

Багато запитань задали чаба
ну екскурсанти з Казахстану та 
інших республік і областей,

—Звичайно, показники наші 
непогані, — сказав він, — але 
спинятись на досягнутому ми не 
збираємось. Нашими сусідами на 
вівчарській фермі є чабани укра
їнського дослідного господарства 
«Асканія-Нова». Чудових тварин 
демонструють вони на виставці. 
Жива вага деяких баранів досягає 
166 кілограмів, а у нас тільки 
148. Після повернення в радгосп 
добиватимемося ще вищої ваги 
тварин, ще більшого настригу 
вовни.

(ТАРС).

Дівоче-Піільську сільську Раду з 
центром в селі Дівочіе-ІІоле;

Марто-Іванівську та Звениго
родську сільські Ради в одну Зве
нигородську сільську Раду з цен
тром в селі Звенигородка.

Пам’яті Ернста Тельмана
18 серпня минуло 10 років з 

дня злочинницького вбивства 
гітлерівцями керівника Комуніс
тичної партії Німеччини, вождя 
німецького робітничого класу, од
ного з найвидатніших діячів між
народного робітничого руху Ерн
ста Тельмана.

В Державній Всесоюзній біблі
отеці іноземної літератури в 
Москвіі відкрилася ’ виставка, 
присвячена пам’яті мужнього бор
ця з фашизмом. На ній експоную
ться численні матеріали про жит
тя і революційну діяльність 
Тельмана.

(РАТАУ).

Хліб
Добрий урожай зернових куль

тур виростили в цьому році кол
госпи Магерівеького району, 
Львівської області. Колгоспи цьо
го району достроково, 8 серпня, 
завершили виконання річного 
плану здачі хліба державі і знач
ну кількість хлібних лишків про
дали споживчій кооперації.

Сільгоспартілі Любешівського 
району, Волинської області, своє
часно зібрали врожай зернових, 
достроково виконали план здачі 
хліба державі, забезпечили себе 
насінням для сівби і продали дер
жаві тисячі пудів хліба.

державі
Достроково завершили вико

нання річного плану хлібоздачі 
державі по обов’язковій поставці 
і натуральній оплаті за роботи, 
проведені МТС, колгоспи Середи- 
но-Будського району, Сумської 
області.

У Хмельницькій області в числі 
перших виконали плани хлібоза
готівель (без кукурудзи), проса і 
гречки колгоспи Ярмолинецького 
і Полонського районів. Колгоспи 
забезпечили себе насінням і де
сятки тисяч пудів хліба продали 
державі.

(РАТАУ).

Країна готується відзначити 
День шахтаря. Вугільники Укра
їни зустрічають своє свято нови
ми трудовими перемогами. Десят
ки шахт достроково завершили 
восьмимісячний план і дають па
ливо в рахунок вересня.

Гірники Макіївської шахти 
«Холодна Балка» виконали своє 
зобов’язання, взяте на честь Дня 
шахтаря: з початку року видано 
на-гора 22 тисячі тонн надплано
вого вугілля, у півтора раза пере
вищена проектна потужність 
підприємства. Гірники шахти іме
ні Кагановича видали понад план 
13 тисяч тонн коксівного вугілля.

Назустріч Дню шахтаря
З великим трудовим піднесен

ням працюють гірники передової 
в тресті «Свіердловвугілля» шах
ти X» 6 «Центроспілка». На 
шість місяців раніше строку до
сягнуто проектної потужності 
підприємства. З початку року ви
добуто понад завдання 17 тисяч 
тонн антрациту. В серпні продук
тивність праці одного робітника 
перевищує встановлене завдання 
в середньому на 2 тонни вугілля. 
Собівартість кожної тонни антра
циту на 8 карбованців 40 копі
йок нижча планової.

Гідну зустріч Дню шахтаря 
готують гірники підприємств

тресту «Оліександріявугілля» (Кі
ровоградська область). Щодня з 
Байдаківського іі Семенівського 
вуглерозрізів, з шахти № 2-3 
відходять ешелони з вугіллям, 
видобутим понад завдання. Пер
шість у змаганні утримує колек
тив Байдаківського вуглерозрізу. 
Давши в минулому місяці 38 
ешелонів вугілля понад план, 
гірники в ці дні підвищили про
дуктивність праці ще на 12,4 
процента. Тут всі процеси —> 
вскриша породи, видобування ву
гілля і навантажування його в 
електровози — повністю механі
зовані. (РАТАУ).
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Стінгазета
Важливі завдання стоять пе

ред стінною газетою відділу ро
бітничого постачання Димитров- 
ського тресту. Вона покликана 
подавати всебічну допомогу пар
тійній організації в поліпшенні 
діяльності апарату відділу, в усу
ненні недоліків в роботі магази
нів, сітки громадського харчу
вання, розгортати сміливу кри
тику і самокритику знизу, рішуче 
боротись за високу культуру ра
дянської торгівлі.

Як же справляється стінгазе
та «За культурну радянську тор
гівлю» з покладеними на неї зав
даннями?

З початку цього року тут ви
пущено всього 6 номерів стінга
зети. В окремих з них порушено 
ряд питань роботи магазинів, 
критикуються працівники, які 
несумлінно ставляться до доруче
ної їм справи. В номері за 29 
липня, наприклад, критикується 
завідуючий мебльовим магазином, 
що розташований в селищі Пере
мога, Шерлаєв. Газета, розпові
даючи про непорядки в цьому 
магазині, пише: «Завідуючий ма
газином Шерлаєв розставив меб
лі в такому порядку, що рідко 
хто з смільчаків-покупців насмі
литься пробратись в магазин». 
Цю замітку редколегія супрово
дить дотепною карикатурою. В 
іншій кореспонденції газета кри
тикує комуніста т. Козина, який 
часто з’являється на роботу п’я
ним.

Яких же заходів вжито до Шер- 
лаєва і Козина, як реагують на 
критичні виступи газети?

—На критичні виступи нашої 
стінгазети не реагує ні партійна 
організація, ні, тим більше, адмі
ністрація,—говорить редактор 
т. Юр’єва.

І тому марно шукати в стінга
зеті розділ «Слідами наших вис
тупів», «Слідами неопублікова- 
них матеріалів».

Книги
Інтереси комуністичного бу

дівництва вимагають неприми
ренної іі рішучої боротьби проти 
пережитків капіталізму в свідо
мості людей, в тому числі і проти 
всякого роду релігійних забобо
нів. Тому систематична пропа
ганда природничо-наукових знань, 
повсякденне викриття антинауко- 
вості і реакційності релігії і по- 
півщини є дуже важливою ділян
кою ідеологічної роботи.

Велику роль у пропаганді ма
теріалістичного світогляду і ви
критті релігії, яка служить цілям 
духовного поневолення людини, 
покликані відіграти лекції і бро
шури, що випускаються Това
риством для поширення політич
них та наукових знань Україн
ської РСР.

Привертає увагу лекція канди
дата філософських наук В. Про- 
коф’єва «Великі російські' вчені- 
природознавці у боротьбі з ідеа
лізмом і релігією», яка вийшла з 
друку. В ній автор простежує іс
торію боротьби російських учених 
з ідеалізмом і релігією. Починає
ться виклад з наукової діяльності 
Ломоносова —■ одного із заснов
ників російської матеріалістичної 
філософії і російського природо
знавства. Виступаючи проти ре
лігійно-містичних уявлень про 
світ як про щось раз назавжди 
дане, створене богом, Ломоносов

О ГЛЯД ПРЕСИ

торговельної
Серйозні недоліки мають місце 

в роботі редколегії. Вона слабо 
бореться за дійовість своїх висту
пів. Рівень критики в стінгазеті 
низький, більшість критичних 
матеріалів безіменна. І це тому, 
що редколегія не залучає до учас
ті в роботі газети широкий ав
торський актив, не розвиває смі
ливу, принципіальну критику.

Характерна в цьому відношенні 
стаття «Що з воза впало — те 
пропало». Темою для статті по
служив такий факт. Завідуючий 
магазином Я» 1 Крамарєв став на 
шлях розбазарювання продоволь
чих товарів. Не так давно він від
пустив з бази магазину для своїх 
приятелів велику кількість бо
рошна, рису, цукру і інших това
рів. В практиці його роботи це не
поодинокий випадок. Здавалося б, 
що редколегія виступить з гост
рою критикою проти цього. Але 
трапилось не так. Стінгазета, спів
чуваюче констатує: «...Крамарєв 
В. Ф. 8 років працював, не допус
кав розтрати і ось упав...мішок 
борошна через чорний хід... Разом 
з цим не стало і авторитету Кра
марева». І далі редколегія робить 
висновок, попереджаючи праців
ників кількох магазинів: «Ском
прометуєш себе і вже не повер
неш своєї доброї слави(?!): «Що 
з воза впало — те пропало».

В іншому номері редколегія 
вміщує список передових магази
нів. До передовиків редколегія 
віднесла і завідуючого магазином 
№ 3 Тульчинського. 1 тут же 
вміщує карикатуру на нього за 
те, що він приховує найбільш 
хідкі товари і відпускає їх для 
своїх родичів і знайомих з-під 
прилавка.

Наведені приклади свідчать 
про те, що редколегія не завжди 
вдумливо підходить до вміщува
них нею матеріалів.

Стінгазета мало приділяє ува
ги виробничим питанням. Про це 

на антирелігійні теми
відстоював ідею змінюваності і 
розвитку природи. Великий ро
сійський вчений у своїх творах 
боровся проти релігійних забобо
нів, викривав реакційну роль ду
ховенства.

Матеріалістичні традиції Ломо
носова сприйняв і продовжив Ра
ді щев, який є родоначальником 
революційно-визвольної думки в 
Росії. Як і Ломоносов,він доводив, 
що релігія завжди була гальмом 
науки і прогресу.

Докладно спиняється автор на 
діяльності революціонерів-демо- 
кратів Бєлінського, Герцена, Чер- 
нипііевського, Добролюбова, які 
виступали проти ідеалізму і міс
тики, вказували на шкідливість 
і реакційність релігії.

Автор брошури підкреслює, що 
передові, матеріалістичні ідеї ро
сійських революціонерів-демокра- 
тів підготовили благодатний 
грунт для розвитку прогресивної 
російської науки, яка завдала від
чутного удару по релігійно-ідеа
лістичній ідеології. Цілковита не
спроможність релігійних уявлень 
про оточуючу нас природу науко
во доведена в роботах Менделєєва 
і Мєчнікова, Тімірязєва і Мічурі- 
на, Сєченова і Павлова. В броіпу- 
рі-лекції у стислій формі викла
дені матеріалістичні погляди кож
ного з цих учених, що прославили

організації
свідчить такий приклад. В трав
ні цього року завідуючий мага
зином X» 41 Крамар допустив 
продаж пшона по завищених ці
нах (пшоно другого сорту прода
валось по ціні першого сорту). 
Такі ж випадки мали місце і в ін
ших магазинах. Слід було споді
ватися, що стінгазета осудить та
кі ганебні явища, створить нав
коло цього громадську думку. 
Але редколегія відмовчалась.

В чому ж причини того, що 
стінгазета «За культурну радян
ську торгівлю» слабо справляє
ться з поставленими перед нею 
завданнями?

Відповідь на це запитання дає 
сама стінгазета. В одному з номе
рів редколегія вмістила замітку 
«Як допомагають стінгазеті», в 
якій вона писала: «Партбюро ВРП 
закріпило т. Крамарева В. Ф. до 
редколегії стінгазети для прак
тичної допомоги... Жодної замітки 
він не написав в стінгазету за 
весь період і нічим практично не 
допоміг в роботі редколегії.

Але що говорити про т. Кра
марева, коли і члени партбюро 
тт. Доценко, Соловйов та і секре
тар партбюро т. Александров ні
чого не пишуть в стінгазету і не 
реагують на її сигнали».

Це було майже рік тому. Але 
ніяких змін не сталося. Партбюро 
ні разу не слухало питання про 
роботу редколегії, не було жодно
го випадку, коли б партбюро об
говорило замітку, вміщену в стін
газеті.

З таким ставленням партбюро 
до стінгазети далі миритись не 
можна. Слід вжити заходів, щоб 
стінгазета «За культурну радян
ську торгівлю» стала бойовим по
мічником парторганізації в бо
ротьбі за виконання рішень пар
тії і уряду про заходи дальшого 
розвитку радянської торгівлі.

російську науку і дуже багато 
зробили для викриття релігії.

Значний інтерес являє також 
випущена Товариством стеногра
ма публічної лекції кандидата 
філософських наук Г. ІІлатонова 
«Боротьба К. А. Тімірязєва проти 
ідеалізму і релігії». Лекція зна
йомить читачів з тими величез
ними відкриттями російського 
вченого в галузі природознавства, 
які стали гострою зброєю в бо
ротьбі проти ідеалізму, мракобіс
ся і попівщини. Наукові праці і 
експерименти Тімірязєва і зараз 
допомагають нам краще пізнати 
життя на землі, служать справі 
боротьби проти релігійних пере
житків у свідомості людей, спра
ві формування правильного нау
кового світорозуміння.

Дохідливою мовою написана й 
брошура В. Соколова «Реакційна 
суть релігійних обрядів і свят». 
Розповідаючи про походження ре
лігійних обрядів і свят, автор пе
реконливо показує їх шкоду. 
Релігійні обряди, робить ціл
ком правильний висновок автор 
брошури, суперечать всьому на
шому укладові життя, інтересам 
радянських людей. Це — пере
житки минулого, з якими необхід
но рішуче боротися.

Напередодні нового навчального року
На Україні йде діяльна підго

товка до нового навчального року. 
При активній допомозі громад
ськості закінчується ремонт і 
благоустрій шкільних будинків, 
інтернатів, квартир учителів, за
возиться паливо. В Дніпропетров
ській, Рювенській, Сталінській та 
інших областях республіки від
криються двері десятків нових 
шкіл, збільшиться число восьмих- 
десятих класів.

Міністерство освіти Україн
ської РСР завершило комплекту
вання шкіл кваліфікованими кад
рами. На роботу в школи направ
лено понад 15 тисяч учителів з 
вищих і середніх педагогічних 
учбових закладів, проведено знач
ну роботу по перепідготовці педа
гогічних кадрів.

У школах Чернівецької, Терно
пільської і ряду інших областей 
устатковано сотні нових хіміч
них, фізичних, біологічних нав
чальних кабінетів, розширено 
пришкільні навчально-дослідні ді
лянки. Шкільні кабінети попов
нились наочним приладдям, час
тина якого виготовлена силами 
самих учнів. При всіх сільських 
школах Станіславської області 
відведено ділянки для практично-

Нанал Північний
За рішенням уряду почалося 

будівництво великої гідротехніч
ної споруди — каналу Північний 
Донець—Донбас. Нова магістраль 
дасть воду донецькій промисло
вості і містам, збільшить водні 
ресурси Сталінської області в два 
—три рази.

І тепер цей індустріальний 
край одержує величезну кількість 
води з численних водопроводів, 
прокладених у роки п'ятирічок. 
Але потреби басейну великі і зро
стають вони рік у рік. Поруч з 
новими підприємствами вироста
ють нові міста і селища. Тільки 
комбінат «Сталіншахтобуд» будує 
зараз 100 селищ. У кожному но
вому будинку — центральне опа
лення, ванна. В донецьких перед
містях насаджуються нові сади, 
розширяються площі городів, 
створюються тепличні господар
ства. Все це потребує багато води.

Величезні зростаючі потреби у 
воді покликаний задовольнити ка
нал. Він візьме свій початок біля 
селища Райгородок, Слов’янського 
району, дасть воду Краматорську, 
Дружківці, Костянтинівні, Єнакі- 
єво, по трубах потече під шахтар
ською Горліівкою і вийде у вер
хів’я ріки Кальміус коло станції 
Ясйновате. Звідси — рукою по
дати до столиці Донбасу — міста 
Сталіне і його сусіда — індустрі
ального міста Макіївки. 

В Тамбовській області на річці Вороні створюється сітка 
державних сільських гідроелектростанцій, обслужуючих колгоспи. 
Вже збудовані три електростанції.

На знімку: Солдатчинска сільська гідроелектростанція по
тужністю 290 кіловат на річці Вороні. Прескліше ТАРС.

го навчання і роботи учнів по 
вирощуванню сільськогосподар
ських культур, обладнані спор
тивні площадки.

Активну допомогу школам по
дають шефи. Багато з них не 
тільки провели капітальний ре
монт усіх приміщень, але забез
печили школи паливом, устатку
вали слюсарню, токарню, столяр
ні іі електромеханічні майстер 
Енергетики Криворізької рц^и,- 
ної електростанції імені Ілліча 
виготовили для підшефної серед
ньої школи № 49 генератор по
стійного струму, набір електро
вимірювальних приладів, різні 
слюсарні інструменти. Комбінат 
«Сталінвугілля» виділив у не. 
ряджений середньої школи № '54 
в місті Сталіно діючі моделі ву
гільних комбайнів, скребкового 
конвейєра, бурильні і відбій.іі 
молотки, зразки іншої техніки, 
яка застосовується в донецьких 
шахтах.

Учбово-педагогічне видавниц
тво «Радянська школа» закінчи
ло випуск підручників для шкіл 
республіки. Видано 106 назв 
книг загальним тиражем 25 міль
йонів 600 тисяч примірників.

(РАТАУ).

Донець—Донбас
Новий канал — це не тільки 

125 кілометрів його русла. Це 
великий і складний комплекс во
доймищ, насосних і розподільних 
станцій, напірних трубопроводів і 
багатьох інших споруд. Це також 
13 розподільних споруд і 200 кі
лометрів сталевих, залізобетопних 
і азбоцементних водопроводів, які 
несуть воду по відгалуженнях у 
містах.

Будівники мають виконати ве
личезний обсяг робіт. Вони по
винні вийняти і насипати близь
ко 20 мільйонів кубометрів зем
лі, укласти півтора мільйона ку
бометрів бетону і залізобетону. 
Для цього будівники одержують 
90 екскаваторів, багато десятків 
тракторів, бульдозерів, скреперів 
і земснарядів, тисячу автомашин.

На трасу каналу вже вийшли 
загони геологів, гідрогеологів і 
працівників багатьох інших спе
ціальностей. Вони ведуть розвід
ку траси. Почалось будівництво 
жилих селищ.

...Мине чотири роки, і води 
Північного Донця одержать не 
тільки міста. Вона наповнить рі
ки, що пересихають літом, стави, 
і їх зелені тінисті береги ста
нуть прекрасним місцем відпо
чинку трудівників Донбасу— чу
дового краю вугілля і металу.

(РАТАУ).
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Соціалістичне змагання на честь Дня шахтаря

За технологічним графіком
Розповідь начальника транспортно-відвального моста Семенівського вуглерозрізу 

П. ПАТЮКОВА
Другий місяць працює колек

тив транспортно-відвального мос
та за технологічним графіком.

Перехресний посів озимини

Цим графіком передбачений весь 
процес роботи. В його норматив 

лть виконання плану на 120 
^|^,ентів.
__ >Дри здійсненні графіка кожний

робітник знає скільки він одер
жить заробітної плати. Все це
стимулює механізаторів краще 
працювати, повніше використати
потужності агрегату, нарощувати 

/-темпи. В липні ми дали 127,8 
Процента плану.

Високопродуктивна праця за
безпечила добрі заробітки. Так, 
машиніст моста т. Крайній в лип
ні одержав понад 6 тисяч карбо
ванців, т. Шарков—більше 5 ти
сяч, слюсар - змащувальник 
т. Овчинников — 3 тисячі карбо
ванців.

Колектив нашого розрізу не 
справляється з плапом. З початку 
року він заборгував десятки ти
сяч тонн вугілля. Це сталося го
ловним чином через відставання 
вскриші, відсутність вугілля, го
тового до виймання.

Перед намп стоїть відповідаль
не завдання: створити вугільни
кам фронт робіт, дати їм можли
вість не тільки тепер, але й 
взимку працювати чітко, ритміч
но. Розуміючи це, гірники докла
дають всіх сил, щоб день у день 
випереджувати графік.

Значні успіхи приносить нам 
дійове соціалістичне змагання. 
Машиніст Олексій Крайній якось 
дав 14.800 кубометрів породи на 
зміну. Це заділо, як кажуть, за, 
живе Петра Шаркова. Через день 
він перекрив досягнутий показ
ник, давши вскриші до 16 тисяч

Колектив цегельного заводу 
№ 1 Димитровськюго тресту дос
троково виконав восьмимісячну 
виробничу програму і дав додат
ково до плану 1 мільйон 200 ти
сяч штук цегли.

Трудівники підприємства ус

кубометрів. Таким чином щого
динна проектна потужність ек
скаватора ДС-1500 перевищена.

Дні трудової вахти на честь 
шахтарського свята сповнені ба
гатьма прикладами творчої праці. 
Як правило, машиністи ведуть 
вскришу вздовж вибою. Тов. 
Крайній інакше організував спра
ву—почав вибирати породу окре
мими секторами. В результаті 
протягом зміни зберігає півгоди
ни робочого часу і додатково вий
має тисячу кубометрів грунту.

На продуктивність праці нега
тивно впливала відсутність при
ладів, які б визначали кількість 
виданої па транспортерах поро
ди. Екскаваторник т. Шарков 
сконструював лічильник. Тепер 
ведеться облік щогодинної роботи 
машини.

Помічник машиніста екскавато
ра Василь Дудник запропонував 
зробити пристрій для очистки 
бункера від налипання грунту. 
Завдяки здійсненню цієї пропози
ції різко збільшилась продуктив
ність агрегату. Наведу такий 
факт. Якщо раніше за зміну ек
скаватори давали 2 тисячі кубо
метрів, то зараз —8.500.

Хорошу ініціативу виявив по
мічник машиніста моста Микола 
Бережний. Новатор вніс пропози
цію встановити на передвідваль- 
пому бункері жолоб з транспор
терної стрічки, замість громіздко
го металевого. Це вдвічі збільши
ло продуктивність другого від
вального транспортера.

Колектив гірників дружний, 
згуртований. Він впевнено йде 
вперед, добивається виробничих 
досягнень. Проте ми не маємо пра
ва заспокоюватись на успіхах.

Восьмимісячний план—достроково
пішно здійснюють взяті соціаліс
тичні зобов’язання. До Дня шах
таря ми завершимо дев’ятимісяч
ний план.

У змаганні відзначаються фор
мувальні бригади, якими керують 
тт. Бельмович і Мельник. Змінні 

Вимоги зростають і ми повинні 
йти в ногу з життям, поліпшува
ти свою роботу, усувати перешко
ди, які зустрічаються на шляху. 
А їх чимало.

Вчора і позавчора транспорт
но-відвальний міст стояв на пла
новому ремонті. І ось можна було 
спостерігати факти непродуктив
ного витрачання часу. Люди 
прагнули виконати наряд швидко 
і доброякісно, але не завжди ма
ли можливість це здійснити: не- 
вистачало інструменту, матері
алів.

Про поліпшення матеріально- 
технічного постачання давно 
йдуть розмови. Однак трест 
«Олександріявугілля» ніяк іие 
спроможеться вирішити цього 
важливого для нас питання.

Колектив розрізу зобов’язаний 
безумовно виконувати державний 
план видобутку вугілля й вскри
ші породи. Він мобілізує сили, 
енергію, резерви—їх у нас дуже 
багато — для того, щоб добитись 
крутого піднесення темпів, забез
печити чітку роботу всіх діль
ниць.

Однією з важливих умов поліп
шення діяльності підприємства 
є широке впровадження прогре
сивних методів праці, поширення 
передового досвіду.

Ми знайшли вірний шлях 
збільшення вскриші породи —за
стосували технологічний гра
фік. Якщо на всіх дільницях і 
агрегатах розрізу будуть енергій
но боротись за повне використан
ня потужної техніки, то колек
тив подолає відставання, зуміє 
вийти в ряди передовиків.

завдання вони виконують на 120 
—125 процентів. Високопродук
тивно працюють вивантажники 
цегли з печі Олексій Барабан, 
Іван Лук’яненко і багато іншії/.

В. САХАЦЬКИЙ/ 
директор цегельного заводу № 1.

Широко розгорнулося соціаліс
тичне змагання серед механізато
рів тракторної бригади Івана 
Харченка, яка обслужує колгосп 
ім. Калініна.

Успішно закінчивши збирання 
хліба, вони з перших днів осін
ньої сівби змагаються за достро
кове її завершення.

На основі передової агробіоло
гічної науки тут сівбу озимих 
провадять перехресним способом.

На сівбі працює три тракторні 
агрегати. В тісній взаємодії з

На піднесенні
З великим піднесенням при

ступили хлібороби колгоспу імені 
12-річчя Жовтня до осінньої сів
би. Вони прагнуть в стислі стро
ки в добре підготовлений грунт 
посіяти озимину.

За кілька днів тут уже посія
но понад 120 гектарів пшениці 
та жита.

Добре працює агрегат з двох 
тракторних і однієї кінної сівал

ЗВЕДЕННЯ
райпланкомісії про хід посіву озимих, закладки силосу, 

оранки на зяб станом на 20 серпня 1954 року 
(в процентах до плану).

колгоспи

ім. 18 партконференції 
ім. Калініна 
ім. Будьонного 
.Заповіт Леніна" 
ім. Сталіна (Ворошиловка) 
ім. Жданова
ім. 12-річчя Жовтня
ім. Ворошилова
ім. Володимира Ульянова 
ім. 19 з’їзду КПРС 
ім. Рози Люксембург 
ім. Сталіна (Бандурівка) 
ім. Леніна (Протопопівка) 
„Шлях до комунізму" 
ім. 18 з'їзду ВКП(б) 
ім. Карла Маркса 
ім. Енгельса 
„Прапор комунізму" 
ім. Молотова 
ім. Хрущова 
ім. Леніна (місто) 
.Комунар"
По Олександрійській МТС
По Користівській МТС
По району 

рільничими бригадами тракторис
ти Дмитро Кудрявенко та Воло
димир Руденко трактором «ДТ- 
54» кожний день засівають по 
45—50 гектарів. їх приклад 
наслідують і інші. З плану 400 
гектарів механізатори на 21 
серпня засіяли 180 гектарів. При 
такій організації праці колгосп 
завершить осінню сівбу за 6 ро
бочих днів на високому рівні 
агротехніки.

В. РУДЕНКО,
колгоспник.

ки на зчепі з трактором «ХТЗ- 
НАТІ».

Трактористи Григорій Васи- 
ленко, Микола Горбов та колгосп
ниці, які обслужують агрегат, 
Ольга Шатравка, Ганна Баранів- 
ська засівають за день по 50 гек
тарів при нормі 40.

Одночасно проходить оранка 
йа зяб. Якість роботи механіза
торів відмінна.

І. СТРИЖАК, колгоспник.

» £ О■ Я 
и

я2 =
о 
я ° я■Я т 

О я 2 в 5 я к и о
вЯ <о 
£•к О п

45 113 _
34.6 55 13
16.8 31 _
16.7 23 11
16 27 1.7
15 18 —
14 25 1
13 37 7.6
10.8 24 —
9.8 16 2.6
9.4 24
8 38 17.9
6.2 33 26.5
5.2 22 7.9
5.3 23 5.6
5 15 5
3.7 24
3.1 29 24.9
2.3 9 _
1.4 14 2.8
1 35 —

— 53 1.7
10.6 29 3.3
8.2 31 10.7
9.5 ЗО 6.8

БУДОВИ ІТЯТОЇ ГГЯТИРІЧКИ

ХЕРСОНСЬКИЙ ТЕКСТИЛЬНИЙ КОМБІНАТ
За півтора кілометра від Херсо

на, на дніпровських кручах, ви
сочать корпуси цехів і складів 
консервного заводу імені Сталіна, 
димлять труби скляного заводу, 
стоять одягнуті в зелень кварта
ли робітничого селища. Все це 
було створено в роки першої п’я
тирічки.

Між цим заводським районом 
і Херсоном ще зовсім недавно був 
величезний пустир. Тепер тут, на 
площі понад 100 гектарів, будує
ться Херсонський текстильний 
комбінат. Споруджуються багато
квартирні жилі і культурно-побу
тові будинки в селищі текстиль
ників. Уже діють бетонний завод 
та інші підсобні підприємства. 
Високо в небо піднявся металевий 
каркас будинку теплоелектро
станції — майбутньої енергетич
ної бази комбінату.

В центрі будівельної площадки 
розташована дільниця будівниц
тва першої прядильно-ткацької 
фабрики, на якій зосереджені ос

новні сили будівельників і по
тужна техніка.

— Херсонський текстильний 
комбінат, — розповідає керівник 
будівництва лауреат Сталінської 
премії т. Бахметьєв, — одне з ве
ликих підприємств легкої проми
словості, споруджуваних у п’ятій 
п'ятирічці. Він складатиметься з 
двох прядильно-ткацьких фабрик, 
обробної фабрики і ряду допоміж
них цехів. Виробничі площі ком
бінату займуть близько 250 ти
сяч квадратних метрів.

З бавовни, вирощеної в пів
денноукраїнському степу, комбі
нат щороку вироблятиме близько 
ЗО тисяч тонн пряжі і 100 міль
йонів метрів красивих, міцних 
тканин, таких, як шотландка, 
тик-ластик, вельвет-корд, халат
ний жаккард, байка та інші. Річ
на продукція комбінату в 3,5 ра- 
за перевищить продукцію всіх 
діючих зараз на Україні бавовня
них підприємств.

Будівництво фабрики почато 
півтора роки тому. З перших днів 

будівництва застосовується по
точний метод роботи. Впроваджен
ня потоку дозволило виконати 
всі будівельні процеси комплекс
но, зміцнило взаємозв’язок бригад, 
підвищило їх продуктивність.

Кілька місяців тому передові 
бригади тт. Мальчикова, Нереті- 
на, Дускалієва, Сергєєва, Петра- 
щака, наслідуючи приклад будів
ників Каховського гідровузла, 
виступили ініціаторами соціаліс
тичного змагання за виконання 
всііх будівельно-монтажних робіт 
за ущільненим графіком. їх під
тримала партійна організація. 
Змагання стало масовим. В ході 
його всі бригади вдосконалюють 
методи праці і добиваються вико
нання норм на 180—200 процен
тів.

Масштаби і темпи робіт на спо
рудженні комбінату безперервно 
зростають. З ранку і до пізнього 
вечора на будівельній площадці 
світяться електрозварювальні зір
ниці, рокочуть мотори екскавато
рів, бульдозерів, автокранів, сту

котять відбійні молотки. Дедалі 
чіткіше вирисовуються контури 
прядильно-ткацької фабрики, що 
займає площу в 19 гектарів.

Почато монтаж основного устат
кування фабрики, яке поставляє
ться колективами підприємств 
Москви, Ленінграда, Пензи, .Таш- 
кента й інших міст. Досконале 
устаткування, встановлюване на 
комбінаті, дозволить повністю ме
ханізувати і автоматизувати весь 
технологічний процес випуску 
тканин. Продуктивність цього ус
таткування буде на 25 процентів 
вища, ніж на існуючих тепер пе
редових текстильних підприємст
вах країни.

Зусиллями партійної організа
ції створений і вихований вели
кий і дружний колектив, в якому 
працюють представники багатьох 
національностей, люди різних ві
ків і кваліфікацій. Російський му
ляр Опанас Мальчиков і україн
ський тесляр Григорій Баклан, 
грузинський інженер Зураб Тата- 
рашвілі і молодий технік Людмила 
Раковська, як і всі будівельники, 
становлять єдину дружну сім’ю.

Велика робота провадиться по 
підготовці кадрів експлуатаційни

ків. 80 херсонських юнаків і дів
чат навчаються в Івановському і 
Серпуховському технікумах тек
стильної промисловості. Перша 
група учениць-прядильниць на
правлена в грузинське місто Горі 
на навчання в школі фабрично- 
заводського навчання. Понад 120 
чоловік проходять практичне нав
чання на діючих підприємствах 
країни. На комбінаті завершуєть
ся будівництво місцевої школи 
учбово-заводського навчання тек
стильників. Для передачі багато
річного досвіду в Херсон приїдуть 
З" різних кінців країни висококва
ліфіковані текстильники.

Недалекий той час, коли на 
Херсонському прядильному комбі
наті почнуть працювати тисячі 
моторів, десятки тисяч веретен, 
сотні ткацьких верстатів. Суціль
ним потоком піде текстильна про
дукція на задоволення запитів і 
потреб радянських людей. Думка
ми про це живуть сьогодні буді
вельники і майбутні експлуата
ційники, колгоспники і робітники 
радгоспів, які вирощують на пів
дні України бавовну.

А. БОГМА.
м. Херсон.
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Куточок сатира і гумору
„Заспокоїла"Відкритий лист

керуючому трестом „Олександріявугілля" 
Г. В. Альошину

Вельмишановний Георгію Вік
торовичу!

Вам, мабуть, ніколи не доводило
ся стояти біля колонки, де люди 
воду беруть. Бо якби хоч хвилин 
з десяток побули там, то волосся 
на Вашій голові дибом стало б.

Що тільки там про Вас злі 
язики не говорять! Одні кажуть, 
що Альошин багато обіцяє, а ма
ло робить; інші говорять, що Ви 
взагалі не дбаєте про людей, а 
ще інші називають Вас (пробач
те за вираз)... бюрократом.

І все це через «дрібниці». Прий
де людина до колонки, постоє з 
порожнім відром, та так, несоло
но хлиснувши, іі повертається до
дому. А тоді сідає за стіл та й 
пише: «Коли лі буде на селищі 
Перемога вода? Дайте в газеті 
відповідь на це запитання!».

Таких листів, Георгію Вікто
ровичу, надходить до нас ого-го 
скільки! А що лі будемо на 
них відповідати?

Отут іі давайте, за Вашим влас
ним виразом, «поведемо чоловічу 
розмову».

—У чиєму віданні водопровід? 
Ви скажете: «Тресту «Олексан- 
дріявугілля».

Маятник хитається
Будівельне управління, яким керує т. Беренштам, 

здає житлові будинки з великими недоробленостями. За 
це він неодноразово піддавався гострій критиці. І кож
ного разу т. Беренштам на словах визнає критику, а прак
тичних заходів не вживає.

Майже місяць тому був зданий в експлуатацію 
житловий будинок по вулиці Семашко, № 63. А електро
освітлення і до цього часу в ньому немає, хоч т. Берен
штам і обіцяв зробити це наступного дня.

Від його обіцянок в квартирах електролампи поки 
що не горять.

(З листа в редакцію).

Незавидна сталість.
Рис Є. Щеглова.

Хамелеон
Кирило Суглоба на службу 

прийшли.
— Офелія! —крикнув він грубо. 
Ввійшла секретарка.—Ви вчора 

були%
На зборах в робочому клубі? 
Коли секретарка сказала:

«Була», 
На крісло вказав їй Суглоба. 
—Чи там хто не ляпав з 

трибуни, бува,
Відносно моєї особи?.. 
—Казали, що ви із людьми 

нелюдим
І грубим говорите тоном, 
А ось із начальством... ну, 

словом одним,
Назвали вас... хамелеоном. 
Суглоба такого стерпіти не

міг,—

—А керує цим трестом хто? 
Скажете: — «Я».

—А хто відповідає за те, що 
часто і густо водопровід псує
ться і в ньому води нема?

І завжди, як тільки заходить 
про це мова, Ви дипломатично 
промовчуєте своє звичне «Я» і 
починаєте звалювати, як кажуть, 
«з хворої голови на здорову».

Ні. Так діло на цей раз не вий
де! Вам доведеться набратись 
сміливості та й сказати, що в 
цьому винен не хто інший, як сам 
«Я» (тобто Альошин). Але одно
го визнання замало. Ще треба 
буде й порядок навести, щоб вода 
бігла для всіх і в будь-який час 
доби.

Так ми й з’ясували, що за во
допостачання в місті іі селищах 
відповідати будете Ви, Георгію 
Вікторовичу.

А коли прочитаєте цього лис
та, не лютуйте, не розпалюйтесь 
і не гнівайтесь. Краще запаліть
ся турботою про людей.

Кланяємось, шлем низенький 
уклін і чекаємо на цей раз діло
вої відповіді.

Як крилами півень, лопоче: 
—Та я їх зігну у баранячий 

ріг...
Та я їм... що більш не захочуть... 
Суглоба повісив піджак на 

стілець
й відкрив в кабінеті квартирку. 
В сорочці ривком розстебнув 

комірець
І зло в усі сторони зиркав. 
—Я їм покажу, як обмови 

плести...
Подумаєш!.. Критики!.. 

Чехов!.. —
В кулак мимоволі стулились 

персти
й крізь зуби:—3 якого він 

цеху?..
І тут секретарка Офелія враз 
Внесла в його мислі поправку

В їдальні № 5 відділу ро
бітничого постачання (за
відуючий т. Нагорний), яка 
міститься в селищі Пере
мога, відвідувачів обслужу
ють неохайно, страву го
тують несмачну.

(Із листа в редакцію).

—У вас палець в супі... 
Не турбуйтесь—суп хо

лодний.
Рис. С. Чистякова.

Незвичайні 
пригоди

СКАРЖИВСЯ на свою долю за
лізний дах з будинку № 3 по вули
ці Клари Цеткін. Звернувся він 
до завідуючого міськкомунгоспом 
т. Глушка:

—Три роки тому обіцяли мене 
пофарбувати. Хоч і іржавів я, але 
терпів. А зараз урвався терпець. 
Погано Ви, т. Глушко, господарю
єте. І якщо мене не пофарбуєте 
ближчим часом, то до весни від 
мене і сліду не залишиться.

Сказав таке і пішов. А Глушко 
все міркує, чи варто звертати ува
гу на скарги даху.

* , **
РОЗТЯГНУВСЯ ремонт будин

ку № 2 по івулиці Партизанській, 
його ремонт розпочався ще в пер
шому кварталі цього року, а досі 
ні кінця ні краю йому не видно. 
Жителі цього будинку, які жи
вуть з дітьми майже півроку се
ред двору, оббили пороги рем- 
будконтори, але її начальник На- 
заров все поштує їх «завтраками».

* , **
ПРОПИВ батареї живлення від 

клубного радіоприймача завідую
чий Лікарівським сільським клу
бом Литвинов Іван, д зараз по
глядає на приймача, чи не вдас
ться за його рахунок похмели
тись.

*
БАРИШУЄ шкільними підруч

никами продавець Костянтинів- 
ського сільмагу Лапченко. Він 
розпродав родичам і знайомим 
16 підручників з української і ро
сійської мов для 4 класу, які були 
занаряджені для Занфирівської 
школи.

— Та він не працює, пробачте, 
у нас,

Він вчора приїхав із главку, 
—із главку?—Струснулись в 

Суглоби жижки...
Той півень, що був на початку, 
Зігнувся, зробився маленьким 

таким, 
Похожим на мокре курчатко. 
Піджак одягнув і на гудзики 

всі 
Ураз застебнувся Кирило. 
Квартирку закрив і тихесенько 

сів...
Суглобу, як видно, знобило.

Юрій КРУГЛЯК. 
(«Перець»),

Національне свято
Десять років тому, 23 серпня 

1944 р., Радянська Армія визво
лила румунський народ від фа
шистського ярма. На ознамену
вання цієї історичної події трудя
щі Румунської Народної Респуб
ліки щороку відзначають день 23 
серпня як велике національне 
свято.

Встановивши народно-демокра
тичний лад і ставши хазяїном 
своєї долі, румунський народ під 
керівництвом Робітничої партії за 
минулі десять років перетворив 
свою країну з напівколонії між
народного імперіалізму у вільну 
країну з розвинутою економікою 
і квітучою культурою.

Трудящі Румунської Народної 
Республіки, використовуючи ба
гатющий досвід Радянського Сою
зу і спираючись на його безкорис
ливу дружню допомогу, впевнено 
йдуть по шляху піднесення про
мисловості і сільського господар
ства, зростання матеріального дб- 
бробуту трудящих і розквіту 
культури.

За роки народної влади в Ру
мунії значно зріс обсяг промис
лового виробництва. В 1953 р. 
він був майже в два з полови
ною рази більший, ніж у 1948 р. 
Видобуток нафти в минулому ро
ці становив 9,3 мільйона тонн— 
майже на мільйон тонн більше 
найвищого видобутку нафти в 
старій Румунії. Безперервно роз
вивається машинобудування, 
створене в роки народно-демокра
тичного ладу. Тепер в Румунії ви
робляються нафтове, гірниче і 
будівельне устаткування, верста
ти, трактори, сільськогосподар
ські машини, електромотори, тур
біни, шарикопідшипники, устат
кування для текстильної і харчо
вої промисловості.

Промисловість Румунії, як і 
всіх народно-демократичних кра
їн, розвивається під благотворним 
впливом тісних економічних 
зв’язків країн миру, демократії і 
соціалізму. Яскравим проявом 
економічного співробітництва цих 
країн є введення в дію моста че
рез ріку Дунай, який зв'язав Ру
мунію і Болгарію прямим заліз
ничним і автомобільним сполу
ченням. Міст збудований румун
ськими і болгарськими робітника-

БОРОТЬБА З ПОВІДДЮ УХАНЯ
Як передає агентство Сіньхуа, 

місто Ухань (Китай) вже більше, 
як 35 днів наполегливо бореться 
з рікою Янцзи, яка розлилася.

Народні власті міста видали 
2.700 мільйонів юанів потерпі
лим від поводі в приміських райо

Гастролі Ворошиловградського російського 
драматичного театру

До міста Олександрії прибув на 
гастролі Ворошиловградський ро
сійський драматичний театр, 
який покаже вистави «Мера люб- 
ви» Ф. Вольного, «Анжело» Вік
тора Гюго, «Испанцьі» М. 10. 
Лєрмонтова та інші.

В складі колективу театру на
родний артист Української РСР 
Петро Вєтров, заслужений артист

Громадянин Яременко Григорій Сергійович, що проживає в 
селищі Димитрово, порушує справу про розторгнення шлюбу з гро
мадянкою Яременко Ніною Яковлівною, яка проживає в селищі Пе
ремога.

Справа розглядатиметься в народному суді 1-ї дільниці м. 
Олександрії.
 \

румунського народу
ми при братерській допомозі Ра
дянського Союзу, Угорщини, Че- 
хословаччини і Польщі.

В результаті дальшого зміцнен
ня союзу робітничого класу і тру
дящого селянства, що є основою 
міцності народно-демократичного 
ладу, завдяки величезній допомо
зі, яку подає держава селу, в Ру
мунії здійснюється неухильне 
піднесення всіх галузей сільсьі^ь 
го -господарства.

Однією з найважливіших по
дій в сільському господарстві Ру
мунії є створення соціалістичного 
сектора на селі. Тепер понад 280 
тисяч сімей трудящих об’єднали
ся на добровільних началах .в 
4300 колективних господарств,^»- 
товариств по спільному обробіт
ку землі. 220 машинно-трактор
них станцій допомагають румун
ським селянам механізувати про
цеси сільськогосподарського ви
робництва.

На основі рішень розширеного 
Пленуму ЦК Румунської робітни
чої партії, що відбувся в серпні 
1953 р., вживаються заходи до 
ліквідації відставання сільського 
господарства від розвитку про
мисловості, до збільшення ви
робництва сільськогосподарської 
продукції з тим, щоб добитися 
достатку продовольства і товарів 
народного споживання, підвищи
ти життєвий рівень трудящих.

На гранітній основі марксист
сько-ленінської ідеології розви
ваються наука і культура, які 
служать інтересам румунського 
народу.

Урочисто відзначаючи своє на
ціональне свято, трудящі Руму
нії ще тісніше згуртовуються 
навколо Румунської робітничої 
партії і народного уряду, зміц
нюють союз робітничого класу і 
трудящого селянства, укріплюють 
дружбу і співробітництво з наро
дами Радянського Союзу, Китаю і 
всіх країн народної демократії— 
могутнього табору миру, демокра
тії і соціалізму.

Український народ, як і всі 
трудящі нашої країни, вітає 
братній румунський народ в день 
його національного свята і бажає 
йому нових успіхів на шляху бу
дівництва соціалізму.

В. ПІТЕНКО.

нах. Люди, які втратили житла, 
розміщені в громадських будин
ках і в гуртожитках урядових ор
ганізацій. Багато жителів міста 
падали потерпілим свої будинки.

(ТАРС).

Української РСР Олександр Ко- 
жіеновський.

Перша вистава театру відбу
деться 22 серпня. Буде поставле
на п’єса Ф. Вольного «Мера люб- 
ви».

Театр виступатиме також перед 
трудящими робітничих селищ.

Редактор В. МАЛЕНКО.

Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 62,
БК—04542. Олександрійська міська друкарня Кіровоградського обласного управління культури, м. Олександрія, вул. Шевченка, 71. Зам. № 1674. Т. 5000.
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Благородна праця учителя високо ціниться радян
ським народом. Найважливіше і найдорожче довіряє 
він учителю—виховання підростаючого покоління май
бутніх активних будівників комунізму. Радянська дер
жава створює всі умови для того, щоб народний учи
тель зміг з честю виконати це почесне завдання.

Організовано розпочати
навчання

В нашій кра'іні створені всі 
умови для того', щоб діти ро
бітників, колгоспників, інте
лігенції — всіх трудящих 
М0Й7ІІ вільно здобувати осві- 
ту^табирати для себе будь- 
яку професію, могли стати 
повноцінними будівниками 
к омуніст  и ч.ного су сні л ьства.

Через кілька днів у вищих 
учбових закладах, технікумах 
і школах розпочнеться новий 
навчальний рік. За парти ся
дуть тисячі юнаків і дівчат, 
сотні тисяч радянських дітей. 
У відповідь на батьківське пі
клування Комуністичної пар
тії і Радянського уряду про 
навчання і виховання підрос
таючого покоління, наша мо
лодь докладає всіх своїх сил, 
щоб відмінно вчитися, краще 
оволодівати знаннями науки, 
культури 1 мистецтва.

У нашій країні поряд з чу
довими матеріальними умо
вами, які створені для роз
витку освіти, систематично 
вдосконалюється 1 сама сис
тема народної освіти. В цьо
му році Міністерство освіти 
Української РСР, керуючись 
директивами XIX з’їзду 
К-ПРС про перехід на загаль
ну середню десятирічну ос
віту 1 запровадження політех
нічного навчання, а також з 
метою усунення переобтяжен
ня учнів учбовою роботою, 
внесло у навчальні плани і 
програми початкових, семи
річних 1 середніх шкіл УРСР 
на 1954 — 55 навчальний рік 
ряд змін порівняно з попе
реднім навчальним роком. 
Одноразово школи попов
нюються новими досконалими 
підручниками, методичною 
літературою. Розширюються 
кабінети і лабораторії. Асиг
нування на ці потреби в цьо
му році зросли майже вдвоє.

Організовано починають 
свою роботу школи нашого 
міста й району. Переважна 
більшість з них у всеозброєн
ні зустрічає новий навчаль
ний рік. Шкільні приміщення 
добре відремонтовані, кабіне
ти і лабораторії поповнилися 
новими приладами 1 наочни
ми посібниками. Педагогічні 
колективи повністю уком
плектовані.

Слід відзначити старанну 
підготовку до навчання місь
ких шкіл 1, в першу чергу, 
другої, четвертої, першої се
редніх шкіл та ряду інших.

(Краще, ніж торік, зустрі
чають новий навчальний рік 
сільські школи. З допомогою

27 серпня-сесія міської Ради депутатів трудящих
Доводиться до відома депутатів міськради, що 27 серпня ц. р. 

об 11 годині ранку в залі завдань відбудеться XX сесія міської Ради 
депутатів трудящих.

„ Виконком міської Ради депутатів трудящих.

в школах
громадськості школи своєчас
но відремонтовані, повністю 
завезено паливо.

Проте в підготовці до но
вого навчального року є й іс
тотні недоліки. Головним з 
них є те, що школи не в пов
ній мірі забезпечені підруч
никами. Так, наприклад, шко
ли міста забезпечені підруч
никами на 80 — 90 процентів, 
сільські школи на 60 процен
тів. Це явно ненормальне ста
новище. Більше того, мають 
місце факти продажу підруч
ників не за призначенням, як 
це було в Костяитинівсьїкому 
сільмазі, коли підручники, 
занаїряджені для Занфирів- 
ської школи, розпродуються 
по знайомству, а до учніїв не 
доходять. З такими явищами 
миритись не можна.

Міський і районний відді
ли народної освіти, (завідуючі 
тт. Гідулянов 1 Тютенко) по
винні вжити всіх заходів, 
щоб в найближчий час школи 
були повністю забезпечені 
всіма необхідними підручни
ками, зошитами і канцеляр
ським приладдям.

Сьогодні розпочинають 
свою роботу серпневі наради 
вчителів, на пленарні засі
дання яких виносяться два 
питання: про заходи поліп
шення виховної роботи в 
школах і зміцнення дисциплі
ни учнів та про навчальні 
плани і програми школи на 
1954 — 55 навчальний рік. 
Після пленарних засідань 
працюватимуть секції район
них методоб’ єднань і пред
метних комісій учителів, 
класних керівників, директо
рів і завідуючих школами.

Увесь зміст роботи серп
невих нарад у цьому році 
визначається одним завдан
ням—у світлі вказівок XIX 
з’їзду КПРС про піднесення 
виховного значення радян
ської школи глибоко проана
лізувати стан виховної робо
ти в школах міста 1 району' і 
накреслити заходи поліпшен
ня виховної роботи та зміц
нення дисципліни учнів у на
ступному навчальному році.

Серпневі наради вчителів 
— важливий захід у спряму
ванні роботи шкіл у новому 
навчальному році 1 їх треба 
провести на високому ідейно- 
педагогічному рівні, скеру
вати сили вчителів на бороть
бу за нові успіхи в навчанні 
і комуністичному вихованні 
підростаючого покоління.

По нашій Батьківщині
ДО 50-РІЧЧЯ

З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 
М. О. ОСТРОВСЬКОГО

У вересні цього року минає 50 
років з дня народження видатного 
радянського письменника, учасни
ка громадянської війни М. О. Ос
тровського. Ця дата широко буде 
відзначена в містах і селах краї
ни. Створена комісія по проведен
ню цієї дати. До неї ввійшли пред
ставники Спілки радянських пись
менників СРСР, Міністерства куль
тури СРСР, ЦК ВЛКСМ та інших 
організацій.

До 50-річчя М. О. Островського 
виходять нові видання його творів. 
Поповнюються новими матеріала
ми меморіальні музеї М. О. Ос
тровського.

НА БУДІВНИЦТВІ 
СТАЛІНГРАДСЬКОЇ ГЕС
Напружена праця панує зараз у 

котловані під будинок Сталінград- 
ської ГЕС. Місяць тому будівники 
закінчили виймання землі з пер
шої черги котловане, а зараз тут, 
на глибині в 36 метрів, рівна пло
щадка, на яку завозяться пісок, 
гравій і щебінь. З них робиться 
фільтраційна подушка, на якій ле
жатиме фундамент будинку ГЕС. 
Перший кубометр бетону у фунда
мент будинку гідростанції буде ук
ладений 31 серпня — в четверті 
роковини з дня опублікування по
станови уряду про будівництво 
Сталінградської ГЕС.

ПРИЇЗД ЗАРУБІЖНИХ 
ГОСТЕЙ на всесоюзну 

сільськогосподар. 
СЬКУ ВИСТАВКУ

В Москву, на Всесоюзну сіль
ськогосподарську виставку, про
довжують приїжджати зарубіжні 
гості. На запрошення Міністерства 
сільського господарства СРСР 
прибула делегація із Саудівської 
Аравії. Приїхали також учасники 
Третьої сесії Комітету по сільсько
му господарству економічної комі
сії ООН для Європи — представ
ники Франції, Швейцарії, Голлан
дії, Болгарії, Румунії, Угорщини

Готуються до збирання кукурудзи
На колгоспних полях України 

достигає врожай кукурудзи. Пло
щі посіву цієї культури переви
щують два мільйони гектарів. 
Сільгоспартілі посііяли її пере
важно квадратно-гніздовим спосо
бом, що дозволило широко меха
нізувати обробіток міжрядь.

Зараз колгоспники і механіза
тори республіки розгорнули під
готовку до збирання врожаю. Ба
гато МТС одержали кукурудзозби
ральні комбайни. Тисячі зернових 
комбайнів устатковуються при
строями дніпропетровського меха
нізатора Компанійця, які дають 
можливість відокремлювати ка
чани кукурудзи від стебел і очи
щати їх. При цьому комбайнові 
агрегати переустатковуються так, 
що вся скошена маса одночасно 
подрібнюється і без додаткової 
переробки закладається в силосні 
башти і траншеї.

ОБРОБІТОК ГРУНТУ ЗА МЕТОДОМ 
Т. С. МАЛЬЦЕВА

Хлібороби і спеціалісти сільсько
го господарства Одеської області 
проявляють величезний інтерес до 
нової системи обробітку грунту, 
запропонованої колгоспним ученим 
лауреатом Сталінської премії Т. С. 
Мальцевим. У п’яти колгоспах зо
ни опорно-показової МТС імені 
Шевченка закладаються 100-гек- 
тарні дослідні ділянки з більш 
глибоким орним горизонтом. Поло

СТАЮТЬ ДО ЛАДУ ХАРЧОВІ ПІДПРИЄМСТВА

Харчова промисловість попов
нюється сотнями нових підпри
ємств. Стали до ладу 38 маслоси
роробних і молочних заводів. Вони 
збудовані в районах Кемеров
ської, Свердловської, Тюменської, 
Амурської та інших областей. Зда
ні в експлуатацію ковбасні заводи 
і цехи в Москві, Горькому, Орлі, 
Харкові та інших містах. М’ясо- 
жироврй цех пущений у Запоріж
жі. Нові холодильники споруджені

Москва. Учасники і екскурсанти Всесоюзної сільськогоспо
дарської виставки уважно вивчають досвід передових колгоспів, 
машинно-тракторних станцій і радгоспів, знайомляться з досягнен
нями сільськогосподарської науки.

На знімку: екскурсовод А. І. Радіонова на експонатній 
дільниці павільйону .Зерно" розповідає групі учасників виставки 
із Шуйського та Родниковського районів Івановської області про 
високоврожайну пшеницю .Московка", виведену лауреатом Ста
лінської премії В. Є. Писаревим.

Фото А. Стужина. Прескліше ТАРС.

Колгоспи Одеської області ма
ють нині зібрати в два рази біль
шу площу кукурудзи. Завдяки 
квадратно-гніздовій сівбі, механі
зованому обробіткові міжрядь та 
іншим прогресивним агроприйо- 
мам вирощено високий урожай 
цієї культури. В Саратському ра
йоні, де кукурудзяні плантації 
займають понад 10 тисяч гекта
рів, майже на кожному стеблі є 
по два качани вагою до 200— 
300 грамів кожний. Колектив 
першої Одеської МТС зобов'язався 
зібрати в обслужуваних колгос
пах весь урожай па площі чотири 
тисячі гектарів за два тижні. 
Комінтернівська, Чкаловська та 
інші МТС широко застосують на 
косовиці хедери — різальні апа
рати комбайнів на тракторній тя
зі. Такий агрегат щодня збирає 
18—20 гектарів. Крім сотень пе

вина буде засіяна озимою пшени
цею. Решта ореться під зяб для 
весняної сівби просапних культур.

У багатьох МТС області агроно
ми, інженери, механізатори у спів
дружності з колгоспними новато
рами вивчають прогресивні методи 
обробітку грунту і сівби для дифе
ренційованого застосування їх у 
місцевих умовах.

в Сталіне, Улан-Уде, Іркутську, 
Коврові.

Найближчим часом повинні всту
пити в дію молочні заводи в Дні
пропетровську і Ялті, м’ясожирові 
підприємства в Полтаві і Одесі. 
М’ясоконсервні заводи будуються 
в Алма-Аті і Кишинові. Закінчує
ться будівництво м’ясокомбінату в 
Караганді.

(РАТАУ).

реустаткованих зернових комбай
нів «Сталінець-6», на полях кол
госпів вперше працюватиме близь
ко 80 кукурудзозбиральних ком
байнів «КУ-2».

Більше тисячі гектарів займа
ють посіви кукурудзи в колгоспі 
імені Леніна, Мукачівського райо
ну, Закарпатської області. В ми
нулому році кожний гектар дав 
тут по 43 центнери зерна, а на 
ділянці Героя Соціалістичної Пра
ці Ганни Ладані — по 94,5 цент
нера. В цьому році в цілому по 
колгоспу середній урожай куку
рудзи має бути не менш як 80 
центнерів з гектара. В бригадах 
уже розроблені плани збирання.

Готуються до механізованого 
збирання врожаю в Сумській, Чер
нігівській, Тернопільській та ін
ших областях республіки.

(РАТАУ).
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Важлива умова індустріалізації будівництва Висока продуктивність
В містах і селах нашої неосяж

ної країни провадиться величезне 
своїм розмахом і масштабами бу
дівництво. Стають до ладу нові 
заводи і фабрики, зводяться нові 
міста, трудящі одержують все 
більше і більше жител і культур
но-побутових закладів, значні бу
дівельні роботи здійснюються на 
селі.

На Україні, одній з шістнадця
ти радянських республік, нині 
споруджується понад 270 підпри
ємств легкої, харчової і місцевої 
промисловості. Обсяг державних 
капітальних вкладень у першому 
півріччі 1954 року по республі
канському господарству Україн
ської РСР становив 156 процен
тів до відповідного періоду мину
лого року. На 65 процентів зріс 
за цей час обсяг капіталовкладень 
у житлове будівництво.

Щоб виконати гігантську про
граму нового будівництва, наші 
будівельники повинні рішуче від
мовлятися від застарілих методів 
будівництва, сміливо і впевнено 
переводити будівельну справу на 
міцні індустріальні рейки.

В директивах XIX з’їзду КПРС 
по п’ятому п’ятирічному плану 
підкреслювалася потреба більш 
рішуче впроваджувати в галузі 
міського і промислового будівни
цтва нові прогресивні стінові ма
теріали, збільшуючи виробництво 
шлакобетонних і бетонних вели
ких блоків. З'їзд вимагав значно 
збільшити випуск нових високо
якісних опоряджувальних і обли
цьовувальних будівельних матері
алів, деталей і конструкцій завод
ського виготовлення з кераміки, 
гіпсу, бетону й залізобетону, що 
сприяють дальшій індустріаліза
ції будівництва, знижують його 
вартість- і поліпшують архітек
турно-будівельні й експлуатацій
ні якості будинків і споруд.

На виконання директив XIX 
з’їзду партії, на дальшу індустрі
алізацію будівництва спрямована 
опублікована вчора постанова 
Центрального Комітету КПРС і 
Ради Міністрів Союзу РСР «Про 
розвиток виробництва збірних за
лізобетонних конструкцій і дета
лей для будівництва».

Практика будівництва в Ра
дянському Союзі переконливо до
вела, що у нас є досить кваліфі
кованих кадрів інженерів-кон- 
структорів, досить техніки і сиро
вини для того, щоб відмовитися 
від застосування застарілих тех
нічних рішень, які передбачають 
використання металу і дерева. 
В багатьох містах, в тому числі і 
на Україні, зведені нові будинки 
і споруди, де замість металевих 
конструкцій і дерева з успіхом 
використані залізобетонні кон
струкції і деталі. Це зберегло кра
їні чимало металу й лісу, приско
рило і здешевило будівництво. 
Ось переконливі цифри: споруда 
із збірних конструкцій вимагає 
вчетверо менше трудових затрат, 
ніж споруда з монолітного залізо
бетону; па одноповерхові промис
лові будинки, зведені з допомогою 
залізобетонних конструкцій, іде 
вдвоє менше металу, ніж звичай
но. До цього треба додати вели
чезний ефект щодо збільшення 
довговічності і вогнестійкості 
споруд.

Два дні тривали гастролі Став
ропольського крайового театру 
музичної комедії. З успіхом прой
шла вистава «Фіалка Монмарт
рі», яку відвідало понад 1000

Але, незважаючи на те, що за
стосування збірних залізобетон
них конструкцій у промисловому 
і житлово-цивільному будівництві 
дав можливість економити метал, 
скорочує витрату лісових матері
алів, забезпечує підвищення про
дуктивності праці і темпів будів
ництва, виробництво цих кон
струкцій і впровадження їх у бу
дівництво розвиваються незадо
вільно.

Не технічна відсталість, а інер
тність і косність будівельних та 
проектних організацій приводить 
до того, що й досі порушуються 
обов'язкові правила економного 
витрачання металу, що при спо
рудженні жилих будинків міжпо
верхові і горищні перекриття в 
більшості випадків роблять дере
в’яні, застосовуючи деревину під
вищеної вологості, що приводить 
до її загнивання і до непродук
тивних витрат на ремонт і заміну 
дерев’яних конструкцій.

Практика довела, що є чимало 
шляхів прискорення і здешевлен
ня будівництва, але використо
вується такий досвід незадовіль
но. Можна, зокрема, згадати, що 
хоч трести «Криворіжбуд» і «За- 
поріжбуд» практично довели 
значні переваги полігонного спо
собу виготовлення збірних залізо
бетонних конструкцій в умовах 
будівельних площадок, цей досвід 
не пропагується і не поширюєть
ся. Відстають науково-дослідні ро
боти в галузі високоміцних бето
нів і нових конструктивних рі
шень для промислових будинків, 
а також окремих конструктивних 
елементів. Низькі ще темпи спо
рудження нових заводів залізобе
тонних виробів.

Постанова ЦК КПРС і Ради 
Міністрів СРСР намічає широку 
програму заходів для ліквідації 
недопустимого відставання в роз
витку виробництва і застосуванні 
збірних залізобетонних конструк
цій і деталей в житловому, про
мисловому і сільському будівниц
тві. Вона показує, як справді ши
роко можна впроваджувати ці 
конструкції і деталі. В промисло
вому будівництві — це колони, 
балки, елементи ферм, панелі по
криттів, перекриттів і стін, фун
даменти, огорожі, коробки вікон
них прорізів і т. д. Це збірні за
лізобетонні прольотні споруди 
мостів, пасажирські і товарні 
платформи і опори контактної сіт
ки у транспортному будівництві. 
Це — вироби десятків назв, що 
можуть з успіхом використовува
тись на спорудженні житлово-ци
вільних будинків, майстерень, 
гаражів МТС і тваринницьких 
приміщень, деталі залізобетонних 
теплиць, парників і силосних 
споруд. Можна і треба ширше за
стосовувати залізобетонне кріп
лення в шахтах. Більше має ви
користовуватись залізобетонних і 
бетонних труб, щогл, стовпів для 
ліній електропередач і зв’язку, 
паль та інших виробів.

Всі ці вироби має давати потуж
на будівельна індустрія. Партія і 
уряд передбачили зростання обся
гу виробництва збірних залізобе
тонних конструкцій і деталей в 
1957 році більш як у п’ять раз 
проти 1954 року. 402 заводи і 
200 площадок полігонного типу 

Концерт для гірників
трудящих.

Артисти театру 20 серпня по
бували па Байдаківському вугле
розрізі. Гірники познайомили їх з 
процесом видобутку вугілля, з ро

треба збудувати в 1955 і 1956 
роках. Значні роботи намічено 
зокрема і по Україні.

Постанова ЦК КПРС і Ради Мі
ністрів СРСР передбачає додатко
ву програму робіт на 1954 рік по 
будівництву заводу залізобетон
них виробів у Києві, по будівни
цтву установок для випуску за
лізобетонних плит-настилів у Хар
кові, великі будівельні роботи 
мають бути виконані на Харків
ському заводі «Червоний Жов
тень». Асигнуються кошти на бу
дівництво установок по випуску 
залізобетонних плит-настилів у 
містах Кривий Ріг і Запоріжжя. 
Велику роль у пропаганді передо
вих методів відіграє передбачене 
постановою дослідно-показове бу
дівництво комплексу будинків 
МТС в ряді республік, в тому чис
лі на Україні.

Від проектних та будівельних 
організацій міністерств і відомств 
вимагається швидка перебудова. 
Постанова Центрального Комітету 
КПРС і Ради Міністрів СРСР зо
бов’язує їх не допускати застосу
вання металевих конструкцій в 
усіх випадках, коли вони можуть 
бути замінені залізобетонними, 
переважно збірними. Встановлено 
строки, відколи забороняється за
стосування металевих конструк
цій для будинків і споруд різних 
галузей промисловості. Так, уже з 
наступного року при проектуван
ні і будівництві новоспоруджува- 
них жилих і культурно-побутових 
будинків забороняється застосу
вання металевого каркаса, а та
кож металевих балок, прогонів у 
міжповерхових та горищних пе
рекриттях і перемичок. З наступ
ного року забороняється також 
застосування дерев’яних пере
криттів при проектуванні і бу
дівництві жилих будинків висо
тою шість поверхів і більше та 
культурно-побутових будинків 
висотою 4 поверхи і більше. За
стосування лісоматеріалів у пере
криттях жилих будинків висотою 
4 і більше поверхи, а також куль
турно-побутових будинків висо
тою 3 поверхи і більше, будинків 
дитячих закладів висотою 2 по
верхи допускатиметься тільки в 
окремих випадках у районах, де 
ліс є місцевим будівельним мате
ріалом.

Заходи, вжиті партією та уря
дом по розвитку виробництва 
збірних залізобетонних конструк
цій і деталей для будівництва, 
вимагають серйозної уваги до цієї 
справи з боку партійних органі
зацій. Йдеться про дуже важливе 
народногосподарське завдання. З-- 
під контролю партійних організа
цій не може випадати хід будів
ництва нових підприємств, робота 
проектних організацій, треба на
полегливо добиватися повсюдного 
впровадження індустріальних ме
тодів будівництва. Величезне зна
чення мають узагальнення і ши
рока пропаганда передового дос
віду виробництва і застосування 
збірного залізобетону.

Успішне виконання постанови 
партії і уряду створить нові пе
редумови для рішучого піднесен
ня темпів і якості будівництва.

(«Радянська Україна» 
від 21 серпня 1954 року).

ботою транспортно-відвального 
мосту та інших потужних меха
нізмів.

Після цього артисти влаштува
ли для гірників концерт.

посівних
Колгоспники артілі «Заповіт 

Леніна» разом з механізаторами 
прагнуть посіяти озимину в кра
щі агротехнічні строки і високо
якісно.

Всього в артілі треба посіяти 
595 гектарів. Площі під посів 
повністю підготовлені. Тепер па 
оранку зябу переключено трак
тори: два «ДТ-54» іі «ХТЗ-НАТІ». 
Працюють вони вдень і вночі. 
Трактористи Федір Гаража, Іван 
Крутько, Лаврентій Савченко та 
Іван Тригубенко систематично 
перевиконують свої змінні зав
дання.

Тракторист Григорій Федан з 
напарником Миколою Сенищуком 
трактором «Універсал» на сівбі 
озимини з перших днів викону
ють свої змінні завдання на 120\

Не створюють механізаторам 
умов для роботи

Механізатори тракторної брига
ди № 10, яка працює в другій 
рільничій бригаді сільгоспартілі 
«Шлях до комунізму», взяли на 
себе зобов’язання в стислі строки 
провести сівбу озимих культур. 
Та голова колгоспу т. Гордецький 
не створює для цього належних 
умов. Потужні машини часто про
стоюють через відсутність води 
або пального.

Крім того, в тракторній бригаді 
відсутнє громадське харчування і

Причини відставання колгоспу
Як і в кожному колгоспі, в 

артілі ім. Карла Маркса затверд
жено внутрішній розпорядок дня.

В ньому передбачено вихід на 
роботу о 6 годині ранку, перерва 
на обід з 12 годин до 14 і кінець 
роботи о 9 годині вечора.

Насправді ж розпорядок тут 
залишився красиво оформленим 
папірцем. Всі пункти його грубо 
порушуються.

Наслідки поганої організації праці
В колгоспі ім. Хрущова з плану 

680 гектарів спромоглися посіяти 
озимих всього 50 гектарів. По
сівний матеріал не очистили і не 
підготували до сівби. А наявні 
три сівалки ремонтували тоді, ко
ли треба було вже сіяти ними.

Все це сталося через незадо
вільну організацію праці. На ро
боту колгоспники виходять дуже 
пізно, наряди виконують неточ

На колгоспних полях Житомирської області провадиться 
сівба озимих культур.

На знімку: агрегат тракториста Коднянської МТС В. І. Чер- 
иишука, який виконує норму на ПО—1 ^процентів, на сівбі ози
мого жита на полях колгоспу імені Леніна.

Фото І. Святуна. (Прескліше РАТАУ).

агрегатів
—125 процентів. Днями вклю
чається в сівбу ще один трактор
ний агрегат.

Щоб забезпечити продуктивну 
роботу посівних агрегатів, прав
ління артілі подбало про те, щоб 
зерно підвозилось своєчасно і в 
необхідній кількості.

Агроном колгоспу т. Заболотній 
весь час перебуває в полі біля по
сівних агрегатів. *

Організовано розпочавши яеітг 
ню сівбу, хлібороби докладають 
всіх сил до того, щоб в кращі 
строки і на високому агротехніч
ному рівні провести цю важливу 
роботу і цим самим закласти на
дійний фундамент майбутньї^К» 
врожаєві.

В. ГРИГОР’ЄВ.

механізатори змушені ходити па 
обід за 4—5 кілометрів додому.

Гордецький якось на виробни
чих зборах механізаторів і кол
госпників давав обіцянку випра
вити ці недоліки, але справи не 
змінилися. Гірше того, днями 
бухгалтер колгоспу Ружин дав 
вказівку не виписувати для меха
нізаторів ніяких продуктів харчу
вання.

м. ШИЛО, 
бригадир тракторної бригади 
№ 10 Олександрійської МТС.

Колгоспники виходять на ро
боту о 9 годині ранку, перерва 
триває 4 години, а кінчають ро
боту о 7 годині вечора. Так лю
ди в напружений період сільсько
господарських робіт працюють 
лише 6 годин. З цих причин в 
колгоспі зволікається молотьба 
хліба та сівба озимих культур.

А. ЛИТВИН,
колгоспник.

но і несвоєчасно.
Так, наприклад, 21 серпня 

тракторна сівалка простояла по
над 4 години через відсутність 
зерна. Такі випадки непоодинокі.

Правління артілі і його голова 
т. Тараненко повинні усунути 
серйозні недоліки в організації 
праці.

Д. МУСУЛЕГА, 
колгоспниця.
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ОЛЕКСАНДРІЯ- ТКІБУЛІ

Грузинські шахтарі з честю дотримують свого слова
Яскравим проявом нерушимої дружби народів нашої 

рідної Батьківщини є традиційне змагання між шахтарями 
України і Грузії-

Наближається свято радянських гірників. З чим зу
стрічають цей день вугільники Ткібулі, яких успіхів до
биваються вони в соціалістичному змаганні з олександ
рійськими шахтарями?

На це відповідають вміщувані нижче листи передо
вих людей грузинської кочегарки.

Г=----—— =■—

■"За високу виробничу 
культуру

Міцніє дружба гірничих колек- 
двох братніх республік — 

Грузинської і Української. Ця 
дружба приносить нам значні 
трудові перемоги.

Недавно в Ткібулі побувала 
делегація олександрійських шах
тарів. Товариші обмінялись дос
відом, розповіли про свої успіхи, 
вказали на недоліки в роботі. 
Гірники шахти імені Молотова і 
шахти № 2-3 уклали новий до
говір на змагання. Як же вико
пують його ткібульці?

ПІахта імені Молотова викона
ла семимісячний план зі значним 
перевищенням. Продуктивність 
праці на одного робітника, зайня
того на експлуатації, становить 
127,5 процента. Однак слід від
значити, що план проходження 
основних гірничих виробок вико
наний лише на 90,2 процента. 
Колектив шахти докладає всіх 
сил, щоб в найближчий час надо
лужити «прогаяне.

Непогано працюють шахти іме
ні Леніна, імені Сталіна. В ціло
му трест «Ткібулвупілля» дав по
над семимісячний план десятки 
тисяч тонн вугілля.

Зараз іде наполеглива боротьба 
за те, щоб річне зобов’язання 
виконати до шахтарського свята.

Успіхам виробничих колекти
вів сприяє впровадження передо
вих методів праці. На шахті іме
ні Сталіна способом гідрозаклад- 
ки працюють всі дільниці, а на 
шахті імені Леніна — дві. Гідро- 
закладка забезпечує безпеку ро
біт, зменшує експлуатаційні 
втрати вугілля.

Вміло здійснюють спосіб гідро- 
закладкн гірники дільниці № 2 
шахти імені Сталіна, якою керує 
т. Верулашвілі, і дільниці № 4 
шахти імені Леніна, очолюваної 
т. Вашакідзе.

Чималий вклад у загальну 
справу боротьби колективів за 
дострокове виконання річного 
плану вносять новатори вироб
ництва. Інженер т. Мангаладзе 
запропонував удосконалити сис
тему розробки вугілля з застосу
ванням гідрозакладки. Ця пропо
зиція дасть десятки тисяч карбо
ванців річної економії.

Особливо серйозним питанням

Коли я йду в забій, думаю про 
те, як краще організувати свою 
працю, добитись перевиконання 
норми. До цього зобов’язує мене 
договір на змагання з україн
ськими друзями.

Яких я досяг успіхів? Тільщи' 
за сім місяців цього року замість 
616 тонн я видобув 1.123,5 тон
ни кам’яного вугілля, викопавши 
норму на 184 проценти. З вели
ким натхненням працюю в серп

при роботі гідравлічною заклад
кою є відведення відпрацьованих 
вод. В основному відпрацьована 
вода йде ііо водовідвідних трубах. 
Частина ж води проникає через 
перемички у виробки в напрямку 
транспортування вугілля.

Зараз раціоналізатори Ткібулі 
вирішують над тим, щоб усунути 
цю поміху.

Багато дрібної фракції осідає в 
водозбірниках. Тому їх регулярно 
доводиться очищати. Інженер 
т. Каменний усуває це вузьке 
місце. Найближчим часом трудо
містка і складна робота буде пов
ністю механізована.

Увага раціоналізаторів Ткібулі 
спрямована на поліпшення органі
зації праці, впровадження передо
вих методів, поліпшення роботи 
механізмів. За останній час здійс
нено десятки цінних пропозицій 
гірників-новаторів.

Як відомо, шахти тресту «Тюі- 
булвугілля» працюють за прогре
сивним методом — графіком ци
клічності. Це дозволяє їм не
ухильно збільшувати видобуток 
вугілля і підвищувати продук
тивність праці. Але деякі колек
тиви не виконують нормативів 
циклічності. Це є результат недо
статньої підготовки лав.

Перед гірниками тресту стоїть 
завдання рішуче ліквідувати не
доліки, створити всім шахтарям 
умови для високопродуктивної ро
боти, домогтись того, щоб всі 
дільниці випереджували графік, 
давали більше надпланового ву
гілля.

Соціалістичне змагання між гір
никами Ткібулі і Олександрії зо
бов’язує нас впевнено йти впе
ред, працювати на високому рів
ні. В ході змагання в нас зроста
ють ряди передовиків. Вибійники 
І. Орджонікідзе, С. Сопромадзе, 
кріпильник М. Нішніанідзе і ба
гато інших виконують свої денні 
норми на 140—150 процентів.

Будемо й далі множити і роз
вивати наші успіхи, будемо боро
тись за високу виробничу куль
туру, за збільшення видобутку 
вугілля.

>Н. КАРКАШАНАДЗЕ, 
головний інженер тресту 
«Ткібулвугілля».

Договір зобов'язує
ні. Нині я щозміни виробляю 2— 
З норми. Наприклад, в перший 
день трудової вахти на честь 
шахтарського свята замість 7,3 
тонни вугілля дав 23 тонни. Такі 
високі показники ввійшли у ме
не в систему.

Бувають, однак, випадки, коли 
мені не створюють умов для ро
боти, тоді я працюю з неповним 
навантаженням, нижче своїх 
можливостей.

На благо 
Батьківщини

Дорогий друже, Єгор Шмаков!
З інтересом я прочитав твій 

лист в ткібульській газеті «Ткі- 
буліс магароелі». Ти пишеш про 
те, що після відвідання нашоц 
шахти ще енергійніше став боро
тися за дострокове виконання 
річної норми, за достойну зустріч 
Дня шахтаря.

Мене радують успіхи твоїх то
варишів — почесного шахтаря 
Кузьми Порфировича Богатирьо- 
ва, відкатниці Лідії Бенько і ін
ших. Але разом з тим дивуюсь, 
чому у вас на шахті № 2-3 не 
впроваджується металеве кріп
лення, яке ми з успіхом застосо
вуємо. Очевидно ваші керівники 
ідуть по лінії найменшого опору.

Пам’ятаю, разом з тобою у нас 
був помічник головного інженера 
т. Логвиненко. Він говорив, що 
інженерно-технічні працівники 
підприємства очолять боротьбу 
за нове, передове. Як бачимо, свої 
слова т. Логвиненко не підкріп
лює ділом.

Ми з тобою підписали договір 
на змагання. Не буду приховува
ти, я докладаю багато сил, щоб з 
дня у день збільшувати продук
тивність праці.

Характерно, що в травні дав 
155 процентів норми, в липні — 
169 процентів, в серпні — дві 
норми.

Хочу в кількох словах позна
йомити тебе з методом моєї робо
ти. Спустившись в шахту, огля
даю стан вибою, підготовляю своє 
робоче місце. Особливу увагу звер
таю на розташування шпурів. 
Спочатку нарізаю вугілля знизу, 
після цього закладаю шпур звер
ху.

Спершу висаджую нижні шпу
ри для того, щоб відкрити «ший
ку» вибою. Завдяки такому спосо
бу видобутку вугілля економлю 
багато часу і видаю додатково до 
норми десятки тонн вугілля.

Я певний, що у соціалістично
му змаганні з тобою доб'юсь но
вих успіхів на благо любимої 
Батьківщини.

Пиши, що нового у вас, як 
трудиться твоя бригада навало
відбійників.

Н. ТЕВДОРАДЗЕ, 
вибійник шахти імені Молотова.

Свято радянських гірників я 
зустрічаю достойними виробни
чими успіхами. Понад свою п’я
тирічну норму я вже видобув 
близько трьох ешелонів палива.

Я закликаю своїх українських 
друзів енергійніше боротись за 
вугілля, за виконання річних зо
бов’язань.

А. ХОРХОМЕЛ1ДЗЕ, 

вибійник шахти імені Молотова.

Вперед і вище
Це було 1 травня. Після демон

страції трудящих я познайомився 
з членами делегації гірників Олек
сандрійської шахти А» 2-3. Особ
ливо незабутня бесіда була в ме
не з почесним шахтарем Кузьмою 
Порфировичем Богатирьовим.

Ми розпитували один одного 
про умови роботи, про життя, 
плани на майбутнє. Тоді ж домо
вились листуватись, обмінюва
тись досвідом, повідомляти про 
досягнуті успіхи.

Наближається День шахтаря. 
Час підсумувати нашу роботу. 
Моя бригада працює на дільниці, 
яка в значній мірі вирішує долю 
збільшення видобутку вугілля. 
Ми докладаємо всіх сил, щоб день 
у день нарощувати темпи про
ходки, перевиконувати графік, 
давати гірникам широкий фронт 
робіт. Ось показники нашої ро
боти. В травні ми пройшли 57 
погонних метрів, в червні — 66, 
в липні — 68. До кінця серпня 
маємо намір пройти 70 погонних 
метрів.

Зустрічаю свято 
трудовими подарунками

Моїх друзів на Україні ціка
вить, чим я зустрічаю свято ра
дянських гірників. З радістю по
відомляю: успішним виконанням 
взятого на себе соціалістичного 
зобов’язання.

Мій електровоз за змінною нор
мою повинен вивезти 189 тонн, 
вивозить 225 — 250 тонн ву
гілля.

Таких показників добиваюсь в 
результаті дбайливого догляду за 
машиною. З своїм помічником ми 
одні з перших на шахті виступи
ли ініціаторами водіння велико
вагових составів. Спочатку на на
шому шляху зустрічались переш
коди, дехто не вірив у можли
вість здійснення цінного почину.

Ми ж довели, що при вмілому 
використанні потужності машини 
можна значно перевищити вагову 
норму.

Змагаючись на честь свята радянських гірників, вибійники 
шахти імені Молотова І. Суладзе (зліва) та І. Порчхідзе добивають
ся виробничих успіхів, щоденно виконують норми на 150 процентів- 

Фото Д. СабеЛашвілі.

Зростає продуктивність пашої 
праці. Особливо енергійно працю
ють прохідники Микола Фурик, 
Петро Куртанідзе, Сосо ІІІубладзе, 
Олександр Кереселідзе. Вони ви
конують норми виробітку на 150 
процентів.

Високопродуктивна праця за
безпечує нам і значні заробітки. 
В середньому кожний гірник на
шої бригади заробляє 2,5—3 ти
сячі карбованців.

Підвищенню нашого виробітку 
сприяє механізація трудомістких 
процесів. Наприклад, забої ми 
буримо перфораторами, а породу 
навантажуємо з допомогою машин.

Всі прохідники освоїли 2—З 
професії. Бурильники можуть 
кріпити, настиляти колію і вико
нувати інші роботи.

Такі наші .успіхи. Ми не за- 
спокоємось на досягнутому. До
б’ємось нових перемог, завоюємо 
першість у змаганні з олексан
дрійськими шахтарями.

П. ЧЕЛІШВІЛІ, 
бригадир прохідників, Герой 
Соціалістичної Праці.

Тепер не тільки ми, але іі інші 
машиністи працюють по-новому. 
Це дає добрі результати. З однако
вою кількістю електровозосоставів 
перевозимо набагато більше ву
гілля, ніж раніше.

Недавно на шахті підводили 
підсумки соціалістичного змаган
ня між електровозними бригада
ми. В липні ми вийшли перемож
цями. Місячний план виконали 
на 132,5 процента.

В серпні домагаємось кращих 
показників. Адже ми йдемо на
зустріч шахтарському святу. А в 
гірників прийнято відзначати 
знаменні дати достойними трудо
вими подарунками.

В. АРЧУАДЗЕ, 
машиніст електровоза шахти 
імені Молотова.
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2 серпня відкрився регулярний рух по авіалінії Москва- 
Париж.

На знімку: літак перед вильотом в Париж на Внуковському 
аеродромі (Москва).

Фото С. Преображенського. Прескліше ТАРС.

Листи до редакції

Коли ж нам розпиляють лісоматеріал?
По домовленості наш колгосп 

«Комунар» завіз 33 кубометри 
лісу для розпиловки на рудоре- 
монтний завод. Тоді ж ми сплати
ли вартість роботи.

А зараз, посилаючись на різні 
причини, директор заводу т. Му- 
конін відмовляє нам у виконанні 
замовлення.

— Давайте своїх робітників на

В гуртожитку без змін
В гуртожитку рудоремонтного 

заводу проживає понад 100 юна
ків і дівчат, які працюють на бу- 
ровугільних підприємствах міста.

Та житлово-комунальна конто
ра тресту «Олександріявугілля» 
мало піклується про них. В гур
тожитку часто відсутня навіть 
вода і робітники не мають змоги 
помитися після роботи.

Сільченко господарює
Для отоварювання квитанцій за 

продане державі молоко в міськ- 
змішторг були завезені концен
тровані корма, зокрема надійшло 
понад чотири тонни висівок.

Та продавець Сільченко почав 
розпоряджатися ними по-своєму. 
Користуючись безконтрольністю з

СЛІДАМИ НЕРПУБЛІКОВАНИХ ЛИСТІВ
В листі до редакції група кол

госпників сільгоспартілі ім. 12- 
річчя Жовтня писала про те, що 
фельдшер Швидка грубо ставить
ся до хворих, відмовляється від
відувати їх дома.

Лист було надіслано в районний 

пилораму, — заявив він одного 
разу.

Приїхало кілька колгоспників, 
та пилорама стояла на ремонті. 
Іншого разу знову була несправ
на. І так ось вже минає третій мі
сяць, а ліс і досі не розпилимо.

с. хоцькии, 
секретар парторганізації кол
госпу «Комунар».

Весь час повинен бути також 
кип’яток, але він зовсім відсут
ній. Не раз ми з цього приводу 
зверталися до керуючого будин
ками т. Коваленка, але все зали
шається без змін.

К. ОЛЕКСАНДРОВ, 
М. ІВАНОВ— 

робітники.

боку керівників змішторгу, він 
розбазарив близько двох тонн ви
сівок, а 400 кілограмів зіпсува
лося у нього на складі. Через це 
багато квитанцій молокоздавців 
залишилось неотовареними.

О. БОБРОВСЬКИЙ, 
інспектор маслозаводу.

відділ охорони здоров’я.
Як повідомила завідуюча ра

йонним відділом охорони здоров’я 
т. Черняк, такі факти мали місце. 
За відмовлення подати допомогу 
хворій Штриченко фельдшеру 
Швидкій оголошено догану.

Сесія Ради 
МСС

20 серпня в Москві відкрилась 
IX сесія Ради Міжнародної спілки 
студентів, яка об’єднує в своїх 
рядах мільйони юнаків і дівчат 
більш як 70 країн.

У столицю Радянського Союзу 
приїхали студенти Аргентіни, 
Австралії, Бразилії, Індії, Угорщи
ни, Куби, Еквадору, Болгарії, Ки
таю, Республіканської Іспанії, 
Мексіки, Франції, Англії, Канади, 
Японії, Ірану, Польщі, Румунії, 
Чехословаччини, Данії, Мадагас
кару та інших держав.

Сесію відкрив генеральний се
кретар Міжнародної спілки сту
дентів Іржі Пелікан.

Прийнятий такий порядок ден
ний: Міжнародна спілка студен
тів і завдання дальшого зміцнен
ня міжнародного студентського 
співробітництва, обговорення до
повідей комісій сесії, прийом до 
МСС нових членів, бюджет МСС 
на 1954—1955 рр., вибори Ви
конкому і фінансового комітету 
МСС.

З доповіддю «Міжнародна спіл
ка студентів і дальше зміцнення, 
міжнародного співробітництва 
студентів» виступив генеральний 
секретар МСС Іржі Пелікан.

Сесія продовжує роботу. 
(ТАРС).

На нараді міністрів 
шести країн у Брюсселі
БРЮССЕЛЬ, 19. (ТАРС). На по

чатку першого засідання наради 
міністрів шести західноєвропей
ських країн у питанні про «євро
пейське оборонне співтовариство» 
була прийнята пропозиція глави 
бельгійської делегації Сгіаака про 
те, щоб переговори відбувалися 
при закритих дверях. На першому 
засіданні Мендес-Франс виклав 
французькі «компромісні пропози
ції» і охарактеризував обстанов
ку у французькому парламенті. 
Було вирішено, що «поправкам» 
до договору про «європейську ар
мію», запропонованим Мендес- 
Франсом, не буде тепер надано 
гласності.

Сьогодні ж відбулось друге за
сідання брюссельської наради, 
яке, так само як і перше засідан
ня, було закритим. ‘

На засіданні виступив міністр 
закордонних справ Бельгії Спаак.

МІЖНАРОДНИЙ ОГЛЯД
СМЕРТЕЛЬНА ЗАГРОЗА 
БЕЗПЕЦІ ФРАНЦІЇ

На 28 серпня у Національних 
зборах франції призначене обгово
рення договору шести західноєвро
пейських держав (Франції, Італії, 
Бельгії, Голландії, Люксембургу і 
Західної Німеччини) про так зва
не «європейське оборонне співто
вариство», покликане, як відомо, 
відновити в Західній Німеччині 
гітлерівську воєнну машину. Прав
лячі кола США, заінтересовані у 
відродженні німецького мілітариз
му, докладають зусилля до того, 
щоб національні збори затвердили 
цей договір. Пущені в хід, як від
мічає буржуазна газета «Монд», 
всі засоби, щоб «скрутити Фран
цію і визвати позитивне голосу
вання у французькому парламен
ті».

Одним з таких засобів є маневр 
із «зміною» і «підновленням дого
вору про «європейське співтова
риство», зроблений його прихиль
никами. Демократична громад
ськість відзначає, що це «піднов
лення» договору не змінює його су
ті і спрямоване до того, щоб усипи
ти пильність противників «європей
ської армії». «Які б зміни не були 
внесені в договір про європей
ське оборонне співтовариство, — 
пише французька буржуазна газе
та «Комба», — він буде принципі- 
альною згодою Франції на пере
озброєння Німеччини з усіма ви
пливаючими звідси наслідками».

Наслідки ж ці можуть бути 
справді фатальними для Франції. 
Це змушені визнати й багато 
французьких буржуазних діячів. 
Так, член Ради республіки Дебре 
пише, що із створенням співтова
риства «Франція перестане бути 
великою держаївою... Вона перебу
ватиме під німецьким пануван
ням».

В разі затвердження Національ
ними зборами договору безпосе
редньо на французькому кордоні 
знову стане на ноги агресивний 
німецький мілітаризм. Тим часом 
за умовами договору Франція 
фактично буде позбавлена засобів 
для гарантування своєї безпеки, 
бо вона повинна передати свою 
армію в руки командування «єв
ропейської армії», ватажками якої 
стануть західнонімецькі реваншис
ти і американська вояччина. Це 
значить, що перед лицем відрод
жуваної в Західній Німеччині гіт
лерівської воєнної машини Фран
ція може опинитись повністю без
збройною.

Французький народ, якому про
тягом останнього півстоліття ні
мецький мілітаризм двічі завдавав 
величезного лиха, відкидає дого
вір про «європейське оборонне 
співтовариство». Проти цього дого
вору висловилися п’ять парла

Рішення палати представників США 
про заборону Комуністичної партії

ВАШІНГТОН, 20. (ТАРС). Па
лата представників схвалила 265 
голосами законопроект про заборо
ну Комуністичної партії в тому 
вигляді, в якому його перед тим 

ментських комісій, багато місце
вих органів влади, військові кола, 
представники промисловців, тор
говці і так далі. Боротьба проти 
німецького мілітаризму, відроджу
ваного під ширмою «європейської 
армії» набрала у Франції справді 
всенародного характеру.

ТАЙВАНЬ— НЕВІД’ЄМНА 
ЧАСТИНА іКИТАЮ

Велика перемога китайського 
народу в національно-визвольній 
боротьбі поклала край пануванню 
в Китаї імперіалістів і внутріш- 
ньої реакції. Недобитки розгром- 1 
леної чанкайшістської кліки 3 ді>— 
помстою Сполучених Штатів влаш
тувалися на острові Тайвань. Цей 
острів здавна належить Китаю, 
будучи невід’ємною його частиною. 
На Тайвані живе близько 7 міль
йонів чоловік. Майже всі вони ки
тайці — вихідці з приморських^ 
провінцій Китаю.

Після початку агресії в Кореї 
Сполучені Штати фактично окупу
вали Тайвань, перетворивши його 
в базу для підготовки нападу на 
Китайську Народну Республіку. З 
того часу американці постійно 
тримають в районі Тайваню свої 
великі військово-морські і авіацій
ні частини, здійснюючи блокаду 
китайського узбережжя і чинячи 
провокації на кордонах народного 
Китаю. Ці дії Сполучених Штатів 
та їх чанкайшістських агентів 
створюють серйозну загрозу миро
ві в Азії, посилюють напруженість 
у цьому районі і в усьому світі.

Уряд Китайської Народної Рес
публіки не раз висловлював про
тест проти окупації Тайваню Спо
лученими Штатами, кваліфікуючи 
це як кричуще порушення елемен
тарних норм міжнародного права. 
Тим часом правлячі кола США, 
ігноруючи ці протести, все ширше 
використовують незаконно захоп
лений китайський острів Тайвань 
у своїх агресивних цілях. Зовсім 
недавно, наприклад, американські 
літаки з району Тайвань вчинили 
провокаційний напад на два пат
рульних китайських літаки і зби
ли їх.

11 серпня відбулося засідання 
Центральної народної урядової ра
ди Китайської Народної Республі
ки, на якому прем’єр Державної 
адміністративної ради і міністр за
кордонних справ республіки Чжоу 
Бнь-лай виступив з доповіддю про 
міжнародне становище. Торкаю
чись питання про, Тайвань, він під
креслив: «Визволення Тайваню — 
це суверенне право і внутрішня 
справа Китаю; ми не потерпимо 
ніякого іноземного втручання... Бо
ротьба китайського народу за виз
волення Тайваню — це боротьба 
на захист загального миру...».

В. ЇХАРЬКОВ.

затвердив сенат. Два члени пала
ти голосували проти. Законопро
ект направлений у Білий дім. Піс
ля підписання його президентом 
він стане законом.

Футбол

Злагоджена гра олександрійців
США і гомінданівці збираються укласти „пакт 

про взаємну безпеку11
Минулої неділі любителі футбо- 

ла були свідками цікавої това
риської зустрічі місцевої команди 
«Шахтар» і «Наука» (Москва).

По свистку судді Кулікова моск
вичі вводять м'яч в гру. Вже з 
перших хвилин на полі зав’язує
ться гостра спортивна боротьба. 
Олександрійські нападаючі, яких 
активно підтримують півзахисни
ки Шевчишек і Бацека, гостро 
атакують ворота противника. До
сить сказати, що за перші сім 
хвилин гри ДО воріт гостей було 
послано три кутових удари. Але 
через неточність ударів рахунок 
не був відкритий.

В свою чергу москвичі розігру
ють кілька красивих комбінацій, 
загрожуючи воротам «Шахтаря». 
Так, на 17-й хвилині нападаючі 
гостей прориваються на штрафну 
площадку «Шахтаря». Слідує 
сильний удар. Воротар Поліщук 

відбиває м’яч, але зразу ж послі- 
дував другий удар нападаючого 
«Науки» і м’яч влітає в сітку во
ріт господарів поля. 1 : 0.

У відповідь на цей гол Олексан
дрі,йці проводять ряд сильних атак 
на ворота гостей. На 22-й хвилині 
центральний нападаючий «Шах
таря» Ліпський проривається по 
' вому краю і навішує м’яч на 

рафну площадку гостей. Послі- 
дував точний удар Грімблата і 
рахунок стає 1:1.

В нападі «Шахтаря» особливо 
активно грає Лярвинський. На 
26-й хвилині він виходить один на 
один з воротарем москвичів і силь
ним ударом забиває другий гол.

Добившись успіху, футболісти 
«Шахтаря» не послаблюють натис
ку. Вони повністю заволоділи цен
тром поля і переносять гру на по
ловину москвичів.

На 27-й хвилині Грімблат про

ривається на штрафну площадку 
гостей. Один з захисників «Нау
ки», врятовуючи становище, грає 
рукою. Суддя призначає 11-мет
ровий штрафний удар. Його точно 
реалізує Шевчишек. А ще через 
хвилину Тортичний, з подачі Ліп- 
ського, забиває четвертий гол.

За хвилину до кінця першої по
ловини гри Ліпський, скористав
шись помилкою захисників «На
уки», несильним, але точним уда
ром доводить рахунок до 5: 1.

Другий тайм проходив у взаєм
них атаках. Спроби москвичів змі
нити рахунок не увінчались успі
хом.

У звітній грі олександрійські 
футболісти продемонстрували 
дружню, злагоджену гру. Добре 
провели цю зустріч Лярвинський, 
Шевчишек, Бацека, Грімблат, Та- 
рара і Пригунов. Безініціативно 
грав Кравченко.

ПЕКІН. (ТАРС). Як передає 
агентство Сіньхуа, за наявними 
відомостями, наприкінці серпня у 
Вашінгтон прибуде чанкайшіст- 
ський «міністр закордонних 
справ», який радитиметься з аме
риканськими властями відносно 
підписання між США і Чан Кай- 

Громадянин Щур Борис Леонтійович порушує справу про роз- 
торгнення шлюбу з громадянкою Щур Оленою Порфирівною, які 
проживають в м. Олександрії.

Справа розглядатиметься в народному суді 1-ї дільниці м. Олек
сандрії.

Загублений атестат про закінчення Олександрійського педучи
лища, виданий в 1946 році на ім'я Дяченка Івана Корнійовича, вважа
ти недійсним.

Загублене свідоцтво № 13 про закінчення семи класів Марто- 
іванівської вечірньої школи робітничої молоді в 1954 році, видане на 
ім'я Недавнього Леоніда Мироновича, вважати недійсним.

ші «пакту про взаємну безпеку» і 
зажадає додаткової воєнної «до
помоги».

Гомінданівці заявили, що Чан 
Кай-ші сподівається на швидке 
укладення цього пакту.

Редактор В. МАЛЕНКО.

Алреса редакції: и. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 62.
БК—04543. Олександрійська міська друкарня Кіровоградського обласного управління культури, м. Олександрія, вул. Шевченка, 71. Зам. № 1700. Т. 5000.
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Обов‘язок комсомольських організа
цій—повести рішучу боротьбу з пережит
ками капіталізму в свідомості молоді, з 
усякими шкідливими проявами, стверджу
вати здоровий побут, комуністичну мо
раль.

^осилити виховну роботу серед молоді
Благородне моральне об

личчя радянської молоді, 
прекрасний І багатий її ду
ховний світ. Вона—будівник 
■комунізму, господар своєї 

'.країни, творець її героїчної і 
славної історії. Полум’яний 
патріотизм, безмежна любов 
до Батьківщини, .відданість 
великій справі Комуністичної 
партії, висока ідейність, лю
бов до праці, сміливість, ко
лективізм — ось моральні 
якості радянської людини, на
шої славної молоді.

Особисті інтереси радян
ської людини невіддільні від 
інтересів всього суспільства. 
Мету свого життя вона ба
чить у боротьбі за зміцнення 
могутності 1 процвітання рід
ної Вітчизни, за щастя наро
ду. Саме цим 1 визначається 
її громадська 1 особиста по
ведінка.

На підприємствах, будовах 
1 в установах міста, в колгос
пах, радгоспах і МТС району 
трудяться тисячі юнаків 1 дів
чат над втіленням в життя 
грандіозної програми Кому
ністичної партії по дальшому 
розвитку всіх галузей народ
ного господарства. Переваж
на більшість молоді іде в ря
дах передовиків виробництва, 
бере активну участь в гро
мадсько-політичному житті 
своїх колективів, підвищує 
свої знання.

Але серед молоді є Й такі, 
які ведуть себе негідно, пору
шують правила соціалістич
ного співжиття.

Візьмемо, наприклад, слю
саря Семенівської брикетної 
фабрики комсомольця Мико
лу Скорина, йому 19 років. 
Про його виробничу діяль
ність ніхто нічого доброго 
сказати не може, про, непри
стойну ж поведінку Скорина 
знають майже всі в селищі 
Димитрово. Він кожного дня 
пиячить, хуліганить, лихосло
вить, порушує громадський 
порядок, за що неодноразово 
притягався до адміністратив
ної відповідальності. Але й 
після цього він для себе вис
новків не зробив.

Не вжили до Скорина нія
ких заходів ні первинна ком
сомольська організація Семе- 
нівської брикетної фабрики 
(секретар т. Кириленко), ні 
міськком ЯКОМУ, хоч їм бу
ло своєчасно повідомлено 
працівниками міліції селища 
Димитрово.

Пияцтво — шкідливий пе
режиток капіталістичного ми
нулого. Це нездорове явище 
має місце 1 серед деякої час
тини сільської молоді. Воно 
підриває здоров’я молодого 
організму, негативно впливає 
на трудову дисципліну, приз
водить до порушення правил 
соціалістичного співжиття. 6 
серпня в нашій газеті було 
вміщено лист з колгоспу іме
ні Карла Маркса. Тов. Вол- 
ков сповіщав про негідну по
ведінку комсомольця Юхи- 
менка, який пиячить, ображає 
трудівників села, бешкетує. 
Своєю поведінкою він викли
кає справедливе обурення 
колгоспників.

А як реагували на це в 
райкомі комсомолу, в комсо
мольській організації колгос
пу їм, Карла Маркса? Скаже
мо прямо: ніяк. Працівники 
райкому ЯКОМУ, комсомоль
ці колгоспу пройшли повз та
ку недостойну високого зван
ня комсомольця поведінку 
Юхименка, нічого не зробили 
для того, щоб створити нав
коло таких людей атмосферу 
громадського осуду.

Такі випадки, на превели
кий жаль, у нас непоодинокі 
і ми не можемо обходити їх. 
Обов’язок партійних, комсо
мольських і профспілкових 
організацій, органів міліції, 
всіх чесних людей повести 
рішучу боротьбу проти пере
житків проклятого капіталіс
тичного минулого, посилити 
виховну роботу серед молоді.

Не можна проходити повз 
факти негідної поведінки під
літків на вулиці, в парках, на 
стадіоні, в кінотеатрах. Бо
ротьба з хуліганством—спра
ва всієї громадськості.

Особливо серйозні претен
зії слід пред’явити міському 

та районному комітетам 
ЯКОМУ (секретарі тт. Вара- 
ва 1 Корчевська). Вони не ор
ганізують виступів з лекція
ми лікарів, в яких розповіда
лось би про шкідливість ал
когольних напоїв, мало висту
пають лектори на тему «Про 
моральне обличчя радянської 
молоді» та інші. Та і самі 
комсомольські працівники 
мало бувають серед молоді, 
не вивчають їх життя і запи
тів.

Головна причина негатив
них проявів серед молоді — 
низький рівень масово-полі
тичної і культурно-освітньої 
роботи. Часто молодь стає на 
шлях порушення громадсько
го порядку через те, що нічо
го робити, ніде подіти віль
ний час. Щоб успішно боро
тись з такими ганебними яви
щами. як пияцтво, хуліган
ство, лихословство, необхідно 
посилити виховну роботу се
ред молоді. У вільний час 
юнаки 1 дівчата повинні бути 
в клубі, на стадіоні, в бібліо
теці, на лекції. Слід зробити 
так, щоб скрізь було весело і 
цікаво.

Цього якраз і бракує в 
значній частині комсомоль
ських організацій. В гурто
житках селищ Октябрського, 
Димитрово та і в самому міс
ті молоді доводиться ТОМИ
ТИСЬ від скупи. І це в той час, 
коли до її послуг стадіон, 
міський Будинок культури, 
бібліотеки.

Все зло полягає в тому, 
що культурно-освітні і спор
тивні заклади працюють 
вкрай незадовільно, не стали 
ще місцем культурного від
починку молоді. А стадіон 
використовується райкомом 
вугільників здебільше в ко
мерційних цілях. З таким ста
новищем треба покінчити.

'Кровна справа партійних, 
комсомольських і профспіл
кових організацій розгор
нути серед молоді бойову, 
змістовну виховну роботу, 
спрямовану на боротьбу з 
пережитками капіталізму в 
свідомості молоді.

На Всесоюзній сільськогосподарській виставці

Біля стендів північного овочівництва
Всесоюзну сільськогосподарську 

виставку щодня відвідує близько 
ста тисяч чоловік. З дня її від
криття тут побувало майже два 
мільйони відвідувачів, у тому чис
лі багато зарубіжних гостей. З 
досвідом передовиків сільського 
господарства познайомилися по
над 200 іноземних делегацій.

Все нове, передове, що дає нау
ка і практика, стає на виставці 
загальним надбанням. Понад 500 
тваринників 12 областей країни 
зустрілись в залі «Манежу» з го
ловою колгоспу «12 Октябрь», 
Костромської області, Героєм Со
ціалістичної Праці П. А. Мали- 
ніною. З увагою була вислухана 
її розповідь про досвід роботи 
колгоспу, який славиться своєю 
високопродуктивною молочною 
худобою.

У павільйоні «Землеробство» 
група овочівників зустрілася з 
лауреатом Сталінської премії, 
кандидатом сільськогосподарських 
наук В. Красочкіним. Він повідо
мив про роботи вчених у галузі 
просування овочевих культур на 
північ.

—Радянський Союз, — сказав 
учений, — є країною найбільш 
північного в світі овочівництва. 
Яскраве уявлення про досягнення 
науки і практики північного зем
леробства дають, наприклад, 
стенди Ленінградської, Мурман
ської, Архангельської областей, 
Комі АРСР, Якутії.

В залі Мурманської області 
увагу екскурсантів привернула 
незвичайна карта Півночі нашої 
Батьківщини. Від Польського 
півострова до Чукотки вона вкри
та малюнками овочів: морква — 
на Шпіцбергені, капуста — на

50 шахт дають вугілля 
в рахунок вересня

Колективи вугільних підпри
ємств Сталінської області підби
вають підсумки соціалістичного 
змагання на честь Дня шахтаря. 
Вже понад 50 шахт і шахтоуп
равлінь комбінату «Сталінвугіл- 

полюсі, в районі Верхоянська, 
картопля — на Чукотці.

— Овочівництво щільно на
близилось до берегів Північного 
льодовитого океану, — пояснює 
екскурсовод. — Навколо промис
лових центрів Крайньої Півночі 
створена і розвивається власна 
овочева база.

Екскурсовод запрошує до стен
да Мурманського радгоспу «Ін
дустрія». За останні роки праців
ники цього господарства освоїли 
тисячі гектарів тундри і тепер 
збирають по 166 центнерів кар
топлі з гектара.

З повчальним досвідом розве
дення овочів у Заполяр’ї знайом
ляться екскурсанти в залах Комі 
АРСР і Ненецького національного 
округу.

Особливо багато екскурсантів 
у залі Якутської АРСР. Тут на 
одній із стін вивішена к.тртина: 
величезне поле з капустою. На 
передньому плані зображений про
славлений овочівник — якут ла
уреат Сталінської премії М. Єго- 
ров. В районі полюса холоду в 
1952 році Єгоров виростив на 
площі 6,9 гектара по 215 центне
рів капусти, а з трьох гектарів 
зібрав по 345 центнерів. Успіш
но вирощує він томати і огірки.

Багато цікавого побачили екс- 
курсанти-овочівники на стен
дах Всесоюзного інституту рос
линництва. Вчені цього інституту 
зібрали колекцію, яка налічує 12 
тисяч різних овочевих культур. 
Вони виводять все нові й нові хо
лодостійкі, скоростиглі сорти ово
чів для північних областей на
шої країни.

(ТАРС).

ля» видобувають паливо в раху
нок вересня. Гірники Горлівської 
шахти імені Рум’янцева з почат
ку року дали країні 55 ешелопів 
вугілля понад завдання.

(РАТАУ).

Москва. Всесоюзна сільськогосподарська виставка. 1. Павільйон „Карело-Фінська РСР". 2. Екскурсанти Свердловської області на ділянці експонатних посівів 
оглядають овес з підсівом багаторічних трав. 3. Павільйон .Картопля і овочі". Прескліше ТАРС.
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Партійне життя
Активізувати роботу парторганізації
Цегельний завод № 2 — одне 

з передових підприємств нашого 
міста. Виробничий план семи мі
сяців колектив перевиконав, дав
ши понад встановлене завдання 
400 тисяч штук цегли. Випе
реджується графік і в серпні.

З ініціативи новаторів вироб
ництва переобладнано пресове 
господарство, трансмісійні уста
новки були замінені редукторни
ми. Це дозволило значно підви
щити продуктивність пресів. Се
редній виробіток на зміну досяг 
32,1 тисячі, а в окремі дні 40— 
42 тисячі штук цегли.

Досягнуто успіхів і в обпалю
ванні сирцю. З кожного кубічного 
метра каналу печі знімають по 
1170 штук цегли при нормі 900. 
В результаті запровадження ра
ціоналізаторських пропозицій за
вод має 90 тисяч карбованців еко
номії державних коштів.

Високих виробничих показни
ків досягли екскаваторник т. Єпі- 
фанов, укладниця т. Котлярова, 
старший майстер т. Попов, посад
ниця т. Ковальова, слюсар т. Ко
шовий та інші.

Але на заводі не використовую
ться всі внутрішні резерви для 
збільшення випуску продукції.

Як показали проведені 23 
серпня звітно-виборні партійні 
збори, парторганізація ще недос
татньо займається мобілізацією 
колективу на виконання постав
лених завдань.

В своїй звітній доповіді секре
тар парторганізації т. Турчин і 
ті, які виступали, вказували на 
те,, що на заводі слабо впро
ваджується механізація трудо
містких робіт. Нерідко простою
ють трактори, що транспортують 
глину з кар’єру. Деякий час за
стосовувались вібратори. Це доз
воляло замість 25—'ЗО хвилин 
витрачати на розвантаження 4— 
5 хвилин. Однак зараз вібратори

25 серпня розпочали свою ро
боту серпневі наради вчителів 
шкіл міста і району.

Вчителі обговорили доповіді 
«Про заходи поліпшення виховпої

Алкоголізм і його шкідливість
Зловживання спиртними напо

ями є одним з найбільш шкідли
вих пережитків минулого. Соці
альні корені алкоголізму слід 
шукати в самій капіталістичній 
дійсності. Жорстока експлуатація 
трудящих, зубожіння народних 
мас, зростання безробіття, не
впевненість у завтрашньому дні, 
відсутність культурних і розум
них розваг, нарешті, неможли
вість здійснення державних за
ходів по боротьбі з пияцтвом — 
ось джерела великого поширення 
алкоголізму в капіталістичних 
країнах.

Поряд з величезним зростанням 
психічних, венеричних і тубер
кульозних захворювань, в цих 
країнах, особливо в СІПА, вели
кого поширення пабирає й алко
голізм, який паралізує волю тру
дящих до боротьби проти гніту 
експлуататорів, за вільне життя.

Щодо СРСР, то у нас ліквідо
вані соціальні корені алкоголіз
му. Радянська держава і Комуніс
тична партія ведуть неухильну 

не використовуються і розванта
ження провадиться вручну.

При відвантаженні цегли на 
будови не застосовуються контей
нери.

Головний механік заводу кому
ніст т. Дяченко послабив техніч
ний нагляд, внаслідок чого ма
ють місце простої механізмів, за
недбано шляхове господарство. 
Нерідко через непідготовленість 
робочого місця робітники змуше
ні простоювати по 2—3 години, 
як цс бууло 23 серпня. Облік ро
боти ведеться незадовільно. Не- 
дивно тому, що деякі працівники 
заводу, як, наприклад, Десненко, 
займаються приписками, склада
ють фіктивні наряди. Так, в черв
ні подано таких нарядів на виго
товлення 100.000 штук цегли- 
сирцю.

Не можна сказати, що партор
ганізація не займалася питання
ми виробництва. За звітний пері
од кілька разів на зборах обгово
рювалися питання про підвищен
ня продуктивності праці, про ви
користання механізмів та факти 
приписки нарядів. Були прийня
ті непогані рішення, але через 
відсутність контролю за їх вико
нанням вони залишилися нездій
сненими.

— Цього року, — сказав у 
своєму виступі комуніст т. Оле- 
фіренко, — вперше у виробничій 
практиці цегельний завод буде 
працювати взимку. Це завдання 
вимагає від партійної організації 
і колективу заводу докорінно пе
ребудувати роботу і своєчасно під
готувати підприємство до зими. 
Вже зроблена вскриша кар’єру, 
закінчується будівництво сушар
ні, завезений лісоматеріал для 
покрівлі глинозапасника, ведеть
ся заготівля палива і ремонт при
міщень. Попереду багато роботи. 
Все це вимагає від комуністів і 
трудящих заводу напруженої ро
боти в ці місяці.

СЕРПНЕВІ НАРАДИ ВЧИТЕЛІВ
роботи в школах і зміцнення дис
ципліни учнів», з якими висту
пили завідуючі відділами народ
ної освіти тт. Гідулянов і Тю- 
тенко.

боротьбу за підвищення матері
ального добробуту і культурного 
рівня трудящих, за здоровий по
бут і високі моральні устої ра
дянських людей.

Проте, як вказував В. І. Ленін, 
нрави, звичаї, звички старого 
суспільства не відходять добро
вільно, без боротьби. Вони мо
жуть залишатися ще й тоді, коли 
умови, що їх породили, давно 
зникли. Ось чому ці залишки ми
нулого, в тому числі й алкоголізм, 
повинні повсякденно викорчову
ватися з допомогою системи гро
мадських заходів і, зокрема, шля
хом широкої пропаганди науко
вих знань.

У чому ж полягає шкідливість 
алкоголізму?

Науково доведено, що алко
гольна отрута негативно впливає 
на весь організм людини, ура
жаючи насамперед головний мо
зок, який є регулятором усіх 
функцій організму, органом пси
хічної діяльності людини. Алко
голь паралізує нервові клітини.

В своїх виступах комуністи 
вказували, що успіхи колективу 
заводу були б кращими, якби 
парторганізація більше займалася 
питанням масово-політичної ро
боти серед трудящих.

З початку цього року прочита
но 24 лекції і доповіді, але біль
шість їх читалася в період підго
товки до виборів у Верховну Ра
ду СРСР. Зараз агітаційна робота 
проводиться незадовільно. Агіта
тори тт. Папок, Дяченко, Деснен
ко, Єпіфанов та інші рідко прово
дять бесіди. Останнім часом май
же зовсім не читаються лекції і 
доповіді. На заводі наочна агіта
ція не відповідає вимогам сьогод
нішнього дня. Ніде не видно ло
зунгів чи плакатів, які б закли
кали достойно зустріти День шах
таря.

Ті, що виступали, вказували, 
що партійна організація послаби
ла керівництво соціалістичним 
змаганням.-Підсумки його підво
дяться від випадку до випадку.

Комуністи тт. Єпіфанов, Кида- 
лов та інші, що виступали в де
батах, вказували також на від
сутність контролю за виконанням 
партійних доручень.

Комуністи тт. Дяченко і Дес- 
иенко порушують вимоги Стату
ту КПРС, — сказав т. Єпіфанов. 
— Так, т. Десненко, якого тру
дящі обрали головою завкому, не 
виправдав довір’я. Він пиячить, 
розвалив роботу профорганізації, 
погано працює на виробництві. 
Але з цими фактами мириться 
парторганізація.

Несамокритичним був виступ 
головного механіка заводу т. Дя- 
ченка, який багато говорив і ні 
слова не сказав, чому на заводі 
простоюють механізми.

В обговоренні звітної доповіді 
виступило дев’ять чоловік.

Секретарем парторганізації об
рано т. Турчина.

Л. ЖДАНОВА.

Присутні прослухали доповіді 
про навчальні плани і програми 
школи на 1954—55 навчальний 
рік.

Почалася секційна робота.

Про це переконливо свідчать до
слідження великого російського 
вченого І. II. Павлова та його по
слідовників. Відомо, що навіть 
при введенні малої кількості ал
когольної отрути в організм по
рушується нормальна діяльність 
кори великих півкуль головного 
мозку. Наприклад, п’яні голуби в 
цьому випадку поводять себе так 
само, як і голуби з вирізаною ко
рою головного мозку: вони не 
приймають їжу, не помічають не
безпеки. У собак, яким вводять 
алкоголь, порушується умовно
рефлекторна діяльність мозку.

При алкогольному оп’янінні 
людини отруюється переважно 
мозок, що приводить до гострих 
минущих психічних розладів. У 
результаті втрачається здатність 
нормально мислити, змінюються 
почуття і воля, утруднюється са
моконтроль і можливість керів
ництва своїми вчинками. Народна 
мудрість відмітила цей хворобли
вий стан у прислів’ях: «п’яному 
море по коліна», «що в тверезого

Назустріч Дню шахтаря
Нові види продукції

М. ГУРЗА— 
головний інженер рудоремонтного заводу.

День шахтаря трудівники на
шого заводу зустрічають достро
ковим виконанням восьмимісячно- 
го виробничого плану. З початку 
року зекономлено близько 500 
тисяч карбованців.

Колектив багато попрацював 
над впровадженням нових марок 
високоякісного чавуну для цапф 
і вкладишів сушильних бараба
нів. Досі цей чавун завозився з 
інших міст.

Як відомо, наше підприємство 
обслужує вугільні розрізи, бри
кетні фабрики не тільки Олексан
дрії, але й ІОркіівки. Часто до нас 
надходили замовлення на виго
товлення шестерень великих роз
мірів. Однак виконувати їх ми не 
могли через відсутність відповід
ного обладнання. На допомогу 
прийшла творча думка раціоналі
заторів. Фрезерувальник Григорій

Для будов міста
Ф. КОВАЛЕНКО—

начальник кар’ероуправління
Наше кар’ероуправління вже 

кілька днів працює в рахунок ве
ресня. Свої соціалістичні зобо
в’язання, взяті на честь шахтар
ського свята, ми перевиконали. 
Будови міста одержали додатково 
12 тисяч кубометрів каменю, 5 
тисяч кубометрів піску і інших 
матеріалів.

В серпні у порівнянні з відпо
відним періодом минулого року 
продуктивність праці підвищи
лась на 15 процентів. У нас не-* 
має жодного робітника, який не 
виконував би норми виробітку.

Понад восьмимісячний план
Е. КОСЕНКО—

головний інженер теплової електростанції.
Своє зобов’язання, взяте у со

ціалістичному змаганні на честь 
Дня шахтаря, колектив теплової 
електростанції виконав достроко
во. Понад восьмимісячний план 
вироблено десятки тисяч кіловат- 
годин електроенергії.

на думці, те в п’яного на язиці», 
«хто чарку випиває, той віку не 
доживає».

Людина, яка перебуває в стані 
алкогольного оп’яніння, стає ба
лакучою, робить вчинки, часом 
шкідливі як для самого себе, так 
і для інших. Сила її м’язів ос
лаблюється. Помітно знижується 
пам’ять і швидкість розуміння, 
хоч п’яному помилково здається, 
що його самопочуття поліпшило
ся, що він став більш сильним, 
кмітливим. При отруєнні алкого
лем людина може знепритомніти і 
навіть вмерти.

Алкоголь, уражаючи вищу 
нервову (психічну) діяльність, 
приводить, як правило, до пору
шення правил співжиття, хулі
ганських вчинків та інших зло
чинів, до зниження працездатнос
ті, збільшення кількості браку на 
виробництві, до поломок машин і 
нещасних випадків.

Якщо людина часто випиває, 
то її організм майже не звільняє
ться від дії алкогольної отрути. 
Для неї алкоголь стає потребою. 
Вона вдається навіть до сурога
тів, які являють особливу небез

Штенгелов зробив спеціальне при
стосування до зубофрезерногю 
верстата. Тепер вузьке місце лік
відоване. Механічний цех з усні-, 
хом провадить нарізку ицми£> 
рень.

Цінну раціоналізаторську про
позицію вніс формувальник тов. 
Федоров. Він спростив процес від
ливки каналізаційної фасаппни. В 
результаті вдвічі підвищилась 
продуктивність праці робітними, 
набагато поліпшилась якість про
дукції.

Трудівники нашого заводу з 
великим піднесенням працюють 
над виконанням замовлень сіль
ського господарства. Нами ви
готовлена значна партія запасних 
частин для комбайнів «Сталі- 
нець-6».

Як і раніш, попереду в змаган
ні йде механічний цех.

Димитровського тресту.
Чимало передових виробнични

ків, зокрема, бутоломи Леонід Не
давній, Михайло Бахмацький, Се
мен Твердохлєб, Василь Сметан- 
кін нагороджені почесними гра
мотами. Ряд передовиків занесені 
на Дошку пошани.

Колектив кам’яного кар’єру, 
підрахувавши свої можливості, 
зобов’язався річний план по ви
добутку каменю виконати до 37 
роковин Великого Жовтня, а по’ 
останніх видах продукції — до 
Дня Радянської Конституції.

Під час місячника по збору 
раціоналізаторських пропозицій 
від новаторів надійшло 15 тех
нічних удосконалень. Більшість з 
них здійснено. За попередніми 
даними економія від них станови
тиме близько 200 тисяч карбо
ванців.

пеку (відомо, що самогонна отру
та, денатурат є більпі сильними 
отрутами, ніж звичайно вживані 
спиртні напої).

Факти говорять про те, що ал
коголік стає грубим, дратливим, 
бездушним, у нього з’являється 
легковажне ставлення до себе, до 
сім’ї, роботи, громадського обо
в’язку. Нерідко виникають хво
робливі і необгрунтовані ревнощі, 
порушується сімейне життя. При 
посиленні усіх цих розладів може 
настати більш виражене алко
гольне слабоумство.

Під впливом постійного вжи
вання алкоголю настають стій
кі хворобливі зміни в усьому ор
ганізмі людини, порушується 
нормальна робота всіх органів і 
систем організму, погіршується 
діяльність шлунка, печінка втра
чає здатність очищати кров від 
отрут, уражається серцево-судин
на система, нирки, залози внут
рішньої секреції, порушується об
мін речовин. Можуть виникнути 
й судорожні припадки( алкоголь
на епілепсія).

У алкоголіків виникають і та
кі гострі психози, як біла гаряч-
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Чому простоюють трактори Радянська Арктика
Бригадир тракторної бригади 

Яків Гайдамака на запитання, хто 
з трактористів іде попереду, від
повів не зразу.

—Бачите, поки все йшло га
разд, першість тримав Костян
тин Мирко. Тепер, мабуть, Іван 
Смоляр.

— Чому така невпевненість? 
видно, коли більш детально 

ознайомитись з керівництвом со
ціалістичним змаганням механіза
торів.

На польовому вагончику ви
сить дошка показників, але мар
но шукати на ній результати ро- 
їбти трактористів. Під дощами і 
"сонцем вона злиняла, а майстер
но написаний заголовок лише на
гадує про колишній добрий на
мір.

В найвідповідальніший період 
боротьби за врожай майбутнього 
року в бригаді забули про соціа
лістичне змагання. Тут не чути 
слова агітатора, ніхто не популя
ризує передового досвіду, не вка
зує на недоліки. Тимчасом їх

ЗВЕДЕННЯ
райпланкомісії про хід посіву озимих культур, закладки силосу, 

оранки на зяб станом на 25 серпня 1954 року 
(в процентах до плану).

КОЛГОСПИ

ім. Калініна
ім. 18 партконференції 
ім. 12-річчя Жовтня 
ім. 19 з‘їзду КПРС 
„Заповіт Леніна" 
ім. Ворошилова 
ім. 18 з'їзду ВКП(б) 
ім. Володимира Ульянова 
ім. Молотова
ім. Леніна (Протопопівка) 
ім. Жданова
ім. Сталіна (Бандурівка) 
ім. Будьонного 
ім. Енгельса
ім. Сталіна (Ворошиловка) 
ім. Рози Люксембург 
„Комунар"
ім. Леніна (місто) 
„Шлях до комунізму" 
„Прапор комунізму" 
ім. Карла Маркса 
ім. Хрущова
По Користівській МТС
По Олександрійській МТС 
По району

ка з порушенням правильного орі
єнтування, безсонням, почуттям 
страху, галюцинаціями, тремтін
ням рук.

Виникають іноді стійкі маячні 
ідеї, тяжкі порушення пам’яті з 
ураженням периферичних нервів 
(поліневрит), знижується опір
ність організму до різних захво
рювань.

У деяких осіб розвивається так 
зване ускладнене, патологічне 
оп’яніння. Якось стався такий 
випадок. Громадянин 3., що зло
вживав алкоголем, випив свою 
чергову порцію горілки і, як це 
завжди з ним бувало, перестав 
добре мислити. Будучи в етапі 
оп’яніння, він зняв з стіни мис
ливську рушницю і вистрілив у 
матір. Потім підпалив речі і, схо
пивши бритву, став погрожувати 
всім, хто гасив пожежу. 3. був 
схоплений і обеззброєний, після 
чого поринув у глибокий і дов
гий сон. Він був, звичайно, за
суджений і покараний, як кри
мінальний злочинець.

Особливо небезпечна алкоголь
на отрута для дитячого організ- 

дуже багато. Механізатори трак
торних бригад тт. Гайдамаки, По
горілого і Миколенка порушують 
договірні зобов’язання з колгос
пом ім. Карла Маркса. З їх вини 
збирання зернових зволікалося, це 
ж повторюється а в час сівби. З 
передбачених договором 1550 
гектарів тут посіяно лише 230.

Десятки причин можна почути 
від бригадирів і керівників Олек
сандрійської МТС, коли мова за
ходить про відставання з вико
нанням сільськогосподарських ро
біт. Але вони забувають, що ос
новною причиною такого стану є 
те, що тут занедбано виховну ро
боту з людьми. І не випадково 
тому низька продуктивність пра
ці, часті поломки і простої машин. 
Так, наприклад, 22 і 23 серпня з 
наявних 4-х тракторів у бригаді 
Якова Гайдамаки працював ли
ше один «ДТ-54». Інші стояли 
через технічні неполадки.

Кому невідомо, що тракторист 
повинен працювати в одну зміну, 
але тут деякі трактористи пра-
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68 113 6.6
51 25 7.7
51 16 10.2
44 35 11.5
42 37 12.3
42 29 14.3
41 24 3.5
40 15 9.4
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35 18 —
33 38 2.4
33 36
32 29 —
26 27 2.7
23 28 —
22 53 3.8
20 ЗО 5.9
20 22 7.9
19 32 3.7
14 15 5
11 22 5.2
36 34 16
32.9 ЗО 6.9
34 32 11.3

му. Тому всякий, хто дає дітям 
спиртні напої, робить злочин.

Таким чином, згубний вплив 
алкоголю на людський організм 
не викликає ніякого сумніву. 
Проте, на жаль, несвідомі люди 
не розуміють цього, зловживаючи 
алкогольними напоями, погіршую
чи поступово своє здоров’я. Шко
да від алкоголю величезна. Бо
ротьба з цим пережитком минуло
го не може проводитися лише за
боронними заходами. Навколо тих, 
що зловживають алкоголем, треба 
створити громадську атмосферу 
нетерпимості. До таких людей не 
може бути благодушного і по
блажливого ставлення. Всякі ви
падки пияцтва і зв’язані з ним 
хуліганські, аморальні вчинки 
повинні виноситися на осуд широ
кої радянської громадськості. У 
цій справі велика роль належить 
пресі, усній пропаганді. У бо
ротьбі проти пияцтва та його на
слідків величезне значення має 
широкий розвиток фізкультури і 
спорту, піклування про організа- 

цюють по дві зміни. Це, безпе
речно, призводить до низької про
дуктивності і неякісної роботи.

Більшість тракторів «ХТЗ» в 
усіх трьох тракторних бригадах 
взагалі не працюють. Керівники 
МТС вважають ніби цими ма
шинами на сівбі працювати недо
цільно, а тому не дбають про 
укомплектування їх другою змі
ною.

Та навіть і ті машини, що пра
цюють, не виконують змінних 
норм. Всього по 25 гектарів засі
ває трактор Івана Щербини. Це 
набагато менше завдання, а 
механізатори Костянтин Мирко, 
Іван Божснко засівають 20—$5 
при нормі 40 гектарів.

Зволікання сівби очевидне. Ди
ректор Олександрійської МТС 
т. Байда констатує незадовільну 
роботу механізаторів в колгоспі 
ім. Карла Маркса, а конкретних 
заходів до налагодження справ 
не вживає.

В. МАКОВЕЦЬКИЙ.

Створюють теплу і ситу 
зимівлю худобі

По-господарському дбають про 
міцну кормову базу в колгоспі 
ім. Калініна. Колгоспний механі
затор Микола Тищенко з допомо
гою кормодобувної бригади, очо
люваної Антоном Руденком, по
дрібнюють по ЗО тонн силосної 
маси в день. Силос тут заготов
ляють з кукурудзи та дикоросту
чих трав. На цій роботі відзна
чаються колгоспники Василь Бо- 
бошко, Ганна Коваленко та інші, 
які виконують по півтори—дві 
норми в день. В артілі вже закла
дено 300 тонн силосу.

Д. ЛИСЕНКО, 
колгоспник.

* , **
Наш колгосп добре готується до 

зимівлі худоби. Дбайливо зберігає
ться сіно, полова і солома повніс
тю заскиртовані і передані фура
жирові. Подбали ми і про силос. 
Тільки за рахунок кукурудзи, яку 
ми посіяли на силос, заклали 500 
тонн.

В артілі відремонтовані всі тва
ринницькі приміщення.

М. ВАЩУК.

цію правильного дозвілля трудя
щих, особливо молоді, активна ро
бота клубів та інших культурно- 
освітніх закладів.

Радянська медицина має дійо
ві заходи боротьби проти хроніч
ного алкоголізму. Тепер розроб
лені заходи психотерапевтичного 
(гіпноз, сугестія, переконання) 
працетерапевтичного і медикамен
тозного (інсулін, кисень, сон) ха
рактеру. Всі ці лікувальні засоби 
спрямовані до оздоровлення і 
зміцнення нервової системи у пи
тущих, посилення волі, створення 
стійкої непереборної огиди до ал
когольних напоїв. їх застосуван
ня дає позитивні результати.

Активна наступальна боротьба 
з алкоголізмом є невід’ємною час
тиною боротьби за створення 
нормального побуту, за радісне 
життя і здоров’я радянських лю
дей — будівників комуністичного 
суспільства.

І. М13РУХІН,
кандидат медичних наук,

З величезним інтересом сте
жать радянські люди за роботою 
дрейфуючих станцій у Централь
ній Арктиці. Партія і уряд, при
діляючи величезну увагу освоєн
ню багатств Арктики іі піднесен
ню економіки Крайньої Півночі, 
забезпечили учасників експедиції 
всім необхідним для плодотворної 
наукової роботи. Арктичні експе
диції оснащені найдосконалішими 
приладами, у розпорядженні по
лярників на дрейфуючих крижи
нах — вертоліт, трактор, автома
шини, електрика, газ.

Що ж таке Арктика? Чому во
на здавна приваблює допитливий 
людський розум?

Арктикою прийнято називати 
величезну область земної кулі, 
що прилягає до Північного полю
са і включає Льодовитий океан 
з його морями, островами та пів
нічними окраїнами європейсько- 
азіатського і американського ма
териків. Територіально Арктика 
поділяється на п’ять секторів. 
Радянський сектор найбільший— 
його площа дорівнює 9 млн. кв. 
км. Потім ідуть сектори США, 
Канади, Данії і Норвегії.

Історія дослідження Арктики 
свідчить про пріоритет російсь
ких учених у вивченні цієї труд- 
нодоступної області земної кулі. 
Відкриття Алексєєва, Дежньова, 
Челюскіна, ІІахтусова, Макарова, 
Сєдова та інших наших співвіт
чизників набагато перевершують 
все, що було зроблено мандрівни
ками зарубіжних країн.

У дорадянський час Арктика 
залишалась мало вивченою облас
тю, на картах було безліч «білих 
плям» — недосліджених терито
рій. Народи, які населяли арк
тичні землі, були приречені на 
варварську експлуатацію і вими
рання.

З перших же днів встановлення 
Радянської влади партія і уряд 
вживають рішучих заходів для 
дослідження Арктики, освоєння її 
багатств, піднесення життєвого і 
культурного рівня народів Півно
чі.

Героїчна епопея челюскінців, 
дослідження дрейфуючої станції 
«Північний полюс» (1937 р.), 
дрейф «Сєдова», високоширотна 
експедиція 1941 року та багато 
інших експедицій закріпили за 
радянською державою першість в 
усіх питаннях освоєння Арктики. 
Організовані радянським урядом 
арктичні експедиції мають ком
плексний характер. Наші дослід
ження в умовах суворої арктич
ної природи з її постійними моро
зами, штормами і пургою, з «по
лярною ніччю», тривалість якої 
біля полюса досягає 176 діб, 
охоплюють всі сторони вивчення 
і освоєння Арктики. Великий ін
терес, зокрема, являє вивчення 
земного магнетизму в приполюс

Республіканська нарада працівників цукрової промисловості
23 серпня, в сесійному залі 

Верховної Ради Української РСР, 
відкрилася республіканська нара
да працівників цукрової промис
ловості, в якій беруть участь 
близько 500 чоловік.

З доповіддю про результати ро
боти цукрової промисловості рес
публіки за минулий рік і заходи 
по виконанню плану виробництва 
цукру з буряків нового врожаю 
виступив начальник головного 
управління цукрової промисловос

ному районі, північного сяйва та 
інших явищ природи.

Найновіші відкриття радян
ських учених змінюють уявлення 
про природу Арктики. Встановле
но, що від Новосибірських остро
вів через Північний полюс до 
Гренландії простягається підвод
ний хребет, якому присвоєно ім’я 
Ломонооова. Складена перша дос
товірна карта глибин централь
ної частини Льодовитого океану.

Арктику часто називають 
«кухнею погоди», бо стан погоди 
навіть у середніх широтах зв’я
заний з переміщенням повітряних 
мас у Заполяр’ї. Сильні вітри, які 
дмуть тут, викликають рух кри
жаних полів (дрейфи). Вся цен
тральна Арктика заповнена віч
но рухомими льодами, в яких ут
ворюються ополонки, розводдя, 
з’являються тріщини, виникають 
гряди торошення. Радянські до
слідження розкрили і «таємницю 
земель, що зникли» (Земля Саниі- 
кова, Земля Андрєєва). Доведено, 
що «землі», які були відкриті у 
свій час і потім «зникли», явля
ють собою не що інше як дрейфу
ючі льодяні острови (айсберги) з 
материковими відкладеннями, рос
линністю і навіть тваринним сві
том.

Радянська Арктика багата на 
мінерали, рибу, морського звіра, 
хутра. Величезне значення для 
розвитку економіки Півночі і ос
воєння Арктики має Північний 
морський шлях, який зв’язує во
єдино всі радянські землі Далеко
го Сходу і Крайньої Півночі. Дов
жина шляху від Мурманська до 
Владивостока по морях Радян
ської Арктики — 11000 км, як
що ж їхати з Мурманська у Вла
дивосток через Суецький або Па
намський канал — довжина шля
ху подвоюється. Зусиллями ра
дянських полярників Північний 
морський шлях став нормально 
діючою судноплавною магіст
раллю.

Арктику тепер уже не можна 
назвати суцільною льодяною пус
тинею. Це — у значній мірі об
житий район, в якому виросли 
міста, селища, факторії. На допо
могу відважним полярникам прий
шла найдосконаліша техніка. Міц
но увійшла в побут полярників 
електрика. Радіо дає можливість 
підтримувати регулярний зв’язок 
з найвіддаленішимц станціями. 
На всіх полярних станціях ство
рені умови для нормального жит
тя і роботи.

Дальше вивчення Арктики, ро
бота наукових експедицій, яким 
партія і уряд подають всебічну 
допомогу, поповнять наші знання 
про цей суворий і багатий край, 
дозволять підняти на новий, ви
щий ступінь його економіку і 
культуру.

Г. ОЛІЙНИЧЕНКО.

ті Міністерства промисловості 
продовольчих товарів УРСР Л. І. 
Рожинський.

В роботі наради беруть участь 
тт. Н. Т. Кальченко, Д. С. Корот- 
чепко, М. В. Подгорний, заступ
ник Голови Ради Міністрів УРСР 
Г. П. Онищеяюо, заступник мініс
тра промисловості продовольчих 
товарів СРСР М. М. Махиня.

По доповіді розгорнулися де
бати.

(РАТАУ).
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Виробнича практика механізаторів
В сільгоспартілях їм. 18 з'їзду 

ВКГІ(б) та їм. 18 партконфвренції 
проходила виробнича практика 
учнів Олександрійського училища 
механізації сільського господар
ства.

Для них були виділені хороші 
приміщення, організоване громад
ське харчування. Це сприяло ус
пішному проведенню виробничої 
практики.

Механізатори тракторних бригад, 
що працюють в цьому кол

Витівка Тищенка
Наша бригада працює на спо

рудженні школи-десятирічки в 
радгоспі «Комінтерн». Майже всі 
робітники значно перевиконують 
взяті соціалістичні зобов’язання, 
з’являються передовиками вироб
ництва. Але показники змагання 
ніде не висвітлюються.

Крім того, виконроб Тищенко 
не веде точного обліку роботи, то
му нерідко виконане завдання за

Ні проїхать, ні пройти...
На розі вулиць Карла Лібкнех- 

та і Бульварної в час непогоди 
утворюється непрохідне болото. 
Жителям навколишніх будинків 
доводиться далеко обминати його, 
щоб потрапити в квартиру.

На цій же дорозі часто буксу
ють автомашини, що підвозять 
матеріал до житлових будинків,

Розбазарюють лісоматеріал
На вуглевидобувній дільниці 

Семенівського вуглерозрізу (ке
рівник т. Борисов) не дбають про 
охорону соціалістичної власності. 
Тут розбазарюються і розкрадаю

СЛІДАМИ НЕОПУБЛІКОВАНИХ ЛИСТІВ

В редакцію газети «Сталін
ський прапор» надійшов лист від 
групи громадян міста, в якому во
ни розповідали про факти зловжи
вання службовим становищем і 
розбазарювання печеного хліба 
завідуючим пекарнею райспожив-

Листи з столиці Радянської України

Швидка допомога на літаку
Республіканська станція сані

тарної авіації одержала телефоно
граму: в Бишівську районну лі
карню в тяжкому стані привезли 
колгоспницю У. В. Пономар — у 
неї ненормальні роди, що вимага
ють термінової операції. Через 
півгодини біля операційного стола 
стояла, прилетівши з Києва на лі
таку, О. М. Холін а — досвідчений 
хірург-гінеколог. Вона швидко і 
майстерно зробила операцію. Жит
тя колгоспниці і її дитини врято
вано.

У районному центрі Яремцях, 
Станіславської області, який зна
ходиться за 500 кілометрів від Ки
єва, серйозно захворіла робітниця 
Д. О. Москаленко. Великий нарив 
на яснах загрожував зараженням 
крові. Температура досягла межі. 
В Яремці негайно вилетіла хірург 
Київського стоматологічного ін
ституту, кандидат медичних наук 
Є. Д. Покатило. Незабаром вона 
була біля ліжка хворої, зробила їй 
переливання крові, а потім і опе

госпі, тт. Крючков, Климов, Мі- 
іценко, Бугрій, Чередниченко, 
Рябченко, Литвиненко й інші з 
великою увагою поставились до 
практикантів. Вони розповіли -про 
передові методи праці, про свій 
досвід роботи та правильне ком
плектування агрегатів і регулю
вання складних машин.

А. ПЕРЕВЕРЗЕВ,
Г. ХОЛОПОВ- 

майстри училища.

нижує. Так, ми забетонували 
майданчик в 180 квадратних мет
рів і перенесли понад 6 тонн за
лізних балок міжповерхового пе
рекриття, а в наряді Тищенко чо
мусь записав вдвічі менше. Такі 
випадки проходять для його без
карно.

В. ПАСТУШЕНКО, 
робітник будівельної бригади.

споруджуваних будівельним уп
равлінням Димитровського тресту.

Давно час навести порядок тут, 
але ні міськкомунгосп, ні началь
ник будівельного управління 
т. Беренштам не дбають про це.

н. КРАВЧИНСЬКИЙ, 
житель посьолка Інженерно- 
технічних працівників.

ться шпали, кріпильний ліс і ін
ші матеріали. Без нарядів бере лі 
соматеріал і сам Борисов.

Т. СТО РОЖЕН КО, 
робітник.

спілкп Гладирем і майстром Гори- 
славцем.

Лист було надіслано для пере
вірки в районну прокуратуру.

Як повідомив прокурор т. Сей- 
мук, факти, наведені в листі, під
твердились. Гладир і 1’орпславець 
притягнуті до відповідальності.

рацію. Через тиждень робітниця 
відчула себе зовсім здоровою.

Понад двісті кращих лікарів і 
професорів столиці Радянської 
України беруть активну участь у 
поданні швидкої і невідкладної 
медичної допомоги, вилітаючи на 
місця на літаках. З великою ду
шевною теплотою відзиваються во
ни про льотчиків Республіканської 
станції санітарної авіації, які та
кож мають на своєму рахунку не
мало врятованих людей.

Ось найбільш характерні прик
лади самовідданої роботи льотчи
ків. Син колгоспника 13-річний 
Леонід Калюжний проковтнув кіс
точку від вишні, яка потрапила 
не в стравохід, а в дихальні шля
хи. В таких випадках майже не
минуча серйозна операція. Хлоп
чика необхідно було доставити в 
Київ. Але в цей день бушувала 
гроза і політ був дуже рискова
ний. Все ж льотчик В. Д. Андре- 
єв, який пройшов велику школу 
санітарної авіації в грізні роки 
Великої Вітчизняної війни, зва

СПОРТИВНА ХРОНІКА

Першість Європи 
з веслування

Радянські спортсменки завоювали 
лавровий вінок чемпіона Європи

На околиці Амстердама — Бос- 
баані проходять змагання з ака
демічного веслування на першість 
Європи, в яких беруть участь де
в'яносто сім чоловічих і жіночих 
команд. 23 серпня відбулись фі
нальні заїзди жінок.

Перемігши в попередніх заїздах, 
радянські спортсменки вийшли у 
фінал. 22 серпня вони знову про
демонстрували високу спортивну 
майстерність і вийшли перемож
ницями у всіх відповідальних заїз
дах. На одиночках спортивну честь 
своїх країн захищали веслуваль- 
ники СРСР, Польщі, Голландії і 
Австрії. Блискучих результатів до
билась радянська спортсменка 
Чумакова, яка виграла золоту ме
даль чемпіона Європи.

В двійці парною разом з Чау- 
совою і Ракитською стартували 
спортсменки Польщі, Чехослоівач- 
чини, Західної Німеччини. Перемо
гу одержали радянські спортсмен
ки.

Четвірка парна в складі Саніної, 
Тарскової, Улогової, Щербачової 
(рульова Шереметьєва) змагалась 
з веслувальниками Австрії, Гол
ландії і Західної Німеччини. Ра
дянська команда проявила високу 
спортивну майстерність і прийшла 
до фіналу першою.

В напруженій боротьбі виграла 
першість і четвірка розпашна з 
рульовою в складі Морозової, 
Вальчук, Кирсанової, Блажко 
(рульова Огородникова).

В п’ятому заїзді (восьмірка) 
першими фінішували радянські 
спортсменки Лобнєва, Схиртладзе, 
Мартинова, Копилова, Концева, 
Соїннова, Севрук і Лукатіна (ру
льова Огородникова).

Радянські спортсменки завоюва
ли лавровий вінок чемпіона Євро
пи, виграли два командні призи. В 
наполегливій триденній боротьбі 
з сильнішими веслувальниками 
Європи вони завоювали всі п’ять 
командних золотих медалей і 22 
особисті золоті медалі.

Президент Міжнародної федера
ції веслувальників Муллег вручив 
переможцям медалі чемпіонів Єв
ропи.

Результати змагань з очків: 
СРСР — 42, Голландія—25,5, Ав
стрія — 12,5, Румунія—10, Захід
на Німеччина — 9,5, Чехословач- 
чина—8,5.

26 серпня почнуться змагання 
чоловічих команд.

НА МІСЬКОМУ СТАДІОНІ

24 серпня на міському стадіоні 
відбулася товариська зустріч фут
больних команд: Олександрійсько
го «Шахтаря» і Кишинівського 
«Локомотива».

Зустріч закінчилась перемогою 
«Шахтаря» з рахунком 5 :2.

жився вилетіти до хворого в ра
йонний центр Лисянку, Черкаської 
області (150 кілометрів від Києва 
і 50 кілометрів від залізниці). 
Хлопчик, що задихався, був вчас
но доставлений у Київ. У лікарні 
імені Жовтневої революції йому 
зробили операцію, врятували жит
тя. Цими днями з районного цент
ра Плужне, Хмельницької області 
(300 кілометрів від Києва), на
дійшло повідомлення про те, що 
8-річного хлопчика — сина кол
госпника Кухарського вкусила га
дюка. Негайно була потрібна спе
ціальна сироватка, а погода знов 
таки не сприяла вильотові. Незва
жаючи на це, пілот С. Д. Красно
головець своєчасно доставив про
тиотруту в Плужнянську лікарню.

Велику, благотворну роботу ве
де Республіканська станція сані
тарної авіації. І не тільки в Киє
ві, такі ж станції створені в усіх 
обласних центрах України.

К. ЄВГЕНОВ. 
(Коїр- РАТАУ).

м. Київ.

Профспілки Китайської Народної Республіки проявляють 
велику турботу про здоров'я і відпочинок трудящих.

На знімку: в санаторії профспілки поштово-телеграфних 
працівників.

Фото агентства Сіньхуа. Прескліше ТАРС.

Десяті роковини визволення Румунії
БУХАРЕСТ. (ТАРС). Урочисто 

й радісно відзначає румунський 
народ своє велике національне 
свято — десяті роковини визво
лення Румунії. 23 серпня в Буха
ресті на площі імені Сталіна від
булися військовий парад і демон
страція трудящих. Трибуни за
повнили передовики виробництва, 
діячі науки, культури і мистец
тва, представники громадських 
організацій, зарубіжні гості.

0 8 годині райку на урядову 
трибуну піднімаються зустрінуті 
гарячою овацією голова Ради мі
ністрів Г. Георгіу-Деж, голова 
президії Великих національних 
зборів П. Гроза, перший секретар 
ЦК Румунської робітничої партії 
Г. Апостол, члени радянської уря
дової делегації на чолі з М. М. 
Шверником та інші офіціальні 
особи.

Приймаючий парад міністр 
збройних сил Румунської Народ
ної Республіки Е. Боднараш 
об'їжджає війська, які вишикува
лися на площі, і поздоровляє їх з 
днем визволення. Потім він підні
мається на трибуну і від імені ЦК 
Румунської робітничої партії і 
уряду вітає і поздоровляє присут- у 
ніх з десятими роковинами виз
волення Румунії. Гримить могут
нє «ура», лунає артилерійський 
салют. Зведений оркестр виконує 
державні гімни Румунської На
родної Республіки іі СРСР.

Фанфаристи сповіщають про 
початок військового параду. В 
чіткому строю по площі проходять 
слухачі військової академії, кур
санти військових училищ, піхо
тинці, моряки, прикордонники, 
кавалерія, мотомеханізоваїїі вій
ська, артилерія, танки. В повітрі 
проносяться літаки. Присутні на 
трибунах гаряче вітають збройні 

З 27 по 31 серпня па центральному колгоспному ринку 
та ринках робітничих селищ Октябрського, Перемога та Ди
митрово провадиться

ПЕРЕДСВЯТКОВИЙ БАЗАР
Колгоспи і колгоспники Олександрійського і сусідніх ра

йонів вивезуть для продажу сільськогосподарські продукти.
Торговельні організації міста реалізуватимуть в широкому 

асортименті промислові товари і товари широкого споживання.
ДИРЕКЦІЯ РИНКУ.

Громадянка Ведерник Валентина Степанівна порушує справу 
про розторгнення шлюбу з громадянином Ведерником Михайлом Йоси
повичем, які проживають в м. Олександрії.

Справа розглядатиметься в народному суді 1-ої дільниці м. Олек
сандрії.

сили Румунської Народної Рес
публіки, які надійно охороняють 
мирну творчу працю свого на
роду.

Потім на площу вступають оз
броєні робітничі дружини. Повз 
трибуни, розмахуючи різноколір
ними шовковими косиночками і 
квітами, проходять піонери — 
щаслива дітвора вільної країни.

На мить площа спустіла. По 
ній рухається макет радянського 
танка з екіпажем. З різних кін
ців площі до нього прямують лю
ди з квітами в руках. Трибуни 
гучно аплодують ціп зворушливій 
сцені, що зображує зустріч ра
дянських військ-визволителів ру
мунськими трудящими.

Над колонами демонстрантів 
портрети керівників Румунської 
робітничої партії і уряду, членів 
Президії Центрального Комітету 
Комуністичної партії Радянського 
Союзу, транспаранти, що розпові
дають про славні трудові діла ко
лективів столичних підприємств, 
про успіхи, досягнуті країною за 
минуле десятиріччя. Лунають ви
гуки: «Хай живе СРСР — оплот 
миру!», «Хай живе 23-е серп
ня!».

На закінчення демонстрації 
відбувся парад фізкультурників.

Парад і демонстрація трудящих 
Бухареста, що тривали більше 
п’яти годин, були оглядом виз
начних досягнень румунського 
народу на шляху будівництва со
ціалізму, його рішимості боротись 
за мир і безпеку народів. Вони 
вилилися в могутню маніфестацію 
нерушимої братерської дружби 
між румунським і радянським на
родами.

Редактор В. МАЛЕНКО.

Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 62.

БК—04544. Олександрійська міська друкарня Кіровоградського обласного управління культури, м. Олександрія, вул. Шевченка, 71. Зам. № 1721. Т. 5000.



Пролетарі всіх країн, єднайтеся! Рік видання ХХУІ-Й

СТАЛІНСЬКИЙ
ПРАПОР

ОРГАН ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО МІСЬККОМУ ТА РАЙКОМУ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ, МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД 

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

№ 104 (4089)

Неділя 
29 

серпня 
1954 р.

Ціна 15 коп.

Сьогодні—
День шахтаря

^Свято радянських гірників
С ьо год» пі трудящі иа тої 

країни відзначають традицій
не свято радянських гірників 
--^Аень шахтаря.

Вільна тпромислісвисть 
Радянського Союзу — одна 
з найважливіших галузей на
родного господарства. Вона 
віїдіграє величезну роль у 
розвитку всієї соціалістичної 
економіки. Великий Ленін 
указував, що «вугілля — це 
справжній хліб промисловос
ті».

Комуністична партія і Ра
дянський уряд завжди приді
ляли вугільній промисловості 
виняткову увагу. Завдяки 
колосальній організаторській 
роботі, проведеній партією 1 
урядом по технічному переоз
броєнню вугільних підпри
ємств і створенню нових па
ливних баз, видобуток вугіл
ля в СРСР за період індус
тріалізації зріс більш як у 19 
раз. Тільки за три роки п'я
тої п'ятирічки він збільшився 
на 28,3 прощ. За ці ж три 
роки збудовано і введено в 
дію 136 шахт, багато з них в 
нових вугільних районах.

Докорінні перетворення 
сталися в умовах 1 способах 
вугл ©видобутку, н ©вліз) іам і о 
змінилася праця шахтаря. 
Тепер радянська вугільна 
промисловість оснащена най- 
нові’шиїм устаткуванням віт
чизняного виробництва. На 
базі нової техніки неухильно 
зростає продуктивність пра
ці шахтарів, поліпшується їх 
матеріальний добробут і 
кул ьтурн ий рівень.

Особливе місце у вугільній 
промисловості СРСР займає 
Радянська Україна. Наша 
республіка дає майже трети
ну всього вугілля, що видобу
вається в країні. Завдяки 
безустанному піклуванню ЦК 
КПРС і Ради Міністрів 
СРСР, при братерській допо
мозі великого російського на
роду і всіх радянських наро
дів. донецькі гірники не 
тільки повністю відбудували 
зруйноване війною вугільне 
господарство Донбасу, а й на
багато перевищили довоєнний 
рівень вуглевидобутку. Все 
більше бурого вугілля дають 

Делегація грузинських шахтарів 
в Олександрії

Вчора, 28 серпня, в Олександрію прибула делегація 
гірників шахти їм. Молотова м. Ткібулі, Грузинської РСР. 
В складі делегації вибійники Н. Тевдорадзе, А. Хорхоме- 
лідзе, прохідник І. Маслаков, начальник відділу технічного 
контролю Ніна Григалашвілі, головний інженер Г. Размад* 
зе і працівник редакції газети „Ткібуліс магароелі" Д. Сабе- 
лашвілі.

Грузинські гірники візьмуть участь у святкуванні 
Дня шахтаря, підведуть підсумки соціалістичного змаган
ня з колективом Олександрійської шахти № 2-3, ознайом
ляться з роботою вугільних розрізів, брикетних фабрик та 
інших підприємств Олександрії.

шахтарі нових паливних ра
йонів УРСР — Кіровоград
ської, Черкаської, Львівської 
та інших областей.

Трудівники вугільних під
приємств нашого міста ус
пішно вирішують- доставлені 
партією і урядом аіння 
по збільшенню видобутку в; 
гілля 1 виробництву брикету. 
Так, по тресту «Олснсандрія- 
вупілля» за останні три роки 
випуск валової продукції 
зріс у 2,7 раза, видобуток 
вугілля — в 4 рази, вироб
ництво брикету — в 2,9 ра- 
за.

За цей же час продуктив
ність праці гірників зросла 
майже на 34 проценти.

Колективи Байдакіївіськоіго 
вуглерозрізу, шахти № 2-3, 
контори залізничного транс
порту. цегельних заводів № 1 
і № 2 та ряду інших підпри
ємств міста в соціалістично
му змаганні на честь Дня 
шахтаря добилися непоганих 
наслідків. Вони значно пере
виконали семимісячний план.

Високих показників в соці
алістичному змаганні на 
честь свята гірників добили
ся машиніст екскаватора Се- 
меніївського вуглерозрізу тов. 
Б є л олапотков, машиністи
пульта управління тт. Шаір- 
ков і Крайній, машиніст екс
каватора Байданівського вуг
лерозрізу, депутат Верховної 
Ради Союзу РСР т. Горо- 
вецький, кріпильники шахти 
№ 2-3 тт. Матюшин і Ко
вальчук, прохідник т. Шма- 
ков, наваловідбійники цієї ж 
шахти тт. Нареєв і Нігаматов. 
муляр т, Кузьменко та багато 
інших.

Радянський народ високо 
цінить заслуги шахтарів пе
ред Батьківщиною. Постійну 
турботу про гірників прояв
ляють Комуністична партія і 
Радянський уряд. Лише за 
післявоєнні роки заробітна 
плата шахтарів зросла майже 
в 2.5 раза.

Великі зміни сталися в по
буті шахтарів. Невпізнанним 

сітало і наше місто. Лише за 
останні роки тут виросли бла
гоустроєні селища Димитрово 
і Перемога. В місті збудовано 
нові квартали житлових бу
динків з загальною житловою 
площею понад 100 тисяч 
квадратних метрів.

Лише в цьому році буде 
закінчено будівництво в се- 

нщах Димитрово і Перемога 
двох Будинншз ікульдурщ двох 
дитячих садків і дитячих 
ясел; в місті будуються лі
карня, їдальня 1 кілька жит
лових будинків.

Великі досягнення гірни
ків нашого міста. Але в робо
ті вугільних підприємств міс
та є й серйозні недоліки. До 
цього' часу не виконують ви
робничих планів 
ський вуглерозріз 
кінська брикетна фабрика. 
Не виконали семимісячного 
плану по будівництву соці
ально-побутових об'єктів 1 
ряд будівельних організацій 
Димитровського тресту.

Головна причина відста
вання криється в поганому 
використанні внутрішніх ре
зервів виробництва. Гірнича 

Семенів- 
і Байда-

техніка використовується ще 
не на повну потужність, пе
редові методи праці поши
рюються слабо.

Гіірники Олександрії ма
ють все необхідне, щоб видо
буток вугілля рушити вперед 
ще більш швидкими темпа
ми'. Для цього треба ще шир
ше розгорнути соціалістичне 
змагання за виконання 1 пе
ревиконання норм виробітку, 
за дальше підвищення про
дуктивності праці, безустан
но вивчати і поширювати пе
редовий досвід, оволодівати 
технікою, сміливіше впро
ваджувати у виробництво все 
нове, прогресивне.

Обов’язок партійних, проф
спілкових, комсомольських 
організацій — очолити тру
дову активність гірників в їх 
самовідданій боротьбі за нові 
виробничі успіхи.

Урочисті збори, 
присвячені 

Дню шахтаря
Вчора, 28 серпня, в приміщен

ні міського Будинку культури 
відбулися урочисті збори трудя
щих Олександрії, присвячені Дню 
шахтаря.

З доповіддю виступив керую
чий трестом «Олександріявугіл- 
ля» т. Альошин.

Після зборів відбувся кон
церт.

Збори трудящих, присвячені 
шахтарському святу, відбулися 
також в селищах Октябрське і 
Димитрово.

їм я кріпильника шахти № 2-3 Семена Захаровича Коваль
чука відоме багатьом працівникам буровугільної промисловості 
Олександрії. Виробниче завдання семи місяців він виконав на 
132 проценти.

На знімку: С. 3. Ковальчук. Фото Г. 'Ганського.

Трудові подарунки 
Батьківщині

Перемога байдаківських гірників
Колектив Байдаківського вуг

лерозрізу здобув нову виробничу 
перемогу. Напередодні шахтар
ського свята він викопав вось- 
мимісячний виробничий план. 
Країні відвантажено понад зав
дання кілька ешелонів вугілля.

На розрізі середньодобовий ви
добуток вугілля проти минулого 
року зріс на 1.000 тонн, а про
дуктивність праці робітників по 
експлуатації підвищилась на 22 
проценти.

60 важковагових поїздів
Шість днів працює в рахунок 

вересня колектив контори заліз
ничного транспорту. Понад вось- 
мимісячний план перевезено де
сятки тисяч тонн вантажів.

Продуктивність праці робітни
ків в серпні в порівнянні з лип
нем зросла на 13,7 процента. Со
бівартість тонно-кілометра зни
жена на 18,4 процента. Завдяки 
цьому зекономлено близько 1

УСПІХ ДЕРЕВООБРОБНИКІВ
27 серпня колектив деревооб

робних майстерень Димитровсько
го тресту виконав восьмим і сяч- 
ний план. Продуктивність праці 
робітників у порівнянні з мину
лим роком підвищилась на 12 
процентів. Від зниження собівар

Високих показників домігся 
колектив видобувної дільниці, 
очолюваної т. Просияковим. На 
його рахунку 4 ешелони вугілля, 
відвантаженого понад серпневе 
завдання. На трудовій вахті в 
честь Дня шахтаря першість здо
були машиністи екскаваторів Іван 
Горовецький, Григорій Поиичеи- 
ко, Федір Іваник.

Б. ШАБОЛТАС, 
головний інженер Байдаків
ського вуглерозрізу. І

мільйона карбованців.
Впровадження передових мето

дів дозволило тільки в серпні 
провести 60 важковагових поїз
дів. В результаті оборот вагонів 
прискорився на 9.344 вагоно-го
дини.

) В. ІКАРЛОВ,
начальник залізничної кон
тори тресту «Олександріяву- 
гілля». і ,♦

тості продукції зекономлено 117 
тисяч карбованців.

Краще всіх попрацював лісо
пильний цех.

> М. СУПРУН, 
начальник деревообробних 
майстерень.
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Радянський шахтар—це звучить гордо
Радісно жити і працювати

Радісно жити і працювати в 
країні, де шахтарям, всім радян
ським людям, відкриті широкі 
шляхи. На шахті № 2-3, я пра
цюю наваловідбійником. З місяця 
в місяць зростає продуктивність 
нашої праці, збільшується видо
буток вугілля.

Особисто я в дні підготовки до 
шахтарського свята домігся висо
кого виробітку. При нормі 13 
давав 20 тонн за зміну.

Самовіддана праця забезпечує 
мені високі заробітки. Я система
тично одержую 2—2,5 тисячі 
карбованців. Зараз споруджую со

Для гірників
Якихось шість років тому на 

цьому місці був пустир. Тепер 
тут виросло благоустроєне робіт
ниче селище. Десятки двоповер
хових будинків, дитячі ясла, по
ліклініка, лікарня, -їдальня —все 
це зведено нами, будівельниками. 
В робітничому селищі споруджено 
40 тисяч квадратних метрів жит
лової площі.

Бригада, якою я керую, зараз 
оздоблює фасад нового Будинку 
культури. Незабаром гірники 
одержать чудовий подарунок.

Радісно працювати, бо знаєш, 
що все, що робиш, спрямоване на 
поліпшення добробуту радянських 
людей, на прикрашення їх по
буту.

В минулому місяці ми виконали 
норму на 200 процентів, а в

Кращий екскаваторник 
Павло Тендюк

Якщо навантажити залізничні 
вагони породою, що її вийняв 
понад норму в цьому році екска
ваторник Семенівського вуглероз
різу Павло Тендюк, то ешелон 
розтягнеться на кілька кіломет
рів.

Самовіддано трудиться передо
вий механізатор. Несучи трудову 
вахту на честь шахтарського свя
та, він домігся визначної перемо
ги — екскаватором «УЗТМ» дав 
в липні 129 тисяч кубометрів по

к
і

Завдяки неустанному піклу
ванню партії і радянського уряду 
вугільна промисловість Радян
ського Союзу зробила великий 
крок вперед. В нашій країні ши
роко розвивається і видобуток 
бурого вугілля. Його значення в 
народному господарстві дуже ве
лике. Буре вугілля — це не тіль
ки паливо, аіТе й сировина для 
ряду галузей промисловості.

Одним з найважливіших буро- 
вугільних родовищ на Україні 
є Олександрійське. Трудівники 
тресту «Олександріявугілля» чи
мало зробили в справі збільшення 
видобутку вугілля, виробітку бри
кету.

Про це свідчить те, що видобу
ток палива в минулому році у 
порівнянні з 1951 роком збіль
шився більш як в 4 рази. За сім 
місяців нинішнього року видобу
то стільки вугілля, скільки за 
весь минулий рік. Набагато зрос
ла вскриша, виробіток брикету, 
електроенергії. 

бі будинок. Недавно придбав ба
гатоламповий приймач «Минск», 
мотоцикл, справив хороший кос
тюм, добре обставив квартиру.

Так живуть й інші гірники.

Збільшувати видобуток вугіл
ля, підвищувати продуктивність 
праці — таке завдання стоїть 
перед кожним з нас. І в день свя
та ми скажемо Батьківщині: шах
тарі докладуть всіх сил, щоб за
безпечити народне господарство 
достатньою кількістю палива.

Н. БАРВІНСЬКИЙ, 
наваловідбійник шахти № 2-3.

серпні, готуючись до Дня шахта
ря, значно більше.

Ми добиваємось не тільки ви
соких кількісних, але і якісних 
показників. Завдяки економному 
витрачанню матеріалу зберегли 
за останній час 80 кубометрів 
розчину.

Наше будівельне управління 
нині споруджує нову лікарню, 
їдальню, житла. Самовідданою 
працею відзначаються муляр 
т. Єгоров, тесляр т. Солонько й 
інші.

Зусилля будівельників спрямо
вані на те, щоб дати вугільникам 
більше добротних, красивих, впо
рядкованих будинків.

А. ДОРОШЕНКО, 
штукатур будівельного уп
равління Димитровського 
тресту.

роди. Таких показників не дося
гав жодний екскаваторник тресту 
«Олександріявугілля ».

Високопродуктивна праця за
безпечує т. Тендюку високі заро
бітки. Щомісяця він одержує 3— 
4 і більше тисяч карбованців.

Не так давно Павло Тендюк 
придбав легковий автомобіль 
«Москвич». Одержавши чергову 
відпустку, знатний гірник поїхав 
на своїй машині в Донбас.

Дамо більше вугілля
Внаслідок широко розгорну

того соціалістичного змагання за 
зниження собівартості продукції, 
впровадження передових методів, 
режиму економії більшість під
приємств міста мають великі при
бутки.

Всенародне свято День шахта
ря багатотисячний колектив трес
ту «Олександріявугілля» ознаме
новує новими виробничими досяг
неннями. Першість у змаганні 
здобув колектив шахти № 2-3. 
Перевиконавши виробничий план 
семи місяців, гірники успішно 
справились і з серпневим завдан
ням.

Окремі дільниці шахти, як, на
приклад, дільниця № 3, якою ке
рує т. Чернега, застосувала про
гресивний метод організації пра
ці — графік циклічності. Це дало 
можливість набагато підвищити 
виробіток гірників, забезпечити 
чітку і планомірну роботу.

Добре попрацював колектив 
Байдаківського вугільного розрі

Дружний гірницький колектив. На фото (зліва направо): начальник транспортно-відвального 
моста Байдаківського вуглерозрізу І. Банін, помічник машиніста екскаватора С. Семенов, маши
ніст екскаватора М. Дмитрієв, машиніст екскаватора С. Попов, машиніст екскаватора О.Дмитрієв, 
помічник машиніста екскаватора В. Могильний, змінний механік А. Оборський.

Фото А. Дібровного.

Діла і люди нашої шахти
Наш колектив напередодні 

шахтарського свята видав остан
ні тонни вугілля в рахунок вось- 
мимісячного плану. Своє зобов’я
зання ми з честю виконали.

Найкращих успіхів у змаганні 
добилась дільниця № 3, якою ке
рує т. Чіернега. Від зниження со
бівартості продукції зекономлено 
понад 120 тисяч карбованців. 
Продуктивність праці робітників 
перевищила планову на 3 про
центи.

Високих виробничих показни
ків домігся і колектив дільниці 
№ 5 (начальник т. Ярмолюк). 
Він видобув зверх плану по
над 2.000 тонн палива. Кожна 
тонна вугілля тут на 2 карбован
ці 60 копійок нижча планової.

Славні діла і люди нашого під
приємства. Наваловідбійники Іван 
Щербаченко, Олексій Бойко, Олек
сій Шустов, кріпильник бгюр 
Чернов і багато інших виконали 
норму на 140—150 процентів.

Ці передові гірники завдяки 
високопродуктивній праці зароб

зу. На його рахунку десятки еше
лонів вугілля, видобутого додат
ково до плану. Продуктивність 
праці робітників перевищила пла
нову на 5 процентів.

Тут відзначився колектив ви
добувної дільниці, очолюваної 
т. Просняковим. Недавно рішен
ням республіканського комітету 
профспілки вугільників та комбі
нату «Українвуглебуд» дільниці 
присуджено перехідний Червоний 
прапор.

Хоропґ успіхи мають контора 
залізничного транспорту, елек
тростанція і ряд інших підпри
ємств.

Не можна не відзначити, що за 
останній час значно зросли ряди 
передовиків виробництва. Високи
ми показниками зустрічають свя
то радянських гірників машиніс
ти екскаваторів Байдаківського і 
Семенівського вуглерозрізів тт. 
Горовецький, Палій, Крайній, Бє- 
лолапотков, Тендюк, мотористка 
Семенівської брикетної фабрики 

ляють за місяць 3 і більше 
тисяч карбованців.

Заможно і культурно живуть 
шахтарі. їм створені всі умови 
для культурного росту. До їх по
слуг є бібліотека, яка налічує 
майже 5 тисяч томів.

Багато шахтарів будують собі 
індивідуальні будинки. Так, на
валовідбійник Кирило ІІарфілов, 
Олександр Кача-нов і десятки ін
ших нині займаються індивіду
альним житловим будівництвом.

Зараз звичайним явищем ста
ло те, що на роботу трудівники 
приїжджають на власних мото
циклах, автомашинах.

У нас на шахті є магазин. І 
ось часто Доводиться бути свід
ком того,, які високі вимоги 
пред’являють гірники. Вони за
мовляють мотоцикли, радіоприй
мачі, красиві меблі, костюми то
що.
Зростає потяг гірників до знань. 

У нас працює учбовий пункт, 
курси гірничих майстрів. Чимало 
передових людей виробництва 

т. Романець, пресувальник т. За
їрський, машиніст паровоза 
т. Облапенко.

Сотні передовиків виробництва 
успішно оволодівають першоклас
ною технікою, якою держава все 
більше оснащує вугільні підпри
ємства, проявляють багато твор
чої ініціативи, рухають вперед 
технічний прогрес.

Досить сказати, що тільки за 
останні два місяці від раціоналі
заторів надійшло понад 70 цін
них пропозицій, впровадження 
яких дасть державі мільйони кар
бованців економії. Одна лише 
пропозиція новаторів Байдаків- 
ської брикетної фабрики тт. Ло- 
макіна, Ліпицького, Чуднікова 
дасть понад 600.000 карбованців 
економії на рік.

Гірники Олександрії, як і всієї 
нашої країни, оточені повсякден
ним піклуванням партії і уряду. 
Наше місто і робітничі селища 
зростають і благоустроюються. 
Тільки за останні роки трудящі 
одержали понад 100.000 квадрат
них метрів житлової площі. Спо- 

після закінчення вечірньої школи 
робітничої молоді продовжує нав
чання у вищих учбових закладах.

Гірники не тільки високопро
дуктивно працюють, але й куль
турно відпочивають. Наваловід
бійник Іван Гончар за путівкою 
профспілки лікувався в Сочі, мо
тористка Наталія Тупчієнко —в 
Цхалтубо, підземна браковщиця 
Олександра Леончеико — в Кис
ловодську.

Шахта — одне з передових 
підприємств тресту «Олександрія
вугілля». Вона з місяця в місяць 
перевиконує план. Але в нашій 
роботі є і значні недоліки в орга
нізації праці, використанні ме
ханізмів, механізації трудоміст
ких процесів. Ці недоліки ми зо
бов’язані усунути.

Змагаючись з гірниками ткі- 
бульської шахти імені Молотова, 
переймаючи їх досвід, наш колек
тив доб’ється нових трудових пе
ремог на славу Батьківщини.

М. КРАВЦОВ, 
голова шахткому щахти № 2-3.

руджено багато нових магазинів, 
їдалень, дитячих садків, ясел, лі
карень і інших культурно-побуто
вих закладів.

Успіхи у нас, безперечно, є, 
але ними не можна задовольняти
ся. Є окремі підприємства, які 
працюють ривками, не справляю
ться з державним планом, завда
ють збитків. До таких, насампе
ред, треба віднести Семенівський 
вуглерозріз і Байдаківську бри
кетну фабрику. Колективи цих 
підприємств у великому боргу пе
ред країною. Вони повинні лікві
дувати відставання, поліпшити 
використання техніки, добитись 
рентабельної роботи. А щоб до
могтись цього, треба поліпшити 
наше керівництво підприємства
ми.

Трудівники тресту зобов’язані 
закріпити і помножити успіхи, 
досягнуті в змаганні на честь 
Дня шахтаря, дати Батьківщині 
більше вугілля.

Г. АЛЬОШИН, 
керуючий трестом «Олек
сандріявугілля».
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СТОРІН КА
Нові краєвиди Ш е ф и

На поклик Партії від краю 1 до краю 
Зійшлися ївс'і ві’ід щиірої душі;

■^^сь ці підмурки клали, пам’ятаю, 
^ггдї'^ОВесииіки, мої товариші.

Зібравши в серці ЖДір юнацьких років, 
Я теж прийшов сюди на-.спалахи заграв, 
1 полія рідного простори, й сйокій 
На шум шахтарських селищ поадіїняв.

Ні пустирі, ні балки, ні яруги, 
Покіль лежать, таких не знали днів:
В дроти ударила ясна напруга, 
Сталевий гул світанки розбудив.

О земле рідна, я тебе приємлю, 
Піриемлю день, що з нами йшов.
Як перший екскаватор в’ївся в землю, 
І перший вдаль побіг електровоз.

Як ми вдихали запах вечоровий,
Як на зорі нас кликали гудки,
І ми вставали, зводили будови, 
Садили поруч клени і дубки.

Пройшло так літ немало й небагато: 
Торкнулись хмар мережі арматур, 
Заводи встали. їм віки стояти 
Зустріч сонцю і супроти бур!

Ось парк буя. Гіллям зеленошумним 
Він виражає радості порив.
Дзвенить життя. В оркестрі 

імногоструннім
Нової ери чується мотив.

І кожен ріік приходить світла дата, 
Коли Вітчизна наша молода,
Як символ слави — зустрічає свято, 
Шахтарське свято пісні і труда.

Тому стою схвильований і ГОПіЛ’ИЙ. 
Привіт вам, друзі — славні гірники! 
Ми в комунізм йдемо сіїм’єю дружно 
його творці, його будівники.

П. СУМАРОКОВ.

селище Димитрово.

V статуй
і Стоите гордьі, величавьі

В руках с отбойньїм молотком,
Как символ крепости Держави, 
Как слава, добита трудом.

Пред вами милая Отчизна
В своем уборе и красе
Идіет к вершинам коммунизма, 
Как луч восхода по Земле.

Советской армии шахтеров
Я вижу вложен труд везде:

шахтеров
На нивах в рокоте моторов,
В целинной нервом борозде,

В дьімящих фабриках, заводах, 
В безбрежном зареве огней, 
її в кораблях, и пароходах 
Всех океанов и морей.

Потому сегодня с вами рядом •
С гордостью за Родину мою
С непокрьггой головой, парадно 
У подножья ваіпего стою.

Семен рОБЬІЛЕВ.
г. Александрия.

Москва сьогодні. Вид на Кремль з боку Москви-ріки. 
Фото Н. Грановського. Прескліше ТАРС.

Степ!.. Степ!..
Скільки пісень складено про 

нього, скільки прекрасних описів 
зроблено письменниками. А він 
все вабить, кличе до себе:

— Ідіть-но, подивіться на ме
не, який я чудовий!

Так, степ воістину чудовий, 
особливо в літні місяці, коли до
стигають хліба. Отоді-то завітай
те сюди. Степ зразу ж полонить 
вас. Навколо шепочуть золотаві 
колоски достиглої пшениці та жи
та, шумлять зеленим листям лі
сосмуги, гудуть потужні сіль
ськогосподарські машини, що 
збирають врожай, обробляють зем
лю. А над усім цим, немов допов
нюючи симфонію степової музи
ки, линуть дзвінкі та високі ПІС
НІ птахів.

Такої пори довелося проїжджа
ти нам полями колгоспу імені 
Леніна.

Голова артілі Віктор Федосійо- 
вич Бузаньов, що їхав з нами, 
розповідав:

— Всіх цих успіхів ми доби
лися завдяки допомозі наших 
шефів — робітників рудоремонт- 
ного заводу.

І далі Віктор Федосійович роз
повідав все по порядку.

— Восени минулого року після 
історичної постанови вересневого 
Пленуму Центрального Комітету 
Комуністичної партії Радянсько
го Союзу в нашу артіль завітала 
делегація робітників рудоремонт- 
ного заводу. їх все цікавило. Во
ни оглянули господарство, озна
йомились з доставкою кормів, з 
подачею води на ферми. Тоді май
же всі роботи там виконувалися 
вручну. Шефи вирішили механі
зувати подачу води.

Вони прибули в артіль через 
кілька днів з необхідним інстру

І

День шахтаря
Чорним золотом цаповнені 

вагони
Залишають донецькі степи, , 
В сизій димці пливуть - 

террикони,
Миготять лісосмуги й Стовпи. 
Всю країну освітить, зігріє 
Творча праця шахтарів! 

ментом і матеріалом. Закипіла ро
бота. Робітникам допомагали кол
госпники. Через деякий час водо
провід був зданий в експлуатацію. 
Механізували шефи також і ро
боти на токах. Це в значній мірі 
полегшило працю колгоспників і 
вивільнило частину з них для ро
боти на інших ділянках.

За короткий період шефи збу
дували в артілі теплицю, в якій 
вже в цьому році вирощено висо
кий врожай овочів.

— Крім того, — говорить Вік
тор Федосійович, — шефи в тіс
ній співдружності з колгоспника
ми і механізаторами Олександрій
ської МТС збудували зрошуваль
ну систему на площі в 300 гек
тарів.

...їхали полями. А назустріч мо
лодь: юнаки й дівчата. Вони спі
вали пісню, яка велично линула 
над степовими просторами:

День от дня все краше
Сила страньї растет.
Ві’рной дорогий партия наша 
Нас к коммунизму ведет.
Чуєте, як співає наша молодь. 

Недарма говориться в народі: 
«Жити стало ^веселіше і співаєш 
голосніше».

Паша машина підкотила до 
споруд зрошувальної системи. 
Голова колгоспу розповів нам про 
її дію. А наприкінці він сказав:

— Ми дуже і дуже вдячні ше
фам за велику допомогу. Це зав
дяки їм ми стали вирощувати ви
сокі врожаї овочів і картоплі. 
Лише в цьому році доходи артілі 
становитимуть сотні тисяч кар
бованців. Прекрасні наслідки дає 
дружба між колгоспниками і ро
бітниками.

Вл. ЖУРАВСЬКИЙ.
м. Олександрія.

Хай їх слава планету овіє с— 
Сміливців— підземних майстрів! 
1 як завжди кремлівська воря 
Над країною гордо сіяє. .
І заслужено День шахтаря 
Радянський народ відзначає.

Іван ШАІ1ОВАЛ.
с. Войвівка.

ВЛАДАР! МАШИН
Далеко за околицю Олексан

дрії по прямому шосейному шля
ху невпинно- мчать легкові іі ван
тажні автомашини, комфортабель
ні автобуси. І зникають вони 
десь там — за високим бугром.

А потім степ... І раптом перед 
вами чудова панорама...

Нове, юне робітниче селище 
Димитрово-.

За кілька останніх років на 
пустирі виросло воно з прямими 
бруковапими вулицями і тротуа
рами, красивийи багатоповерхо
вими будинками і котеджами. Се
лище оточують підприємства ву
гільної промисловості.

...Семенівський вуглерозріз — 
гордість гірників, створений їх 
трудовими руками.

Держава щедро оснастила його 
першокласною технікою. Тут ков
шами вгризаються в пласти жир
ного бурого вугілля потужні екс

каватори. Навантажені паливом, 
по долинах стрілою мчать елек
тровози.

Над розрізом звисає арматура 
складного агрегати— транспорт
но-відвального моста. Здалека він 
нагадує велетенського казкового 
птаха, що парить над землею, 
розкинувши свої широкі срібляс
ті крила.

Семенівський вуглерозріз — це 
зразок, де важку працю людини 
замінили машини. Незчислиме те, 
що роблять вони в умілих руках 
владарів.

Ми наблизились до відвального 
агрегата. Нас зустрів тут юнак в 
робочій блузі. Дізнаємось — ма
шиніст моста Микола Попович. 
Разом з ним металевими східцями 
піднімаємось на шестидесятимет- 
рову висоту.

Микола, помітивши наше за
хоплення складністю техніки, на
че між іншим, зауважив:

— Молодь обслужує механіз
ми. Воно й зрозуміло: діло -нове, 
незвичайне. А їй все під силу.

Між гігантськими металевими 
конструкціями зустрілись з на
чальником моста Петром Лук’яно- 
вичем Патюковим і машиністом 
управління головного пульта 
Олексієм Мефодіійовичем Край
нім.

— Олекса — мій земляк. З 
Новгородківки ми.

Не без гордості сказав Микола 
і додав:

— В його руках серце нашого 
послушного агрегата.

В розмовах непомітно минав 
час.

Олексій Крайній про себе роз
повідав скупо, хоч йому було 
про що розповісти.

Ще в сільській школі Олекса 
мріяв про складні машини, май- 
стрював примітивне радіо, за
хоплювався електрикою. Але 
юнак тоді, звичайно, не уявляв 
про теперішню свою спеціаль
ність.

—10 класів середньої школи, 
—говорить т. Крайній,—які за
кінчив до Вітчизняної війни, 
завжди виручають мене. Це вони 
допомагають швидко оволодівати 
потужною технікою, складними 
механізмами.

В буровугільну промисловість 
Олексій Крайній прийшов у 1943 
році рядовим робітником. За цей 
порівняно короткий строк він на
був п’ять механізаторських спе
ціальностей. Серйозною школою 
в їх набутті і підвищенні квалі
фікації послужив учбово-курсо
вий комбінат.

Всі екскаватори, що працюють 
на розрізі, включаючи найпотуж
ніший крокуючий, пройшли через 
умілі руки Олексія.

Він охоче ділиться своїм досві
дом з товаришами по роботі. Ба
гато колишніх рядових робітни
ків з його екіпажу досконало ово
лоділи потужними машинами, 
майстерно управляють на вугле
розрізі екскаваторами.

Самовіддана праця Олексія Ме- 
фодійовича Крайнього відзначена 
багатьма почесними грамотами, 
занесенням на Дошку пошани.

...Приходить якось Олексій 
Крайній на роботу. На виконав
чому графіку побачив цифру, яка 
його здивувала. Напарник Петро 
ІПарков перегнав, вийнявши 
14.800 кубометрів породи за змі
ну. Зібрав свою бригаду Олексій.

—Що, відставати будемо від 
своїх товаришів? — спитав він. 
— Ні, не до лиця нам.

Другого дня бригада Крайнього 
перекрила показник «соперни- 
ків» на тисячу кубометрів.

Але бригада ПІаркова не зда
валась. Не минуло й двох днів, 
як вона довела виробіток до 
16.000 кубометрів.

Дійове змагання владарів ма
шини триває з новою силою, воно 
приносить чудові плоди.

А. ПЕРЕПАДИ.

Т. АПОСТОЛ,
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ПО НАШОМУ МІСТУ і РАЙОНУ Міжнародний огляд

ВІДПОЧИНОК ГІРНИКІВ

ГАСТРОЛІ ОБЛАСНИХ ТЕАТРІВ

КІНОФЕСТИВАЛЬ ДО ДНЯ ШАХТАРЯ

КОНЦЕРТИ ДЛЯ ТРУДЯЩИХ

ТЕЛЕФОННА СТАНЦІЯ В РАДГОСПІ

Додатковий набір студентів у вечірній гірничий технікум

ти, Сочі, Трускавець, Єсенту
ків — кріпильник Гаркуша, 
помічник машиніста екскава
тора Байдаківського вуглероз
різу Богута, машиністи елек
тровозів Семенівського розрізу 
Дяков і Лук’яненко, наваловід
бійник шахти № 2-3 Гончар і 
багато інших. <

— драму «Анджело» та п'є
су «Мера любви». Колективи 
обох театрів обслужили шеф
ськими концертами гірників 
Байдаківського вуглерозрізу.

Сьогодні вдень і (ввечері буде 
поставлена Ставропольським 
театром музична комедія 
«Сільва».

«Велике життя» та довий ки
тайський художній фільм «Ко- 
нец (враждьі».

За цей час кіносеанси відві
дали ронад 1500 чоловік.

фабрики і вуглерозрізу. Вчора 
учасники художньої самодіяль
ності виступали перед вугіль
никами на вечорах, присвяче- 

I них Дню шахтаря.

Телефонізовано всі відділен
ня радгоспу, ферми, майстерні, 
школу, медпункт і ряд квартир.

Внутрішня телефонна лінія 
досягає десяти кілометрів.

Веселі і життєрадісні 

ростуть діти гірників. 

Для них збудовані нові 

благоустроєні дитячі сад

ки і ясла.

На знімку: ігри дітей 

на подвір'ї дитячих ясел 

№ 5 в селищі Перемога.

Фото Г. 'Ганського.

НАРОДНЕ ГУЛЯННЯ
С' ^„дні :в міському привок

зальному парку відбудеться 
велике народне гуляння, при
свячене іДню шахтаря.

Парк електрифіковано і ра
діофіковано, зроблені площад
ки, на яких будуть влаштову
ватись концерти гуртків худож
ньої самодіяльності міського 
Будинку культури та селищних 
клубів.

Гратиме духовий оркестр, 
провадитимуться масові ігри, 
танці.

ШЕФСЬКА ДОПОМОГА
Цими днями колектив (шахти 

№ 2-3, який шефствує над кол
госпом дм. І’ози Люксембург, 
відремонтував сто автопоїлок 
та насос для подачі води на 
тваринницькі ферми. Трудящі 
шахти приїжджають в село з 
доповідями ,і (Концертами ху
дожньої самодіяльності, за що 
хлібороби (вдячні їм.

КОЛГОСПНИЙ 
ЛИСТОНОША.

Рано починає свій робочий 
день листоноша колгоспу імені 
Сталіна (Ворошиловка) Яків 
Кищенко. З сумкою, повного 
листів, .‘газет, журналів і кни
жок, обходить він колгоспників, 
зайнятих у полі, вручає пошту, 
що прибула (на їх адресу.

В селі немає тепер такої кол
госпної сім’ї, яка б'не перед
плачувала газети чи журналу. 
Багато хліборобів купують ху
дожню, політичну ,ї сільськогос
подарську літературу,

ДО ПІДСУМКІВ НАРАДИ 
В БРЮССЕЛІ

У своїх планах відродження ні
мецького мілітаризму агресивні 
кола СШЛ одну з головних ста
вок роблять на «європейське обо
ронне співтовариство». Під цією 
назвою мається па увазі створен
ня вузького воєнного угруповання 
шести західноєвропейських країн 
(Франція, Італія, Бельгія, Голлан
дія, Люксембург і Західна Німеч
чина), в якому головна роль від
водиться переозброєнню Західної 
Німеччини. Ця ворожа справі ми
ру затія зустрічає все зростаючу 
протидію демократичної громад
ськості. Народи Західної Європи 
добре розуміють, яку задрозу їх 
національним інтересам являє від
родження німецького мілітаризму.

Незважаючи іа те, що договір 
про «європейське оборонне співто
вариство» був підписаний більше 
двох років тому, він досі не за
тверджений парламентами таких 
великих західноєвропейських кра
їн, як Франція та Італія. Стурбо
вані долею своїх агресивних пла
нів, правлячі кола США посилю
ють тиск на країни Західної Євро
пи, особливо на Францію, намага
ючись будь-що нав'язати їм «єв
ропейське оборонне співтоварист
во». Ціп меті служила, зокрема, 
проведена цими днями в столиці 
Бельгії — Брюсселі нарада мініст
рів закордонних справ шести наз
ваних вище країн. Як вказувала 
бельгійська газета «Лібр Бель- 
жік», організатори наради в Брюс
селі сподівалися, що на ній буде 
покладено край «труднощам, які 
перешкоджають ратифікаїїії Фран
цією та Італією договору про «єв
ропейське оборотне співтоварис
тво».

На нараді французька делегація 
подала серію «поправок» до текс
ту договору про «європейське обо
ронне співтовариство». Ці поправ
ки покликані були зовнішньо тро
хи видозмінити договір, не зачіпа
ючи його суті. Смисл «поправок» 
полягав у тому, щоб забезпечити 
затвердження договору Націо
нальними зборами Франції. Але 
інші учасники брюссельської на
ради висловили побоювання, що 
прийняття французьких «попра
вок» вимагало б нового обгово
рення договору в парламентах тих 
країн, які його* 1 підписали. Міністр 
закордонних справ Бельгії Спаак 
вніс пропозицію про те, щоб фран
цузькі «поправки» були обговорені 
після затвердження французькими 
Національними зборами договору 
в його нинішньому вигляді. До 
такого ж розв’язання питання під
штовхували учасників брюссель
ської наради Сполучені Штати 
Америки, які офіціально не брали 
в ній участі.

Культурно і Заможно живуть 
гірники буровугільної Олексан
дрії. Свою відпустку вони про
водять в будинках відпочинку
і кращих здравницях країни. З 
початку року Да Курортах і в 
будинках відпочинку побувало 
понад 800 чоловік. Серед тих, 
хто лікувався на курортах Ял

Останнім часом на гастролях 
в місті Олександрії побували 
артисти Ставропольського кра
йового театру музкомедії і Во- 
рошиловградського обласного 
театру. Трудящі міста і селищ 
проглянули виставу ставрополь- 
ців — «Фіалка Монмартра» і 
в постановці ворошиловградців

В клубах селищ Октябрсько- 
го і Димитрово р іЦІ дні (прохо
див кінофестиваль, присвяче
ний Дню радянських шахтарів.

Трудящі переглянули кіно
фільми «Донецькі діахтарі»,

В передсвяткові дні колекти
ви художньої самодіяльності 
клубів селищ Октябрського і 
Димитрово влаштували кілька 
концертів для трудящих ,шахти 
№ 2-3, Семенівської брикетної

Днями в радгоспі «Комін
терн» завершено монтаж 'і вда
но в експлуатацію телефонну 
станцію на ЗО точок.

Але всі намагання США та їх 
агентури були маріннми. Учасники 
брюссельської наради після чоти
риденних переговорів роз'їхались, 
не прийшовши ні до якої угоди.

Після брюссельської наради 

американська дипломатія посили
ла тиск на Францію з метою при
мусити її Національні збори за
твердити договір про «європей
ське оборонне ' співтовариство». 
«Після брюссельської наради, — 
пише французька газета «Франс 
суар», — стало ясно, як день, що 
державний департамент США пус
тив у хід всі засоби впливу на 
французький уряд і Національні/ 
збори».

Американські підсаки• зустршш 
ють дедалі рішучішу відсіч. Фран- 
цузькиі: 'народ з подвоєною енер
гією бореться проти «європейсько
го оборонного співтовариства». По 
всій Франції розгорнулась масова 
кампанія протесту проти ратифі
кації Національними зборами ' 
ризького договору.
ФАШИСТСЬКА |СВАВОЛЯ 

В США
Президент США Ейзенхауер під

писав прийнятий конгресом зако
нопроект про заборону Комуніс
тичної партії США, надавши йому, 
таким чином, сили закону. Згідно 
з цим новим фашистським зако
ном, членство в компартії є «зло
чином», який суворо карається. 
Переслідуються також члени тих 
організацій, які властям заманеть
ся оголосити «організаціями кому
ністичної дії», тобто прогресивні 
профспілки, товариства, які бо
рються за мир, і так далі.

«Антикомуністичний» акт кон
гресу справедливо розцінений 
американським народом як новий 
замах реакції на його демократич
ні права. Новий закон являє, зо
крема, серйозну загрозу для аме
риканського профспілкового руху. 
За новим законом органи вико
навчої влади в США дістали пра
во заборонити діяльність будь- 
якої профспілки, для чого досить, 
щоб ті ж власті заявили, що в да
ну профспілку «проникли кому
ністи».

Прийняття закону про заборону 
компартії викликало обурення 
американської громадськості, яка 
з тривогою відмічає разючу його 
схожість на фашистські закони гіт
лерівської Німеччини. Преса різ
них напрямів кваліфікує закон 
про заборону компартії як маневр, 
проведений американським уря
дом, який складається а . членів 
республіканської партії, в зв’язку 
з виборами до конгресу, що відбу
дуться в листопаді цього року. 
Цілком очевидно також, що новий 
похід американської реакції про
ти демократичних сил країни не
розривно зв’язаний з виношувани
ми нею планами розв’язування но
вої війни.

Проте розгул реакційних сил у 
США зустрічає все більший опір. 
В русі протесту проти нового фа
шистського законодавства беруть 
участь широкі верстви американ
ського народу. На їх боці — спів
чуття і підтримка всього прогре
сивного ■миролюбного людства.

М. МАРКОВ.

Йдучи назустріч' прагненню 
гірників Олександрії набути тех
нічні знання, Міністерство ву
гільної промисловості України 
дозволило в Олександрійському 
вечірньому гірничому технікумі 
відкрити додатково іде один пер
ший курс та спеціальний курс 
по підготовці техніків по відкри

Сьогоднішній Слов’янськ відо
мий не тільки як місто-курорт, 
але й як великий промисловий 
центр. Будівельні машини, устат
кування для металургійних за
водів, високовольтні ізолятори, 
лінійна арматура, толь, керамічні 
плитки, фаянсові вироби, сода, 
сііль, олівці — сотні видів різно
манітної продукції, яку відправ
ляють в усі кінці країни, мають 
марку слов’янських підприємств. 

тих розробках і гірничій електро- 
ТЄХіНІЦІ.

На перший курс без відриву 
від виробництва приймаються 
особи, які закінчили 7 класів. На 
спецкурс приймаються особи з 
освітою за 10 класів середньої 
школи, які працюють ио відповід
ній спеціальності і успішно ви
тримають екзамени.

П о містах нашої республік и

Зростає місто Слов'янськ
Зараз в районі міста провадиться 
будівництво нової водної магіст
ралі — каналу Північний До
нець—Донбас.

Невпізнанно змінився зовніш
ній вигляд м. Слов’янська, що 
росте і впорядковується. Його ву
лиці й площі забудовані велики
ми будинками педагогічного ін
ституту, технікумів, шкіл і учи
лищ. Тут багато палаців культу
ри і клубів, місто має свій драма

Строк навчання 5 років, на 
спецкурсі — 3 роки.

Відділення гірничого технікуму 
приймав заяви до 15 вересня. 
Початок навчання з 1 жовтня.

І. ШАРКОВСЬКИЙ, 
директор учбово - курсового 
комбінату тресту «Олексан- 
дріяву гілля».

тичний театр. За останні п’ять 
років його жителі одержали понад 
тисячу квартир у нових будин
ках. З допомогою держави багато 
трудівників міста спорудили влас
ні будинки. Красиві, потопаючі в 
зелені садів будиночки утворили 
нові вулиці — Перемоги, імені 
«Правдьі», імені Вільямса та ін
ші. В місті працює 400 магази
нів, їдалень, чайних і т. д.

' (РАТАУ).

Власники бельгійських шахт не турбуються про охорону 
праці. В результаті поганої постановки техніки безпеки часто бу
вають катастрофи з людськими жертвами. Недавно на одній із 
шахт району Серен трапився вибух. Було вбито і поранено ба
гато шахтарів.

На знімку: відправка в лікарню шахтарів, які потерпіли від 
вибуху. Знімок з італійського журналу „Лаворо".

Редактор В. МАЛЕНКО.
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Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 62.
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Сьогодні почався новий навчальний рік 
в школах.

Побажаємо нашим школярам успішно 
оволодівати основами наук.

Ширше розмах науково- На Всесоюзній сільськогосподарській виставці

атеїстичної
КоадунИстичиа партія, спря- 

моївуючи розвиток радянсько
го суспільства по шляху до 
комунізму, завжди приділяла 
і приділяє величеїзніу увагу 
іідеологічній роботі, яка віді
грає важливу роль в боротьбі 
з пережитками, капіталізму в 

у^-ВІІДОМОСТІ людей 1 ШКіІДЛИІВИ- 
* ми передсудами, що залиши

лись від старого суспільства. 
Одним з найважливіших зав
дань ідеологічної роботи 
партійних організацій є роз
гортання науково-атеїстичної 
пропаганди, пропаганди ма
теріалістичного СВІТОГЛЯДУ, 
природничо - наукових знань, 
боротьби проти всякого роду 
забобонів.

В нашій країні пануючою 
є соціалістична ідеологія, не
порушну основу якої стано
вить марксизм-ленінізм. Але 
у нас збереглися залишки, 
пережитки буржуазної ідеоі- 
.логії. Вони, як відомо, не від
мирають самі по собі, вони 
дуже живучі і їх необхідно 
рішуче викорінювати.

До найбільш живучих і 
„-шкідливих пережитків капі

талізму в свідомості людей 
належать релігійні передсу
ди, які досі ще отруюють СВІ
ДОМІСТЬ частини наших лю
дей, заважають їм брати ак
тивну участь в будівництві 
комунізму.

Між тим, деякі партійні, 
радянські, профспілкові, ком
сомольські, громадські орга
нізації, культурно-освітні за
клади нашого міста і району 
ще не розгорнули як слід бо
ротьби проти релігійних забо
бонів. На підприємствах, в 
установах, колгоспах, МТС і 
радгоспах, в школах і нав
чальних закладах мало чи
тається лекцій на науково- 
атеїстичні теми. До цього ча
су не ведеться бойової, ціле
спрямованої атеїстичної про
паганди. Тільки цим можна 
пояснити той факт, що у нас 
ще зустрічаються люди, які 
на грунті релігійних забобо
нів стають на аморальний, а 
часом злочинний шлях.

Наведемо один з таких 
фактів. Громадянка Н., яка 
працює продавцем міськзіміш- 
торгу, вирішила «приворо
жити» до себе одруженого 
громадянина М. За «допомо» 
гою» вона звернулася до во-

Святкування Дня шахтаря я Олександрії
Широко відзначили вугільники 

Олександрії своє традиційне свя
то — День шахтаря.

Напередодні свята радянських 
гірників на підприємствах і в ро
бітничих клубах відбулись урочис
ті збори.

29 серпня — в день шахтарсько
го свята в міському привокзаль

пропаганди
рожни. Н. віддала їй «за по
слуги» тисячу карбованців 
державних грошей 1 власний 
годинник, після чого ворож- 
на-аферистка зникла. Лише 
з допомогою працівників мі
ліції гроші і годинник були 
повернуті.

Цей випадок свідчить про 
те, що партійна, профспілко
ва і комсомольська організа
ції міськзміішторгу слабо ве
дуть роботу серед працівни
ків торгу, не борються проти 
релігійних передсудів і забо
бонів.

Справляння релігійних об
рядів завдає великої шкоди.

Візьмемо, наприклад, та
кий релігійний обряд, як по
клоніння іконам. Масові ло- 
бизаіння їх, в тому числі і 
хворими людьми, сприяє по
ширенню заразних хвороб.

Великої шкоди також зав
дають релігійні свята, які 
супроводжуються пияцтвом, 
хуліганством, прогулами та 
інше.

Під релігійний вплив по
трапляє і частина нашої мо
лоді. 1 це там, де комсомоль
ські організації працюють 
слабо, де молодь скучає і не 
знаходить задоволення своїх 
культурних запитів.

Секретарем комсомоль
ської організації колгоспу 
ім. Володимира Ульянова 
деякий час бувСабодаш. Він 
систематично пиячив, брав 
участь в хрещенні дітей. І 
вірно зробили комсомольці 
колгоспу, які не виявили Са- 
бодашу більше довір’я.

З цього факту повинні зро
бити належний висновок і 
працівники райкому ЛКСМУ.

Не можна далі миритися з 
занедбаністю науково-атеїс
тичної пропаганди. Всі засо
би ідеологічної роботи — 
лекції, доповіді, бесіди, пре
са, кіно — повинні бути ши
роко використані в пропаган
ді науково-атеїстичних знань. 
Необхідно підвищити відпо
відальність партійних орга
нізацій за стан науково- ате
їстичної пропаганди, активі
зувати профспілкові, комсо
мольські , культурно-освітні 
організації в боротьбі з релі
гійними передсудами, повсяк
денно поліпшувати науково- 
атеїстичну ігр опаган ду.

ному парку відбулись масові гу
ляння. На стадіоні добровільного 
спортивного товариства «Шахтар» 
проходили фізкультурні змагання 
з різних видів спорту.

Багато гірників зустріли День 
шахтаря достойними виробничими 
подарунками.

Г олова
Чотири ордени Леніна, золота 

медаль Героя Соціалістичної Пра
ці, медаль лауреата Сталінської 
премії і значок депутата Верхов
ної Ради РРФСР відзначають 
життєвий шлях голови костром
ського колгоспу «XII Октябрь» 
Парасковії Андріївни Малиніної. 
Кілька днів тов. Малиніна пробу
ла на Всесоюзній сільськогоспо
дарській виставці, де представле
на широким показом молочно-то
варна ферма колгоспу. Перед 
від’їздом тов. Малиніна зустріла
ся з групою кореспондентів, які 
попросили її розповісти про ро
боту ферми.

Тваринники колгоспу вже ба
гато років з успіхом використо
вують на корм для корів сиру 
картоплю. Наскільки ефективний 
цей вид корму?

— Раніше; до війни, — сказа
ла тов. Малиніна, — ми давали 
кожній корові не більше шести 
центнерів картоплі за рік. Вва
жалося, що для одержання висо
ких надоїв треба давати якнай
більше концентратів. Ми згодо
вували кожній корові в середньо—

Сортові багатства—колгоспам
На столі головного методиста 

павільйону «Зерно» — десятки 
заявок, що надійшли з різних ра
йонів країни:

«Просимо надіслати насіння 
ярої скловидної пшениці сорт 
№ 1. Хочемо випробувати на 
своїх грунтах» — пишуть кол
госпники Івацевпчського району, 
Брестської області. «На виставці 
нам подобалась гречка соріту «Бо
гатир». Чи не можна одержати 
насіння»,—'звертаються з прось
бою башкирські колгоспники.

Кількість таких просьб з кож
ним днем збільшується. Пишуть 
екскурсанти з Сибіру, з Алтаю, з 
Казахстану, Примор'я, пишуть 
селяни країн народної демократії.

Тує експонується 820 кращих 
районованих сортів зернових, 
круп’яних і зернобобових рослин. 
Багато з них висіваються на ве

Пам’ятник 0. В. Суворову 
в Тульчині

,29 серпня в Тульчині, Він
ницької області, в урочистій об
становці відкритий пам’ятник 
великому російському полковод
цеві 0. В. Суворову. Відлита з 
бронзи скульптурна композиція, 
яка зображує Суворова на коні, 
встановлена на високому поста
менті в центрі міста перед район
ним будинком культури. Загаль
на висота пам’ятника 8 метрів. 
На ньому напис:

«0. В. Суворов 1730—1800»
На мітингу, присвяченому уро

чистому відкриттю пам’ятника 
0. В. Суворову, були ■ присутні 
тисячі трудящих Тульчина і нав
колишніх сіл.

(РАТАУ).

колгоспу розповідає
му по 18 центнерів концентратів 
за рік. Під час війни з концен
тратами стало важко. Порадилась 
я з дояркою Савіною і вирішили 
зробити дослід — дати одній ко
рові для проби більше картоплі. 
Вибрали одну з них на кличку 
«Пленница». Починаючи дослід, 
ми, сказати правду, хвилювали
ся. Зоотехніки не рекомендували 
згодовувати корові більше 16 кі
лограмів картоплі за добу. Ми ж 
дали корові 20 кілограмів з лиш
ком.

Корові від цього погано не 
стало, а молока вона дала більше. 
День за днем ми збільшували да- 
ванку картоплі і довели до ЗО кі
лограмів за добу. Надій молока 
підвищився з 15 до 27 кілогра
мів. Стали згодовувати, нарешті, 
по 40 кілограмів картоплі, і 
«Цленница» почала давати по 36 
кілограмів молока за день.

Тоді ми вже сміливо почали 
годувати картоплею всіх корів.' 
Тепер у стійловий період кожній 
корові згодовують за добу 35— 
40 кілограмів картоплі, 15—си
лосу, 12—коренеплодів, 8—сіна, 

ликих площах і дають багаті вро
жаї. Це наочно показано на при
кладах передових господарств і 
дослідних станцій, представлених 
у залах павільйону.

Величезне враження справили 
на трудівників полів Сталінград- 
ської області стенди челябін
ського колгоспу «Путь Ленина», 
де врожаї вівса сорту «Золотий 
дощ» на великих площах дося
гають 27,1 центнера з гектара. 
«Просимо виставку відпустити 
насіння цього чудового вівса для 
дослідів»,.— пишуть вони.

Особливо багато заявок надій
шло на насіння озимої пшениці 
— трьох сортів пшенично-пирій- 
ного гібрида. Насіння пшенично- 
пирійиих гібридів хочуть одер
жати колгоспники Мінської, Но
восибірської, Східно-Казахстан
ської областей, Комі АРСР, Бу- 

Москва. Всесоюзна сільськогосподарська виставка.
На знімку: в лекційному залі Колгоспного будинку культури. 

Голова колгоспу імені Володимира Ілліча Леніна (Ленінський 
район, Московської області) Герой Соціалістичної Праці І. А. 
Буянов читає лекцію на тему: „Пшенично-пирійний гібрид 
№ 599—високоврожайний сорт пшениці".

Фото А. Батонова. Прескліше ТАРС.

а концентратів—тільки 4 кіло
грами. Даємо, звичайно, і міне
ральну підгодівлю—сіль та кіст
кове борошно. Середні надої на 
фермі підвищилися з 3.817 кіло
грамів у 1939 році до 5.012 кі
лограмів у минулому році.

Багато виграли ми і на вар
тості кормів. Адже концентрати 
треба купувати, а картопля і де
шевше коштує, і своя вона, не 
купована. .Собівартість молока 
зменшилася в два рази.

Потім тов. Малиніна розповіла, 
як на фермі вирощують телят, як 
добиваються підвищення жирнос
ті молока.

— Який доход колгоспників?
— У минулому році на кож

ний трудодень у нас було видано 
по чотири карбованці, по півлітра 
молока, 4,5 кілограма картоплі, 
1,8 кілограма овочів і зерно. Але 
колгоспники одержали ще багать 
продуктів і грошей в порядку 
додаткової оплати.

Наприкінці тов. Малиніна до
кладно розповіла про культурне 
будівництво в колгоспі.

(ТАРС).

рят-Монгольської АРСР, Алтай
ського краю та багато інших. З 
просьбою вислати насіння цієї 
пшениці звернулися селяни з Ру
мунської Народної Республіки.

Для задоволення численних за
питів екскурсантів керівництво 
виставки виділило 40 тонн на
сіння кращих сортів зернових 
культур.

Дирекція павільйону «Зерно» 
відправила перші пакетики з на
сінням на адресу колгоспників 
Горьковської області.

Павільйон України поповнився 
новими експонатами. Сумська 
сільськогосподарська дослідна 
станція доставила стебла семи 
сортів кукурудзи, які до цього 
року не культивувалися в пів
нічних областях України.

(РАТАУ).
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На районній нараді вчителів
Днями закінчила свою роботу 

традиційна серпнева нарада вчи
телів шкіл району. Присутні об
говорили доповідь завідуючого ра
йонним відділом народної освіти 
т. Тютенка «Про заходи поліп
шення виховної роботи в школах 
і зміцнення дисципліни учнів».

— Школи нашого району, — 
сказав у своїй доповіді т. Тютен- 
ко,—в минулому 1953—<54 нав
чальному році домоглися деяких 
успіхів у піднесенні рівня нав
чально-виховної роботи. Підви
щилась грамотність учнів, тісні
ше пов'язується теорія з прак
тикою. Зміцніла матеріальна база 
шкіл. В більшості з них створені 
навчально-дослідні ділянки, об
ладнані фізичні, хімічні кабінети 
та лабораторії, кабінети механіза
ції. На уроках вчителі стали 
більше використовувати унаоч
нення, влаштовувати виробничі 
екскурсії, зустрічі з передовика
ми сільського господарства, нова
торами виробництва.

95 учителів шкіл району доби
лися повної успішності учнів. 
Цьому сприяло те/ що при про
веденні уроків вони приділяли 
велику увагу підготовці урока, 
розвитку логічного мислення уч
нів, забезпечення активного 
сприймання знань, систематичне 
повторення пройденого матеріалу. 
Значний час урока відводився ор
ганізації самостійної роботи, ви
хованню і формуванню у дітей 
самостійних навичок роботи з 
книгою. Письмові роботи учнів 
глибоко аналізувались.

Проте в навчально-виховній 
роботі шкіл, як відзначив допо
відач і ті, що виступали, є ряд 
істотних недоліків, особливо у ви
кладанні біології і хіміії. Учні ок
ремих шкіл не знають, як прова

Серед славних імен героїв гро
мадянської війни, про яких ра
дянський народ склав пісні і 
легенди, почесне місце займає 
ім’я вихованця Комуністичної 
партії, вірного сина українсько
го народу, організатора і коман
дира партизанських загонів і 
перших регулярних полків Ра
дянської Армії на Україні Ми
коли Олександровича Щорса.

Син робітника-залізничника 
М. 0. Щорс пройшов героїчний 
бойовий шлях від командира не
великого партизанського загону 
до визначного воєначальника, 
талановитого командира Радян
ської Армії. «Український Ча- 
паєв» — так назвав Щорса 
И.. В. Сталін.

Коли в 1918 році Україну 
окупували війська кайзерівської 
Німеччини, Щорс за завданням 
більшовицької партійної органі
зації створив партизанський за
гін іі виступив на боротьбу проти 
німецьких окупантів. Слава про 
бойові подвиги партизанського 
загону Щорса швидко поширила
ся по всій Україні.

Влітку 1918 року Радянський 
уряд викликав М. 0. Щорса в 
Москву, де він був прийнятий 
В. І. Леніним. Тут Щорс одержав 
вказівки про дальше розгортання 
боротьби проти німецьких оку
пантів, про необхідність перетво
рення партизанських загонів у 
регулярні частини Радянської 
Армії. Це завдання партії і уряду 

диться щеплення плодоягідних 
дерев, висаджується розсада ово
чів тощо.

У вивченні російської та ук
раїнської мов окремі вчителі 
спрощували методи викладання, 
вивчення матеріалу зводили до 
формального заучування. Ігнору
вався зв'язок при вивченні син
таксису і морфології.

Ті, що виступали, відзначали 
також слабу роботу вчителів по 
ознайомленню учнів з основним 
змістом останніх постанов партії 
і уряду по.дальшому піднесенню 
сільського господарства, по вихо
ванню в учнів любові до сільсько
господарської праці.

Вчителі тт. Жежель, Шафет, 
Футорянов, Пілецька та інші в 
своїх виступах вказували на 
низький рівень виховання свідо
мої дисципліни в школах райо
ну. Окремі класні керівники не 
приділяють цьому питанню до
статньої уваги. Так, вчителі тт. 
Харченко та Шестопалова з Ново- 
пилипівської семирічної школи, 
Варченко з Лікарівської середньої 
школи та ще деякі не могли на
лагодити дисципліни учнів на 
своїх уроках і не користувались 
авторитетом серед них.

Який, наприклад, може, бути 
авторитет у вчителя Бойківської 
школи Пирога, який часто буває 
п’яним, вигнав з хати дочку і 
дружину, бешкетував у сільраді 
і школі?

Ті, що виступали, вказували 
на незадовільну постановку в 
школах і в сім’ях трудового вихо
вання дітей.

В обговоренні доповіді т. Тю- 
тенка взяло участь 14 вчителів. 
Вони вказували па недоліки в 
роботі піонерських та комсомоль

Герой громадянської війни
(До 35-річчя з щія смерті М. О. Щорса).

Щорс виконав з честю, створив
ши з партизанських загонів доб
ре навчений і дисциплінований 
полк — Перший Богунський 
полк, який увійшов до складу 
1-ї Української повстанської ди
візії. Командиром полку, а потім 
бригади був призначений М. 0. 
Щорс.

Викопуючи вказівки 'партії і 
уряду, Українська повстанська 
армія, у взаємодії з частинами 
Радянської Армії, восени 1918 
року почала наступ проти ні
мецьких окупантів і їх найман
ців, зрадників українського на
роду — петлюрівців.

На чолі дивізії, націленої на 
Київ, йшла бригада Щорса. Нев
тримною лавиною рухались впе
ред його полки, розтрощуючи і 
знищуючи німецьких окупантів 
і петлюрівців. 5 лютого 1919 ро
ку Київ був визволений. В боях 
з ворогами з усією силою про
явилася воєнна майстерність 
Щорса, йото визначні якості ко- 
муніста-воєначальника.

Радянський уряд високо оці
нив бойовіі подвиги М. 0. Щорса 
і нагородив його золотою зброєю. 
В березні 1919 року М. 0. Щорс 
призначається начальником 1-ї 
Української радянської дивізії, 
яка успішно громила петлюрівців 
та інших ворогів молодої Радян
ської республіки.

Влітку 1919 року становище 
на Південному фронті ускладни
лося наступом Денікіна. Дивізія 

ських організацій шкіл, в гурт
ковій роботі.

Слід відзначити, що критика 
і самокритика недоліків були роз
горнуті на нараді недостатньо. 
Ніі доповідач, ні ті, що виступали 
в дебатах, не називали прізвищ 
тих вчителів, які працюють неза
довільно, не вказували, як пра
цівники районного відділу народ
ної освіти допомагають у нала
годженні навчально-виховної ро
боти.

Більше того, навіть окремі 
критичні виступи вчителів заві
дуючий райВНО Тютенко грубо 
затискував.

Так, вчитель Користівської се
редньої школи № 58 т. Маковоз 
вказав на те, що парторганізація 
школи та інспектори райВНО не 
вникали в навчально-виховну ро
боту і стан викладання, і навів 
ряд фактів, які стверджують це. 
Виступ т. Маковоза вчителі схва
лили. У відповідь головуючий 
Тютенко обрушився на при
сутніх, почав гримати на них.

— Чого ви йому аплодуєте? — 
заявив Тютенко. — У нього са
мого багато помилок. Хай іншим 
не вказує.

Цей прямий затиск критики не 
лише викликав справедливі не
вдоволення присутніх, але й по
значився на дальших виступах. 
Ті, що виступали пізніше, ні сло
ва не згадували про роботу пра
цівників райВНО, не викривали 
недоліків в роботі.

На основі сміливої і принципі- 
альної критики і самокритики 
недоліків учительські колек
тиви шкіл району повинні не
ухильно поліпшувати навчання 
і виховання підростаючого по
коління.

Щорса в той час займала ділянку 
фронту Проскурів — Старо-Кос- 
тянтинів. Перед дивізією було 
поставлене завдання удержати 
Коростенський вузол до прибуття 
підкріплень з центра.

ЗО серпня Щорс виїхав на 
найиебезпечнішу ділянку фронту 
біля села Білошиця. Тут ворожа 
куля обірвала чудове життя Ми
коли Олександровича Щорса — 
вірного сина Комуністичної пар
тії, безстрашного героя громадян
ської війни. Звістка про загибель 
улюбленого командира швидко 
облетіла ряди бійців. Глибоке го
ре подесятерило їх сили, вони 
хоробро билися, розтрощили і 
відкинули ворога. Наказ, одержа
ний М. 0. Щорсом, був викона
ний — Коростенський плацдарм 
не був відданий ворогові.

Український народ з любов’ю 
зберігає пам’ять про безстрашно
го і мужнього борця за щастя 
трудящих М. 0. Щорса. Його іме
нем назване місто Сновськ, де 
він народився. В столиці Радян
ської України — Києві, на одній 
з головних магістралей міста ук
раїнський народ спорудив своєму 
вірному і палко любимому синові 
пам’ятник. Ім’я легендарного ге
роя громадянської війни М. 0. 
Щорса — запалюючий приклад 
беззавітного служіння Батьків
щині, Комуністичній партії, ве
ликій справі комуністичного бу
дівництва.

Багато юнаків і дівчат міста Дніпродзержинська, закінчивши в 
цьому році середню школу, виявили бажання працювати на виробниц
тві. В доменний цех металургійного заводу імені Дзержинського 
поступили на роботу дублерами-водопровідниками комсомольці І. Чер
нецький і В. Вотченко. Юнаки вирішили продовжувати навчання в 
Дніпродзержинському вечірньому металургійному інституті імені Арсе- 
нічева без відриву від виробництва.

На знімку: старший майстер водопровідних робіт доменного цеху 
Г. І. Миронов (зліва) дає завдання молодим робітникам В. Вотченку 
(в центрі) і 1. Чернецькому.

Фото С. Вільтмана. Прескліше ТАРС.

На будівництві Сталінградської ГЕС
■*>

31 серпня минуло чотири ЙКИ 
з дня опублікування постанови 
про будівництво Сталінградської 
ГЕС.

На десятках квадратних кіло
метрів розкинулась будівельна 
площадка майбутньої гідростан
ції. Тут піднялися корпуси заво
дів і підсобних підприємств, про
лягли шосейні шляхи і залізни
ці, виросли цілі робітничі міс
течка.

З початку будівництва гідро
вузла проведена велика робота. 
Далеко від лівого берега, в руслі 
Волги, виріс гігантський котло
ван. В ньому зараз провадяться 
основні роботи. Цими днями від

Впроваджувати досвід Т. С. Мальцева
Працівники сільського госпо

дарства України виявляють ве
личезний інтерес до обробітку 
грунту за методом рільника-нова- 
тора Т. С. Мальцева. Вивчаючи 
нові агроприйоми, спеціалісти 
сільського господарства, колгосп
ники і механізатори творчо за
стосовують їх в умовах різних 
зон України.

В кожному колгоспі зони Ба- 
ратівської МТС, Миколаївської 
області, виділені дослідні ділян
ки, на яких уже зорано близько 
200 гектарів на глибину до 40 
сантиметрів без перевертання 
пласта.

На значних площах по добре 
оброблених і очищених від бур’я
нів полях просапних культур сі
ють озимі після культивації або 
дискування в 2—3 сліди кол
госпи Хмельницької області. В 74 
колгоспах створюються дослідні 
ділянки з більш глибоким орним 
шаром під посіви наступного ро
ку.

В усіх колгоспах і радгоспах 
Сталінської області провадяться 
досліди по впровадженню передо
вих прийомів т. Мальцева в ово

Передовики хлібозаготівель
З кожним днем зростає число 

колгоспів, районів і областей, які 
достроково виконали свої зобо
в’язання перед державою.

Слідом за хліборобами Ставро
польського краю і Орловської об
ласті достроково виконали дер
жавний план хлібозаготівель кол
госпи і радгоспи Курської об
ласті.

Раніше строку виконали дер
жавний план хлібозаготівель, у 
тому числі по обов’язкових пос

будеться урочиста закладка бу
динку ГЕС. Будівельна площадка 
відгороджена високими водоза
хисними дамбами, довжина яких 
досягає шести кілометрів.

У степу, на високому березі 
Ахтуби, виросло нове місто — 
Волзький. В ньому сотні жи
лих будинків, клуби, школи, лі
карні, дитячі садки, десятки ма
газинів і їдалень. Місто безпе
рервно зростає. У цьому році у 
Волзькому повинно бути збудова
но не менше як 60 тисяч квад
ратних метрів жилої площі і ряд 
культурно-побутових закладів.

(РАТАУ).

чівництво. В радгоспі «Городній» 
ділянки, де провадилося зрошен
ня і грунт засолонцювався, були 
зорані на глибину до 50 санти
метрів. Результати перевершили 
всі сподівання. Збір овочів збіль
шився до 300 центнерів з гекта
ра, різко зменшилася засоленість 
грунту. Тепер колгоспи і радгос
пи ведуть оранку за методом тов. 
Мальцева під картоплю і овочеві 
культури наступного року.

Учасник Всесоюзної наради в 
зауральському колгоспі «Заветм 
Ленина», Курганської області, за
ступник директора Українського 
інституту соціалістичного земле
робства т. Попов на засіданні вче
ної ради виклав питання прак
тичного застосування досвіду 
т. Мальцева в умовах України. В 
тих колгоспах республіки, де вно
ситься в грунт велика кількість 
гною, рекомендується поєднувати 
глибоку оранку плугами без по
лиць з осені з оранкою плугами 
з полицями цієї ж площі весною 
для загортання на велику гли
бину органічних добрив.

(РАТАУ).

тавках, натуроплаті за роботи 
МТС і по продажу хліба в поряд
ку державних закупівель колгос
пи і радгоспи Дагестанської 
АРСР.

Достроково розрахувалися з дер
жавою по поставках хліба, повер
ненню позичок, натуроплаті за 
роботи МТС і по державних заку
півлях колгоспи Ррвенської об
ласті. План заготівель пшениці 
виконаний на 126 процентів. 

(РАТАУ).
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НА ЕКОНОМІЧНІ ТЕМИ

Резерви росту продуктивності праці 
на вугільних підприємствах

Комуністична партія і Радян
ський уряд в своїх постановах 
не раз підкреслювали, що одним 
з головних завдань в промисло
вості є безперервний ріст продук
тивності праці. Зростання про
дуктивності праці веде до зни
ження собівартості і збільшення 
випуску продукції. Це видно на 
прикладі роботи вугільних під
приємств Олександрії. В 1953 
рГп^іродуктивність праці робіт
нії _■< по експлуатації була на 
40 процентів вища 1952 року. 
Від збільшення виробітку в ми
нулому році додатково видобуто 
сотні тисяч тонн вугілля. Це 
в свою чергу привело до зни
жену собівартості палива на 39 
міягйонів карбованців.

Вугільники Олександрії про
довжують боротись за дальше 
підвищення продуктивності пра
ці, за поліпшення всіх техніко- 
економічних показників. За сім 
місяців цього року продуктив
ність праці по тресту підвищи
лась проти відповідного періоду 

К минулого року на 33,9 процента, 
к >^>3а рахунок зниження собівартос- 

ті продукції зекономлено понад 
20 мільйонів карбованців.

Зростання продуктивності пра
ці є результатом високої техніч- 

— ної оснащеності наших підпри
ємств, освоєння техніки робітни
ками іі інженерно-технічними 
працівниками, раціоналізації ви
робництва, впровадження передо
вих методів.

Колектив Байдаюівського вуг
лерозрізу ще в іппту.тпму році пе- 

_ рекрив проектну потужність під
приємства. Тут машиністи екска
ваторів Іван Горовецькнй, Григо
рій Попиченко, Федір Іваник до
бились найвищих показників у 
використанні гірничого облад
нання.

Але, досягнення не повинні 
заспокоювати. Можливості росту 
продуктивності праці на наших 
підприємствах далеко невичерпа
ні. Основні механізми — екска
ватори, електровози використо
вуються не на повну потужність. 
Різниця в продуктивності одно
типних машин в межах кожного 
місяця становить ЗО—!40 про
центів.

На Семенівському розрізі про
дуктивність одноковшових екска
ваторів в другому кварталі ста
новила 74.825 кубометрів, а в 
липні —1 83.334 кубометри. Тут 
бригада т. Тендюка дала в липні 
екскаватором «УЗТМ» 129.000 
кубометрів, а на Байдаківському 
вуглерозрізі вищий показник ста
новив 114.000 кубометрів.

<?

д"

про

ко-

СТАЛІНСЬКИЙ ПРАПОР

док підвищиться продуктивність 
електровозів, скоротиться витра
та електроенергії.

Робота моста по всьому фронту 
поліпшить використання вугіль
них екскаваторів, бо кровля плас
та буде вскриватись краще, ніж 
при одноковшових.

Неповністю використовуються 
резерви по підвищенню продук
тивності праці на шахті А; 2-3. 
Зараз на шахті працює три змі
ни. Між тим, цей же видобуток 
можна давати при двозмінному 
режимі роботи. В результаті про
дуктивність праці робітника під
вищиться на 35 процентів, змен
шиться аварійність, скоротиться 
ціла зміна внутрішахтного тран
спорту.

Незважаючи на перевагу дво
змінного режиму роботи лав, ке
рівники шахти тт. ІІанчищенко і 
Булгаков ніяк не спроможуться 
організувати цю справу.

Однак. цим не вичерпуються 
резерви зростання продуктивнос
ті праці. Необхідно на шахті пе
рейти на роботу за циклічним 
графіком.

Застосування прогресивного 
методу вимагає більш досконалої 
організації праці, високого рівня 
виробничої культури. А якраз з 
цим на шахті не гаразд. Досі має 
місце захламленість гірничих ви
робок, погано працює внутрі- 
шахтпий транспорт, занедбані 
дренажно-осушувальні роботи.

Ці недоліки слід рішуче ~угу-

Якщо всі екскаватори «УЗТМ» 
даватимуть таку продуктивність, 
якої досягла бригада т. Тендюка, 
то можна було б додатково вийня
ти сотні тисяч кубометрів гірни
чої маси.

Те ж саме слід сказати і 
використання електровозів.

Цінну ініціативу виявив
лектив транспортно-відвального 
моста Семені вського вугільного 
розрізу, очолюваний т. Патоко
вим. Інженерно-технічні праців
ники цієї дільниці розробили і 
впровадили технологічний графік. 
Це дало відчутні результати. В 
липні вскриша проти травня 
збільшилась на ЗО процентів, 
підвищились і заробітки механі
заторів. Машиніст екскаватора 
т. Крайній одержав 6.100 карбо
ванців, т. Шарков—5 тисяч. Се
редній заробіток робітника тут 
становить 2.000 карбованців на 
місяць.

Комплекс транспортно-відваль
ного моста перекрив середньодо
бову проектну потужність.

Значним гальмом у зростанні 
продуктивності праці з’являються 
простої екскаваторів. Так, на
приклад, за 7 місяців нинішнього 
року вони простояли 18.904 екс- 
каваторо-години. Основною при
чиною такого нетерпимого явища 
є те, що на розрізі слабо розгор
нута боротьба за краще викорис
тання техніки, транспорту, недо
статня кількість запас1 час
тин. **

Рядим й'і гнішояних ЯКГ ■. НКШ^1"1'" <т|1 1‘|Ц-
заованечачч»-- вушанми—нінмТ 
тивності праці по Семенівському 
вуглерозрізу, є перевод транспорт
но-відвального моста 
по всьому фронту, 
портно - відвальний 
лише на віддалі 1.200 метрів, 
екскаватор при ньому працює 
нижнім і верхнім черпанням.

Між тим, як показують розра
хунки, якщо пустити транспорт
но-відвальний міст по всьому 
фронту розрізу, то наявний парк 
одноковшових екскаваторів може 
справитись з вийманням верхніх 
уступів, а екскаватор при мосту 
буде працювати тільки нижнім 
черпанням.

Така схема роботи комплексу 
транспортно-відвального моста 
збільшить свою продуктивність 
на 25 процентів, а економія від 
різниці вартості транспортної і 
мостової вскрпші становитиме 3,2 
мільйона карбованців.

Одноковшові екскаватори ра
зом з тим працюватимуть 
одній відмітці з відвалом. Внаслі-

на роботу 
Досі трапс- 

міст діє

на

Дніпропетровська область. Кращий комбайнер Ново-Мос
ковської МТС Іван Яковлевич Хнюпа—невтомний раціоналізатор 
і винахідник. Багато його пропозицій впроваджено в практику.

В цьому році на збиранні силосної маси в колгоспі „Комунар11 
працює комбайн, переустаткований тов. Хнюпою. Скошена маса по 
транспортеру хедера подається в молотильний агрегат комбайна. 
На молотильному барабані додатково встановлені ножі і більш 
часті зуб'я. Тут скошена маса подрібнюється і розтирається, а 
потім іде по транспортеру, який подає обмолочену солому. За 
комбайном заднім ходом па жорсткому зчепі йде вантажна авто
машина. В неї й потрапляє готова силосна маса. Коли машина на
повнюється зеленою масою, вона відчеплюється і йде до силосо
сховища. Переустаткований тов. Хнюпою агрегат приготовляє за 
день до 50 тонн силосної маси. В колгоспі вже заготовлено по
над 1000 тонн силосу і на інші роботи вивільнено 25 колгоспників.

На знімку: переустаткований комбайн на збиранні кукурудзи 
на силос в колгоспі „Комунар", Ново-Московського району. В 
овалі І. Я. Хнюпа.

Фото С. Вільтмана. (Прескліше РАТАУ).

Завершили сівбу озимини
Тільки-но починало світати, в 

польовому стані колгоспу ім. Ка- 
лініна починався робочий день.

Тракторист Володимир Руденко 
підійшов до свого трактора, пере
вірив, чи досить в картері масла, 
чи вистачить в радіаторі води. 
Потім водій запитав:

вали в дві зміни за графіком один 
цикл на добу.

Впровадження графіка цикліч
ності дасть можливість підвищи
ти продуктивність праці на 20— 
25 процентів, набагато знизить 
собівартість вугілля.

На наших підприємствах є ве
ликі внутрішні резерви. Завдан
ня полягає в тому, щоб розгорну
ти енергійну боротьбу за підви
щення продуктивності праці, за 
краще використання техніки. Не
обхідно наполегливо поширювати 
кращий досвід, впроваджувати 
передовії методи, робити їх над
банням всіх гірників. Слід поси
лити рівень технічного керівниц
тва всіма дільницями, цехами. 
Все це сприятиме підвищенню 
продуктивності праці, збільшен
ню видобутку вугілля, поліпшен
ню економічних показників ро
боти.

Яемо починати роботу, 
— ВІДПОВІДНІ Ціна Білншжа^і- л- 

■^'11 і III ІШНЇУ подруг, ЯКІ ЩОЙНО чи - ..... Д. ...............
сінням.

Затріщав пусковий моторчик і 
дизель ожив. Тракторист сів за 
руля. Агрегат пішов рівно, спо
чатку на першій, потім на дру
гій швидкості. Чітко працювали 
агрегати, через насінньопроводи 
і сошники текло добірне зерно. 
Воно лягало у вологий грунт.

Назустріч агрегату вийшла 
агроном Лариса Поліщук. Привіт
но посміхаючись, вона звернулася 
до тракториста:

—Ну, що, Володимире Івано
вичу, завершите сьогодні сівбу 
озимих?

—Обов’язково, адже зобов’яза
лись до 29 серпня закінчити, не
одмінно слова дотримаємо.

Агроном, перевіривши якість 
сівби, попрямувала до посівного

агрегату Івана Кузьменка, який 
працював в іншому полі.

Напружено працювали в цей 
день трактористи Володимир Ру
денко та Дмитро Кудрявевко. Во
ни посіяли 60 гектарів озимих 
при нормі 40. Хіба тільки в цей 
день! одна підвищувалася про- 

іх машини. Цьому 
сприяла чітка і злагоджена робочі__  ..та ш'А
мінялися тільки тоді, коли необ- 

огляд або заправити їх пальним 
та водою. Засипку насінням в сі
валки провадили на ходу.

Досвід передових трактористів 
був підхоплений іншими механі
заторами тракторної бригади. Во
дії трактора «ХТЗ» Іван Кузь- 
менко і Михайло Бойко засівали 
20—22 гектари проти норми 18. 
Добре обслужували агрегат сі- 
вальники Арсентій Індієнко, Ган
на Гарасюта, Арсентій Масич та 
інші.

Хлібороби і механізатори нашої 
артілі свого слова дотримали — 
28 серпня вони закінчили осінню 
сівбу на площі 430 гектарів, з 
них 410 гектарів посіяли пере
хресним способом.

М. СТАСЮК, 
бригадир колгоспу імені 
Калініна.

Ю. ШПЕКТОРОВ, 
головний інженер тресту 
«Олександріявугілля».

Зволікають закладання силосу

Святкування Дня шахтаря
29 серпня радянський народ 

урочисто відзначив День шахта
ря. У переддень свята в Москві 
відбулось урочисте засідання, на 
якому з доповіддю виступив мі
ністр вугільної промисловості 
СРСР тов. Засядько. Урочисті за
сідання і збори відбулися також 
у Києві, Сталіне, Кемерово та ін
ших містах.

До Дня шахтаря Президія Вер
ховної Ради СРСР нагородила ор
денами і медалями за вислугу 
років і бездоганну роботу велику 
групу підземних робітників, гір
ничих майстрів, керівних та ін
женерно-технічних працівників

вугільної промисловості і будів
ництва вугільних шахт.

Міністерство вугільної промис
ловості СРСР присвоїло 1.500 
гірникам — кадровим робітникам 
і майстрам — звання «Почесний 
шахтар».

У гірницьких містах і селищах 
Донбасу, Мосбасу, Кузбасу та ін
ших вугільних районах країни в 
день свята відбулися масові на
родні гуляння, спортивні змаган
ня. На естрадах виступали май
стри мистецтв і численні колек
тиви художньої самодіяльності 
палаців культури і клубів. У кі
нотеатрах демонструвалися філь-

ми про життя і працю радянських 
шахтарів.

До свята в різних містах а се
лищах здані в експлуатацію нові 
жилі будинки, в які вселилися 
сім’ї гірників. Стали до ладу нові 
школи, клуби, лікарні, їдальні та 
інші культурно-побутові заклади.

Своє традиційне свято колек
тиви передових вугільних під
приємств країни відзначили но
вими успіхами в праці, достроко
вим виконанням соціалістичних 
зобов'язань, взятих на честь Дня 
шахтаря.

Зараз в колгоспі ім. 19 з’їзду 
КПРС гаряча пора сільськогоспо
дарського року. Треба поряд з 
сівбою озимих культур піднімати 
зяб, заготовляти корма, готувати 
до зими тваринницькі приміщен
ня. Переважна більшість колгосп
ників прагнуть якнайшвидше 
впоратись з цими роботами.

В артілі діяльно готуються до 
збирання соняшника, кукурудзи, 
а механізатори тракторних бригад 
Олександра Хоцького 
Яценка все ширше 
сівбу озимих.

Проте є роботи, з
яких колгосп неприпустимо від
стає. Тут вкрай незадовільно1 за
кладається силос. 3 плану 1.600 
тонн його закладено тільки 380. 
Виконання цієї роботи правління 
артілі доручило завідуючому

та Олекси 
розгортають

виконанням

(РАТАУ).

фермою т. Горбаченку. Але він 
безвідповідально поставився до 
важливої справи. Через нерозпо
рядливість Горбаченка силосоріз
ка по 5—6 днів простоює, а ку
курудза тим часом пересихає.

— Бачите, йому немає часу 
займатися артільними справами, 
— говорять колгоспники, — він 
тільки дбає про свої особисті 
справи.

Колгосп має всі можливості 
подолати відставання. Для цього 
слід ширше розгорнути соціаліс
тичне змагання і агітаційно-ма
сову роботу серед хліборобів, мо
білізувати їх на виконання рі
шень партії і уряду по дальшому 
піднесенню сільського господар
ства.

В. ГРИГОР’ЄВ.



сталінський прапор Середа, 1 вересня 1954 р.

Листи до редакції
Підписали

Будинок № 104 по вулиці 
Леніна в селі Новопилипівці під
лягав зносу через те, що він роз
ташований надто близько від за
лізничної колії.

В зв’язку з цим власнику бу
динку 75-річній колгоспииці-пен- 
сіонерці Сокур комбінат «Україн- 
вуглебуд» сплатив вартість бу
динку та уклав угоду, відповідно 
до якої дирекція підприємств і 
Димитровський трест повинні за
безпечити будівельними матеріа
лами за плату, а колгосп ім. 18 
партконференції спорудити до 20 
серпня будинок в іншому місці.

Сказано— зроблено. Літня кол
госпниця зразу ж сплатила вар
тість будівельних матеріалів та 
всіх робіт, сподіваючись, що ке
рівники дирекції підприємств да

і... забули
дуть найближчим часом вказівку 
про завезення матеріалів і кол
госп зможе розпочати будівниц
тво. Та її сподівання виявились 
марними.

Ось уже минув строк виконан
ня всіх робіт, але й досі головний 
інженер дирекції підприємств Ча- 
говець ніяк не спроможеться роз
порядитися про завезення буді
вельних матеріалів.

Тим часом майже 
працівники дирекції 
від Сокур звільнити 
вона проживає.

Виходить, що повноваження 
Чаговця не пішли далі підписан
ня угоди і актів. Підписав і... 
забув. Хай інші, мовляв, дбають 
про спорудження будинку.

В.УСТИНОВА.

кожного дня 
вимагають 

будинок, де

Коли ж відремонтують будинок?
Будинок № 33 по вулиці Ко

шового в селищі Октябреькому 
потребував капітального ремонту. 
З 1 червня ц. р. був завезений 
необхідний матеріал і жильцям 
будинку запропонували звільни
ти квартири.

Ремонт почався. Спершу ошту
катурили стіни, а 
пробивати в стіні 
думавші порядок

потім почали 
вікно. Необ- 

робіт при
звів до великих втрат. Але 
«розпорядження» керуючого бу
динками Посмики не закінчилися. 
Лосі він не дав вказівок застек- 
лити війно, довелося робити не за 
свій рахунок. В квартирах не КО

цим

В країнах народної демократії
НОВІ ВУГІЛЬНІ ШАХТИ 

В КИТАЇ
За роки народної влади в Ки

таї реконструйовано і збудовано 
заново більш як 180 шахт.

У минулому році стали до ладу 
перші збудовані в новому Китаї 
відкриті вугільні розробки «Хан
чжоу» у Фуеіні. Після завершен
ня будівельних робіт, які там 
тривають, всі розробки стануть 
одними з найбільших у світі від
критих вугільних кар’єрів.

За першим п’ятирічним пла
ном у 1957 році в Китаї видобу
ватиметься у 3,5 раза більше 
вугілля, ніж у перший час після 
визволення, або на 60 процентів 
більше, ніж у 1953 році.

Китайська Народна Республіка. Відкрито пряме залізничне спо
лучення Пекін Пхеньян. Віддаль між Пекіном і Пхеньяном в 1.364 
кілометри поїзд проходить за 35 годин 33 хвилини.

На знімку: перед відходом першого поїзда Пекін—Пхеньян. 
Перший справа—міністр залізничного транспорту КНР Тен Дай-юаиь.

Фото агентства Сіньхуа.

рить жодна електролампочка че
рез несправність проводки. В 
кімнатах, де закінчився ремонт, 
не прибрані залишки будівельних 
матеріалів.

Три місяці триває, ремонт квар
тир. На цей час нам не предоста- 
вили житлової площі, кожна сі
м'я живе, як може. Зате керую
чий будинками Посмик і бух
галтерія домоуправління акурат
но нараховують квартирну пла
ту.

СТВОРЕННЯ СІЛЬСЬКО
ГОСПОДАРСЬКОЇ 
АКАДЕМІЇ В КНР

Як передає агентство Сіньхуа, 
міністерство сільського господар
ства Китайської Народної Рес
публіки прийняло рішення про 
створення сільськогосподарської 
академії, а також великих агро
технічних і тваринницьких нау
ково-дослідних інститутів у Внут
рішній Монголії, Тібеті і Сінь- 
цзяні.

РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ 
КООПЕРАЦІЇ В БОЛГАРІЇ

і. КАТЕРИНЧУК. 
робітник Байдаківського вуг
лерозрізу;- —

ир имхи Силенкд
ль- . .і . Г"' ■

ками міськкомунгоспу Силенко 
попередив, що наш будинок 
№ 45 по вулиці Діброви буде ре
монтуватись. Ми зраділи. Але не
надовго.

За розпорядженням Силенка у 
нас зруйнували коридор і з цьо
го матеріалу збудували сараї ін
шим жильцям будинку — Пого- 
рілову і Коваленко. Мені і сім'ї 
офіцера Рейзіна, який загинув в 
час Великої Вітчизняної війни, 
довелося перетворювати кухню в 
кладову для зберігання палива.

11а неправильні дії Силенка я 
поскаржилась в міськвиконком. 
У відповідь Силенко заявив, що 
раз я поскаржилась, то тепер ре
монтувати нашу квартиру не бу
де. І дійсно. Ремонт був проведе
ний лише в квартирах собутиль- 
ників Силенка — працівника 
рембудконтори Поторілова і Ко
валенко.

Виходить, що ремонт квартир 
залежить від примх Силенка.

Є. КРАВЦОВА, 
інвалід праці.

ПЕРЕД МІСЯЧНИКОМ 
ПОЛЬСЬКО-РАДЯН

СЬКОЇ ДРУЖБИ
У Польській Народній Респуб

ліці розгорнулася підготовка до 
щорічного місячника польсько- 
радянської дружби, який прохо
ди І йме з 12 вересня по 12 жовт
ня. Одночасно відзначатиметься 

-"Тотя »*и»-иагянізаці! То- 
вариства польсько - 
дружби, яке налічує 
дах понад 7 мільйонів

Під час місячника 
радянської дружби всюди будуть 
прочитані лекції і доповіді про 
мирну політику Радянського Со
юзу і його досягнення в усіх га
лузях політичного, економічного і 
культурного життя. 38 держав
них театрів Польщі готують по
над 40 спектаклів російських і 
радянських драматургів. У 240 
міських і сільських кінотеатрах 
країни буде проведений фести
валь радянських кінофільмів.

За роки народно-демократично
го ладу в Болгарії створено понад 
2.700 трудових кооператив
но - землеробських господарств 
(ТКЗГ), в які об’єднались близь
ко 570 тисяч господарств. Таким 
чином, понад 60,5 процента об
роблюваної землі в Болгарії коо
перовано, а в ряді 
цент кооперованої 
75—95 процентів.

Середні врожаї,

околіп про- 
зем.іі досяг

одержані в

ТКЗГ торік, були вищі, 
селян-одноосібників: по
— на 21,7 процента, по соняш
нику •— на 30,8 процента, по 
цукрових буряках — на 27,7 
процента, по бавовні—на 32 про
центи і так далі.

Зміцнення трудових коопера
тивно-землеробських господарств 
значно збільшило доходи їх чле- 

чнів. Десятки ТКЗГ стають госпо- 
дарствами-мільйонерами.

Листи з столиці Радянської України

ДО ПОСЛУГ КОЛГОСПНИКІВ
Перший промінь сонця застав 

Якова Володимировича Чижа уже 
в дорозі на Київ. Сидячи поряд з 
шофером вантажної автомашини, 
він думав про те, як би швидше 
справитися з усіма дорученнями і 
сьогодні ж повернутися в колгосп. 
Дорога кожна година; важливіші 
сільськогосподарські роботи в 
розпалі.

Від колгоспу імені Ілліча, землі 
якого розташовані в Остерському 
районі на Чернігівщині, до Киє
ва майже 90 кілометрів. Колгосп 
доручив Якову Володимировичу 
продати двісті кілограмів м’яса і 
побувати в кількох київських ус
тановах. А тут ще дружина замо
вила безліч різник покупок. За 
день, мабуть, не справитись.

Всі сумніви Якова Володимиро
вича розвіялись, як тільки він 
прибув на Бессарабський ринок у 
Києві. Головне завдання, що не 
терпить зволікання, вдалося вико
нати швидко і без труднощів. За 
порадою колгоспників, які теж до
ставили сільськогосподарські про
дукти для продажу в місті, т. Чиж 
здав м’ясо на пункт комісійної 
торгівлі колгоспною продукцією.

Йому зразу ж було сповна спла
чено за м'ясо по ціні, що встано
вилася в цей день на ринку. Інші 
доручення він виконав також ус
пішно, і, радісно настроєний, над
вечір повертався в колгосп.

Задоволеними залишились від 
успішної поїздки в Київ і Андрій 
Іванович Береговий, який зразу 
реалізував на комісійних умовах 
250 кілограмів м’яса, привезеного 
з колгоспу «Шлях до комунізму», 
Шрамківського району, Черка
ської області, і Данило Мойсейо- 
внч Ретуш з колгоспу імені Жда- 
нова, Макарівського району, Ки
ївської області, що' доставив 130 
кілограмів сметани.

Кожного ранку на Бессараб
ський, Сінний, Житній, Володи- 
мирський і Повітрофлотський рин
ки прибувають десятки колгосп
них автомашин, 3 різних областей 
України колгоспники приводять на 
них м’ясо, молочні продукти, ово
чі і фрукти для реалізації на ко
місійних умовах. Більш як п’ятде
сят магазинів і рундуків Міськ- 
коопторгу — до послуг колгосп
ників.

Тільки цими днями на Житньо

БК—04546.

ніж у 
пшениці

МАШИНИ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 
ЧЕХОСЛОВАЧЧИНИ

-тракторні станції ні- 
^ірішальну роль у не
півського господарства 

ова ..пя -гпція.’йгтич- 
шкГ'ІЯГчалах. Тспгр—у ’їйчі'Тт^ 
вацькій Республіці налічується 
понад 260 машинно-тракторних 
станцій, які мають найбільш 
досконалі сільськогосподарські 
машини

жиігуцщ* 
членів.
ІІО.ІЬСЬКО-

У цьому році машинно-трак
торні станції країни одержують 
3.760 нових гусеничних тракто
рів 600 3(С| І нок XIПП Я.п; Ч—І—ІЩЕ
Щфякозоиральних комбайнів 
3.400 культиваторів та іі'НшГтпґ" 
шини. В МТС направляються ви
сококваліфіковані спеціалісти з 
промислових підприємств — ін
женери, техніки, механіки.

ПЕРШИЙ ЧЕХОСЛОВАЦЬКИЙ САМОХІДНИЙ 
ЗЕРНОВИЙ КОМБАЙН

Працівники чехословацької 
промисловості сільськогосподар
ського машинобудування випус
тили перший вітчизняний само-

хідний зерновий комбайн «ЖМ- 
300». Після закінчення випро
бувань комбайн надійде в серійне 
виробництво.

ПІДГОТОВКА ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛАСНИХ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ВИСТАВОК 

В АЛБАНІЇ

му ринку відкритий найбільший у 
місті новий магазин комісійної 
торгівлі продукцією колгоспів. 
Радує окО' красиво оформлене 
приміщення його торговельного 
залу. Тут розмістилися відділи по 
реалізації м’ясних і молочних про
дуктів. На мармурових прилавках 
акуратно розставлені вази з ме
дом, рисом, крупами. Приваблює 
покупців і відділ—«Овочі і фрук
ти». Жваво йде торгівля огірками, 
помідорами і картоплею, привезе
ними з колгоспів Київської, Він
ницької, Чернігівської та інших 
областей республіки.

Комісійна торгівля колгоспною 
продукцією організована не тіль
ки на ринках Києва. Ряд магази
нів відкрито і в багатоповерхових 
жилих будинках, споруджених у 
центрі міста.

На сотні тисяч карбованців кол
госпної продукції реалізують що
дня комісійні магазини і рундуки 
Міськкоопторгу, сприяючи тим са
мим поліпшенню постачання на
селенню продуктів сільського гос
подарства.

К. ЄВГЕНОВ.
м. Київ. (Кор. РАТАУ).

Заступник міністра сільського 
господарства Албанії Чатьо Таш- 
ко повідомив, що передове се
лянство Албанії активно готує
ться до участі в сільськогоспо
дарських виставках, які будуть 
організовані в усіх обласних 
центрах країни в жовтні і листо
паді цього року.

На організацію сільськогоспо
дарських виставок держава асиг
нує один мільйон леків. Чатьо 
Тапіко вказав, що при організації

виставок буде використаний ра
дянський досвід. Члени албан
ської делегації, які повернулись 
недавно з Радянського Союзу, 
виступлять перед трудящими і 
працівниками сільського госпо
дарства з доповідями про видат
ні досягнення соціалістичного 
сільського господарства, які діс
тали яскраве відображення на 
Всесоюзній сільськогосподарській 
виставці.

НОВИЙ БАВОВНООЧИСНИЙ ЗАВОД В РУМУНІЇ

В місті Чульніца відбувся уро- І мунії бавовноочисного заводу 
чистий пуск найбільшого в Ру- «Республіка».

ТРУДОВА ПЕРЕМОГА КОРЕЙСЬКИХ 
МЕТАЛУРГІВ

Як повідомляє Центральне те
леграфне агентство Кореї, 16 
серпня в Чхончжіні на металур

гійному заводі імені Кім Чака від
бувся пуск відбудованої коксу
вальної печі № 1. (ТАРС).

Редактор В. МАЛЕНКО.

Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 62.
Олександрійська міська друкарня Кіровоградського обласного управління культури, м. Олександрія, вул. Шевченка, 71. Зам. № 1749. Т. 5000.



Пролетарі всіх країн, єднайтеся! Рік видання ХХУІ-Й

Успішне розв'язання нових відповідаль
них завдань, які поставили партія і уряд
перед працівниками вугільної промисло
вості, вимагає різко піднести рівень
організаційно-технічного керівництва.

сталінський
ПРАПОР

ОРГАН ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО міськкому та райкому 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ, МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД 

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
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Підвищувати рівень 
керівництва підприємствами

По нашій Батьківщині
Визначними виробничими 

^•еремогами зустріли День 
шахтаря трудівники нашого 
міста. Майже всі колективи 
підприємств тресту «Олек- 
саіщріявупілля» успішно ви
конали соціалістичні зобов'я
зання, взяті на честь свята 

ямських гірників.
Завойовані нові успіхи у 

боротьбі за підвищення про
дуктивності праці, збільшен
ня випуску і зниження собі
вартості продукції.

Тепер завдання полягає в 
тому, щоб закріпити здобуті 
досягнення, неухильно поліп
шувати роботу, підтягувати 
відстаючих до рівня передо
виків.

Відомо, що хиби 1 недолі
ки в діяльності тих чи Інших 
підприємств є наслідком по
верхового керівництва, не
вміння використати наявні 
можливості 1 резерви, відсут
ність цілеспрямованості й іні
ціативи в роботі.

Байдаківська брикетна фа
брика у великому боргу перед 
країною. Вона недодала спо
живачам десятки тисяч тонн 
брикету. Здавалося б, що гос
подарники вживуть необхід
них заходів для виправлення 
нетерпимого становища, по
кінчать з зне-осібкою' у догля
ді за обладнанням, зміцнять 
трудову і виробничу дисцип
ліну. Та далі добрих намірів 
справа не просувається.

На фабриці є два цехи — 
М< 1 і № 2. Один з них —цех 
№2 — працює ритмічно, з 
місяця в місяць перевиконує 
план. Інший — систематич
но відстає.

Вивчити і поширити досвід 
передовиків, зробити його 
надбанням трудівників' від
стаючого цеху-ось за що слід 
було б взятись насамперед 
і нженерно-технічним праців
никам. А, між тим, цю важли
ву справу тут недооцінюють. 
Головний інженер фабрики 
т. Андрієнно, який саме і по
винен показувати приклад 
боротьби за нове, передове, 
займає роль стороннього спо
стерігача. Він глибоко не 
вникає у виробництво, прохо
дить повз факти неорганізо
ваності і безвідповідальності.

Відомо, що Семенівський 
вуглерозріз з початку року 
недодав споживачам десятки 
тисяч тонн вугілля. Такий 
стан створився в результаті 

------------------------------------- ----------------------------------------------

Великий успіх бурильників

поганого використання техні
ки і рухомого составу, не
вміння привести в дію прихо
вані виробничі резерви.

Правда, останнім часом гір
ники різко піднесли темпи, 
набагато збільшили вскришу 
породи. Але господарники до
пускають помилку: вони не 
дивляться вперед.

Зараз план вскриші вирі
шує транспортно-відвальний 
міст. Проте не можна скидати 
з рахунку одноковшові екска
ватори, які також виконують 
немалий обсяг робіт. Началь
ник розрізу т. Артюхов 1 го
ловний інженер т. Федосенко 
послабили увагу векришіній 
дільниці № 1, де працюють 
ці машини. Невипадково час
тина екскаваторів тут про
стоює, має низьку продук
тивність.

Завдання підвищення рів
ня керівництва підприємства
ми вимагають, щоб господар
ники глибоко оволодівали ме
тодом соціаліістичлюїго госпо
дарювання, технікою і еконо
мікою, виявляли ініціативу, 
вникали в усі «дрібниці» 
виробничого процесу.

Між тим, іце не переве
лись такі керівники, які за 
загальними непоганими по
казниками не бачать серйоз
них проріх і недоліків в ро
боті.

Завод «Червоний ливар
ник» систематично виконує 
державний план. Але остан
нім часом дирекція, задоволь
нившись успіхами, перестала 
займатись питаннями якості 
продукції. В результаті зріс 
брак, збільшилась собівар
тість робіт.

Кожний керівник, на яко
му посту б він не перебував, 
повинен ставити інтереси 
держави над усе, дбати про 
підвищення продуктивності 
праці, ефективне використан
ня техніки, боротись за меха
нізацію трудомістких про
цесів, впроваджувати пере
дові методи.

Важливе завдання партій
них організацій — виховува
ти господарські кадри в дусі 
високої ідейності, вимогли
вості до себе і підлеглих, в 
дусі критики 1 самокритики, 
нетерпимості до недоліків.

Треба день у день підно- 
сити рівень господарсько
го керівництва підприємства
ми.

50 тисяч самохідних 
комбайнів

З заводу ім. Сталіна у Таганро
зі в числі нових десятків самохід
них комбайнів на поля країни від
правлена машина під номером 
«50.000».

У цьому році на заводі виготов
лено і відправлено на випробуван
ня понад 200 нових машин, у то
му числі самохідний електроком- 
байн, комбайн на півгусеничному 
ходу для роботи в районах із 
зволоженим грунтом та інші.

Багате джерело 
поповнення кормів

Картопляна гичка — багатий 
резерв нагромадження кормів. 
Чернігівський обком партії і обл
виконком прийняли рішення всю
ди перед збиранням картоплі зня
ти гичку на силос. Це дасть кол
госпам додатково 200—250 тисяч 
тонн соковитих кормів.

На спорудженні 
Терсько-Кумського 

зрошувального каналу
Шириться фронт робіт на спо

рудженні Терсько-Кумського само
пливного зрошувального каналу. 
Від берегів Тереку магістральний 
канал простягнеться до ріки Куми 
більш як на 150 кілометрів. Він 
уже проліг через Моздоцький степ 
на землях Ставропольського краю. 
Механізатори ведуть виймання 
грунту на 56 кілометрі.

На головній споруді на березі 
Тереку будується земляна дамба і 
риється котлован для електростан
ції, провадяться підготовчі роботи 
для спорудження греблі.

Новомосковська ,,Боржом“
У селі Знаменівка, Ново-Мос

ковського району, Дніпропетров
ської області, недалеко від озера 
Солений Лиман, виявлене дже
рело мінеральної води. За виснов
ком спеціалістів вода джерела 
своїми лікувальними властивостя
ми не поступається перед відоми
ми джерелами «Боржомів». Цими 
днями тут пущений в експлуата
цію спеціальний розливний цех. 
Він випускатиме щороку півміль- 
йона декалітрів мінеральної води.

Змагання за дострокове виконання річного плану
Зростає видобуток вугілля

Гірники комбінату «Москвову- 
гілля» достроково завершили 
восьмимісячний план. Порівняно

Колективи заводів — Сталін
ського ім. Сталіна і Жданов- 
ського «Азовсталь», Кузнецько- 
го комбінату ім. Сталіна заверши

В місті Великі Луки установ
лений пам'ятник Герою Радянсь
кого Союзу Олександру Матро- 
сову.

На знімку: пам'ятник О. Мат- 
росову у Великих Луках.

Фото Є. Нечаева.
Прескліше ТАРС.

На мартені кращого 
сталевара країни

За успіхи в змаганні металур
гів у другому кварталі сталеваро
ві третього мартенівського цеху 
Дніпропетровського заводу імені 
Петровського т. Нестерову при
своєне почесне звання кращого 
сталевара металургійної промис
ловості.

Ініціатор змагання сталепла
вильників Придніпров’я за збіль
шення виходу придатного металу 
з тонни шихти, т. Нестеров при 
кожній плавці зберігає від угару 
півтори—дві тонни металу і 
одержує з тонни шихти по 900 
кілограмів сталі замість 885 за 
нормою. В нинішньому році він 
виплавив понад план 1.600 тонн 
сталі, заощадив на чверть мільйо
на карбованців сировини, розкис
лювачів і палива.

На будівництві шовкового комбінату
У Бендерах (Молдавія) будує

ться великий шовковий комбінат. 
Прискореними темпами спо
руджується головний виробничий 
корпус, в якому розмістяться коко
номотальний, крутильний, ткаць

з відповідним періодом минулого 
року середньодобовий видобуток 
палива збільшився на шість про

По всьому виробничому
ли серпневу програму по всьому 
виробничому циклу. Понад план 
видано багато чавуну, сталі і про
кату. План восьми місяців по

Будівництво Кубанської 
рисової системи

У Краснодарському краю на річ
ці Кубані та її притоках створює
ться найбільша рисова система 
самопливного зрошення загальною 
площею 160 тисяч гектарів. У 
цьому році здаються в експлуата
цію південна і північна ангелін- 
ські ділянки, що збільшують за
гальну площу першої черги до 21 
тисячі гектарів.

Щоб забезпечити безперебійне 
зрошення 160 тисяч гектарів рисо
вих полів протягом усього вегета
ційного періоду, провадяться ве
ликі роботи по регулюванню сто
ку води в річці Кубані, яка бага
товодна весною і маловодна вліт
ку. З цією метою на її середній 
і нижній течії створюється ряд 
великих водоймищ.

Камвольно-суконний 
комбінат у Сибірі

В місті Канську, Красноярсько
го краю, почалось будівництво 
камвольно-суконного комбінату — 
одного з найбільших у країні під
приємств шерстяної промисловос
ті. Комбінат вироблятиме щороку 
мільйони метрів бостону, шевіоту, 
габардину, драпу та інших шер
стяних тканин. Поруч з комбіна
том виросте велике робітниче се
лище.

Новий журнал 
„Международная жизнь"
Вийшов у світ перший номер 

нового щоквартального науково- 
політичного журналу' «Междуна
родная жизнь». Завданням жур-: 
налу є висвітлення питань зов
нішньої політики Радянського Со
юзу та іноземних держав, міжна
родних політичних і економічних 
проблем, становища в окремих за
рубіжних країнах та інших питань 
міжнародного життя.
Журнал «Международная жизнь» 

видається Всесоюзним Товарист
вом для поширення політичних і 
наукових знань.

кий, підготовчий, обробний та ін
ші цехи. Зараз тут провадиться 
монтаж металевих конструкцій. З 
Москви, Ленінграда, Ташкента та 
інших міст для нового підприєм
ства вже прибуває устаткування.

(РАТАУ).

центів. Зросла продуктивність 
праці.

циклу
всьому виробничому циклу пере
виконали іелектрометалурги Запо
різького заводу «Дніпроспец- 
сталь».

Трудова перемога нафтовиків України
Великого трудового успіху доби

лася бригада бурового майстра 
Б. Христофорова з об’єднання 
«Саратовнафта». Застосувавши но
вий розчин, вона пробурила глибо
ку розвідувальну свердловину з 
швидкістю в 1.839 метрів на вер

стат за місяць при нормі в 174 
метри.

Новий розчин, розроблений гру
пою інженерів, вирішено широко 
впровадити у практику буріння 
свердловин.

(РАТАУ).

Нафтовики України, змагаю
чись за дострокове виконання річ
ного плану, добились нового ви
робничого успіху. 1 вересня під
приємства об’єднання «Укр- 

нафта» видали останні тонни рід
кого палива в рахунок дев’яти
місячного завдання. Порівняно з 
відповідним періодом минулого ро
ку видобуток нафти зріс на 30 

процентів. Багато надпланової 
продукції видали перший, шостий 
і дев’ятий промисли тресту 
«Бориславнафта».

(РАТАУ).
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На міській нараді вчителівПартійне життя

У відриві від господарських завдань
Виконуючи рішення вересне

вого і лютнево-березневого Пле
нумів ЦЕ КПРС, партійна органі
зація сільгоспартілі ім. Леніна 
(місто) провела деяку роботу по 
мобілізації хліборобів на своєчас
не проведення сільськогосподар
ських робіт. Весною в артілі знач
но розширились площі під посі
вами овочевих культур. З допо
могою шефів збудовано теплицю, 
введена в дію зрошувальна сис
тема. Це дозволило в несприят
ливих умовах нинішнього року 
виростити непоганий врожай ово
чів. Доходи колгоспу від цієї га
лузі артільного господарства вже 
становлять понад 100 тисяч кар
бованців.

Непоганих успіхів добилися 
працівники свиноферми, яку очо
лює т. Годовченко. Тут одержали 
від кожної свиноматки по 11,8 
ділових поросят. Проведена вели
ка робота по механізації трудо
містких процесів на фермах.

Але, не дивлячись на деякі ус
піхи, артіль ім. Леніна все ще 
продовжує відставати в розвитку 
окремих галузей колгоспного ви
робництва.

Як показали звітно-виборні 
партійні збори, що днями відбу
лися, парторганізація будувала 
свою роботу у відриві від госпо
дарських завдань.

Взяти, наприклад, тваринниц
тво. План розвитку його викона
но. Але продуктивність худоби 
все ще залишається низькою. За 
8,5 місяця від фуражної корови 
надоєно на першій фермі лише 
420 літрів молока, а на другій— 
492 при плані 1550. Питання 
про підвищення продуктивності 
тваринництва якось обговорюва
лося на партійних зборах. Кому
ністи вказували, що артіль має 
всі можливості добитися більшо
го доходу від худоби. Для цього є 
в достатній кількості посівів на 
зелений корм та ще деякі корма.

На звітно-виборних партійних зборах 
транспортників

Активно пройшли звітно-ви
борні збори в первинній партійній 
організації залізничної транспорт
ної контори тресту «Олександрія- 
вугілля».

До звітних зборів колектив кон
тори підійшов з непоганими ви
робничими показниками. План 
вантажоперевезень восьми міся
ців перевиконано, порівняно з 
минулим роком зросла продуктив
ність праці на 4,3 процента,- 
знижена також собівартість тон
но-кілометра.

Все це є результатом деякого 
поліпшення організаційно-партій
ної і масово-політичної роботи 
парторганізації.

Проте, як відзначали на зборах 
комуністи, партбюро і його се
кретар т. Чорномор ще недостат

У вечірньому університеті марксизму-ленінізму
В Олександрійському філіалі 

вечірнього університету марксиз
му-ленінізму 2 вересня почались 
заняття на 2 і 3 курсах.

На 1 курс університету про
довжується прийом заяв. Навчан

Але вони перестоюють на корні, 
втрачають свої поживиі якості, а 
правління артілі ніяк не спро
можеться забезпечити косовицю 
і організувати доставку зеленого 
корму в літні табори, де корови 
утримуються в напівголодному 
стані. Та і на цей раз тут далі 
обговорення не пішли.

Загрозливий стан в артілі 1 з 
підготовкою ферм до зими та за
готівлею кормів. На силос закла
дена незначна кількість зеленої 
маси, не організовано збереження 
грубих кормів.

Зараз на полях колгоспів йде 
напружена боротьба за врожай 
майбутнього року. В артілі імені 
Леніна продовжують зволікати 
сівбу озимих культур, втрачають 

-кращі агротехнічні строки. Не 
підготувався колгосп також до 
збирання пізніх культур. Партор
ганізація обговорювала ці питан
ня на своїх зборах, та прийняті 
рішення залишилися не здійсне
ними.

Причиною такого стану з’яв
ляється те, що секретар партор
ганізації т. Еарапиш мало вникав 
у виробничу діяльність правління 
артілі, не спирався на колгоспний 
актив, працював у відриві від ко
муністів. На обговорення партій
них зборів за звітний період ста
вилося більше 12 питань про ро
боту правління, але до їх підго
товки не залучалися комуністи, 
актив. Повсякденний контроль за 
виконанням прийнятих ріщень і 
доручень комуністами був відсут
ній.

Не займався т. Еарапиш і ма
сово-політичною роботою серед 
колгоспників. Виділені агітатори 
тт. Лебедєв, Федоренко, Гнида, 
Лищенко та інші майже не пра
цювали. їх робота парторганіза- 
цією не спрямовувалась. З по
чатку року для хліборобів прочи
тано всього 11 лекцій і доповідей 

ньо приділяють уваги викорис
танню механізмів.

Характерним з цього приводу 
був виступ молодого комуніста 
т. Мерисона. Він піддав гострій 
критиці комуністів: начальника 
контори т. Еарлова та головного 
інженера т. Безсмертного за те, 
що вони не вникають в роботу 
дільниць. У всіх околодках, на
приклад, є гідравлічні прилади. 
Та вони не використовуються, і 
розводка стрілок провадиться 
вручну. З восьми путєпідйомників 
працює всього два—три. До того 
ж, головний інженер т. Безсмерт
ний і досі не розробив графіка. 
Без дії стоять три електростанції, 
за збереженням їх не слідкують.

Еомуніст т. Сафригін вказав 
на великі простої вагонів в час 

ня на цьому курсі почнеться 15 
вересня.

У вечірньому університеті 
марксизму-ленінізму в цьому нав
чальному році підвищуватимуть 
свій ідейно-політичний рівень 

силами лекторів міськкому і рай
кому партії. Сільський же лекто
рій, який налічує 9 чоловік, без- 
діяльничав.

Парторганізація байдуже про
ходила повз факти порушення 
Статуту сільгоспартілі. Протягом 
року тут не збирали загальних 
зборів хліборобів, не вживалися 
заходи до підвищення трудової 
дисципліни серед колгоспників. 
Тільки в цьому році близько ЗО 
чоловік зовсім не брали участі в 
колгоспному виробництві.

— Голова колгоспу т. Буза- 
ньов не радився з правлінням і 
парторганізацією, а вирішував 
всі справи сам, — сказав у своє
му виступі комуніст т. Федоренко. 
— Без затвердження на зборах 
він призначив головою ревізійної 
комісії Грушу, який допускає роз
базарювання сільськогосподар
ської продукції. Про це відомо 
секретарю парторганізації т. Іїа- 
рапишу, але він не вжив дійових 
заходів до усунення цих пору
шень.

Еомуністи тт. Донченко, Лєс- 
ной, Лищенко і інші гостро кри
тикували секретаря парторганіза
ції за те, що він не займався ви
хованням колгоспних кадрів, по
турав ледарям і порушникам Ста
туту сільгоспартілі.

— Довгий час працював в кол
госпі агроном Постельняк. До сво
їх обов’язків він ставився недо
бросовісно і внаслідок безкон
трольності довів до псування ве
лику кількість посівного зерна. 
Та й це не стривожило т. Еара- 
пиша, — відзначив т. Демченко.

Та, що виступали, внесли ряд 
пропозицій, спрямованих на по
ліпшення партійно-політичної і 
організаційно-партійної роботи 
первинної організації.

Секретарем парторганізації об
рано т. Скорика.

Л. НІКОЛАЄНКО.

розвантаження на станції Семе- 
нівка. Він відзначив також, що 
керівники контори не турбуються 
про забезпечення потреб трудя
щих. Нерідко на околодках від
сутня питтєва вода, не всі робіт
ники забезпечені паливом на зи
му, мають місце перебої з достав
кою працівників контори до міс
ця роботи.

Про значні недоліки в масово- 
політичній і організаційній робо
ті партійних груп говорили у сво
їх виступах комуністи тт. Без
смертний і Гаража.

Всього в обговоренні звітної 
доповіді виступило 14 комуністів.

Секретарем партбюро обрано 
т. Чорномора.

А. ЯКОВЕНКО, 
інструктор міськкому партії.

250 чоловік з числа партійного 
і радянського активу, інженерно- 
технічних працівників, педагогів, 
лікарів, господарських керівни
ків підприємств міста.

З 25 по 28 серпня в приміщен
ні міського Будинку культури 
проходила нарада вчителів міста, 
на якій було обговорено два пи
тання: про заходи поліпшення 
виховної роботи в школах і зміц
нення дисципліни учнів та про 
навчальні плани і програми шко
ли на 1954—<55 навчальний рік. 
З доповідями в цих питаннях вис
тупили завідуючий міським від
ділом народної освіти т. І’ідуля- 
нов та інспектор міськВНО т. За- 
харов.

Виконуючи завдання, постав
лені перед школою XIX з’їздом 
ЕПРС, вчителі шкіл нашого міста 
досягли у навчально-виховній ро
боті деяких успіхів. Так, наприк
лад, 125 вчителів добились пов
ної успішності та міцних знань 
учнів. В 57 класах немає жодно
го учня, який не встигав би. По
рівняно з минулим роком кіль
кість відмінників навчання збіль
шилась з 329 до 560. 23 учні, 
що закінчили в 1953—54 нав
чальному році середню школу, 
одержали золоті і срібні медалі.

Найкращі показники у нав
чальній роботі мають вчителі тт. 
Марков, Покладович, Міхелєва, 
Нестеров, Еостюшко, Юспіна та 
інші.

Але в навчально-виховній ро
боті в школах міста, як відзнача
ли учасники наради, є і серйозні 
недоліки. Внаслідок низького рів
ня виховної роботи в окремих 
школах мали місце випадки гру
бого порушення учнями норм по-

Почався новий
1 вересня в школах нашої кра

їни почався новий навчальний 
рік.

Школа гостинно зустріла ра
дянських дітей, які відпочили і 
зміцніли за час своїх літніх ка
нікул. До ладу стали нові школи, 
проведений ремонт шкільних бу
динків. Навчальні кабінети попов
нились наочним приладдям. Біб
ліотеки одержали нові книги.

Привітно зустріли юних вихо
ванців школи України. За парти 
сіли понад шість мільйонів ді
тей — на кілька сот тисяч біль
ше, ніж у минулому навчальному 
році. Більш як на 300 тисяч 
юнаків і дівчат проти минулого 
року збільшилося число учнів 
восьмого-десятого класів.

У школи Радянської України 
прийшло близько 16 тис. молодих

Перший день в шкоді
Задовго до початку занять зі

бралися діти на подвір’я середньої 
школи №15. Директор Меланія 
Матвіївна Стрельцова і вчителі 
школи зустріли учнів і поздоро
вили їх з початком нового нав
чального року.

На подвір’ї, в коридорі, в клас
них кімнатах чути веселий гомін 
дітей, життєрадісний сміх.

Дитячі
В дитячих садках № 3, № 4 і 

№ 6 тресту «Олександріявугілля» 
перед початком занять у школах 
проходили дитячі ранки. Вихо
ванці старших груп останній раз 
прийшли в дитячий садок. Попе
реду — роки навчання в школі.,

Після закінчення урочистої 
частини ранку діти, які 1 верес
ня перший раз пішли в школу, 

ведінки. Серед учнів наших шкіл 
є такі, що неправильно відносять
ся до праці, грубо ведуть себе в 
школі, ображають батьків, вчите
лів, недостойно ведуть себе в 
громадських місцях.

Факти грубого порушення дис
ципліни учнями допускаються в 
середніх школах № 1, № 2 та 
№ 15. Так, наприклад, затриму
валися органами міліції учні се
редньої школи № 2 Еанін, Ераєв- 
ський, Асаф’єв, які займалися 
пияцтвом і хуліганством.

Значну увагу учасники наради.^ 
приділили в своїх виступах пи-^і 
танню виховання в учнів атеїс
тичного погляду. Так, завідуюча 
учбовою частиною середньої шко
ли № 1 т. Юспіна розповіла в 
своєму виступі про досвід вихов
ної роботи вчителів школи.

Змістовним був виступ вчителй^ 
середньої школи № 12 т. Марко- 
ва, в якому він поділився досві
дом роботи класного керівника в 
10 класі.

В обговоренні доповідей взяли 
участь директор середньої школи 
№ 14 т. Фомічов, шкільний лікар 
т. Сігалова, зав. відділом піонерів 
МЕ ЛЕСМУ т. Благая, вчителька 
середньої школи № 4 т. Єфімова, 
секретарі міськкому ЕП України 
тт. Луценко і Лозовий, заступник 
голови міськвиконкому т. Срібний 
та інші — всього 17 чоловік.

Після пленарної частини учас
ники наради працювали на сек
ціях предметників.

навчальний рік
учителів, які закінчили педаго
гічні інститути і педучилища. 
Програми шкіл переглянуті: за
проваджені обов’язкові уроки 
ручної праці в початковій школі, 
відведені години для проведення 
екскурсій на підприємства, в кол
госпи, радгоспи і МТС, збільшена 
кількість лабораторних робіт.

Новий навчальний рік почався 
також у вищих учбових закладах 
і технікумах, в ремісничих, заліз
ничних, гірничопромислових і 
спеціальних училищах країни.

На перші курси 137 вузів Ук
раїни прийнято 53 тисячі 370 
студентів—на 10 процентів біль
ше, ніж торік. Близько 300 тис. 
чоловік зараховано в технікуми 
республіки.

(РАТАУ).

0 8 годині ЗО хвилин пролунав 
перший дзвінок. Понад 600 уч
нів, в тому числі близько 100 
першокласників, сіли за парти.

Для учнів підготовлене все: і 
затишні класні кімнати, і нав
чальні посібники. Багато любові 
вклав учительський колектив, 
щоб організовано розпочати за
няття.

А. СЕМЕНОВ.

ранки
одержали від шефів подарунки: 
портфелі, зошити, букварі, ручки, 
олівці.

Рідні вихованців дякували пра
цівникам дитсадків за тепле, 
батьківське ставлення до дітей.

А. БЄЛОКОНЄВ,
працівник тресту «Олексам-; 
дріявугілля».
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Закріпимо досягнуті успіхи
—=ВисокІ показники роботи вскришників—т

Гірники Семенівського вуглерозрізу наполегливо бо
рються за виконання своїх соціалістичних зобов'язань.

На трудовій вахті на честь Дня шахтаря здобуті нові 
виробничі успіхи. Розріз перевиконав серпневий план ви
добутку вугілля і вскриші породи.

У змаганні особливо відзначився колектив транспорт
но-відвального моста (начальник т. Патюков). 29 і ЗО серп
ня він досяг небувалої досі продуктивності, давши за добу 
більше, як по 51 тисячі кубометрів вскриші.

Річний план—до 37 роковин 
!► Великого Жовтня

За методом Т. С. Мальцева

115 тисяч тонн вантажів понад 
восьмимісячний план перевезено 
трудівниками Олександрійської 
автобази. На кожну автомашину 
виробіток становить 113 процен- 
тіййР плану. Собівартість тонно- 
кілометра анижено на 2,2 процен
та проти плану. Це дало 144 ти
сячі карбованців економії. За ра
хунок збільшення використання 
тоннажу машин і поліпшення ко
ефіцієнту пробігу автомобілів 
збережено 63 тонни пального.

В ході соціалістичного змаган
ня на честь Дня шахтаря відзна
чився колектив автоколони X» 1, 
якою керує т. Воронцов. Йому

Додатково до програми
Наш колектив достроково ви

конав виробниче завдання, роз
раховане на вісім місяців. Додат
ково до плану дано 1.873 тисячі 
штук цегли.

Значних успіхів у соціалістич
ному змаганні на честь свята 
радянських шахтарів добились 
формувальний цех (майстер тов. 
Крутько) і цех обпаленая (стар
ший обпалювач т. Попов). Вони 
набагато перевиконали свої зав
дання.

Першість здобули обпалювані 
тт. Бондаренко і Кріпак. Завдяки 
застосуванню прогресивного ме
тоду лауреата Сталінської премії 
Павла Дуванова ці передові ви
робничники знімають з кожного 
кубометра каналу печі на 450 
штук цегли більше, ніж передба
чено планом.

Перекривають виробничі завдання
Здійснивши свої соціалістичні 

зобов’язання, взяті на честь Дня 
шахтаря, гірники дільниці Л» 4 
не знижують взятих темнів. Так, 
прохідник Сергій Хвостиков зі 
своїм помічником Миколою Гре- 
бінченком при нормі 1,28 погон
них метра дають за зміну два і 
більше погонних метри.

Зразки самовідданої праці по
дають молоді робітники Микола 
Кімлик та Микола Мущенко. Во
ни безперебійно подають порож
няк, чим забезпечують чітку ро

Завдяки вмілому використанню 
техніки

Комсомольці і молодь Байдаків- 
ського вуглерозрізу внесли знач
ний вклад у справу дострокового 
виконання колективом восьмимі- 
сячної виробничої програми.

У боротьбі за вугілля особливо 
відзначився екскаваторник т. Іва- 
ник і його помічник т. Гарагуля. 
Серпневий план вони закінчили 
на 8 днів раніше строку.

Федір Іваник— передовий екс

присуджено перехідний Червоний 
прапор автобази.

Немалих успіхів домоглись 
шофери Микола Турбаївський, 
Олександр Іванов, Микита Вере
щак. Ці водії виконали норми на 
150—160 процентів.

Колектив автобази множить 
свої виробничі досягнення, праг
не річні соціалістичні зобов’язан
ня виконати до 37 роковин Вели
кої Жовтневої соціалістичної ре
волюції, добитись дальшого по
ліпшення всіх техніко-економіч- 
них показників.

1. ТКАЧЕНКО, 
начальник планового відділу 
Олександрійської автобази.

Колектив заводу не заспокоює
ться на успіхах. З перших днів 
вересня ми продовжуємо працю
вати з випередженням графіка. 
На заводі закінчується будівниц
тво сушильних камер. З їх пус
ком в дію підприємство перейде 
від сезонної до безперервної робо
ти протягом всього року. Створе
но запас цегли-сирцю 3 міль
йони штук.

Нині трудівники заводу закріп
люють виробничі успіхи, досяг
нуті в ході змагання на честь 
Дня шахтаря. Ми наполегливо 
боремось за те, щоб виконати 
дванадцятимісячний план до 37 
роковин Великого Жовтня.

. І. ОЛЕФІРЕНКО,
директор цегельного заводу № 2.

боту наваловідбійників.
Добре обслужує прохідників і 

слюсар Павло Фетеско. Він зав
жди достроково виконує постав
лені перед ним завдання, сум
лінно ставиться до своїх обов’яз
ків.

Гірники нашої дільниці наба
гато перекривають план, закріп
люють успіхи, досягнуті в ході 
соціалістичного змагання на честь 
шахтарського свята.

А. РАДІОНОВ, 
гірничий майстер шахти №2-3.

каваторник на Байдаківському 
вуглерозрізі. Нема того дня, щоб 
він не справився з своїм завдан
ням на 130—140 процентів.

Успіху в роботі т. Іваник дося
гає завдяки вмілому використан
ню машини, дбайливому догляду 
за нею, ущільненню робочого 
дня.

О. БОНДАРЕНКО, 
інструктор міськкому ЛКСМУ.

З великим інтересом слідкува
ли механізатори тракторної брига
ди т. Козака і колгоспники арті
лі ім. Ворошилова за ходом Все
союзної наради працівників нау
ки і практики сільського госпо
дарства, яка проходила в за
уральському колгоспі «Заветьі 
Ленина».

— Що нового пишуть про ме
тоди обробітку грунту, запровад
жені т. Мальцевим? — запитува
ли мене, як агітатора, — гово
рить обліковець тракторної брига
ди Карпо Гриценко.

Дійсно, роботою вченого всі ду
же цікавились, і агітатор щоран
ку перед початком роботи прочи
тував механізаторам матеріали з 
газет, розповідав їм про методи 
обробітку грунту, запропоновані 
т. Мальцевим.

Він говорив, що досліди знат
ного рільника показують перева
гу сівби по неораній, а тільки 
злущеній стерні. Такий спосіб 
сівби забезпечує одержання вро
жаю вищого, ніж по ораному 
грунті.

Свого слова 
дотримаємо

Більше десяти років я працюю 
тваринником. Доглядала телят, 
овець, а тепер в колгоспі імені 
Карла Маркса вирощую поголів’я 
свиней. Зі мною на фермі працю
ють Євдокіія Ткаченко, Тетяна 
Волкова та Тетяна Ткаченко. Кож
на має групу свиноматок і молод
няка.

Добрий догляд за тваринами 
забезпечує високу продуктивність 
їх. Так, від своєї групи свинома
ток я одержала по 7—8 поросят 
з першого опоросу. Сподіваюсь, 
що не менше їх буде і при дру
гому.

Ми зобов’язалися в цьому році 
одержати по 16 ділових поросят 
від кожної свиноматки і зараз до
кладаємо всіх сил, щоб з честю 
дотримати свого слова.

Але правління артілі не ство
рює умов для того, щоб ми мали 
змогу забезпечити свиней корма
ми. Не одержуємо ми і належної 
оплати за вироблені трудодні на 
тваринницькій фермі.

A. ВОЛКОВА, 
' свинарка.

За високі надої 
молока

Ще сонце не сходило, а доярки 
колгоспу ім. 18 з’їзду ВКП(б) дав
но вже біля корі». Вони почина
ють доїти їх о 4 годині ранку.

Кожна доярка доглядає по 12 
—13 корів. Тварини знаходяться 
в зразковому стані. За літній пе
ріод набагато збільшились надої 
молока. Так, наприклад, Поліна 
Розіна і Віра Білецька щодня на
доюють від закріпленої за ними 
групи корів по 140—150 літрів 
молока. Майже таких надоїв до
биваються і Олена Дудар та Ган
на Посипай.

Поліна Розіна вже надоїла від 
кожної корови по 2.000 літрів 
молока, а від всієї групи близько 
26.000 літрів. За сумлінну працю 
на фермі вона удостоєна права 
побувати на Всесоюзній сільсько
господарській виставці.

B. МЕТКИЙ, 
колгоспник.

Враховуючи важливість ново
го способу обробітку грунту, ме
ханізатори запровадили його на 
полях нашого колгоспу.

Тракторною бригадою буде по
сіяно 80 гектарів пшениці по 
злущеній стерні. Для цього трак
тористи Дмитро та Іван Козак 
провели лущення стерні проса 
дисковими лущильниками на гли
бину 6—8 сантиметрів. Разом з 
лущенням провели боронування 
важкими боронами. Площу в ЗО 
гектарів добре обробили і вже 
засіяли озимою пшеницею.

Борючись за одержання висо
кого врожаю, колгоспники в тіс
ній співдружності з механізатора
ми успішно провадять сівбу ози
мини.

Для успішного проведення сів
би за агрегатами закріплені 
постійні люди. Трактористи Іван 
Леміш та Петро Цвик трактором 
«ХТЗ-НАТІ» з трьома дисковими 
вузькорядними сівалками засіва
ють по 50—55 гектарів при нор
мі 40.

ЗВЕДЕННЯ
райпланкомісії про хід сівби озимих культур, закладки силосу 

та оранки на зяб станом на 31 серпня 1954 року 
(в процентах до плану).

колгоспи

ім. Калініна
ім. 12-річчя Жовтня 
ім. 19 з'їзду КПРС 
ім. 18 партконференції 
«Заповіт Леніна" 
ім. Сталіна (Бандурівка) 
ім. Сталіна (Ворошиловка) 
ім. Ворошилова 
ім. Леніна (Протопопівка) 
ім. Будьонного 
ім. Рози Люксембург 
ім. Молотова
ім. 18 з'їзду ВКП(б) 
ім. Карла Маркса 
„Шлях до комунізму" 
ім. Жданова
ім. Володимира Ульянова 
ім. Енгельса
«Комунар" 
„Прапор комунізму" 
ім. Леніна (місто) 
ім. Хрущова
По Олександрійській МТС 
ПоКорисТІвській МТС 
По району

Хліб з цілинних і перелогових земель

Алтайський край. По шляхах Кулундинського степу безпе
рервним потоком ідуть автомашини з зерном, вирощеним на об
роблених цілинних і перелогових землях.

На знімку: колона автомашин колгоспу „Память Ленина", Ку
лундинського району, з зерном нового врожаю на шляху до Кулун
динського елеватора.

Фото В. Ніколаєва. Прескліше РАТАУ.

Успіхи українських тютюнників
На Україні йде збирання бага

того врожаю тютюнів. Чимало 
колгоспів Хмельницької, Терно
пільської, Вінницької та інших об
ластей наломлюють з кожного 
гектара по 15—16 і більше цент

Успішну роботу агрегату забез
печують сівальники Ольга Дер
кач, Надія Дудник та інші. Без
перебійно підвозять до сівалок 
протруєне зерно їздові Ганна Пів- 
няк, Поліна Єріна та Олена Бі- 
лозор.

Сівба провадиться під керів
ництвом агронома т. Пастуха та 
бригадирів рільничих бригад тт. 
Лагна іі Саламахи. Вони слідку
ють за нормою висіву і якістю 
зароблення зерна в грунт.

Тісна співдружність колгосп
ників і механізаторів забезпечує 
безперебійну роботу тракторів. 
Водовоз Михайло Лісковий зазда
легідь довідується у бригадира 
де працюватимуть трактори і 
своєчасно забезпечує їх водою.

Висока організованість на сів
бі дала можливість засіяти площу 
в 1000 гектарів, що становить 
71 процент до плану.

М. БОНДАРЕНКО, 
заступник голови колгоспу 
ім. Ворошилова.

о X О СОд я я ш
о? 2 
о Я п —< о о
О о с ° X Ч о М П яз я

я я О.ХО о ксо о со со
102 55 19
100 25 27
97 16 19
92 113 20
79 35 18
78 38 27
78 27 15
71 37 19
71 33 48
70 36 5
68 28 1 5
67 21 13
64 33 21
62 17 11
61 22 18
60 26 3
57 24 9
56 29 _
55 53 11
42 21 39
41 35 14
36 ЗО 50
67,8 32 15
67,6 36 21
67,7 34 18

нерів тютюнового листу. З почат
ку збирання в республіці вже на
низано більше 65 мільйонів шну- 
рометрів тютюнів — майже в пів
тора раза більше, ніж на цей же 
час торік. „ ___
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Народи Азії в боротьбі за мир, 
свободу і демократію

Минуло дев’ять років з дня 
перемоги над японськими мілі
таристами. Ця перемога, здобу
та при вирішальній ролі Радян
ського Союзу і його доблесних 
Збройних Сил, означала лікві
дацію головного вогнища фа
шизму і агресії на сході, пов
не закінчення другої світової 
війни.

Поразка агресивних сил Япо
нії привела до могутнього підне
сення національно-визвольного 
руху народів Азії. Спираючись 
на братерську підтримку табору 
мпру і демократії, очолюваного 
нашою могутньою соціалістичною 
Батьківщиною, сотні мільйонів 
пригноблених людей піднялись на 
боротьбу проти ненависного імпе
ріалістичного рабства, за свої 
життєві права, за мир, свободу і 
національну незалежність.

Величезною всесвітньоісторич- 
ною подією була перемога велико
го китайського народу, який ски
нув гніт продажної, реакційної 
кліки Чан Кай-ші та чужоземних 
поневолювачів і успішно будує те
пер нове життя. Утворення Ки
тайської Народної Республіки 
відкрило нову сторінку в історії 
не тільки китайського народу, 
але й усіх волелюбних народів 
Азії.

Після вигнання японських оку
пантів величезних успіхів у пе
ретворенні своєї країни добилися 
трудящі Корейської Народно-Де
мократичної Республіки. Нав’яза
на корейському народові війна не 
дламала його волю до боротьби за 
свою свободу і незалежність. До
бившись разом з китайськими на
родними добровольцями переми
р’я, героїчний корейський народ 
спрямовує всі зусилля до того, 
щоб закріпити свою перемогу над 
агресорами, забезпечити об’єднан
ня Кореї на мирній демократич
ній основі.

Під зиаком могутнього зрос
тання демократичних сил жи
вуть сьогодні й інші народи Схо
ду, сповнені рішимості перетвори
ти Азію з хронічного вогнища во
єн у надійну фортецю миру між 
народами. Важливою перемогою 
сил миру і визнанням самовідда

На ознаменування 15-х роковин перемоги радянсько- 
монгольських військ біля Халхін-Гола

УЛАН-БАТОР. (ТАРС). ЗО серп
ня на сопці Заїсан-Толгої відбув
ся мітинг, присвячений закладці 
пам’ятника радянським воїнам, 
які полягли в боях на ріці Хал- 
хін-Гол за свободу і незалежність 
монгольського народу. До місця 
закладки пам'ятника прибули ке
рівники партії і уряду МИР, а 
також представники дипкорпу- 
су.

На вершині сопки встановлена 
мармурова плита. На ній вирізь
блені слова: «За рішенням уряду 
Монгольської Народної Республі
ки тут буде споруджений пам’ят
ник воїнам Радянської Армії, які 
полягли в боях за свободу і неза
лежність нашого народу. ЗО серп
ня 1954 року».

Перемога радянських веслувальників
29 серпня в Голландії закінчи

лися змагання на першість Євро
пи з академічної греблі. Команда 
радянських веслувальників, яка 
набрала у фіналі найбільшу кіль
кість очок, здобула звання чемпіо

ної боротьби в'єтнамського народу 
за свою свободу і незалежність є 
Женевські угоди про припинення 
вогню і відновлення миру в Індо
китаї, досягнуті в результаті 
доброї волі багатьох країн і, на
самперед, завдяки зусиллям Ра
дянського Союзу і Китайської 
Народної Республіки. Успішне 
розв’язання індо-китайського .пи
тання в Женеві відповідає інте
ресам усіх миролюбних народів.

Високо тримають прапор на
ціонально-визвольної боротьби 
народи Індонезії, Бірми, Малайї, 
Філіппін та інших країн. У пер
ших рядах прихильників миру 
ідуть десятки мільйонів трудящих 
Індії.

Поразка японських мілітарис
тів дев’ять років тому створила 
важливі умови для демократично
го розвитку Японії. Проте амери
канські імперіалісти, всупереч 
своїм міжнародним зобов’язанням, 
пішли по шляху перетворення її 
в напівколонію, в свою воєнну 
базу на Далекому Сході.

Трудовий народ Японії, який 
попав у тяжку біду, рішучо вис
тупає проти ремілітаризації і оку
пації країни американськими ім
періалістами. Боротьба японського 
народу проти окупантів та їх по
плічників зустрічає співчуття 
усіх волелюбних народів і, в пер
шу чергу, народів нашої країни, 
яка послідовно і неухильно від
стоює справу миру в усьому світі. 
Радянські люди, виховані Кому
ністичною партією в дусі проле
тарського інтернаціоналізму і 
братерської солідарності, щиро 
бажають трудящим Японії, як і 
всім поневоленим народам, нових 
успіхів в їх мужній боротьбі за 
мир, за свою свободу і неза
лежність.

Прагнення народів Азії до ми
ру, до демократичних перетворень 
стало могутньою рушійною силою 
сучасності. Тепер Азія не та, 
якою була вона ще кілька років 
тому. Народи Азії сповнені ріши
мості прокласти шлях до повної 
національної незалежності і де
мократичного розвитку.

В. АВРАШОВ.

Мітинг відкрив перший секре
тар ЦЕ Монгольської народно-ре
волюційної партії Д. Дамба. З 
промовою виступив прем’єр-мі
ністр Ю. Цеденбал.

На мітингу виступили також 
робітниця Улан-Баторського пром
комбінату імені Чойбалсана Со- 
сорбарма і партизан Жадамба.

Увечері в Державному музич
но-драматичному театрі відбулось 
урочисте засідання представників 
партійних, державних і громад
ських організацій і військових 
частин Монгольської народно-ре
волюційної армії, присвячене 
15-м роковинам історичної пере
моги радянсько - монгольських 
військ над японськими загарбни
ками в районі ріки Халхін-Гол.

на Європи. На цих змаганнях ра
дянським спортсменам вручено 16 
золотих, 3 срібних і 5 бронзових 
медалей, а також два національ
них призи — «Гландаз» і «Карло 
Монту».

Національні збори Франції відкинули договір 
про „європейське оборонне співтовариство"

ПАРИЖ. (ТАРС). 29 серпня 
пізно ввечері у Національних 
зборах почалися загальні дебати 
по законопроекту про ратифіка
цію договору про «європейське 
оборонне співтовариство».

Відкриття дебатів було, безпе
речно, поразкою прихильників 
«європейської армії», які доби
ваються відстрочки дебатів. При
хильники «європейської армії» 
внесли резолюції, що пропонують 
відкласти обговорення договору і 
відновити переговори з партнера
ми Франції по «європейському 
оборонному співтовариству». Про
тивники договору відповіли на 
це внесенням «попереднього пи
тання», з яким від їх імені вис
тупив депутат Омеран. Схвален
ня цього «попереднього питання» 
Національними зборами означа
ло б припинення обговорення і 
тим самим відхилення договору 
про «європейське оборонне спів
товариство». Згідно з правилами 
процедури, «попереднє питання» 
обговорюється в першу чергу І, 
значить, раніше резолюцій про 
відстрочку дебатів, внесених при
хильниками «європейської ар
мії». Останні, відчуваючи неміц
ність своїх позицій, виступили з 
протестом, заявивши, що прий
няття пропозиції Омерана «заду
шило б дискусію в той час, як во
на тільки почалася».

Після тривалих переговорів, на 
вимогу уряду, автори резолюцій 
про відстрочку дебатів, а також 
Омеран тимчасово зняли свої про
позиції. В цій обстановці Націо
нальні збори приступили до за
гальних дебатів. Першим висту
пив «соціальний республіканець» 
Лебон (колишня деголлівська гру
па). Він гостро критикував дого
вір про створення «європейського 
оборонного співтовариства». Ле
бон рішуче спростував тверджен
ня про те, що, в разі відхилення 
цього договору, Франція нібито 
буде ізольованою, а Західна Ні
меччина буде озброєна без відома 
Франції. «Це неспроможний до
від, — сказав він. — Без згоди 
Франції неможливо озброїти Ні
меччину. Щодо ізоляції, то я не 
уявляю собі більш непоправної 
ізоляції, ніж у Брюсселі, де п'ять 
країн об’єдналися проти нас». На 
думку Лебона, створення «євро
пейської армії» зробило б немож
ливим дальші переговори з Схо
дом і привело б до розчленування 
французької армії і до війни.

Потім слово взяв один з най
більш завзятих поборників «євро
пейського оборонного співтова
риства», колишній голова Ради 
міністрів Рене Мейєр (радикал). 
Він не зміг виставити ніяких пе
реконливих доводів проти гострої 
критики договору, яку містили 
виступи доповідачів парламент
ських комісій, іі лише повторив 
аргументацію прихильників оз
броєння Західної Німеччини.

Потім виступив депутат Кост- 
Флоре (член «народно-республі
канського руху» — МРП), який 
також висловився на захист до
говору, повторивши поширювані 
в деяких колах байки про «ра
дянську небезпеку».

На цьому засідання було за
крите. Продовження дебатів було 
перенесене на ранкове засідання 
ЗО серпня.

ПАРИЖ. (ТАРС). ЗО серпня 
вранці на початку засідання На
ціональних зборів один з при
хильників «європейської армії» 
член правої партії «Демократич
на і соціалістична спілка опору» 
(ІОДСР) Шюпен знову вніс резо
люцію, спрямовану на відстрочку 
дебатів і відновлення переговорів 
з п’ятьма країнами, які підписа
ли разом з Францією паризький 
договір.

Оскільки, таким чином, була 
порушена договореність між полі
тичними партіями про те, щоб 
зняти всі «попередні» пропозиції 
і почати дебати, депутат Омеран 
від імені противників «європей
ської армії» знову вніс своє «по
переднє питання». Ранкове засі
дання було відкладене.

Комісія в закордонних спра
вах, зібравшись для обговорення 
становища, яке створилося, 24 
голосами проти 20 прийняла ре
комендацію поставити на голосу
вання «попереднє питання» Оме
рана.

Коли о 15 годині за місцевим 
часом засідання Національних 
зборів відновилося, слово було 
надане голові комісії в закордон
них справах соціалістові Дапіелю 
Мейєру. Мейєр відмітив «незви
чайний характер» маневрів при
хильників договору про «євро
пейську армію», вказавши, що 
для них останній шанс полягає у 
відстрочці дебатів. Він обвинува
тив прихильників «європейської 
армії» у створенні перешкод для 
нормального обговорення даної 
проблеми і заявив, що Омеран 
візьме назад свою пропозицію, 
коли Шюпен зробить те ж саме.

Даніель Мейєр кваліфікував 
дії прихильників «європейської 
армії» як «негідні» і поставив 
вимогу, щоб Національні збори 
висловилися з усією ясністю, 
уникаючи дальших зволікань.

Потім виступив голова Ради 
міністрів Мепдес-Франс. Він по
відомив, що уряд не візьме учас
ті в голосуванні по «попередньо
му питанню» депутата Омерана, 
бо він не хоче зв’язувати свій ав
торитет з паризьким договором в 
його нинішній формі, оскільки 
цей договір породжує розкол у 
парламенті і в країні. Давши зро
зуміти, що уряд готовий підтри
мати резолюцію Шюпена, Мендес- 
Франс заявив, що він вважав би 
за краще, щоб обидві пропозиції 
—Омерана і Шюпена — були 
зняті і щоб дебати тривали.

Проте попередні резолюції зня
ті не були. Більше того, почесний 
голова Національних зборів Еду- 
ард Ерріо поставив свій підпис 
на пропозиції Омерана і попросив 
слова, щоб виступити на захист 
цієї пропозиції. (Ерріо говорив з 
місця, бо був неспроможний під
нятися на трибуну). Він заявив, 
що вже одного того факту, що Ан
глія не хоче брати участі в «єв

Олександрійська ремонтно-будівельна контора 
провадить набір робітників будівельних професій 
та різноробочих для роботи на лісорозробках 
в Комі АРСР строком на 6 місяців.

Про умови довідатись в рембудконторі м. Олександрія, 
Першотравнева, № 29.

Адміністрація.

ропейському оборонному співтова
ристві», на його думку було б до
сить, щоб відкинути цей договір. 
Тим більше, сказав він, не мож
на погодитись з ущемленням су
веренітету, яке договір весе 
Франції. Ерріо назвав «смішною І 
страхітливою» статтю 20-у дого
вору, яка забороняє членам комі
саріату (керівний орган «євро
пейського оборонного співтова
риства») діставати інструкції від 
своїх країн і пропонує їм забуду 
про своє громадянство, щоб кер^ї 
ватися «наднаціональним» духом. 
«Ким же були б тоді ці безродні 
комісари, надлюдинами чи робо
тами? — запитав Ерріо. — Щодо 
мене, то я повинен сказати, що 
вважаю європейське оборонне 
співтовариство кінцем Франі^^ 
«В цьому важливому питанні, яке * 
розділяє нас, — продовжував 
Ерріо, —‘краще розрізати цей на
рив французької політики і зразу 
ж закінчити дебати. Треба шука
ти мирного розв'язання для спір
них питань в Європі і підготува
ти не європейське оборонне спів
товариство, а іншу Європу, згур
товану і основану па зближенні з 
Німеччиною, а також з Росією. 
Європейське оборонне співтова
риство було б авантюрою. Відмов
тесь від неї!»

Після виступу Едуарда Ерріо, 
промова якого не раз викликала 
оплески в залі засідання, слово 
було надане соціалістові Крістіа- 
ну Піно. Будучи одним з при
хильників «європейської армії», 
Ніно висловився проти пропози
ції генерала Омерана, підтриманої 
Едуардом Ерріо. Він наполягав на 
прийнятті резолюції про відстроч
ку дебатів і відновлення перего
ворів між Францією та іншими 
учасниками договору про «євро
пейське оборонне співтоварис
тво».

Потім на голосування було по
ставлене «попереднє питання»— 
або пропозиція генерала Омерана. 
Ця пропозиція зводиться до того, 
що Національні збори відмовляю
ться від дальшого обговорення 
питання про ратифікацію «євро
пейського оборонного співтова
риства» (паризького договору), а 
також боннського договору і зні
мають його з свого порядку ден
ного.

Для підрахунку голосів була 
оголошена перерва.

Коли засідання відновилось, 
було оголошено, що за пропози
цію Омерана подано 319 голосів, 
проти 264. Таким чином, ця про
позиція прийнята.

Цим голосуванням Національні 
збори фактично відкинули па
ризький договір про створення 
«європейського оборонного співто
вариства» і «європейської армії».

Редактор В. МАЛЕНКО.
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В період поступового переходу від
соціалізму до комунізму все більшого зна
чення набуває комуністичне виховання
трудящих, подолання пережитків капіта
лізму в їх свідомості.

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

СТАЛІНСЬКИЙ
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Посилити роботу 
культосвітніх установ

Для повнішого задоволен
ня культурних запитів тру
дящих в нашій країні невпин
но зростає сітка культосвіт
ніх установ: Будинків куль
тури, театрів, кліубів, бібліо
тек, червоних кутків і т. д,

В Олександрії працюють 
Будинок культури, кінотеатр, 
чотири літніх ікіїноплощадкиї, 
два селищних 1 кілька робіт
ничих клубів, червоні кутки 
на підприємствах, при гурто
житках 1 установах, налічує
ться понад 50 бібліотек. Спо
руджується два нових Будин
ки культури в селищах Пе
ремога і Димитірово.

В кожному селі району є 
також колгоспний клуб, біб
ліотека, налагоджено кінооб- 
сліужуваиня.

Ряди культосвітніх праців
ників з кожним роком попов
нюються кваліфікованими 
^кадрами, що закінчили спе
ціальні навчальні заклади.

В місті і районі налічує
ться багаточисленний ізагін 
інтелігенціїї, працюють відді
лення Товариства для поши
рення політичних 1 наукових 
знань, в багатьох селах орга
нізовані лекторії.

Наявні всі умови і можли
вості для широкого розгор
тання культурно-освітньої ро
боти серед трудівників міста 
■і села.

Непогано використовують
ся ці можливості в селі Вой- 
ІНІ вці. Великою популярністю 
користується тут сільський 
лекторій. До його складу вхо
дять агрономи і зоотехніки, 
вчителі і лікарі — інтеліген
ція села. Вони часто виступа
ють перед хліборобами з лек
ціями на політичні і науко
во-природничі теми.

Сільська парторганізація 
спрямовує всю масово-полі
тичну роботу на задоволен
ня зрослих культурних запи
тів войнівчан.

Останнім часом міськком 
ЛКСМУ провів кілька масо
вих вечорів молоді з лекція
ми і концертами художньої 
самодіяльності. їх охоче від
відують юнаки і дівчата. Це 
добрий початок. Але обмежу
ватись цим ніяк не можна, бо 
культмасова робота в місті й 
районі в цілому перебуває ще 
на дуже низькому рівні.

Взяти хоча б міський Бу
динок культури (директор 
т. Вінецький). Пожвавлення 
в ньому буває лише тоді, ко-

Збирають
На полях артілі «Шлях до ко

мунізму» іде збирання кукуруд
зи. Ланки тт. Тимоіпевської, Фе- 
доренко й інші вручну виламу
ють качани і відправляють їх на 
тік для просушки. Слідом за ви
ламуванням качанів комбайнер 

ли прибувають на гастролі 
театри. В інші ж дні він май
же недоступний для культур
ного відпочинку трудящих. 
Тут зовсім мало читається 
лекцій, особливо на науково- 
природничі теми. Ось уже 
більше року олександрійцям 
не довелось побачити на сце
ні Будинку і змістовного, ці
кавого концерту художньої 
самодіяльності. А наша та
лановита молодь прагне до 
цього. Вона ще не так давно 
демонструвала свої здібнос
ті в складі шахтарського ан
самблю пісні і танцю та ін
ших колективах художньої 
самодіяльності, які виступали 
на міському і обласному ог
лядах.

Роль стороннього спостері
гача в справі налагодження 
культосвітньої роботи займа
ють і міський відділ культу
ри (завідуюча т. Синіцина) та 
райком профспілки вугільни
ків (голова т. Кліимеико).

Дозволено також запитати 
у керівників будівельних уп
равлінь тт. Беренштама і 
Овятця: доки воїни вволікати
муть строки споруджуваних 
ними Будинків культури в се
лищах Перемога і Димитро- 
во, коли нарешті відкриють 
їх двері для відпочинку ву
гільників?

Як і раніше, працівники 
районного відділу культури 
(завідуючий т. Коше лев) від
сиджуються в кабінетах, мало 
бувають на місцях, не пода
ють практичної допомоги 
сільським клубам. Не займає
ться конкретно культосвіт
ньою роботою на селі 1 рай
ком комсомолу.

І не випадково тому в Лі- 
каріївському, Занфирівському 
і ще деяких сільських клу
бах робота завалена. Зате 
різні релігійнії секти тут ак
тивізують свою діяльність.

Там, де виховна робота се
ред молоді занедбана, части
на юнаків від скуки вдається 
до пияцтва, хуліганських 
вчинків, а подекуди справляє 
релігійні обряди.

Завдання партійних, ком
сомольських і профспілкових 
організацій, працівників 
культосвітніх установ рішуче 
посилити виховну роботу се
ред населення, вести непри
миренну боротьбу з пережит
ками капіталізму в свідомос
ті людей.

кукурудзу
т. Дементій скошує бадилля пе
реобладнаним зерновим комбай
ном. Подрібнена зелена маса з 
площі 20 гектарів вже закладена 
в силосні споруди.

К. ГОНТАР.

На Всесоюзній сільськогосподарській виставці

Зустріч передовиків сільського 
господарства України і Білорусії

На виставці 2 вересня цент
ральною подією дня була зустріч 
передовиків сільського господар
ства України і Білорусії. У пере
повненому конференс-залі адмі
ністративного корпусу зібрались 
представники колгоспів, МТС і 
радгоспів Київської, Вінницької, 
Одеської, Полтавської, Дрогобиць
кої, Вітебської, Гомельської та 
інших областей.

Головуючий акддемік М. В. Ци- 
цин відзначив, що зустрічі пере
довиків сільського господарства 
братніх республік яа виставці 
стали традицією і сприяють ши
рокому обмінові досвідом.

Слово взяв голова колгоспу 
ім. Кірова, Чернівецької області, 
агроном І. Н. Остапчук.

—Наш колгосп молодий,—го
ворить т. Остапчук.—(Він органі
зований лише в 1947 році, але

Тамбов. Книжний фонд облас
ної бібліотеки ім. О. С. Пушкіна 

налічує 260 тисяч томів.

На знімку: у великому читаль

ному залі.

Фото Е. Євзерихіна. 

Прескліше ТАРС.

Вручення Міжнародної премії миру 
композиторові Д. Д. Шостаковичу

4 вересня в Октябрському за
лі Будинку Спілок у Москві від
булося вручення Міжнародної 
премії миру народному артисту 
СРСР видатному радянському 
композиторові і громадському ді
ячу Дмитрові Дмитровичу Шоста
ковичу.

На вечір вшанування Д. Д. 
ІПостаковича зібрались письмен
ники, композитори, артисти, вче
ні, представники колективів мос
ковських підприємств. Серед гос
тей — генеральний секретар 
Всесвітньої Ради Миру Жал Лаф- 
фіт, секретар Всесвітньої Ради 

вже добився значних успіхів. У 
минулому році на кожному з 182 
гектарів ми одержали по 403 
центнери цукрових буряків. На
дої молока від кожної корови ста
новили в середньому 2.525, а з 
початку цього року надоєно вже 
по 2.800 літрів молока. Колгосп 
удостоєний широкого показу на 
виставці. Але наші досягнення 
ще не такі високі, як у кращих 
колгоспів — учасників виставки. 
І все нове, передове, що ми поба
чили на виставці, будемо впро
ваджувати в своєму колгоспі.

Бригадир тракторної бригади 
Підлісівської МТС Вінницької об
ласті Д.Н. Ткачук розповів, як 
його бригада забезпечила в кол
госпі «Наддністровський колекти
віст» збір зернових по 18,5 цент
нера з кожного з 850 гектарів.

План хлібозаготівлі 
виконаний достроково

Борючись за здійснення рішень 
вересневого, лютнево-березневого 
і червневого Пленумів ЦК КПРС 
про круте піднесення сільського 
господарства, колгоспи Таджиць- 
кої РСР, колгоспи і радгоспи 
Алма-Атинської і Балашовської 
областей достроково виконали дер
жавний план заготівель і закупі
вель хліба.

На будівництві Великого 
Чуйського каналу

Багатоводна ріка Киргизії—Чу 
дає свою живлячу вологу великим 
зерновим полям, плантаціям цу
крових буряків, бавовнику, луб’я
них і сфіромасличних культур, са
дам. Але водні ресурси гірської 
ріки дозволяють зросити ще ба
гато десятків тисяч гектарів. З 
цією метою прокладається Вели
кий Чуйський канал.

Будівники водної магістралі спо
руджують зараз другу чергу Ве
ликого Чуйського каналу—його 
східну вітку. Східна вітка довжи
ною близько ста кілометрів піде 
до міста Фрунзе. Вона забезпечить 
зрошення 36 тисяч гектарів родю
чих земель чотирьох районів 
Фрунзенської області.

(РАТАУ).

Миру Айвор Монтегю, голова жю
рі по присудженню Міжнародних 
премій миру Назим Хікмет.

Вечір відкрив короткою вступ
ною промовою генеральний сек
ретар спілки радянських компо
зиторів СРСР Тихон Хрєнніков.

Генеральний секретар Всесвіт
ньої Ради Миру Жан Лаффіт від 
імені Всесвітньої Ради Миру і її 
голови Жоліо-Кюрі під палкі оп
лески присутніх вручає Д. Д. 
Шостаковичу Міжнародну премію 
миру.

З привітальними промовами на 
вечорі виступили турецький поет

Голова колгоспу «Новий 
шлях», Одеської області, С. В. 
Пропеновський розповів про те, 
як ця ще недавно відстала сіль
госпартіль вийшла в число пере
дових господарств області.

На зустрічі виступили також 
доярка колгоспу ім. Сталіна, Во- 
рошиловградської області, І. 0. 
Лихоманова, голова колгоспу 
ім. Молотова, Вінницької області, 
С. П. Луценко, голова колгоспу 
«Великий Жовтень», Гроднен
ської області, М. С. Секрета й ін.

На закінчення академік М. В. 
Цицин повідомив про результати 
останніх випробувань пшенично- 
пирійних гібридів, районованих у 
вісімнадцяти областях України.

(РАТАУ).

Москва. Ремісничі училища 
столиці випускають нові загони 
молодих токарів, фрезерувальни
ків, слюсарів, ремонтників і ін
ших робітників. Вони будуть на
правлені на різні підприємства 
Москви.

На знімку: випускники реміс
ничого училища № 1 на прогу
лянці.

Фото В. Зуніна. 
Прескліше ТАРС.

Пазим Хікмет, письменник Ілля 
Еренбург, член колегії Міністер
ства культури СРСР Дмитро Ка- 
балєвський, композитор Арам Ха- 
чатурян і заступник директора 
Московської консерваторії профе
сор Георгій Орвід.

Із словом-відповіддю виступив 
тепло зустрінутий присутніми 
Д. Д. Шостакович.

Наприкінці вечора відбувся 
концерт з творів лауреата Міжна
родної премії миру Д. Д. Шоста- 
ковича.

(РАТАУ),
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Партійне життя

Поліпшити організаційно- 
партійну роботу

Умови однакові—показники різні

До звітно-виборних зборів ко
лектив трудящих заводу «Черво
ний ливарник» прийшов із знач
ними виробничими успіхами. 
План восьми місяців перевикона
но, зросла продуктивність праці 
робітників. Внаслідок впровад
ження раціоналізаторських пропо
зицій, підвищення продуктивнос
ті праці і зниження собівартості 
продукції завод має економію 
державних коштів понад 360 ти
сяч карбованців.

Ці успіхи не прийшли самі. 
Вони завойовані колективом напо
легливою працею. Самовіддано 
трудяться на заводі комуністи 
тт. Романець, Погрібний та бага
то інших.

Однак, як показали звітно-ви
борні збори, що відбулися 2 ве
ресня, парторганізація ще недос
татньо мобілізує робітників на 
вирішення завдань, що стоять пе
ред колективом.

На зборах комуністи піддали 
принципіальній критиці партійне 
бюро і його секретаря т. Єремен
ка за формальне керівництво ро
ботою партюрганізації. 3 14 про
ведених зборів лише три були 
відкритими, а протягом останніх 
двох місяців вони зовсім не про
водились. Здебільшого збори про
ходили при низькій активності і 
відвідуванні комуністів. На обго
ворення їх ставилися важливі 
питання роботи виробництва. Але 
прийняті рішення не викону
вались.

Комуністи тт. Натальченко, Ла- 
тенко та інші справедливо крити
кували бюро за однобокість в ро
боті. Якщо, наприклад, партбюро 
спрямовувало увагу комуністів на 
вирішення господарських зав
дань, то забувало про масово-по
літичну роботу.

Діяльністю агітколективу парт
бюро по суті не керувало. Дуже 
рідко для робітників читалися 
лекції і доповіді, проводилися бе
сіди і читки газет.

Занедбано також керівництво 
соціалістичним змаганням. Це 
видно з того, що частина робіт

У Київському філіалі Центрального 
музею В. І. Леніна

ників не бере участі в соціаліс
тичному змаганні. Голова завкому 
профспілки т. Сергеєв також не 
займається живою організатор
ською роботою. Навіть ті робітни
ки, що змагаються, не знають, 
хто йде попереду, а хто відстає, 
бо гласність змагання відсутня.

—Партійне бюро і його секре
таря т. Єременка не цікавило те, 
що значна частина молодих робіт
ників годинами простоює без ро
боти, тиняється з кутка в куток, 
—сказав у своєму виступі кому
ніст т. Пушко.—Причиною цього 
є незадовільна робота технічного 
відділу. Але останній не став 
предметом обговорення на партій
них зборах чи засіданні парт
бюро.

Члени КПРС тт. Латенко, Сте- 
панов і інші вказували, що 
партбюро не реагувало на кри
тичні зауваження комуністів, 
слабо контролювало господар
ську діяльність адміністрації.

Велику увагу у виступах ко
муністи приділяли боротьбі з пе
режитками капіталізму в свідо
мості людей. Наводився факт, ко
ли партбюро мирилося з випад
ками появи на роботі в нетвере
зому вигляді інженерно-техніч
них працівників Дєєва, Охремен- 
ка, Петренка, Четарьова і Серге- 
єва.

Гостро критикували комуністи 
партбюро за незадовільне керів
ництво стінною пресою. Критичні 
виступи стінгазети не знаходили 
■належної підтримки і були по 
суті холостими пострілами.

Комуніст т. Натальченко вка
зав, що партбюро і його секретар 
т. Єременко не виховували в ко
муністів почуття відповідальності 
за доручену справу, за своєчасне 
і чітке виконання партійних до
ручень.

Завдання, що стоять перед ко
лективом заводу, вимагають по
силення всієї партійно-політичної 
і організаційно-партійної роботи.

А. ЯКОВЕНКО, 
інструктор міськкому КП Ук
раїни,

про боротьбу з тяганиною, бюро
кратизмом. Вперше представлені 
фотокопії «Проекту листа керів
никам центральних радянських 
установ», «Начерк правил про 
управління радянськими устано
вами» й інші матеріали.

Значна частина документів ві
дображає розвиток революційно
го руху на Україні, допомогу ве
ликого російського народу і всіх 
народів нашої країни українсько
му народові в боротьбі за вста
новлення радянської влади.

Філіал музею поповнився нови
ми художніми творами. З інтере
сом оглядають відвідувачі достав
лену цими днями з Москви вели
ку картину художника І. Брод- 
ського «Виступ В. І. Леніна на 
Путиловському заводі». Привер
тає увагу фотокопія картини, що 
оповідає про страйк робітників 
Південно-Російського заводу в Ки
єві—'нині завод «Ленінська куз
ня»—в 1914 році в зв’язку із за
бороною вшанування пам’яті Т. Г. 
Шевченка.

(ГАТАУ).

По конвейєру рухаються блис
кучі плитки спресованого бурого
вугілля. Брикет іде!

Чітко і ритмічно працює цех
№ 2. План восьми місяців він
виконав достроково. Країні від-
вантажено понад програму 6
ешелонів брикету.

Що забезпечує успіх в роботі 
цеху? Насамперед, висока вироб
нича культура, злагодженість і 
згуртованість колективу. А це 
обумовлюється сталістю кадрів. 
Починаючи від начальника цеху, 
механіка, змінних інженерів і 
кінчаючи робітниками,—всі без
перервно працюють тут від 3 до 
10 років.

Це дало брикетними можли
вість досконало освоїти техноло
гічний процес, оволодіти техні
кою, вміло використовувати об
ладнання.

Ось чому аварія механізмів 
тут рідке явище. Воно сприй
мається як щось надзвичайне, на 
ліквідацію його докладаються всі 
сили. Кожний виявляє ініціати
ву, наполегливість, щоб швидше 
пустити в дію агрегат.

В цеху виключний порядок і 
організованість, зпеосібці немає 
місця. Механізми закріплені за 
■обслужуючим персоналом. Кож
ний робітник відповідає за свій 
агрегат, експлуатацію і утри
мання його.

Тут не буває того, щоб прес 
залишили без догляду або нелід- 
готовленим до передачі другій 
зміні. За всім слідкує механік 
Віктор Тарасович Д-обров, вимог
ливий і добре знаючий свою спра
ву керівник.

Великим авторитетом корис
тується начальник цеху Пилин 
Ісакович Дмитрівн — повновлас- 
ний господар, умілий організа
тор. Його наказ, вказівку одна
ково виконує рядовий робітник і 
змінний інженер, які йому під
леглі.

Характерним для колективу 
цеху є міцна трудова і виробнича 
дисципліна. Допустив, скажімо, 
той чи інший пресувальник упу
щення, що призвело до зниження 
продуктивності механізму або по
гіршення якості продукції, це не 
пройде непоміченим. Поведінка 
■нехлюя стає предметом обговорен
ня.

Якось пресувальник Леонід Ми- 
роненко через свою халатність 
допустив перегрів підшипника. 
Внаслідок прес простояв цілу 
зміну.

На черговому наряді аварійни
ки різко критикували Миронеп- 
ка. Він визнав свою впну і тепер 
сумлінно ставиться до своїх 
обов’язків.

Боротьбі за ефективне вико
ристання обладнання підкорена 
вся робота адміністрації, партій
ної і профспілкової організацій 
цеху. Значну увагу вони приді
ляють поширенню передового ДОС
ЛІДУ.

24 серпня бригада старшого 
пресувальника т. Кравцова дала 
за зміну 148 тонн брикету при

Молодіжна бригада мулярів, 
якою я керую, складається з 12 
чоловік. Більшість їх—дівчата. 
Працюють вони з великим завзят
тям. Віра Москаленко, Поліна Ле- 
тік, наприклад, в роботі не усту
пають хлопцям.

Злагоджена робота дозволяє 
нам систематично виконувати 

високій якості продукції. Па 
зборах змінний інженер т. Шай- 
городськпй розповів, як було до
сягнуто успіху, яким чином 
бригада Кравцова перекрила зав
дання на 28 тонн.

Через кілька днів, наслідуючи 
приклад передовиків, пресуваль
ник т. Цвиченко значно підви
щив виробіток. Високої продук
тивності домоглись і тт. Лева- 
шов, Шахов.

Тепер в цеху нема жодного ро
бітника, який би не виконав 
встановленої норми.

Дійове соціалістичне змагання, 
порівняння результатів роботи 
бригад, змін, окремих механіза
торів — все це сприяє неухиль
ному росту продуктивності пра
ці, поліпшенню використання 
техніки, збільшенню випуску 
продукції.

Зовсім іпша справа в цеху 
№ 1. З початку року колектив 
цеху заборгував тисячі тонн 
брикету. З різних причин збитки 
становлять близько1 нівмільйона 
карбованців.

1 вересня, після тримісячної 
перерви, знову розкрилися двері 
Київського філіалу Центрального 
музею В. І. Леніна — великої 
скарбниці марксизму-ленінізму на 
Україні. Представлені в його 16 
залах матеріали і документи те
пер ще глибше відбивають геро
їчну боротьбу Комуністичної пар
тії за перемогу пролетарської ре
волюції, будівництва соціалізму в 
нашій країні, більш яскраво роз
кривають геній і велич засновни
ка Комуністичної партії і Радян
ської держави, геніального вождя 
трудящих усіх країн Володимира 
Ілліча Леніна.

Нові матеріали повніше відо
бражають найважливіші рішення 
партійних з’їздів, конференцій, 
пленумів ЦК КПРС. Ряд докумен
тів розповідає про робітничий 
революційний рух в усьому світі.

Всього в експозицію філіалу 
музею введено більше 150 нових 
документів.

В XII залі експонуються доку
менти, в яких В. І. Ленін ставить 
питання про колективність керів
ництва в радянських установах,

Основний бич виробництва — 
погана організація праці, плин
ність кадрів. За останні півтора 
року тут змінилось два началь
ники цеху. Зараз обов’язки на
чальника цеху виконує заступ
ник головного інженера фабри
ки т. Лопата. Змінилось також 
два механіки, три майстри по ре
монту обладнання, 25 процентів 
всіх робітників.

Даються взнаки помилки в роз
становці, підборі і. вихованні ко
мандирів виробництва. Деякий 
час тому майстрами висунули тт. 
Петрова, Мансурова, Фоміченка, 
які ще недавно працювали слю
сарями. Минуло приблизно півро
ку, поки ці товариші ввійшли в 
курс справи. Це не могло не по- 
зпачитись на роботі цеху.

Поставили майстром колишньо
го слюсаря т. Федоренка, але він 
з роботою не справився. Всі па
м’ятають, як за його вказівкою 
на паропроводі, де тиск стано
вить 3,5 атмосфери, були постав
лені гумові прокладки замість 
паранітових. Тільки після такого 
грубого порушення правил екс
плуатації Федоренка усунули з 
посади майстра.

В цеху невистачає пресуваль
ників. І не тому, що їх не перед
бачено за штатами. Господарники 
на шкоду справі тримають зайву 
кількість слюсарів по ремонту іза 
рахунок пресувальників і су
шильників, які саме вирішують 
долю плану. В результаті меха
нізми знеособлені. Звідси часті 
поломки і непродуктивні простої 
обладнання. Тільки за першу по
ловину серпня було виведено з ла
ду три преси. Внаслідок недода
но 1000 тонн брикету.

Тут поставлено справу так, 
що змінний інженер підлеглий 
тільки головному інженеру фа
брики, а не начальнику цеху. І 
ось виникають казуси. Начальник 
цеху дає розпорядження змінному 
інженеру, а той не виконує його 

Міцно тримаємо перехідний Червоний прапор
денні завдання на 140—ІІ60 
процентів.

Першого травня бригаді було 
вручено перехідний Червоний 
прапор будівельного управління. 
З того часу ми міцно його три
маємо. Особливо високих показ
ників досягли напередодні шах
тарського свята 28 серпня. В той 

доти, доки не втрутиться голов
ний інженер.

В розпорядженні змінного ін
женера є бригада чергових слю
сарів, але нею фактичпо ніхто не 
керує. Коли виникає поломка, 
тоді механік цеху вимушений 
усувати неполадки силами ре
монтних бригад, а не чергових 
слюсарів. Тому нерідко зриваю
ться графіки проведення плано
во-'запобіжного ремонту.

В цеху низька трудова і ви
робнича дисципліна. Поганий 
приклад в цьому відношенні по
дають деякі інженерно-технічні 
працівники. Другого вересня змі
на т. Бакаєва передала прес зміні 
т. Біляка, не зробивши підтяж
ки шатуна. Наступного дня дове
лось зупинити прес і ліквідува
ти дефект.

Днями трапився такий випа
док. На сушильному барабані не
обхідно було відремонтувати муф
ту зчеплення. Дві зміни простояв 
агрегат, поки прийшов майстер 
по ремонту. Ніхто із змінних ін
женерів не вжив заходів, щоб 
пустити прес в дію, хоч слюсарі 
сиділи і нічого не робили.

Таких випадків багато. І див
но те, що до них тут звикли. Ко
ли виникають аварії значні, їх 
розглядає спеціальна комісія під 
керівництвом головного інженера 
і головного механіка фабрики. А 
коли трапляються малі поломки, 
вони часто приховуються, брако
робів і аварійників не виявля
ють і не притягають до відпові
дальності.

І все це тому, що змінні інже
нери дбають тільки про виконан
ня плану своєю зміною, а про те, 
щоб забезпечити нормальну і 
безперебійну роботу наступній 
зміні, менше всього думають. Во
ни не аналізують причин пога
ної роботи агрегатів, не відпові
дають за стан обладнання.

Іноді треба зупинити агрегат 
на якихось ЗО—40 хвилин, щоб 
усунути неполадки і забезпечити 
чітку роботу механізмів. Але цьо
го не роблять. 17 серпня, напри
клад, виникла необхідність під
тягти болти кріплення електро
мотора привада пресу № 20. Од
нак змінний інженер т. Повстя
ний не розпорядився зупинити 
прес. Це викликало поломку і 
агрегат довелось ремонтувати 8 
годин.

Ось до чого призводить байду
жість, неорганізованість і безвід
повідальність.

Два цехи Байдаківської бри
кетної фабрики. Один цех Л» 2 
працює ритмічно, рентабельно, 
інший цех № 1 відстає, завдає 
збитки. В цілому брикетна фаб
рика не справляється з пла
ном. Вона у великому боргу пе
ред країною. Колектив повинен 
повернути борг. Всі можливості 
для цього є. Шлях до подолання 
відставання показує досвід робо
ти передового цеху № 2.

М. БУРІН.

день.виробничу норму викопали 
на 205 процентів.

Ми закріплюємо здобуті успіхи, 
добиваємося дальшого підвищен
ня продуктивності праці.

Д. ВІЛЬНИЙ, 
бригадир мулярів будівель
ного управління Ди^іитров- 
ського тресту.
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Широко впроваджувати прогресивні методи обробітку грунту

За методом Т. С. Мальцева
Система обробітку грунту, роз

роблена рільником колгоспу «За- 
ветьі Ленина», директором Шад- 
рінської дослідної станції, Кур
ганської області, Терентієм Семе
новичем Мальцевим заслужено ви
кликала величезний інтерес се
ред колгоспників, механізаторів, 
спеціалістів і наукових праців
ників сільського господарства Ук- 
®їни.

Справді, Т. С. Мальцев вніс 
винятково важливий вклад в на
шу сільськогосподарську науку і 
практику. Він розробив і впрова
див на полях колгоспу «Заветм 
Ленина» і ® багатьох інших кол
госпах Курганської та інших об
ластей нову систему обробітку 
грунту і посіву, яка в умовах 
Зауралля забезпечила одержання 
високих урожаїв.

Радянська наука керується за
конами матеріалістичної діалек
тики. Вона не терпить шаблону і 
формалізму. Для неї чужі мертві 
догми і канони. Свої висновки 
вона будує і застосовує, врахо
вуючи конкретні умови місця і 
часу. Використовуючи практику 
і передовий досвід, підкріплюючи 
їх теорією, наша агробіологічна 
наука невпинно рухається впе
ред. Керуючись цим, колгоспний 
учений Т. С. Мальцев домігся 
виняткових успіхів.

Застосовуючи на практиці тра
вопільну систему землеробства, 
він переконався, що травопільні 
сівозміии в умовах Зауралля не 
сприяли прогресивному підви
щенню родючості грунту і вро
жайності сільськогосподарських 
культур.

Теорія травопільної системи 
землеробства виходить з тієї пе
редумови, що тільки багаторічні 
трави здатні створювати струк
туру грунту, збагачувати його 
органічною речовиною і перегно
єм, однорічні ж трави руйнують 
структуру.

Вивчаючи закономірності роз
витку рослинних організмів, Т. С. 
Мальцев дійшов до висновку, що 
як багаторічні, так і однорічні 
культури мають спільну природ
ну властивість підвищувати ро
дючість грунту, залишати в ньо
му більше органічної речовини, 
ніж її витрачається на забезпе
чення рослин поживними речо
винами. Завдання в тому, щоб 
створити для однорічних рослин 
такі самі, як для багаторічних— 
анаеробні умови розкладу решток 
органічної речовини.

Т. С. Мальцев доводить, що в 
процесі зміни безлічі поколінь у 
трав’янистих рослин, як багато
річних, так і однорічних, в при
родних умовах виробилася здат
ність рости і розвиватися в ущіль
неному грунті. При цьому відмер
ла коренева система розкладає
ться в анаеробних умовах, решт
ки рослин перетворюються в ді
яльний перегній, і це сприяє як 
утворенню структури грунту, 
так і нагромадженню перегною.

Питання про здатність одноріч
них рослин підвищувати родю
чість грунту Т. С. Мальцев спра
ведливо називає найголовнішим 
питанням в агрономічній науці. 
Він вважає, що теорія, яка виз
начає монопольну роль багаторіч
них трав у підвищенні родючості 

грунту, є тепер серйозним галь
мом розвитку сільськогосподарсь
кої науки і практики.

І справді, неправильне, анти
наукове поширення теорії траво
пільного землеробства на всі зони 
і всі умови країни призвело до 
шаблонного застосування її, до 
того, що науково-дослідні закла
ди і наукові працівники навіть 
не ставили своїм завданням ство
рити для однорічних трав такі 
умови, щоб вони підвищували 
родючість грунту.

Вироблена ж у процесі історич
ного розвитку здатність рослин 
підвищувати родючість грунту 
при умові розкладання кореневих 
і стеблових решток в місцях їх 
розташування є тією закономір
ністю, пізнавши яку, ми зможемо 
застосувати її на користь су
спільству.

Т. С. Мальцев твердить, що 
знижують родючість грунту, руй
нують структуру його не самі 
однорічні рослини, а неправиль
на агротехніка вирощування цих 
культур, щорічна оранка з 
перевертанням орного шару, бо 
при цьому однорічні рослини рос
туть щороку в глибоко розпуше
ному грунті, не мають можли
вості розчленувати його своїми 
коренями на грудочки і не мо
жуть створювати структурних 
частин.

Виходячи з цих теоретичних 
положень, Т. С. Мальцев розро
бив прогресивну систему обробіт
ку грунту. Вона зводиться в ос
новному до того, що щороку під 
кожну культуру глибоко орати 
грунт не можна, а треба лише ро
бити мілке, поверхневе лущення. 
Оброблений дисковим лущильни
ком грунт добре вбирає вологу, в 
ньому готується мінеральна по
жива для рослин. Практика по
казала, що на неораному, а лише 
злущеному грунті можна одержу
вати врожаї не менші, а в бага
тьох випадках більші, ніж при 
сівбі на зораному полі. При та
кому обробітку значно поліпшує
ться структура грунту.

Але для одержання високих 
урожаїв треба створити найглиб
ший орний шар. Тому в системі 
Т. С. Мальцева передбачена пері
одична — раз на 4—5 років — 
глибока оранка на 40—50 сан
тиметрів, але без передплужни
ків і без полиць, тобто без обер
тання пласта і вивертання ниж
ніх шарів на поверхню. При та
кій оранці верхній шар грунту, в 
якому міститься основна маса 
коренів і органічних поживних 
речовин, залишається на місці.

Таким чином, система обробіт
ку грунту за Мальцевим перед
бачає періодичну глибоку оран
ку, точніше глибоке розпушуван
ня, і багаторазовий обробіток 
верхнього шару грунту дискови
ми лущильниками перед сівбою в 
наступні роки. При цьому верх
ній шар в 7—8 сантиметрів під
тримується в розпушеному стані, 
а нижній орний шар в ущільне
ному, але не твердому стані.

Свою систему обробітку грун
ту т. Мальцев розробляв для умов 
Зауралля. Він не вважає її уні
версальною, придатною без змін 
для всіх зон країни. Навпаки, він 
настоює на тому, щоб агротехніч

ні прийоми вироблялися, строго 
зважаючи на грунтово-кліматич
ні умови. Навіть у себе в колгос
пі т. Мальцев кожний прийом за
стосовує, враховуючи засміче
ність полів від бур’яну, грунтові 
різниці, ступінь ущільнення 
грунту і ін. Вія вимагає твор
чого підходу до визначення стро
ків робіт.

Але теоретичне положення, 
встановлене Мальцевим, про 
властивість однорічних трав при 
певних умовах підвищувати ро
дючість грунту є справді найго
ловнішим питанням в агрономіч
ній науці, з якого слід виходити, 
розробляючи прийоми агротехніки 
в конкретних умовах.

Умови колгоспу «Заветм 
Ленина» відрізняються від біль
шості районів України. Тому не 
можна механічно переносити сис
тему Мальцева в усі наші райо
ни. Але багато з того, що розро
бив колгоспний учений, знайде 
сприятливий грунт і широке за
стосування в нашій республіці.

Досліди наукових установ і 
практика колгоспів ряду районів 
України, наприклад, показує, що 
в певних умовах озима пшениця, 
посіяна по дво-триразовому лу
щенню стерні після парової пше
ниці, дає більший урожай, ніж 
при оранці з обертанням пласта; 
в багатьох колгоспах посіви ози
мих культур по добре оброблюва
них просапних, на чистих, не за
ражених шкідниками зернових 
культур полях, давали вищі вро
жаї, ніж після оранки. Усе це 
підтверджує правильність поло
жень системи, розробленої Маль
цевим.

В умовах Степу України, оче
видно, доцільно глибоке розпушу
вання на глибину 35—'40 санти
метрів проводити чотири рази за 
десятирічну ротацію — на паро
вих площах і на полях, що йдуть 
під технічні та просапні культу
ри. У бурякосійних колгоспах Лі
состепу слід таке розпушування 
проводити в паровому полі, під 
цукрові буряки та під інші про
сапні культури. На Поліссі розпу
шування на глибину ЗО—35 сан

Добрий
В польовому стані 18 трактор

ної бригади Користівської МТС 
було людно. Сюди прийшли кол
госпники артілі «Заповіт 
Леніна», механізатори.

—Міро нове в агротехніці гово
рити будуть,—довідалися при
сутні.

З розповіддю про методи кол
госпного вченого, рільника сіль
госпартілі «Заветьі Ленина», 
Курганської області, виступив 
колгоспний агроном Тарас Забо
лотний.

—В газеті,—сказав він,—ши
роко висвітлюється метод обробіт
ку грунту, запропонований 
т. Мальцевим. Новатор-рільник 
довів, що коріння не тільки ба
гаторічних трав, але й будь-якої 
однорічної культури збагачує 
грунт, поліпшує його структуру. 

тиметрів рекомендується робити 
під пар та картоплю.

Трудівники сільського госпо
дарства України проявляють ве
лику ініціативу по широкому 
випробуванню і впровадженню 
системи Мальцева і окремих її 
прийомів у виробництво. Терпін- 
нівська, Пологівська і ряд інших 
МТС, Запорізької області, засто
совують замість оранки на зяб і 
чорні пари глибоке розпушуван
ня плугами без полиць. В бага
тьох колгоспах по чистих від 
бур’янів стерньових попередни
ках сіють озимину без оранки, 
після дво-триразового лущення.

Науково-дослідні установи рес
публіки розгортають дослідниць
ку роботу як в своїх господарст
вах, так і в колгоспах.

Міністерство сільського госпо
дарства республіки розробило 
практичні заходи по широкому 
виробничому випробуванню та 
вивченню ефективності обробітку 
грунту за методом Т. С. Мальцева 
і дальшому творчому розроблен
ню його пропозицій в умовах різ
них зон України.

По 1300 машинно-тракторних 
станціях всіх областей в 2248 
колгоспах на чистих від бур’я
нів площах буде проведено гли
боке розпушування не менше як 
на 35—40 сантиметрів плугами 
без полиць на ділянках, відведе
них під чорний пар, на площі 
250 тисяч гектарів. На 170 тися
чах гектарів, відведених під тех
нічні культури врожаю 1955 ро
ку, передбачено провести замість 
оранки на зяб глибоке розпушу
вання плугами без полиць. Знач
ні площі для цих випробувань 
виділяються в південних об
ластях.

Передбачено посіяти 85 тисяч 
гектарів озимини під урожай 
1955 року на полях, чистих від 
бур’янів, після озимини, яка 
висівалась по пару, по злущеній 
стерні, без оранки. 500 тисяч 
гектарів озимих культур буде по
сіяно після старанно оброблених 
незабур’янених просапних без 
оранки. Передпосівний обробіток 
на цих площах полягає в дво- 
триразовому лущенні стерні дис

початок великої справи
А звідси випливає, що руйнува
ти структуру грунту щорічною 
оранкою не слід. Т. С. Мальцев 
пропонує орати плугом без відва
лів на глибину 40—'60 сантимет
рів на незабур’янених полях раз 
у 4—5 років.

—Творчий підхід до впровад
ження нового методу може дати 
хороші результати,—говорили
колгоспники.—Адже в заураль- 
ців пшениця родить по 20 і біль
ше центнерів ма гектарі. Цікаву 
думку виклав бригадир трактор
ної бригади Сергій Шевгеля.

—Мене дивує той стандарт, 
який з року в рік застосовував
ся у нас при оранці. Як нам ві
домо, грунти на різних ділянках 
артілі різні, культури сіємо різні, 
проте оранку провадимо на одна
кову глибину всюди. А т. Маль

ковими або багатолемішними лу
щильниками з наступним котку
ванням. Тільки в колгоспах Дні
пропетровської і Херсонської об
ластей буде посіяно озимини піс
ля просапних культур без оранки 
на площі 1.30 тисяч гектарів.

На 500 тисячах гектарів чис
тих від бур’янів площ після цу
крових буряків, замість оранки 
па зяб, цієї осені буде проведено 
дискування. З цієї кількості 85 
тисяч гектарів припадає на Він
ницьку область, 55 тисяч — на 
Черкаськуі

Організується широке вивчен
ня ефективності посіву ярих 
культур на солонцевих і солон
цюватих грунтах після перехрес
ного (в двох напрямах) глибоко
го розпушування на 40—,50 сан
тиметрів, замість оранки на зяб.

На базі передових колгоспів 
республіки передбачено створити 
22 науково-дослідних станції за 
зразком Шадрінської дослідної 
станції, Курганської області.

Система Т. С. Мальцева — 
творча, прогресивна справа. Вона 
вимагає грамотного застосування 
з урахуванням умов кожного кол
госпу, кожного поля. Треба най
серйозніше застерегти від шаб
лонного і спрощенського ПІДХОДУ 
до випробувань і впровадження 
нових прийомів, не допустити 
низької якості обробітку грунту, 
що може привести до дискредита
ції цього прогресивного методу. А 
такі випадки вже є: сіють озими
ну по забур’янених ділянках без 
оранки або після пізню проведе
ного і мілкого лущення, чим зви
чайно приводять до зниження 
врожаю. Таких «випробувань» 
допускати ні в якому разі не 
можна.

Обов’язок агрономів, керівни
ків МТС і колгоспів досконало 
вивчити і з знанням застосувати 
метод Т. С. Мальцева, забезпечи
ти цим підвищення родючості 
грунту і збільшення врожайності 
колгоспних і радгоспних полів.

Партійні, радянські і сільсько
господарські органи повинні не 
тільки пропагувати все нове, про
гресивне, а й організувати пра
вильне, творче його застосування.

цев вірно підійшов до обробітку 
грунту, творчо розв’язав питання 
глибини оранки і ми повинні 
вчитися в нього.

Правління артілі порадилося з 
агрономами. Для впровадження 
методу Т. С. Мальцева відведена 
ділянка в 60 гектарів. На цій 
площі зараз провадиться лущення 
стерні. Не орючи площі, колгосп
ники посіють тут озиму пше
ницю.

—Досвід зауральського новато
ра нас серйозно зацікавив,—роз
повідає бригадир рільничої брига
ди Федір Горбенко.—Земля у нас 
добра. Треба вважати, що запро
вадження посіву по неораному, 
злущеному грунті дасть позитив
ні результати.

Д. КАБАЧЕНКО,
голова Березівської сільради.
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Заява ТАРС
25 серпня в Лондоні була опуб

лікована заява Морського мініс
терства Великобританії, в якій 
були наведені нічим не обгрунто
вані дані відносно Військово-Мор
ського Флоту Радянського Союзу. 
Заява була пересипана домислами 
про плани будівництва радян
ських військово-морських сил, їх 
чисельнісь і т. п.

Заява офіціального англійсько
го відомства була приводом для 
галасу, зчиненого в англійській 
пресі. Немов по команді ряд ан
глійських газет «Дейлі Мейл», 
«Дейлі Експресе», «Ньюс кро- 
нікл» та ін., а також англійське 
радіо, розгорнули кампанію нав
коло цієї заяви, нагромаджуючи 
одну на одну все нові вигадки.

Все це не лишає сумніву в то
му, що заява Морського міністер
ства Великобританії і розпочата 
за цим кампанія в пресі здійсне
ні з ініціативи тих кіл, які нама
гаються підтримати політику «з 
позиції сили», що дискредитува
ла себе, і стоять за продовження 
гонки озброєнь.

В той час як Радянський Союз 
робить все посильне для того, щоб 
пом’якшити міжнародне напру
ження і сприяти розвиткові спів
робітництва між державами, при

Лист Виконкому Сталінградської міськради 
лорд-меру міста Ковентрі

Як вже повідомлялось в пресі, 
Комітет дружніх зв’язків між Ко
вентрі і Сталінградом прийняв 
резолюцію, в якій пропонувалось, 
щоб два міста — Ковентрі і 
Сталінград, як найбільш потерпі
лі під час другої світової війни, 
звернулися спільно до Комісії 
ООН по роззброєнню із закликом 
заборонити застосування водневої 
бомби. Ця резолюція в кінці 
червня була схвалена Міською 
Радою Ковентрі і надіслана лорд- 
мером міста Джоном Фаниелом, 
що є також головою Комітету 
дружніх зв’язків між Ковентрі і 
Сталінградом, Міській Раді Ста- 
лінграда.

Трудящі Сталінграда жваво об
говорювали резолюцію Комітету, 
висловлюючи свою повну солідар
ність з побажанням населення 
Ковентрі розпочати позитивні дії 
проти загрози нової війни і за
стосування зброї масового зни
щення.

Цими днями Виконком Сталін
градської Міської Ради депутатів 
трудящих надіслав лист на ім’я 
лорд-мера міста Ковентрі:

«Панові Фаннелу 
лорд-меру м. Ковентрі 

ЗВЕДЕННЯ
раПплапкомісії про хід сівби озимих, заготівлі грубих кормів, оранки зябу, збирання 

кукурудзи на зерно станом на 5 вересня 1954 року (в процентах до плану)
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у 1952 році порівняно з 1939 
роком збільшилась на 38 процент 
тів. Підвищуються доходи селян
ства.

В Болгарії широко розгорнуло
ся культурно-побутове і житлове 
будівництво. Народні ради, дер
жавні установи і підприємства 
збудували понад 3 мільйони 400 
тисяч квадратних метрів жилої 
площі.

Зростає сітка початкових, се
редніх та вищих учбових закла
дів і кількість учнів і студентів 
у них. В 1939 році Болгарська 
академія наук не мала ні одного 
науково-дослідного інституту. Те
пер при академії їх налічується 
більше тридцяти.

Історичною віхою в боротьбі 
болгарського народу за побудову 
соціалізму був VI з’їзд Болгар
ської комуністичної партії, який 
відбувся в лютому-березні 1954 
року. З’їзд прийняв директиви 
партії по другому п’ятирічному 
плану розвитку народного госпо
дарства республіки і визнав, що 
центральним завданням партії в 
галузі внутрішньої політики є 
різке підвищення матеріального 
добробуту і культури трудящих. 
З’їзд відзначив, іцо необхідно й 
далі розвивати важку і вугільну 
промисловість, забезпечити швид
ке піднесення сільського госпо
дарства, ліквідувавши його від
ставання від розвитку промисло
вості, всемірно зміцнювати коо
перативні і державні землероб
ські господарства та МТС.

Політика Комуністичної партії 
Болгарії виходить з корінних ін
тересів трудящих і тому корис
тується гарячою підтримкою всьо
го народу. Народно-демократич
ний лад пробудив до активної 
творчості мільйони трудівників 
міста й села, вселив в них впев
неність господарів своєї долі, 
творців нового життя. Нові люди 
ростуть з рядів робітничого кла
су, трудового селянства і народ
ної інтелігенції.

Вступаючи в друге десятиріччя 
існування народно-демократичної 
республіки, болгарський народ 
демонструє свою згуртованість 
навколо комуністичної партії і 
народного уряду, безустанно зміц
нюючи дружбу з Радянським Со
юзом і країнами народної демо
кратії. Борючись і перемагаючи 
труднощі та перешкоди, він спов
нений сил і рішимості добиватись 
все нових і нових успіхів у бу
дівництві соціалізму.

П. ГОЛУБЄВ.

хильники політики «з позиції си
ли» навпаки прагнуть загострити 
обстановку, утруднити можли
вість досягнення договореності по 
нерозв’язаних міжнародних проб
лемах.

Характерно, що вказана кампа
нія супроводиться вимогами про 
збільшення асигнувань на вій
ськово-морський флот Великобри
танії, причому ряд газет залякує 
англійських платників податку 
«загрозою» для Англії з боку 
військово-морського флоту СРСР. 
За влучним висловленням однієї 
шведської газети, англійське 
морське відомство, мабуть, «має 
потребу в попутному вітрі» для 
власної програми військово-мор
ського будівництва.

Неважко помітити також, що 
цим намагаються відвернути ува
гу від справедливих і все напо
легливіших вимог народів — за
боронити атомну і водневу зброю, 
скоротити озброєння держав, усу
нути загрозу нової війни.

ТАРС уповноважений заявити, 
що повідомлення Морського мініс
терства Великобританії щодо вій
ськово-морських сил Радянського 
Союзу і цілей, які їм приписую
ться, є грубою вигадкою.

Виконавчий Комітет Сталін
градської Міської Ради депутатів 
трудящих повідомляє, що пропо
зиція Комітету дружби між Ко
вентрі і Сталінградом і Міської 
Ради м. Ковентрі про спільне 
звернення двох міст до Комісії 
ООН по роззброєнню із закликом 
заборонити застосування водневої 
бомби приймається з піднесенням. 
В зв’язку з цим Сталінградська 
Міська Рада готова розглянути 
текст спільного звернення до Ко
місії ООН по роззброєнню, про
ект якого може бути запропоно
ваний Міською Радою Ковентрі.

З цією метою Виконавчий Ко
мітет Сталінградської Міської 
Ради депутатів трудящих має 
честь запросити особисто Вас і 
групу членів Міської Ради Ковен
трі у складі 4—5 чоловік відві
дати Сталінград у жовтні або 
листопаді ц. р. Ми сповнені впев
неності в тому, що приїзд Вашої 
делегації в Сталінград зміцнить 
дружні зв’язки між жителями 
двох міст і сприятиме справі 
миру.

Ми були б вдячні Вам за пові
домлення щодо прийняття нашого 
запрошення і прийнятного часу 
прибуття Вашої делегації в 
м. Сталінград».

В зв'язку з 10-річчям Поль
ської Народної Республіки в 
Любліні відкрилась перша в 
Польщі Центральна сільсько
господарська виставка, яка 
розповідає про досягнення 
польського селянства за роки 
народної влади.

На знімку: біля павільйону 
механізації сільського госпо
дарства.

Прескліше ТАРС.

Дата 9 вересня 1944 року є 
світлою сторінкою в історії виз
вольного руху болгарського наро
ду. В цей день трудящі Болгарії, 
спираючись на всесвітньоісто- 
ричні перемоги Радянської Армії, 
яка вигнала з країни гітлерів
ських загарбників, під керівниц
твом Болгарської комуністичної 
партії повалили ненависний мо- 
нархо-фашистський режим і вста
новили в країні народно-демокра
тичний лад. Здійснилася спокон
вічна мрія народу про свободу і 
національну незалежність.

Десять років — історично не
великий строк. Але для болгар
ського народу це десятиріччя бу
ло роками бурхливого піднесення 
промисловості, транспорту, сіль
ського господарства, роками роз
квіту науки, мистецтва, літерату
ри і культури. В боротьбі за бу
дівництво соціалізму болгарський 
народ знаходить всемірну безко
рисливу допомогу і підтримку з 
боку великого Радянського Союзу 
і трудящих країн народної демо
кратії.

Народна влада одержала в спад
щину від буржуазії відсталу кра
їну із слабо розвинутою промис
ловістю і розореним сільським 
господарством. Болгарська кому
ністична партія очолила трудову 
ініціативу і величезне патріотич
не піднесення робітники, селян та 
інтелігенції і повела їх по шляху 
будівництва соціалізму.

На п'ятому з’їзді Комуністич
ної партії Болгарії, який відбувся 
в грудні 1948 року, був виробле
ний і затверджений перший п'я
тирічний план розвитку народно
го господарства, що став бойовою 
програмою побудови основ соціа
лістичного суспільства. Він був 
виконаний в основному за чоти
ри роки.

В країнах народної демократії

Славне десятиріччя
За роки першої п'ятирічки 

Болгарія з відсталої аграрної кра
їни перетворилася в індустріаль
но-аграрну. З’явились нові галузі 
промисловості: машинобудування, 
кольорова, чорна металургія, суд
нобудування, гірничорудна, целю
лозна, хімічна промисловість та 
інші. За чотири роки п’ятирічки 
збудовано, реконструйовано іі 
введено в Дію понад 700 промис
лових підприємств. Виросли такі 
підприємства, як хімічний комбі
нат імені Сталіна, електропромис- 
лові заводи імені Ворюшилова і 
Коларова, целюлозний завод, 
електростанції імені Сталіна, Чер
вінкова, «Республіка», «Димит- 
рово» і т. д. В 1953 році став до 
ладу первенець болгарської мета
лургії — металургійний завод 
імені В. І. Леніна. Виникли нові 
промислові райони і міста — Ди- 
митровград, Рудозем, Мадан, но
ва потужна вугільна база Ма- 
рицький басейн. У країні відкри
то багаті поклади нафти.

Першим п’ятирічним планом 
передбачалося збільшення про
мислової продукції в 1953 році в 
2,2 раза порівняно з 1948 роком 
і в 3,8 раза порівняно з передво
єнним 1939 роком. На ділі вже 
в 1952 році, четвертому році п’я
тирічки, промислова продукція 
перевищила рівень 1948 року в 
два з лишком рази, а рівень 1939 
року — в чотири з лишком рази.

Значних успіхів досягнуто в 
розвитку сільського господарства. 
Переконавшись у перевагах ко
лективної праці, використовуючи 
багатий радянський досвід, спи
раючись на щедру допомогу пар
тії і уряду, які в достатку поста
чають сільському господарству 
передову машинну техніку, трудо
ве селянство Болгарії почало ор
ганізовувати трудові кооператив
но-землеробські господарства. Ни
ні в кооперативи вступило біль
ше половини всіх селянських гос
подарств, які обробляють понад 
60 процентів землі.

Вже в 1953 році в сільсько
му господарстві працювало близь
ко 14 тисяч тракторів (у перево
ді на п’ятнадцятисильні), більш 
як 1.500 комбайнів, близько 6 
тисяч молотарок і багато іншої 
техніки. Рік у рік збільшуються 
врожаї, зростають посівні площі. 
В результаті успіхів, досягнутих 
у сільському господарстві, в кра
їні розв’язана в основному зерно
ва проблема.

Безперервно зростав, матері
альне і культурне становище 
болгарського народу. Середня ре
альна заробітна плата робітників Редактор В. МАЛЕНКО,

Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 62.
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Товариші колгоспники, комбайнери, 
трактористи, спеціалісти сільського гос
подарства! Мобілізуймо всі сили і засоби, 
зробимо все, щоб у стислі строки, без втрат 
зібрати кукурудзу, соняшник, цукрові бу
ряки, картоплю та інші пізні культури!

Вчасно і якісно зібрати 
пізні культури

На колгоспних полях райо
ну дозріває урожай пізніх 
культур: кукурудзи, соняш
ника, цукрових буряків, кар
топлі тощо. Площі посіву 
цих культур в нинішньому 
році, порівняно з минулим 
роком, значно розширені.

Вирішальну роль в успіш
ному проведенні 'збиральних 
робіт відіграватиме рівень їх 
механізації.

Червневий Пленум ЦК 
НПРС поставив перед праців
никами сільського господар
ства відповідальне завдання 
—забезпечити своєчасне про
ведення збирання кукурудзи 
без втрат, максимально вико
риставши для цього кукуруд
зозбиральні комбайни, при
стосування зернових комбай
нів для збирання кукурудзи 
та інші засоби механізації.

Зараз в колгоспах вистиг
ли масиви кукурудзи. Пов
ним ходом збирають її в ар
тілі ім. 18 партконференції. 
Тут з площі 160 гектарів ви
ламані вручну качани на 65 
гектарах. Розгортають зби
рання кукурудзи і в артілях 
«Шлях до комунізму», 
ім. Леніна (Протопопівка), 
ім. Енгельса та ще деяких. 
Однак в переважній більшос
ті колгоспів району ця робо
та неприпустимо зволікає
ться.

Виключну байдужість в 
справі механізації збирання 
кукурудзи виявляють керів
ники Користівської 1 Олек
сандрійської МТС.

В Користівській МТС (ди
ректор т. Жук), наприклад, 
наявну площу кукурудзи у 
2.005 гектарів в обслужува
них колгоспах планували зі
брати механізованим спосо
бом. Для цього було виріше
но переобладнати кілька зер
нових комбайнів за методом, 
запропонованим комбайнером

Порядок вручення нагород 
учасникам ВСГВ

Головний комітет Всесоюзної 
сільськогосподарської виставки 
визначив порядок вручення наго
род і премій передовикам сіль
ського господарства — учасникам 
виставки.

Вручення медалей, а також ди
пломів, посвідок і свідоцтв учас
никам виставки провадитиметься 
на місцях — на нарадах передо
виків сільського господарства в 
республіканських, крайових, об
ласних і районних центрах або ж 

Божедарівської МТС, Дні
пропетровської області, Ю. іК. 
Компанійцем. Але далі хо
роших намірів не пішли. 
Всього один комбайн почали 
переобладнувати, та так і сто
їть він на подвір’ї МТС.

Не краще обстоять справи 
з механізацією збирання ку
курудзи і в Олександрійській 
МТС (директор т. Байда). І 
тут досі не переобладнано 
жодного зернового комбайна, 
а куїкурудзокомбайн в ці га
рячі дні простоює через по
ломки в колгоспі ім. Леніна 
(місто).

Внаслідок такої виключної 
нерозпорядливості керівників 
МТС качани кукурудзи ви
ламуються вручну, а цінний 
корм для громадського тва
ринництва —бадилля — зали
шається нескошеним.

Такого стану терпіти не 
можна. Директори МТС не
суть особисту відповідаль
ність за стислі строки і якість 
збирання всіх пізніх куль
тур і, насамперед, кукурудзи. 
Треба, не гаючись, на ходу 
виправити недоліки з тим, 
щоб на збиранні цієї цінної 
культури на повну потуж
ність використовувати всі ме
ханізми, що є в розпоряд
женні МТС.

Незабаром почнеться зби
рання цукрових буряків і 
картоплі. Правлінням кол
госпів, кормодобувним брига
дам необхідно подбати про 
поповнення кормового балан
су для худоби за рахунок си
лосування всієї гички цукро
вих буряків і картоплі.

Завдання партійних орга
нізацій МТС і колгоспів на 
основі широко розгорнутого 
соціалістичного змагання мо
білізувати колгоспників і ме
ханізаторів на вчасне і якіс
не збирання пізніх культур, 
на успішне завершення сіль
ськогосподарського року.

безпосередньо в колгоспах, МТС і 
радгоспах.

Автомашини, мотоцикли, вело
сипеди, швейні машини, радіо
приймачі та інші натуральні пре
мії відправлятимуться на адресу 
премійованих учасників виставки 
безпосередньо в колгоспи, радгос
пи і машинно-тракторні станції. 
На всіх преміях (крім годинників) 
будуть зроблені написи: «Премія 
Всесоюзної сільськогосподарської 
виставки 1954 року».

Про звільнення з рядів Радянської Армії і Військово-морського флоту 
військовослужбовців, які вислужили встановлені строки служби, 

і про черговий призов в Радянську Армію
Наказ Міністра Оборони Союзу РСР

8 вересня 1954 р.
У відповідності з Законом про загаль

ний військовий обов’язок наказую:
1. Звільнити з рядів Радянської Армії, 

Військово-морського флоту, прикордонних 
і внутрішніх військ у запас солдатів, ма
тросів, сержантів 1 старшин, які вислужи
ли встановлені -Законом строки дійсної 
військової служби.

2. У зв’язку із звільненням військово
службовців, вказаних у п. 1 даного наказу, 
призвати на дійсну військову службу в 
Радянську Армію, Військово-морський 
флот, у прикордонні і внутрішні війська

№ 160 м. Москва
громадян 1935 року народження, які не 
мають права на пільги і відстрочки від 
призову, а також громадян призовних ві
ків, у яких закінчилися відстрочки від при
зову і однолітки яких проходять дійсну 
військову службу.

3. Наказ оголосити в усіх ротах, еска
дронах, батареях, ескадрильях і на ко
раблях.

МІНІСТР ОБОРОНИ СОЮЗУ РСР
МАРШАЛ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ

М. О. БУЛГАНІН.

На Всесоюзній сільськогосподарській виставці

Високий доход коноплярів
Скільки одержують передові гос

подарства доходу з гектара ко
нопель?

Дев’ять тисяч карбованців— 
говорить напис па стенді колгос
пу «Жовтень», Чернігівської об
ласті. Інша цифра — понад 15 
тисяч карбованців — па стенді 
колгоспу «Путь к расове'?''» (Щ 
ДОНСЬКОЇ області. ЩІ’ сіДа
у сільгоспартілі імені Леніна, 
Черкаської області,—майже 49 
тисяч карбованців. Такий доход 
зацікавив багатьох коноплярів 
країни, іцо зібралися в одному із 
залів павільйону «Льон, коноплі 
та інші луб’яні культури». У 
центрі уваги була розповідь голо
ви колгоспу ім- Леніна А. Супру- 

На за па авних землях

Широко розкинулася болотиста -заплава при
токи Дніпра—річки Супой, яка протікає по те
риторії кількох районів Київської і Черкаської 
областей. Тут, на 15 тисячах гектарів, колектив 
Панфилівського болотного дослідного поля про
вадить роботи по господарському використанню 
заплавних земель. Вже підібрані і впроваджені в 
колгоспне виробництво сорти злакових і бобо
вих трав, найбільш урожайні й стійкі травосу
мішки. Урожай сіна тут щороку становить 50—160, 
а насіння—5—10 центнерів з гектара. Так, за
стосувавши в минулому році калійні добрива, 
сільгоспартіль „Перемога", Шрамківського ра
йону, Черкаської області, одержала на кожному 
з 42 гектарів по 93 центнери сіна сіяних трав. 
По 50—60 центнерів сіна зібрано з болотних зе
мель Супоя за перший укіс в цьому році. Кол
госпи вже освоїли більше половини болотних 
земель Супойської заплати. 76 процентів їх зай

нято посівами лучних трав. На решті площі ви
рощуються добрі врожаї картоплі, овочевих і 
технічних культур. Успішно впроваджуються 
цукрові буряки.

За роботу по освоєнню заплави річки Су
пой колектив Панфилівського болотного поля за
тверджений учасником Всесоюзної сільськогос
подарсько/ виставки.

На знімках: 1. Завідуючий відділом агротех
ніки Панфилівського болотного дослідного поля 
кандидат сільськогосподарських наук С. С. Про- 
скура вимірює висоту суданської трави, яка є 
складовою частиною зеленого конвейєра дослід
ного поля. 2. Завідуючий дослідним полем А. В. 
Троїцький (перший праворуч) оглядає плантації 
капусти.

Фото Н. Цидільковського. 
Прескліше РАТАУ.

па про вирощування цієї цінної 
культури.

—(Ми вирощуємо коноплі в по
льових сівозмінах, а не на спеці
альних коноплищах,—говорить 
він.—Врожаї від цього не гірші, 
а переваги очевидні: вирощуван
ням конопель ми створюємо ВИ
СОКИЙ агротехнічний фонд для ін
ших ку.іЬїур. Наприклад, ярі 
ячмінь і овес, посіяні по коно
плищу, незважаючи на посуху, 
дали у нас урожай від 23 до 27 
центнерів з гектара. Високий вро
жай конопель ми забезпечуємо 
ще з осені, вносячи на гектар до 
40 тонн гною і немало мінераль
них добрив. Зимою обов’язково 
провадимо снігозатримання. Сіємо 

коноплі якиайравіше, як тільки 
грунт буває готовий до машинно
го обробітку. Протягом літа по 
кілька раз провадимо розпушен
ня і прополку. На ділянках, де 
коноплі відстають у рості, піджив
люємо гноївкою і аміачною се
літрою. В період масового цвітін
ня провадимо триразове додатко
ве зайцлення.

Виступ т. Супруна викликав 
жваве обговорення. В товариській 
розмові майстри вирощування ко
нопель внесли немало пропози
цій, спрямованих на дальше 
збільшення виробництва цієї цін
ної культури-

(РАТАУ).
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Пар тій не життя

Кілька зауважень перед звітними зборами
Ширити ряди 

раціоналізаторів
На 13 вересня в партійній 

організації шахти № 2-3 призна
чені звітно-виборні збори. Як 
член КПРС, я, звичайно, теж бу
ду присутнім на цих зборах і ма
тиму можливість взяти участь в 
обговоренні звіту партійного бюро. 
Але разом з тим мені хотілося б 
висловити деякі свої думки і за
уваження на сторінках газети. Це 
в певній мірі могло б сприяти 
розгортанню на зборах сміливої 
і принципіальної критики, тим 
більше, що в цьому відношенні в 
первинній організації не все га
разд.

Наша шахта вважається одним 
з кращих вугільних підприємств 
Олександрії. Колектив гірників з 
місяця в місяць виконує програ
му видобутку палива, восьмимі- 
сячний план завершив достроко
во, до Дня шахтаря. Непогані, на 
терший погляд, показники про
дуктивності праці, собівартості 
продукції.

Та чи все робиться у нас для 
того, щоб повністю використати 
резерви виробництва, збільшити 
видобуток вугілля? Далеко ні. На 
шахті вкрай повільно і, я сказав 
би, не зовсім охоче впроваджую
ться прогресивні методи праці, 
низький ще рівень виробничої 
культури.

Візьмемо таку важливу спра
ву, як організація робіт у лавах 
за графіком циклічності. Розмови 
про те, що цей передовий метод 
дозволив би нам підвищити про
дуктивність праці на 20—25 
процентів, додатково давати кра
їні тисячі тонн палива, знизити 
його собівартість, ведуться давно. 
Пригадується, зокрема, що і в со
ціалістичних зобов'язаннях ко
лективу, прийнятих на початку 
цього року, теж був записаний 
пункт про переведення лав на 
графік циклічності.

А практично в цьому напрямі 
майже нічого не зроблено. В пе
реважній більшості лав графік 
циклічності не застосований і 
тому багатющі резерви підпри
ємства залишаються під спудом. 
Варто у зв’язку з цим відзначити, 
що середньодобовий видобуток ву
гілля за 8 місяців поточного ро
ку зріс порівняно з відповідним 
періодом минулого року лише на 
2 проценти. Можливості ж для 
нарощування темпів виробництва 
у нас далеко більші.

Чимало цінних пропозицій на
мічалося здійснити щодо еконо
мії лісоматеріалів шляхом впро
вадження металевого кріплення, 
механізації трудомістких процесів, 
упорядкування гірничих виробок, 
поліпшення роботи внутрішахт- 
ного транспорту. Та далі добрих 
намірів справа не посувається.

Наведу кілька прикладів. Роз
вантаження лісу з залізничних 
вагонів досі провадиться вручну, 
електричні пилки на заготівлі 
кріпильного лісу не використову
ються, насоси не переведені на 
автоматичні пускачі. А все це 
ускладнює працю десятків робіт
ників, знижує її продуктивність.

Нерідко шахта зазнає великих, 
нічим не виправданих збитків. 
На п’ятій дільниці, наприклад, 
північний відкаточний штрек че-

Недавно в селищі Перемога був 
проведений вечір молоді. Доповідь 
«Шахтарі радянської країни» 
зробив секретар міськкому

(Лист комуніста)
рез халатність гойіодарників 
опинився в занедбаному стані. 
Після демонтажу тут завалили по
родою лебідку канатної відкатки 
і кілька тисяч погонних метрів 
рейок. Щоправда, лебідку згодом 
івитягли, затративши на це 8 ти
сяч карбованців. Решта ж цінно
го устаткування вартістю в де
сятки тисяч карбованців так і за
лишилась у завалі.

Через невпорядкованість від- 
катних колій затримується пода
ча порожняка на дільниці. В та
ких випадках бригадам наваловід
бійників доводиться просто
ювати.

Подібних прикладів можна бу
ло б навести цілий ряд. Усі вони 
свідчать про те, що на шахті ду
же багато серйозних недоліків, 
які негативно позначаються на 
роботі підприємства.

Одна з основних причин тако
го становища криється в слабо
му керівництві господарською ді
яльністю з боку первинної парт- 
організації. Хоча на партійних 
зборах ми досить часто обгово
рюємо виробничі питання і прий
маємо непогані рішення, на жаль, 
вони здебільшого не перетворю
ються в життя.

Чому ж ділові пропозиції ко
муністів, за які підносять руки і 
начальник шахти т. Панчищен- 
ко, і головний інженер т. Булга- 
ков, і інші господарники — чле
ни КПРС, швидко забувають і 
залишають нездійсненими? Заду
муючись над цим, я роблю такий 
висновок: партійна організація, 
насамперед її керівний орган— 
партійне бюро, не підкріплює 
своїх рішень організаторською 
роботою в масах і не виявляє 
потрібної вимогливості до госпо
дарників.

На шахті працює близько 100 
комуністів. Це ■— велика сила, 
проте далеко не всі товариші бе
руть активну участь у громад
сько-політичній роботі.

Створені на виробничих діль
ницях партійні групи позбавле
ні живого керівництва і ділової 
допомоги з боку партбюро, тому- 
то їх роль мало помітна. Вони, 
як і дільничні профорганізації, 
систематично не перевіряють ви
конання договорів на соціаліс
тичне змагання між змінами, 
бригадами та індивідуальних зо
бов’язань, не надають змаганню 
гласності. Немає у нас і того, щоб 
передовий виробничник, скажімо 
наваловідбійник, прохідник чи 
кріпильник, виступив з розпо
віддю про свої методі! роботи, 
шляхи підвищення продуктив
ності праці. А такий обмін дос
відом дав би немало користі.

На шахті допускаються пору
шення трудової і вироб
ничої дисципліни. Найчас
тіше причиною цього є алко
голізм, а також релігійні пережит
ки серед найменш свідомої части
ни робітників. Незважаючи на 
це, партійне бюро не знаходить 
потрібним організувати читання 
лекцій на атеїстичні теми, про 
шкідливість алкоголізму. Біль

ВЕЧІР МОЛОДІ В СЕЛИЩІ
ЛКСМУ т. Мальований.

Після доповіді були влаштовані 
атракціони, танці, конкурс на 
кращого танцюриста, співця і чи

ше того, під час одного з неділь
ників у підшефному колгоспі іме
ні Рози Люксембург деякі робітни
ки організували п’янку. А секре
тар партбюро т. Іванов не тіль
ки не виступив проти цього га
небного явища, а й сам взяв 
участь у п’янці.

Наші партійні й господарські 
керівники для красного слівця 
закликають розгортати критику і 
самокритику. Та варто закинути 
«а їх адресу суворий докір, як 
від показової підтримки критики 
не залишається й сліду. Так, на
приклад, почесний шахтар кому
ніст Михайло Ларіонов, виступа
ючи на партійних зборах, заявив, 
що з вини керівників шахти псує
ться цінне устаткування. Цього 
було досить, щоб його тут же об
винуватили в. наклепі, в підриві 
авторитету адміністрації.

Тон. Іванов не бажає псувати 
відносин з керівниками шахти і 
виявляє себе безпринципним і не
вимогливим працівником. Мені 
думається, що ця неправильна 
поведінка є результатом залеж
ності секретаря парторганізації 
від господарників.

Формально т. Іванов займає 
посаду помічника начальника 
дільниці й одержує відповідний 
оклад. Насправді ж він у шахті 
не працює, навіть рідко буває 
там. Але це не заважає йому ши
роко користуватися всілякими 
преміями і прямими подачками з 
директорського фонду. Не так 
давно, наприклад, йому було ви
дано порядком одноразової допо
моги кругленьку суму в тисячу 
карбованців. Двічі за останній 
час він одержував преміальні за 
перевиконання дільницею вироб
ничого плану, хоча, як уже го
ворилося, ніякої безпосередньої 
участі в роботі дільниці не бере. 
На початку цього року т. Іванова 
викрили в незаконному одержан
ні 1.300 карбованців за вислугу 
років. Цю суму він змушений 
був згодом повернути в касу 
шахти.

Хіба всі ці факти не плямують 
високий авторитет партійного 
керівника? Адже в образі секре
таря партійної організації кому
ністи і безпартійні повинні ба
чити кристально чисту людину, 
принципіальну, чесну і скромну, 
непримиренну до недоліків, люди
ну, яка до кінця віддана справі 
комунізму.

В Статуті КПРС говориться, що 
член партії не має права прихо
вувати неблагополучний стан 
справ, проходити повз непра
вильні дії, що завдають шкоди 
інтересам партії і , держави. Саме 
тому я й вважав своїм обов’язком 
написати цього листа.

Ділова, принципіальна крити
ка і самокритика допоможуть нам 
правильно оцінити на звітно-ви
борних зборах діяльність партій
ного бюро і всієї парторганізації, 
викрити всі наші хиби й прома
хи, піднести боєздатність кому
ністів, їх авангардну роль у бо
ротьбі за вугілля.

1. кирієнко, 
хронометражист шахти № 2-3.

м. Олександрія.
(«Кіровоградська правда»)

тача-декламатора. Юнаки і дівча
та залишилися задоволеними про
веденим вечером.

Г. КОЗИНЕЦЬ.

Па підприємствах тресту 
«Олександріявугілля» розгорнув
ся масовий рух раціоналізаторів 
та винахідників, пожвавилася ак
тивність робітників, інженерно- 
технічних працівників. Тільки за 
6 місяців нинішнього року по 
тресту надійшло 145 пропозицій 
новаторів. Особливо багато техніч
них удосконалень подано під час 
двомісячника огляду раціоналіза
торської роботи.

Значна частина раціоналізатор
ських пропозицій перетворена в 
життя.

Активно працюють новатори 
Семенівської брикетної фабрики. 
Слюсар т. Тинько запропонував 
поворотний стіл для наплавки 
формовочного інструменту, в ре
зультаті полегшується процес 
трудомісткої роботи, майже вдвічі 
збільшується продуктивність 
праці.

Часто виникали неполадки в 
маслозбірнику: розливалось мас
тило, забивались кармани су
шильних барабанів. Майстер 
т. Гриценко зробив закритий ма- 
слозбірник. Тепер агрегат працює 
чітко, зберігається багато масти
ла, поліпшилась і техніка безпе
ки- Від впровадження цієї пропо
зиції економиться 5 тисяч карбо
ванців на рік.

Десятки раціоналізаторських 
пропозицій надійшло від новато
рів Семенівської електростанції. 
Коваль т. Медведєв запропонував 
перевести роботу горна з кам'я
ного вугілля на мазут- Це дає 5 
тисяч річної економії.

Майстер т. Савченко зробив но
ву конструкцію щіткодержателя. 
Це поліпшило систему регулюван
ня- При роботі щіткодержателя 
конструкції т. Савченка усуває
ться виникнення іскри між кон
тактними кільцями ротора і щіт
ками, забезпечується надійна ро
бота.

Добре розгорнутий раціоналі
заторський рух на Олександрій
ській електростанції. Слюсарі-ре- 
монтники котельного цеху 
тт. Шевченко, Овчаренко, Сербов 
поліпшили використання осаджу- 
вальних елементів пилодержате- 
ля. Внаслідок значно зменшує
ться час на ремонт, втричі збіль
шується строк служби елементів 
пиловловлювачів. Річна економія 
від впровадження цієї пропозиції 
становить 24 тисячі карбованців.

Цінну пропозицію здійснив 
слюсар електровозного депо Бай- 
даківського вуглерозрізу т.Дяков. 
Він запропонував використати 

Нова Каховка. На будівництві Каховського гідровузла мон
тується перша турбіна гідроелектростанції.

На знімку: дільниця будівництва, де будуть встановлені 
перша і друга турбіни Каховської ГЕС.

Фото Ю. Ліхути. Прескліше ТАРС.

старі, зношені підшипники і цим 
відмовитись від виготовлення 
нових-

Хорошими раціоналізаторами 
виявили себе машиніст головного 
пульту управління транспортно- 
відвального моста Семенівського 
вуглерозрізу т. Шарков, слюсар- 
арматувник залізничної контори 
т. Плотников, робітник зав-оду 
«Червоний ливарник» т. Сторо- 
женко і багато інших.

Добре поставлена робота з но- 
ватерами на Байдаківському ву
глерозрізі, електростанціях. Тут 
періодично збирають раціоналіза
торів, проводять бесіди з ними, 
дають темники.

На цих підприємствах є спе
ціальні плакати, які закликають 
робітників вносити раціоналіза
торські пропозиції, на дошках--'" 
раціоналізаторів висвітлюється 
їх робота, розповідається про тех
нічні удосконалення.

Хоча останнім часом і аналізу
валась діяльність раціоналізато
рів тресту «Олександріявугілля», 
все ж на окремих підприємствах 
робота серед новаторів занедбана. 
Взяти, наприклад, шахту № 2-3. 
Тут за вісім місяців не надійшло 
жодної раціоналізаторської пропо
зиції. І це тоді, коли на шахті 
дуже повільно удосконалюються, 
методи праці, слабо механізують
ся трудомісткі процеси, не впро
ваджуються економічні матеріали.

Пояснюється це тим, що голов
ний інженер шахти т. Булгаков 
недооцінює важливої справи. Бай
дуже ставиться до раціоналізато
рів і його заступник т- Логви- 
ненко.

Можна лише дивуватись тому, 
що партійне бюро і шахтний ко
мітет спокійно проходять повз ці 
ненормальні явища.

Дуже мало уваги приділяють 
новаторам і керівники заводу 
«Червоний ливарник».

Треба зрозуміти, що раціоналі
затори відіграють вирішальну 
роль в боротьбі за використання 
техніки, підвищення продуктив
ності праці, зниження собівар
тості продукції. Господарники, 
партійні, профспілкові організації 
вугільних підприємств зобов’яза
ні повсякденно займатись раціо
налізаторським і винахідницьким 
рухом, сприяти новаторам у твор
чій роботі, добиватись збільшен
ня їх рядів.

Г. КРУГЛОВЛ, 
інженер технічного відділу трес
ту і«Олександріявугілля».
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НА ДОПОМОГУ АГІТАТОРОВІ

Підвищення продуктивності праці—основа дальшого 
розвитку соціалістичного виробництва

Всенародне 
завдання

Радянський народ, керований 
своїм вождем і натхненником— 
Комуністичною партією, успішно 
іде вперед до торжества кому
нізму.

Найважливішою умовою цього 
руху, основою безперервного зро
стання. і вдосконалення соціаліс
тичного виробництва «а базі най
вищої техніки є неухильне під
вищення продуктивності праці. 
«Підвищення продуктивності пра
ці становить одно з корінних зав
дань, бо без цього остаточний пе
рехід до комунізму неможливий» 
(В. І. Ленін, Тв., т. 29, стор. 90).

Комунізм, вказував великий 
Ленін, створюється тим,- що до
бровільна праця членів комуніс
тичного суспільства, які вико
ристовують передову техніку, дає 
високу продуктивність, небувалу 
ще в історії людства.

Головними факторами, що за
безпечують безперервне зростання 
продуктивності праці в нашому 
суспільстві, є дальше вдоскона
лення технічної бази промисло
вості і сільського господарства, 
впровадження досягнень науки і 
досвіду новаторів, комплексна ме
ханізація виробничих процесів, 
максимальне використання машин 
та знарядь, підвищення культур
но-технічного рівня робітників і 
колгоспників, поліпшення орга
нізації виробництва, розгортання 
соціалістичного змагання за 
збільшення випуску і поліп
шення якості продукції.

Комуністична партія і Радян
ський уряд поставили завдан
ня — у найближчі два-три роки 
різко підвищити забезпеченість 
населення товарами народного 
споживання, неухильно підвищу
вати матеріальний добробут і 
культуру радянського народу. Ус
пішне розв’язання цього завдан
ня можливе тільки на. основі по
стійного вдосконалення вироб
ництва, безперервного підвищення 
продуктивності праці в усіх га
лузях народного господарства.

Продуктивність праці — це, 
зрештою, найважливіше, найго
ловніше для перемоги нового сус
пільного ладу. Тільки на основі 
систематичного і швидкого зрос
тання продуктивності праці в 
усіх галузях соціалістичної еко
номіки може бути досягнутий 
достаток предметів споживання.

Цифри і факти
За останні 25 років продуктив

ність праці зросла у промисловості 
приблизно в 6 раз, в будівництві 
і на залізничному транспорті—в 3,5 
раза.

На протязі п’ятої п’ятирічки про
дуктивність праці зросла:

* **

і 1951 році—на 10 проц. про-
ти 1950 року;

і 1952 році—на 7 проц. по-
рівняноі з 1951 роком;

1 1953 році—на 6 проц. по-
рівняно з 1952 роком;

за перше півріччя 
ку—на 7,5 проц. 
но з відповідним

1954 ро- 
порівня- 
періодом

минулого року.

І II III IV
П’ЯТИРІЧКА П'ЯТИРІЧКА П'ЯТИРІЧКА П’ЯТИРІЧКА

На діаграмі показано, як зростання продуктивності праці на один процент забезпечувало 
збільшення виробництва промислової продукції.

Значення високої продуктивності праці
Зростання продуктивності пра

ці означає, що «а виробництво 
одиниці продукції витрачається 
все менше робочого часу. Дося
гається це завдяки впроваджен
ню і більш повному використанню 
нової техніки, безперервному її 
вдосконаленню, завдяки підви
щенню кваліфікації робітників і 
кращій організації виробництва. 
Чим менше часу витрачають ро
бітники на виробництво певної 
кількості металу, машин, тканин, 
взуття та іншої продукції, а кол
госпники—на виробництво кож
ного пуда хліба, м’яса і т. д.,—> 
тим більше продуктивною є їх 
праця, тим більше часу залишає
ться у них для інших робіт, а та
кож для навчання і культурного 
відпочинку-

Візьмемо, наприклад, київ
ський завод «Червоний екскава
тор». Знатний токар країни, 
лауреат Сталінської премії В. К. 
Семітський, який тут працює, 
сконструював автоматичну голов
ку для швидкісної обробки сту

Підвищення продуктивності праці у промисловості
Партія і уряд поставили зав

дання в найближчі два-три роки 
збільшити випуск товарів для на
селення майже на 50 процентів. 
Значно зростає і виробництво про
дуктів харчування.

Для виконання цього надзви
чайно важливого завдання роз
горнулися великі роботи по бу
дівництву підприємств легкої і 
харчової промисловості. Цс вима
гає дальшого розвитку важкої 
індустрії, яка поставляє устатку
вання легкій промисловості, а та
кож крутого піднесення всіх га
лузей сільського господарства, що 
постачає легкій промисловості 
сировину.

Все це означає, іцо для збіль
шення виробництва предметів на
родного споживання необхідне но
ве, ще швидше, ніж у попередні 
роки, зростання продуктивності 
праці в усіх галузях народного 
господарства.

Радянські машинобудівники 
тільки у 1953 році дали підпри
ємствам легкої промисловості 

пінчастих валів. Раніше на об
робку такого вала витрачалося 
не менше як півгодини, а тепер 
—півтори хвилини. Запровад
ження цього пристрою дало мож
ливість тов. Семинсьвому підви
щити продуктивність праці на 
2230 процентів до існуючої 
норми.

Тепер усі верстати на заводі, 
якими обробляються ступінчасті 
вали, устатковуються автоматич
ними головками конструкції тов. 
Семітського.

Підвищення продуктивності 
праці забезпечує зростання на
громаджень і є основним джере
лом розширення виробництва. 
Воно веде до здешевлення про
дукції і дає можливість нашій 
державі проводити послідовну 
політику зниження цін на про
мислові і продовольчі товари. Та
ким чином, від зростання продук
тивності праці залежать як на
ші загальнодержавні успіхи, так 
і особистий добробут радянських 
людей.

близько 160 нових типів машин. 
Для цього потрібна величезна 
кількість металу. Саме тому зараз 
колективи металургійних підпри
ємств борються за поліпшення 
роботи доменних і мартенівських 
печей, дбають про збільшення 
виробництва чавуну, сталі, про
кату.

Передові металурги успішно 
здійснюють це почесне завдання. 
Сталевар третього мартенівсько
го цеху заводу імені Петровського 
тов. Нестеров виступив ініціато
ром змагання за збільшення ви
плавки придатного металу з тон
ни шихти. З цією метою він ста
ранно сортує лом, правильно роз
міщує його по поду печі, одно
часно і швидко нагріває його, фор
сує процес плавки. В результаті 
тов. Нестеров на кожній плавці 
зберігає півтори-дві тонни мета
лу від угару і одержує з тонни 
шихти 900 кілограмів сталі за
мість 885 за нормою. В цьому 
році тов. Нестеров дав країні по

Наша партія, забезпечивши 
перемогу соціалістичної індустрі
алізації країни і колективізації 
сільського господарства, добилася 
такого зростання продуктивності 
праці, про яке не можуть і мрі
яти капіталістичні країни. За пе
ріод з 1940 по 1952 рік продук
тивність праці у промисловості 
СРСР зросла ,на 60 процентів. 
Майже дві третини всього при
росту промислової продукції 
СРСР у 1951 році було одержа
но за рахунок підвищення про
дуктивності праці.

Директивами XIX з’їзду партії 
передбачалося підвищення про
дуктивності праці за 1951— 
1955 роки: у промисловості 
приблизно на 50 процентів, у бу
дівництві — на 55' процентів і в 
сільському господарстві — на 40 
процентів.

Радянський народ успішно ви
конує п’ятий п’ятирічний план 
по всіх показниках, у тому числі 
і по зростанню продуктивності 
праці.

над план 1600 тонн сталі, зеко
номив на 250 тисяй карбованців 
сировини, матеріалів і палива.

Завдання дальшого могутнього 
розвитку народного господарства 
СРСР вимагають ще ширшого роз
гортання соціалістичного змаган
ня. На київському верстатобудів
ному заводі імені Горького широ
кого розмаху набрали такі форми 
соціалістичного змагання, як бо
ротьба за скорочення допоміжно
го часу, швидкісне різання ме
талу, зниження трудових затрат, 
матеріалів і електроенергії на 
одиницю виробу, скорочення ви
робничого циклу випуску готової 
продукції. Все це забезпечило 
значне підвищення продуктив
ності праці і збільшення випус
ку складних верстатів. При цьому 
трудомісткість верстатів знижена 
порівняно з минулим роком на 15 
процентів, тобто кожний шостий 
верстат випускається за рахунок 
зниження трудомісткості його 
виготовлення.

Трудове 
піднесення на селі

Кожний день приносить пові 
звістки про наростання трудового 
піднесення серед колгоспників, 
працівників МТС і радгоспів. Бо
ротьба за виконання постанов 
вересневого, лютнево-березневого 
і червневого Пленумів ЦК КІІРС 
про дальше круте піднесення 
всіх галузей сільського господар
ства стало всенародною справою.

Найяскравішою і найповнішою 
демонстрацією розквіту творчих 
сил і трудового ентузіазму пра
цівників сільського господарства 
Радянської України, як і всіх 
союзних республік, є Всесоюзна 
сільськогосподарська виставка. З 
150 тисяч її учасників — госпо
дарств і передовиків — близько 
70 тисяч — представники нашої 
республіки. Серед них широким 
показом демонструють свої до
сягнення понад 180 районів, 
МТС, колгоспи і радгоспи, 735 
майстрів рослинництва і тварин
ництва, вчених і спеціалістів.

На виставці представлені по
казники високої продуктивності 
праці прославленої тракторної 
бригади, якою керує Герой Со
ціалістичної Праці II. Ангеліна, 
іцо добилася в минулому році 
врожаю озимої пшениці по 29,7 ' 
центнера з гектара, і весь Оси- 
пенківський район, Запорізької 
області, де в 1952 і 1953 рр. з 
площі 28 тисяч гектарів посівів 
озимої пшениці зібрано по 20 
центнерів зерна з гектара. На 
виставці показані передові при
йоми праці кращих механізаторів 
нашої республіки, буряководів і 
льонарів, доярок і тваринників, 
меліораторів і лісоводів.

Вивчення праці передовиків 
показує, що їх успіхи є резуль
татом впровадження у сільсько
господарське виробництво досяг
нень науки і передового досвіду, 
високопродуктивного використан
ня техніки, результатом самовід
даної праці, яка переборює всі і 
всілякі перешкоди на шляху до 
мети.

* *♦
Всенародний рух за піднесення 

продуктивності праці з кожним 
днем наростає. Обов’язок усіх ра
дянських людей — всемірно роз
вивати цей рух, забезпечуючи 
тим самим виконання народногос
подарських планів, наш успішний 
рух вперед, до комунізму.

Цифри і факти
Продуктивність праці в кол

госпах і радгоспах тепер приблиз
но втроє вища, ніж у дореволю
ційному сільському господарстві.

Для зростання продуктивності 
праці величезне значення має 
електрифікація процесів вироб
ництва.

Застосування електрики у сіль
ському господарстві підвищує про
дуктивність праці в 2—11 раз. 
Кожний кіловат електроенергії у 
колгоспному виробництві вивіль
няє до 8 працівників.

Продуктивність праці при робо
ті електротрактором на 16 процен
тів вища, ніж при роботі на теп
ловому тракторі.
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В нових радгоспах Чкаловської області, які освоюють 
цілинні і перелогові землі, широкими темпами ведеться будівниц
тво. В радгоспі „Ириклинский* збудовано 27 збірних будинків 
споруджуються гуртожитки для робітників і інші будинки 
,Ириклинский\: буДІВНИЦТВ0 збіРних жилих будинків в радгоспі

Фото Б. Кліпініцера. Прескліше ТАРС.

[ЖЙКЖ 'Иж
1» ІВ

—В міськтопі не завжди купиш 
якісне паливо тому, що завіду
ючий складом т. Бабенко відпус
кає брикет пополам з землею,— 
пише в листі до редакції грома
дянин Коробка Т- К. —На заува
ження покупців Бабенко відпові
дає,що гроші ми беремо за брикет 
і відходи, а тому, якщо вам не 
подобається, можете не брати.

Директору міськтопу т. Пше
ничному необхідно навести поря
док на складі.

* **
—В селищі Перемога по вулиці 

Конєва довгий час не працює 
радіо. Жителі неодноразово звер
талися до працівників радіовузла 
і зокрема до начальника конто
ри зв’язку т- Терещенка зі скар
гою. Але він на це не звертає 
уваги, — розповідає в листі 
громадянин Проценко. Радіослу
хачі вимагають від керівників 
пошти та радіовузла вжити захо
дів щодо ремонту лінії і дати 
змогу слухати передачі.

* **
—Для прискорення лікування 

багато допомогли б мені гарячі 
ванни, але такі відсутні в інфек
ційному відділеині міської лікар
ні,—пише в редакцію тов. Захар- 
ченко.—Причиною цього є те, що 
тут ніяк не спроможуться відре
монтувати котла. Про це знає за
ступник головного лікаря т. Рей
ка, а дійових заходів не вживає.

• ••
Про погану роботу та зло

вживання продавщиці ларка при

Користівському пункті «Заготзер- 
но» Заболотної пишуть робіт
ники тт. Бижан Ф., Шульга І., 
Фіедоренко С- та Самойленко II.

Вона систематично спізнюється 
на роботу, через що виникають 
черги. Крім того, овочі та інші 
продукти часто не потрапляють 
в ларьок, а продаються поза ним- 
Так було, наприклад, 27 серпня. 
Одержані з перевалочного пункту 
помідори були розпродані знайо
мим- Коли правління Протопопів- 
•ського споживчого товариства на
веде тут порядок?

* •» *
—В липні золовідвальний тру

бопровід, який іде від Байдаків- 
ської брикетної фабрики, зіпсу
вався і 80 метрів труЦ упали в 
золювідвал. Тепер розмивається 
берег і грунт з золою потрапляє 
в став,—розповідає в листі до ре
дакції т. Кузнецов.—Про це добре 
знає директор фабрики т. Філінов, 
та з ремонтом 
поспішає.

*

трубопровода

* *

не

тротуарах міста—Часто по
діти і дорослі їздять велосипеда
ми. Це утруднює рух по них, 
бувають випадки, що й наїжд

жають на пішоходів,—пише в 
своєму листі до редакції, грома
дянин Буров-—Все це бачать 
працівники міліції, але вони по
силаються на те, що немає, мов
ляв, постанови міськвиконкому, 
яка б забороняла їздити по тро
туарах.

У Міністерстві Закордонних Справ СРСР
5 вересня Заступник Міністра 

Закордонних Справ СРСР А. А- 
Громико прийняв Посла СІІІА 
п- Болена і вручив йому ноту та
кого змісту;

«Уряд Союзу Радянських Со
ціалістичних Республік вважає 
необхідним заявити Урядові Спо
лучених Штатів Америки таке.

Згідно з точно встановленими 
даними, 4 вересня ц. р. о 19 го
дині 12 хвилин за владивостоць
ким часом двомоторний військо
вий літак типу «Нептун» з роз
пізнавальними знаками військово- 
повітряних сил СІНА порушив 
державний кордон СРСР у районі 
мису Острівний на схід від пор
ту Находка.

При підході до американського 
літака-порушника двох радян
ських винищувачів з метою вка
зати йому, що він знаходиться 
в межах кордонів СРСР, і запро
понувати негайно покинути по
вітряний простір Радянського Со
юзу, американський літак від-

крив по них вогонь. У зв’язку з 
цим радянські літаки змушені бу
ли відкрити у відповідь вогонь, 
після чого американський літак 
полетів у бік моря.

Радянський Уряд вважає необ
хідним звернути увагу Уряду 
США на те, що це вже не перший 
випадок порушення американ
ськими військовими літаками 
державного кордону СРСР.

Радянський Уряд заявляє рі
шучий протест Урядові США про
ти цього нового грубого порушен
ня американським військовим лі
таком радянського кордону, напо
лягає на притягненні до суворої 
відповідальності осіб, винних у 
цьому порушенні, і чекає, що 
Урядом США будуть негайно 
вжиті заходи до недопущення на
далі порушень американськими 
літаками державного кордону Ра
дянського Союзу».

Посол заявив, що нота Радян
ського Уряду буде передана Уря
дові США-

86-му конгресові британських 
тред-юніонів

Деж Таннеру—Голові 
В. Тьюсону—Генеральному секретареві 

м. Брайтон, Англія.
звертається до конгресу британ
ських тред-юніонів з пропозиці
єю обговорити питання про зміц
нення зв'язків між профспілка
ми наших країн і зокрема про 
відновлення діяльності Англо-Ра- 
дянського профспілкового ко
мітету.

Відновлення діяльності Англо- 
Радянського профспілкового комі
тету могло б сприяти зміцненню 
зв’язків між робітниками Велико
британії і Радянського Союзу, 
дальшому розширенню торговель
них і культурних відносин між 
нашими країнами, об’єднанню 
зусиль у боротьбі за скорочення 
озброєнь і заборону водневої і 
атомної зброї і забезпечення 
лективної безпеки народів.

Для обговорення питань, 
являють спільний інтерес 
профспілок обох країн,
запрошує в Радянський Союз де
легацію конгресу британських 
тред-юніонів і буде радий її 1 
тати в нашій країні.

З братерським привітом. 
Голова ВЦРПС М. ШВЕРНИК.

6 вересня 1954 р.

Дорогі товариші!
Всесоюзна Центральна Рада 

Професійних Спілок від імені ра
дянських робітників і службовців 
передає привіт і побажання ус
пішної роботи 86-му конгресові 
британських тред-юніонів.

Ваш конгрес проходить в той 
час, коли народи світу активізу
ють свої зусилля, щоб відверну
ти загрозу нової війни і зміцни
ти справу миру. Цю боротьбу за 
мир підтримують мільйони тру
дящих усіх країн, об’єднаних у 
профспілки. Безперечно, що єд
ність дій усіх профспілкових ор
ганізації сприяла б успіхам у 
здійсненні цієї благородної мети 
і ослабленню міжнародної напру
женості.

Робітничий клас Великобрита
нії так само, як і трудящі Радян
ського Союзу, заінтересований у 
зміцненні миру і розвитку друж
ніх відносин між народами. Ми 
вважаємо, що спільні зусилля 
англійських і радянських проф
спілок, які відіграли велику роль 
в боротьбі проти фашизму, мо
жуть і зараз бути цінним вкладом 
в боротьбі за мир і в зміцненні 
міжнародного профспілкового 
співробітництва. Тому ВЦРПС

ко-

що 
для 

ВЦР1ІС

ві-

СПОРТ

Командна 
першість світу 

з шахів
АМСТЕРДАМ, 5. (ТАРС). 4 ве

ресня в Амстердамі відбулося від
криття ІІ-Ї шахової олімпіади— 
командної першості світу з шахів.

В чотирьох півфінальних групах 
у відповідності з результатами 
жеребкування беруть участь 
команди таких країн: перша гру
па — Греція, СРСР, Голландія, 
Ісландія, Фінляндія, Австрія; дру
га група — Ірландія, Чехословач- 
чина, Італія, Болгарія, Аргентіна, 
Канада; третя група — Ізраїль, 
Югославія, область Саар, Норве
гія, Данія, Швеція, Франція; чет
верта група — Швейцарія, Ан
глія, Угорщина, Люксембург, За
хідна Німеччина, Колумбія, Бель
гія.

4 вересня ж почався перший 
тур. Команда СРСР зустрілася в 
матчі з фінськими шахістами. Чем
піон світу гросмейстер Ботвинник 
виграв у майстра Сало.

Гросмейстер Керес здобув пере
могу в партії з Катайсто. Партії 
Вестерінен—Смислов і Фред— 
Котов були відкладені з перевагою 
на боці радянських гросмей
стерів. Сьогодні при догра
ванні відкладених партій Ко
тов добився перемоги над Фре- 
дом. Впертий опір чинив Вестері
нен у партії із Смисловим. Проте 
попав у цейтнот і прострочив час. 
йому зарахована поразка.

Таким чином, матч СРСР—Фін
ляндія закінчився перемогою ра
дянських шахістів з рахунком 
4 : 0.

Увечері у другому турі радян
ська команда зустрілася з шахіс
тами Греції.

Спортивні змагання у вересні
Наближається до. кінця літній 

спортивний сезон. У вересні в міс
тах країни відбудеться ряд вели
ких всесоюзних змагань. Найбіль
шим з них буде розиграш першості 
СРСР з легкої атлетики. Змагання 
найсильніших легкоатлетів прово
дяться в Києві з 11 по 16 верес
ня. В них візьмуть участь близько 
1000 спортсменів.
« Цікавими будуть змагання на 
першість країни з велосипедного 
спорту: гонки на треку відбудуть
ся на початку вересня в Тулі, гон
ки на шосе — в Талліні.

Особисто-командна першість Ра
дянського Союзу з автомобільного 
спорту буде розіграна під Мос
квою. Всесоюзний чемпіонат горо
дошників 
ронежі,

В Ризі 
змагання 
шахіїв.

намічено провести у Во-

відбудуться командні 
на першість СРСР з

Зустрічі найсильнїших 
гістів і___ " ___
відбудуться 11 вересня 
лавлі.

1 вересня у Москві в приміщен
ні Державного цирку почалися 
всесоюзні змагання боксерів пів- 
важкої і важкої ваги.

; штан- 
важкої вагової категорії 

в Ярос-

Редактор В. МАЛЕНКО.

Впорядкування
На Україні здійснюється широ

ка програма будівництва і впоряд
кування міст і районних центрів. 
Вони прикрашаються новими кра
сивими жилими і адміністратив
ними будинками, школами, клуба
ми, кінотеатрами, магазинами.

Не тільки в центрі, але й на 
окраїнах столиці України —Дар
ниці, Святошино, Подолі височать 
баштові крани, чути гул екскава
торів, бетоно-і розчиномішалок. 
Споруджуються будинки для робіт
ників ТЕЦ-3, рибокомбінату, Пів
денно-Західної магістралі. В По
дільському районі появилися нові 
вулиці, забудовані одно-і двоквар
тирними котеджами.

В риштованнях новобудов—ін
дустріальний Дніпропетровськ. На 
Привокзальній площі швидко зро
стає восьмиповерховий жилий бу-

міст і районних центрів України
динок для металургів заводу 
ім. Петровського. Завершується 
спорудження Палацу культури бу
дівельників, будинку готелю «Чер
воний». В нинішньому році трудя
щі міста одержать 120 тисяч 
квадратних метрів жилої площі— 
майже вдвоє більше, ніж у мину
лому році.

Зростає і впорядковується місто 
машинобудівників і металургів— 
Дружківка. Тут споруджуються но
ві квартали жилих будинків, 
культурно-побутові заклади. Для 
дітей машинобудівників заводу 
ім. Ворошилова закінчено будів
ництво багатоповерхового будинку 
нової середньої школи на 960 учнів. 
Споруджується медичне містечко. 
Вже споруджений будинок лікар
ні на 150 ліжок, жилий будинок 
для медпрацівників, відкритий 
міський комбінат побутового об-

одужування. Ведеться будівництво 
кінотеатру.

З кожним роком стає більш 
красивим молоде шахтарське міс
то Ватутіно в Черкаській області, 
будівництво якого, почалося після 
Вітчизняної війни. Тут виросли ве
ликі підприємства, які виробляють 
брикетоване вугілля. Споруджено 
багато жилих будинків, котеджів, 
будинки робітничих гуртожитків, 
медичних і культурно-освітніх за
кладів. Відкрито чотири школи, 
гірничий технікум, працює музич
на школа.

Стають все красивішими, впо
рядковуються і інші міста і район
ні центри республіки. Тільки по лі
нії місцевих Рад за вісім місяців 
нинішнього року на впорядкуван
ня районних центрів Львівщини 
затрачено більше 30 мільйонів кар
бованців.

Ліквідується будівельне управління № 4 =
Димитровського тресту

Ліквідаційна комісія доводить до відома всі організації 
про те, що претензії до будівельного управління приймаються 
до 15 жовтня 1954 року. Після вказаного строку претензії 
прийматись не будуть.

Ліквідаційна комісія.

Громадянин Кійло Сергій Афанасійович порушує справу про 
розторгнення шлюбу з громадянкою Кійло Лідією Михайлівною, які 
проживають в м. Олександрії.

Справа розглядатиметься в народному суді 1-ї дільниці м. Олек
сандрії.

Загублене свідоцтво про закінчення семи класів Бойківської 
середньої школи в 1953 році, видане на ім'я Бондаренка Василя 
Васильовича, вважати недійсним.

Загублене свідоцтво про закінчення в 1954 році семи класів 
Олександрійської середньої школи № 1, видане на ім'я Яковлева Ві
талія Івановича, вважати недійсним.

Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 62.

БК—04550. Олександрійська міська друкарня Кіровоградського обласного управління культури, м. Олександрія, вул. Шевченка, 71. Зам. № 1836. Т. 5000.



По нашій БатьківщиніПролетарі всіх країн, єднайтеся!

СТАЛІНСЬКИЙ
ПРАПОР

ОРГАН ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО міськкому та райкому 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ, МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД 

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

їй 110 (4095) Неділя, 12 вересня 1854 р.

Партійна група
не -гак давно тран- 

спортночвідаальїний міст Се- 
мепінського вуглерозрізу від
ставав. Це була найвідсталі
ша дільниця. І дійсно, міст 
працював ривками, держав
них планів ївскриші не вико^ 
кував.

ГОорячи про причини від
ставання транспортно - від
вального моста, керівники 
розрізу посилалися на всяко
го роду об'єктивні причини. 
Але досягнуті зараз успіхи 
краще будь-яких слів спрос
товують твердження госпо
дарників. Головне крилося не 
в об'єктивних причинах. І в 
цьому відношенні повчаль
ним є досвід роботи партій
ної групи транспортно-від
вального моста.

Партійна група, яка налі
чує 9 комуністів, почала бо
ротьбу за виконання держав
ного плану в найелементарні
шого —наведення належного 
порядку на дільниці, зміцнен
ня виробничої дисципліни. 
Велику роль в мобілізації ко
муністів на виконання цього 
завдання відіграли партійні 
збори групи. Вогонь критики 
був направлений проти роз
хлябаності на виробництві. 
Комуністи групи створили 
навколо порушників дисцип
ліни громадську думку.

Поряд зі зміцненням ІВИ- 
робничої дисципліни було 
вжито заходів, спрямованих 
на поліпшення організації 
праці. Інженерно-технічними 
□рац вннками дільниці був 
роз г обл ений технологічний 
графік роботи імоста. Партій
на група підтримала цінну 
ШЩіатнву і мобілізувала весь 
колекпг на впровадження її 
у виробництво.

Це дало відчутні результа
те Дільниця з відстаючої 
е.-.г -і.ж в ряди передових. 
Так план липня виконано 
ва 134 проценти, а в серпні 
— на 124. Зараз комплекс 
трепет зртно-відвального МОС
ТЕ. перекрив середньодобову 
цроектну потужність.

З перших днів боротьби за 
с^гіікцєння продуктивності 
-р;.. партійна група розгоір- 
кула серед робітників дійове 
ссз:.стичне змагання, під- 
суіви якого підводяться по- 
зжя=? і в цілому за добу. 
Ка-т- хо дня передовикам 
ьс дасться перехідний вим- 
вет

Хліб—
Р.2 існуючи історичні постано- 

■ ■ партії і уряду про круте під- 
. - - ~н.і сільського господарства, 

трудівники соціалістичних полів 
Глухівського, Сумського і Черво
ного районів Сумської області,

Рік видання ХХЇ/і-й

Ціна 15 коїі.

Перед у змаганні ведуть 
комуністи. Так, групорг т. Фі- 
латов, працюючи помічником 
'машиніста моста, виконує ви
робничі завданий на 130 — 
140 процентів. Високих по
казників у змаганні домагаю
ться також комуністи тт. Ве- 
селовський, Андронов, Хреб- 
тов та Інші. .

На дільницях Семенівсько- 
го вуглерозрізу створено 
партійних груп. Вони ведуть 
масово-політичну роботу се
ред трудящих, мобілізують 
колектив на успішне виконан
ня державних планів. Парт- 
бюро вуглерозрізу повсякден
но спрямовує їх роботу, по
дає практичну допомогу.

іНа підприємствах нашого 
міста, в колгоспах, радгоспах 
1 МТС налічується велика 
кількість партійних груп, які 
покликані проводити виховну 
роботу серед трудящих, зміц
нювати дисципліну, (впливати 
на виробничу діяльність діль
ниць, цехів, бригад 1 т. д. 
Значна їх частина підтримує 
тісний зв'язок з колективами, 
добивається непоганих вироб
ничих успіхів.

Боєздатність парт ійних 
груп залежить, насамперед, 
від того, наскільки оператив
но здійснюють керівництво їх 
роботою первинні партійні 
організації.

Та слід відзначити, що в 
ряді організацій партійні гру
пи працюють ще незадовіль
но. Причини такого стану 
криються в тому, що партій
ні бюро не здійснюють живо
го керівництва групами і не 
подають їм діяльної допо
моги.

Взяти, наприклад, партій
ну групу механічних майсте
рень 11 дистанції служби ко
лії (групррг т. Федан). Робо
та групи не планується, збо
ри проводяться дуже рідко. 
Соціалістичне змагання серед 
робітників майстерень не 
розгорнуте і тому частина ро
бітників не виконує своїх ви
робничих завдань.

Незадовільно працюють 
партійні групи також на Бай- 
ідакіївіс нікому вуглерозрізі, на 
шахті № 2-3 та в ряді інших 
партійних організацій.

Первинні партійні органі
зації, їх бюро повинні пов
сякденно здійснювати керів
ництво роботою партійних 
груп, знати, чим живуть во
ни, які вирішують питання, 
яка потрібна їм допомога.

державі
Білозірського району Хмельниць
кої області, достроково виконали 
державний план заготівель і за
купівель хліба.

(РАТАУ).

Ярославль. Створена з ініціа
тиви комсомольців обласна стан
ція юних натуралістів з'являється 
учасником Всесоюзної сільсько
господарської виставки. Гурток 
рослинництва працює на тери
торії, де раніше був пустир.

На знімку: члени гуртка—учени
ці 6-го' класу школи 1^43 міста 
Ярославля Галина Стажкова і Та
ця Курнишова вимірюють висоту 
вирощеної на станції кукурудзи.

Фото Н. Аносова. 
Прескліше ТАРС.

Учасники „Рейсу миру" 
в Ленінграді

Кілька днів польський пароплав 
«Баторій» робить рейс миру по 
портах Балтійського моря. 5 ве
ресня пароплав прибув у Ленін
град. На його борту 800 учасни
ків «Рейсу миру»—представники 
прихильників миру Швеції, Фін
ляндії, Данії, Норвегії, Польської 
Народної Республіки і Німецької 
Демократичної Республіки. Тисячі 
ленінградців зустріли дорогих гос
тей з букетами живих квітів. З 
кінця в кінець перекочуються хви
лі привітань. В повітря полетіли 
голуби, що стали хвилюючим сим
волом боротьби за мир в усьому 
світі. На великій площі порту від
бувся багатотисячний мітинг, який 
вилився в яскраву і хвилюючу де
монстрацію міцніючої дружби і 
співробітництва між народами.

Ввечері учасники «Рейсу миру» 
знайомилися з визначними пам'ят
ками Ленінпрада, побували на ста
діоні ім, Кірова, на концерті ху
дожньої самодіяльності.

Видання книг для дітей
У Радянському Союзі безпе

рервно збільшується випуск дитя
чої літератури. Книги для малень
ких і юних читачів видаються в 
усіх союзних республіках. У мину
лому році, наприклад, вийшло 
близько 2.000 видань. Загальний 
тираж їх перевищує 109 мільйонів 
примірників.

Велике число книг випускає 
Державне видавництво дитячої лі
тератури. Тільки в серпні тут ви
дано 40 творів для дітей.

З кожним днем зростає випуск машин у нашій країні

Безперервно збільшується виробництво машин у нашій 
країні.

На знімках: вгорі —на Одеському пресовому заводі, що випускає 
15 видів пресів; справа—породонавантажувальні машини ЕПМ-1 
на Торецькому заводі ім. Ворошилова (Сталінська область).

Фото А. Фагєєва і С. Гендельмана. Прескліше РАТАУ.

Урочисті збори, 
присвячені 

десятиріччю 
визволення 

Болгарії
9 вересня минуло де

сять років з дня визво
лення Болгарії. Націо
нальне свято болгар
ського народу широко 
відзначили трудящі Ра
дянського Союзу.

В Москві в Колонному 
залі Будинку Спілок 8 
вересня відбулися уро
чисті збори. З доповід
дю «Народна Республі
ка Болгарія на шляху 
будівництва соціалізму» 
виступив директор ін
ституту слов’янознавства 
Академії наук СРСР 
професор П. Н. Третья- 
ков. На зборах з промо
вами виступили Посол 
Народної Республіки 
Болгарії в СРСР К. Т. 
Луканов і керівник об’єд
наної болгарської деле
гації, визначний громад
ський діяч Нікола Ге- 
оргієв, які передали бра
терський привіт наро
дам СРСР.

Збори закінчилися кон
цертом, в якому взяли 
участь болгарські і ра
дянські майстри мис
тецтв.

Урочисті збори, при
свячені десятиріччю виз
волення Болгарії, від
булися також у Києві та 
інших містах країни,

Новий верстат-півавтомат
На Московському заводі «Стан- 

коконструкція» закінчилося випро
бування нового токарно-револьвер
ного верстата. На ньому можна, 
виготовляти деталі з сталевого 
прутка діаметром до 65 міліметрів. 
Протягом кількох хвилин виріб 
проходить більше десятка різних 
операцій — токарних, свердлиль
них і т. д. Щосекунди оброблю
ваний пруток робить до 1.500 
оборотів — вдвоє більше, ніж ра
ніш. \

Автоматизація верстата дозво
ляє в три-чотири рази скоротити 
час допоміжних операцій. ) Пере
ключення швидкостей провадиться 
однією рукояткою замість чоти- 
рьох-п’яти. Продуктивність праці 
на новому півавтоматі зростає у 
2,5 раза.

Від'їзд державної заслуженої 
капели бандуристів УРСР 

в Польщу
8 вересня у Варшаву виїхала 

для участі в місячнику польсько- 
радямської дружби Державна за
служена капела бандуристів Укра
їнської РСР.

Капела українських бандуристів 
виступить з концертами перед тру
дящими Варшави й інших міст 
Польської Народної Республіки.

Багато робітників, інженерів і 
службовців московського автоза
воду ім. Й. В. Сталіна проводить 
свій вихідний день на околицях 
столиці.

На знімку: конструктор техно
логічного відділу Н. А. Фатов пи
ше етюди біля станції Расторгу- 
ево Московсько-Донецької заліз
ниці.

Фото В. Зуніна. 
Прескліше ТАРС.

Втроє збільшився збір зерна
Довгий час степи Камагама 

(Курганська область) вважалися 
придатними тільки для випасів 
отар овець і гуртів великої рога
тої худоби. Весною механізатори 
Камаганського вівцерадгоспу зо
рали тут і засіяли пшеницею 2.300 
гектарів, а зараз намолочують з 
кожного з них на 4 центнери зер
на більше запланованого. З осво
єнням цілинних земель у радгоспі 
валовий збір зерна збільшився в 
три з половиною рази.

Масове копання картоплі
Колгоспи Житомирської об

ласті провадять масове копання 
картоплі. На збиранні працювати
муть 100 комбайнів замість шести 
в минулому році. Скрізь перед ко
панням скошується картоплиння, 
яке йде на силос.

У колгоспах ім. Леніна, Радо
мишльського району, ім. Сталіна, 
Овруцького району, та інших на
копують по 200 і більше центнерів 
з гектара. Почала копання і знат
на ланкова Марта Худолій. З пер
шого півгектара вона зібрала 300 
центнерів бульб.

На кримських курортах
На південному березі Криму на

стала найкраща пора відпочинку, 
так званий «бархатний сезон».

Майже кожний санаторій має 
свої кліматичні павільйони, від
криті веранди, впорядковані бал
кони для цілодобового перебуван
ня на свіжому повітрі. Для відпо
чиваючих влаштовуються морські 
прогулянки, екскурсії по визнач
них місцях. Добре обладнані лі
кувальні пляжі. У минулому мі
сяці тільки в самій Ялті відпочива
ло на десять тисяч чоловік біль
ше, ніж у серпні минулого року.

(РАТАУ).
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Партійне життя

Підвищився рівень партійної роботи
Поет-революціонер

Днями відбулися звітно-виборні 
збори в первинній парторганіза- 
ції бандурівського колгоспу імені 
Сталіна.

В звітній доповіді т. Плат
ній вказав, що вся діяльність 
первинної парторганізації за звіт
ний період спрямовувалась на ви
конання рішень вересневого, лют
нево-березневого і червневого Пле
нумів ЦК КПРС.

Первинна парторганізація знач
но зміцніла, стала активніше зай
матися питаннями господарської 
діяльності правління і роботи з 
людьми.

Комуністи розставлені на ви
рішальних ділянках колгоспного 
виробництва і ведуть перед у со
ціалістичному змаганні, особис
тим прикладом мобілізують хлібо
робів на зразкове виконання всіх 
сільськогосподарських робіт. Все 
це дало непогані наслідки.

В короткі агротехнічні строки 
проведені весняно-польові роботи, 
збирання ранніх колосових. Зараз 
колгосп закінчує осінню сівбу.

Добилися усміхів і тваринники 
артілі. В середньому надій на од
ну фуражну корову становить 
цього року 1.200 літрів молока, а 
доярки Чуб Ольга та Пастух Єф-

Семінар пропагандистів при міськкомі партії
13 вересня при міськкомі К1І 

України починає свою роботу се
мінар пропагандистів сітки пар
тійної освіти. Він має своїм зав
данням найкраще підготувати ке
рівників гуртків і політшкіл до 
початку занять.

Головне їв 'наступному навчаль
ному році — підвищити якість 
занять їв системі партійної осві
ти, посилити живий інтерес кому
ністі® до політичних знань, до 
вивчення основ марксистсько-ле
нінської теорії, домогтися оста
точного викорінення з практики 
пропагандистської роботи еле
ментів формалізму, школярства, 
начотництва.

Це завдання можна вирішити 
з успіхом лише тоді, коли поліп
шиться склад пропагандистських 
кадрів, підвищаться їх знання та 
методична підготовка.

Партійні організації вже про
вели деяку роботу по комплекту
ванню гуртків і підбору пропа

росинія вже надоїли понад 1.800 
літрів молока від кожної із за
кріплених за ними корів.

Колгосп розрахувався з держа
вою по продуктах тваринництва, 
в порядку державних закупок 
продав 295 центнерів м’яса та 
145 тисяч літрів молока.

Повністю проведені розрахунки 
з колгоспниками за минулий рік, 
цього року вже видано авансом на 
трудодень по 3 карбованці гріш
ми та 0,5 кілограма хліба.

Парторганізація не заспокоїла
ся на досягнутих успіхах і про
довжує наполегливу роботу по ви
конанню рішень партії і уряду по 
дальшому піднесенню сільського 
господарства.

Велика увага приділяється кон
тролю господарської діяльності 
правління. Із звітами на зборах 
не раз виступали члени правлін
ня артілі, бригадири рільничих 
бригад, тваринники.

Значну роботу провів агітко
лектив і члени сільського лекто
рію. До читки лекцій залучаються 
спеціалісти сільського господар
ства, які працюють в колгоспі, 
та вчителі.

В обговоренні доповіді секрета
ря парторганізації т. Плахотньо- 

гандистів, які мають досвід і не
обхідну теоретичну підготовку з 
основ імарксизму-ленінізму.

18 пропагандистів і нештатних 
лекторів міськкому партії навча
ються в м. Кіровограді при обко
мі КП України на місячних кур
сах. 38 пропагандистів підвищу
ють свої знання у вечірньому уні
верситеті марксизму-ленінізму.

Заняття семінару проводити
муться в приміщенні міської пар
тійної бібліотеки з 18 годин ве
чора. Для пропагандистів буде 
прочитана лекція «Про чергові 
завдання міської партійної орга
нізації в справі Господарського і 
культурного будівництва в світ
лі рішень вересневого, лютнево- 
березневого і червневого Плену
мів ЦК КПРС».

За програмою семінару пропа
гандистів вивчатимуться теми: 
«Методика роботи над книгою», 
«Вирішальна роль народних мас 

го виступило 10 комуністів. Вони 
викрили недоліки, що заважають 
більш успішному вирішенню зав
дань, які стоять перед хліборо
бами.

Комуніст т. Бойко вказав на 
незадовільне виконання Користів- 
ською МТС договірних зобов’я
зань. Нерідко дирекція МТС зво
лікає строки проведення сіль
ськогосподарських робіт або зов
сім не виконує їх. Працівники 
МТС, зокрема старший зоотехнік 
т. Вакуленко, рідкий гість на 
тваринницьких фермах.

Член КПРС т. Тараненко спра
ведливо критикував секретаря 
парторганізації т. Плахотнього за 
те, що він не цікавиться станом 
спорудження приміщень для тва
ринницьких ферм та будинку 
агрокультури.

Звітно-виборні збори пройшли 
під знаком розгорнутої критики і 
самокритики. В рішенні намічено 
заходи для поліпшення роботи 
парторганізації по виконанню по
ставлених партією і урядом 
завдань по дальшому піднесен
ню сільського господарства.

М. ЛАРЧЕНКО, 
інструктор райкому КП України.

в історії», «Використання міс
цевих матеріалів в роботі пропа
гандистів і лекторів», «Теорія і 
програма Комуністичної партії з 
аграрного питання» та ряд інших.

Лектори і працівники міськко
му партії в час роботи семінару 
повинні подати всім пропагандис
там (всебічну допомогу з тим, щоб 
заняття в гуртках з першого дня 
проводилися на високому ідейно- 
теоретичному рівні, допомагали 
комуністам в їх творчому оволог 
дійні основами марксистсько-ле
нінської науки.

Партійні організації повинні 
створити всі умови для того, щоб 
пропагандисти не пропускали 
жодного заняття семінару і якнай
краще підготувались до занять в 
сітці партійної освіти в 1954— 
1955 навчальному році.

І. СУХОВИЙ, 
завідуючий відділом пропаганди 
і агітації МК КП України.

Видатний український поет- 
революціонер, талановитий пуб
ліцист, літературний критик і 
перекладач, непримиренний бо
рець за інтереси трудящих —та

ким знають широкі народні ма
си Павла Арсеновича Грабов- 
ського.

П. А. Грабовський народився 
90 років тому, 11 вересня 
1864 р., в селі Пушкарному, 
Охтирського повіту, Харківської 
губернії, в бідній сім’ї сільсько
го паламаря.

Погляди II. Грабовського фор
мувалися під впливом творів 
Бєлінського, Чернише вського, 
Добролюбова, Шевченка, Некра
сива. Великий вплив на ідейне 
становлення поета зробила марк
систська література, а також ре
волюційний робітничий рух в 
Росії.

П. Грабовський рано став на 
шлях революціонера-борця. Цар
ський уряд піддавав його всі
ляким гонінням і утискам. Йо
го неодноразово арештовували, 
він сидів у тюрмах, пробув дов
гі роки в засланні. Але ніщо не 
зломило волю мужнього борця 
проти царського самодержавства, 
за краще майбутнє трудящих.

Глибокі своїм ідейним змістом 
поезії Грабовського, пристрасні 
публіцистичні і критичні статті, 
сповнені революційного пафосу і 
ненависті до ворогів трудового 
народу, кликали до «завзятого 
бою» за «інший лад, інший мир 
заповітний» (вірш «Уперед»).

Поет продовжував і розвивав 
у нових соціально-політичних 
умовах революційно-демократич
ні традиції Шевченка і Некрасо- 
ва. Розуміючи класові супереч
ності в капіталістичному сус
пільстві, бачачи наростання рево
люційної боротьби в Росії, він за
кликав: «Бийте, рвіть кайдани, 
доки дух не вмер!».

З глибокою симпатією і лю
бов'ю Грабовський зображує 
дей праці, що знемагали аР'Аг- 
посильного гніту з боку капіта
лістів і поміщиків (вірші «Робіт
никові», «Швачка», «Сироти», 
«Веснянки»), оспівує подвиги 
революційних діячів, які, кажу
чи словами поета, йшли на му
ки за народ, віддавали все своє 
життя і помисли служіннкОаро- 
дові, його визволенню від капіта
лістичного рабства («Тужба», «В 
далечінь», написаний російською 
мовою вірш «Друзьям» та Іін.).

II. Грабовський, як і його су
часники Іван Франко, Леся Укра
їнка та інші прогресивні пись
менники, різко виступав проти 
українських буржуазних націо
налістів, закликав до зміцнення 
дружби між українським і ро
сійським народами, прагнув по
знайомити українського читача з 
найкращими творами російських 
поетів. Займаючись перекладами 
Пушкіна, Лєрмонтова, Некрасо- 
ва, Рилєєва та інших, він при
щеплював ще більшу любов до ро
сійського народу, до його найкра
щих представників, до його куль
тури. В еврю чергу, перекладаю
чи українських поетів на росій
ську мову, Грабовський немало 
сприяв знайомству російського 
читача з українською поезією, з 
народом України, про який він 
пророче писав: «І побачусь вбо
гі України діти будуче славет
не, будуче прекрасне» (вірш 
«Щоб настав час жданий...»).

Мрія поета збулася. В єдиній 
братній сім’ї радянських соціаліс
тичних республік розцвіла Укра
їна —і складова і невід’ємна час
тина великого Радянського Сою
зу. Боротьбі за цю Україну, за 
щастя її народу присвятив своє 
життя, свій чудовий талант 
поет-революціонер П. А. Грабов
ський.

А. МАТВЄЄВ.

Полігонне виготовлення збірних 
залізобетонних конструкцій

Величезний розмах промисло
вого, житлового і культурно-по
бутового будівництва в нашій 
країні вимагає дальшої індустріа
лізації будівельно-монтажних ро
біт. Як показує досвід тресту 
«Криворіжбуд», одним із способів 
індустріалізації будівництва, що 
виправдали себе на практиці, є 
застосування укрупнених збір
них залізобетонних конструкцій 
і деталей. Цей новий прогресив
ний спосіб дозволяє економити 
метал, скорочує витрату лісома
теріалів, забезпечує підвищення 
продуктивності праці і посилен
ня темпів будівництва.

Вперше наш колектив органі
зував виробництво великопанель
них залізобетонних конструкцій 
у 1953 році. Поблизу споруджу
ваних об’єктів ми обладнали три

(З досвіду „]{риворіжбуду“)
відкритих плоіцадки-полігони, на 
яких налагодили виготовлення 
різних збірних залізобетонних 
конструкцій і деталей для будів
ництва. Кожний полігон має бето
номішалку, дерев’яну естакаду 
з електролебідкою для транспор
тування бетону; металеві форми 
і залізобетонні матриці,‘ Електро
вібратори, кілька пропарюваль
них камер і баштовий кран.

На полігонах виготовляються 
укрупнені плити для настилання 
покрівлі промислових підпри
ємств і плити для міжповерхових 
покриттів жилих будинків, схо
дові марші, площадки сходових 
кліток, плити балконів, прогони і 

та інші залізобетонні і залізо- 
іплакобетонні конструкції.

Технологія виготовлення збір
ного залізобетону проста. Ось як, 
наприклад, виготовляються пли
ти настилу типу «1ІЛ» (ленін
градського «Промбудпроекту») 
розміром 6x1,5 метра. Арматур
ні каркаси для цих плит виготов
ляються в майстерні з допомогою 
крапкового і дугового зварюван
ня, потім вони збираються і 
зв’язуються на верстаті-шаблоні 
і укладаються в металеві форми, 
встановлені безпосередньо в про
парювальних камерах або біля 
них. Далі форми заливаються бе
тоном, який подається по естака
ді на вагонетках у табелях. Ва
гонетки пересуваються з допомо
гою електролебідки. Бетон, що 
надійшов у форми, ущільнюємо 

площадковими вібраторами з даль
шим затиранням віброрейкою. 
Для завантаження і вивантажен
ня пропарювальних камер вико
ристовується баштовий кран.

Так само виготовляються й (ін
ші залізобетонні конструкції. Різ
ниця полягає тільки в тому, що 
окремі з них (як, наприклад, ре
бристі плити для міжповерхових 
перекриттів) формуються в залі
зобетонних матрицях, які підігрі
ваються парою.

Збірний залізобетон вніс вели
кі зміни у технологію будівель
них робіт. Тепер монтаж укруп
нених плит перекриттів прова
диться одночасно з монтажем ме- 
талоконструкцій. Тому виникла 
необхідність у поєднаному гра
фіку роботи монтажників. Зараз 
слідом за монтажними роботами 
починаються й споруджувальні. 
Таким чином, ми досягаємо пев
ного ритму в роботі всіх ділянок, 

що, безперечно, сприяє приско
ренню темпів будівництва.

Застосування укрупнених плит 
настилу дозволило трестові ви
ключити з конструкцій покрівлі 
металеві прогони. В результаті 
на квадратному метрі каркаса по
крівлі економиться 14 кілограмів 
металу, а квадратний метр по
криття коштує на 10 карбован
ців дешевше. У минулому році за 
рахунок застосування укрупне* 
ного збірного залізобетону ми 
знизили витрату металу майже 
на 500 тонн. При цьому продук
тивність праці будівельників зро
сла більш як на 20 процентів.

Недавно трест здав в експлу
атацію великий жилий будинок, 
в якому, крім підлог, вікон і две
рей, нема ні однієї дерев’яної 
конструкції і металевих балок. 
Все це замінив збірний залізобе
тон. Як показують підрахунки,
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Повніше використовувати внутрішні резерви
Розповідь машиніста електровоза Байдаківського 

вуглерозрізу 3. П. УСТЕНКА

Закінчили збирання соняшника

Наш розріз оснащений доскона
лою технікою. Тут працюють 
траиспортно-відвальний міст, по
тужні екскаватори, електровози і 
інші складні машини. Комплекс
на механізація трудомістких про
цесів дозволила в серпні у порів
нянні з минулим роком підвищи
ти середньодобовий видобуток ву
гілля на тисячу тонн, а продук
тивність праці робітників по ек
сплуатації—на 22 проценти.

Колектив розрізу систематично 
виконує виробничу програму, від
вантажує багато надпланового па
лива.

В тому, що ми неухильно йде
мо вперед, немала заслуга і нас, 
електровозників. Машиністи ек
скаваторів можуть дати тисячі 
тонн вугілля і вскриші породи, 
але, якщо ми не встигнемо відван
тажити, значить порушимо' за
гальний ритм роботи, їх успіхи 
зведуться нанівець. Ось чому 
кожний прагне працювати завзя
то, енергійно, добиватись високих 
виробничих показників.

До останнього часу ємкість 
електровозосоставів на уклоні ко
лії до 0,015 становила 120 ку
бометрів породи. Мій же власний 
досвід довів, що можна брати 
більше, якщо вміло використати 
потужності машини, ретельно до
глядати за нею.

Спочатку причіпляв один дум- 
кар, потім другий. Вийшло 
непогано '£впер за кожним рей
сом транспортую на відвали 160 
кубометрів породи. За зміну роб
лю 6 ходок. Виходить, що додат
ково відправляю 240 кубометрів 
грунту.

Я домагаюся підвищення про
дуктивності праці не тільки шля
хом раціонального завантаження 
техніки, але й ущільнення ро
бочого часу. Кожна хвилина у ме
не на обліку. Цього вимагають ін
тереси виробництва. Гірники бо

Добиваються
Успішно виконавши соціаліс

тичні зобов’язання, взяті у зма
ганні на честь Дня шахтаря, пе
редові машиністи паровозів заліз
ничної контори тресту «Олександ- 
ріявугілля» борються за ще кра
щі показники роботи.

один робітник споруджував при 
цьому способі в середньому 12— 
13 кубометрів будинку за зміну, 
замість 0,75 кубометра при зви
чайному способі будівництва.

Наш колектив все ширше за
стосовує полігонне виготовлення 
збірних залізобетонних конструк
цій іі деталей. Якщо в 1953 р. 
трест виготовив близько 40 ти
сяч квадратних метрів велико
розмірних плит перекриттів, то в 
цьому році випуск збірного залі
зобетону ми збільшили в 2— 
2,5 раза, а в наступному році 
він зросте більш як у два рази 
■порівняно з 1954 р.

Обговорюючи постанову ЦК 
КПРС і Ради Міністрів СРСР 
«Про розвиток виробництва збір
них залізобетонних конструкцій 
і деталей для будівництва», ко
лектив робітників і інженерно- 
технічних працівників тресту на
мітив ряд заходів по збільшенню 

рються за збільшення вскриші, 
прагнеш не відстати від них, 
внести і свій вклад у загальну 
справу.

Вирішальним в нашій роботі є 
злагодженість і зв’язок з екска
ваторниками. Тут потрібне, так би 
мовити, взаєморозуміння, щоб під 
час вантаження не було поміх. А 
вони виникали. Хіба мало ми 
втрачали часу на тому, що екска
ватор робив зайві цикли через те, 
що неправильно подавали вагони. 
Тепер я підтягую состав так, щоб 
машиніст екскаватора не допус
кав великого радіусу повороту 
ковша.

Ставляючи вагон під наванта
ження, подаю його вперед 2—З 
рази. Це дає можливість зменши
ти циклічність екскавації і рів
номірно заповнити породою дум- 
кар.

Завдяки такій організації пра
ці за зміну зберігаю 35—40 хви
лин і встигаю додатково вивезти 
та розвантажити один состав.

Чітка, безаварійна робота мо
го електровоза—^результат знан
ня матеріальної частини, напо
легливої боротьби за продовжен
ня строку дії машини. Своєчас
не змащування і кріплення дета
лей дозволяє працювати на лінії 
значно більше часу, ніж перед
бачено графіком знаходження в 
депо на профілактичному ремонті.

Коли бачу, іцо незабаром маши
ну треба ставити на профілакти
ку, то завчасно даю знати керів
никам депо, який необхідно бу
де провести ремонт. Крім того, 
підказую, який матеріал слід 
підготувати.

Для чого це роблю? Для того, 
щоб під час ремонту не витрача
ти зайвого часу на огляд маши
ни, складання дефектної відомос
ті, розшуки потрібного матеріалу 
і інструменту.

кращих виробничих показників
Машиністи паровозів тт. Юраш, 

Кругляк, Шевченко щозміни ви
робляють 120—130 процентів 
норми.

Широке впровадження передо
вих методів дало їм можливість в 
півтора раза перевищити вагову 

випуску збірного залізобетону. 
За рахунок цього тільки в жит
лово-цивільному будівництві бу
де зекономлено в 1954 році 
близько 10 тисяч кубометрів лі
соматеріалів.

У співдружності з співробітни
ками інституту «Ленпромбудпро- 
ект» наші інженери працюють 
над освоєнням випуску плит пе
рекриттів ще більших розмірів. 
Створені конструкції плит для 
жилих будинків з гранульованого 
шлаку. Освоюється виготовлення 
укрупнених шлакоблоків для зов
нішніх і внутрішніх стін жилих 
будинків. Почався випуск вели
копанельних шлакових перегоро
док. Незабаром на спорудженні 
промислових будинків почнемо 
застосовувати укрупнені стінові 
блоки. Для збільшення випуску 
збірних залізобетонних конструк
цій розширяємо виробничу базу

Вся наша бригада займається 
ремонтом. Інші можуть спитати, 
навіщо це, хіба слюсарі самі не 
справляться? Звичайно, вони 
справляться, але ми краще їх 
знаємо слабкі місця тих чи інших 
деталей, капризи окремих частин 
і нам легше усунути дефекти.

Ми, безумовно, не відмовляє
мося від допомоги електрослюса
рів, спільно з ними радимось, як 
краще і високоякісно виконати 
завдання, зменшити собівартість 
робіт.

Бригада, в якій я працюю, 
щодня дає но 140—150 процен
тів змінного завдання. Показник 
ніби непоганий. Але він нас не 
задовольняє. Ми можемо набагато' 
краще працювати.

Слід відзначити, що в роботі 
зустрічаються і перешкоди. На 
відвалах немає належного поряд
ку. Тому нерідко через неоргані
зованість виникають простої сос
тавів. Тільки через це ми недо
даємо на місяць кілька тисяч ку
бометрів породи.

Дається взнаки і те, що гірни
чі диспетчери мало дбають про 
ефективне використання рухомо
го составу, збільшення обороту 
вагонів. Дуже часто доводиться 
спостерігати факти, коли диспет
чери відправляють маршрути з 
вугіллям, не даючи собі відпові
ді, де вони будуть розвантажува
тись. В результаті байдужості 
поїзди простоюють на станції чи 
в тупику по 2—43 години. Ненор
мальне явище! З ним у нас рішу
че не борються. А жаль. Якби всі 
трудівники розрізу енергійно ви
являли і приводили в дію внут
рішні виробничі резерви, то наше 
підприємство працювало б ритміч
но, мало б хороші економічні по
казники, давало б країні більше 
вугілля.

норму поїздів. Тепер майже всі 
машиністи локомотивів водять ве
ликовагові состави.

Виробниче завдання першого 
тижня вересня колектив контори 
перевищив.

Н. ЯКОВЛЕВА.

полігонів. Виготовляються само
хідні бетоноукладачі, вібростоли 
та інше устаткування.

Багато творчої ініціативи у 
виготовленні збірних залізобетон
них конструкцій і деталей для 
будівництва проявляють інжене
ри тресту тт. Бабаєв, Бейзерман, 
Клименко, начальник арматурно
го цеху тов. Литвиненко та бага
то інших. Бригада бетонників Ми
коли Семіенюка разом з майстром 
Григорієм Тищенком поліпшила 
конструкцію арматури плит.

Колектив тресту «Криворіж- 
буд» докладає всіх сил до того, 
щоб значно розширити випуск 
збірного залізобетону, успішно ви
конати виробничу програму по 
промисловому і житловому будів
ництву.

О. ПОБОРЧИЙ, 
керуючий трестом «Криворіж- 
буд», депутат Верховної Ради 
УРСР.

Хлібороби першої рільничої 
бригади артілі «Шлях до кому
нізму» з кожним днем розширю
ють фронт збирання пізніх куль
тур.

‘За два дні соняшник зібрано з 
усієї площі бригади в 21 гектар. 
Для цього було використано ком
байн «С-6», на якому працює 
комбайнер т. Федоренко Микита.

Вісті з полів
В колгоспах ім. Леніна (ІІрото- 

попівка), «Прапор комунізму» та 
ім. Молотова, обслужуваних Ко- 
ристівською МТС, комбайнери 
тт. Авраменко, Прокопенко, Шуль
га і Карпець на спеціально прис
тосованих зернових комбайнах 
приступили до збирання соняш
ника.

Свої денні завдання вони пере
виконують.

♦ •*
Комплексно ведуть сільсько

господарські роботи хлібороби 
бандурівського колгоспу іме
ні Сталіна.

Піднято вже 370 гектарів зябу, 
проведено збирання картоплі з 20 
гектарів та кукурудзи на площі 
ЗО гектарів.

Одночасно провадиться збиран
ня соняшника комбайном. Ще за

ЗВЕДЕННЯ
райпланкомісії про хід збирання кукурудзи, соняшника, 
зяблевої оранки і закладки силосу станом на 10 вересня 

1954 року (в процентах до плану).

КОЛГОСПИ

ім. Жданова
ім. 18 партконференції
ім. Ворошилова
ім. Володимира Ульянова 
„Шлях до комунізму" 
ім. Рози Люксембург 
ім. Калініна
ім. Карла Маркса 
ім. Молотова
„Комунар"
„Прапор комунізму" 
ім. Будьонного
„Заповіт Леніна" 
ім. 12-річчя Жовтня 
ім. Сталіна (Бандурівка) 
ім. Енгельса 
ім. 18 з'їзду ВКП(б) 
ім. Сталіна' (Ворошиловка) 
ім. Леніна (Протопопівка) 
ім. 19 з'їзду КПРС 
ім. Леніна (місто) 
ім. Хрущова
По Олександрійській МТС

По району
По Користівській МТС

Київ. По вулиці ім. Коцюбинського провадиться будівниц
тво каркасно-панельного будинку адміністративного корпусу ін
ституту „Промбудпроект". Будинок споруджується із залізобетон
них деталей, які виготовляє дослідно експериментальний завод 
тресту „Київжитлобуд".

На знімку: 1. Монтаж деталей на спорудженні цього будинку. 
2. Загальний вигляд будівництва семиповерхового каркасно-па

нельного будинку. Прескліше РАТАУ.

Провадиться також збирання 
кукурудзи. На цій роботі відзна
чаються колгоспниці Ганна Ти- 
мошевська, Марія Шевченко, 
Векла Федоренко та інші. Вони 
наламують вручну по 7,5—8 
центнерів качанів при нормі 6.

Л. ФЕДОРЕНКО, 
обліковець першої рільничої 
бригади.

здалегідь комбайнер т. Зубков за
мінив шестерні й шківи і підго
тував свій агрегат до роботи. За
раз комбайн працює безперебійно. 
В перший день він скосив 15 гек
тарів соняшника.

* *
*

Колгоспники сільськогосподар
ської артілі ім. Рози Люксембург 
заклали десятки тонн силосу з 
подрібненого бадилля кукурудзи.

Після того, як колгоспниці ви
ламають качани, бадилля зразу 
ж скошується. Для цього тут 
використовується сінокосарка. 
Олександр Марчіенко, який працює 
на ній, щодня виконує по півто
ри норми.

В колгоспі із скошених 55 гек
тар кукурудзи вже засилосовано 
бадилля з 45 гектарів.
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Куточок сатири і гумору
Про зазнайство

Директор заводу «Червоний ливарник* т. Цибулен- 
ко, заспокоївшись успіхами, досягнутими в попередніх 
місяцях, зазнався, послабив керівництво колективом, 
внаслідок чого виконання серпневого плану зірвано.

Коли ніс задирається вгору... крива опускається вниз. 
Рис. Щиглова.

Розмова з фінінспектором
Будемо знайомі, шановний то

варишу Петриченко!
Отак давайте й почнемо з ва

ми відверту розмову.
Довідались ми про вашу «ки

пучу діяльність», як фінінспек
тора, недавно, в міському парку 
на літній кіноплощадці, коли там 
демонструвався фільм «Свинарка 
і пастух».

А чого ви здвигуєте плечима і 
дивуєтесь?

Кажете не самі були. Знаємо, 
що мало не всі працівники міськ- 
фінвідділу на чолі з завідуючим 
Віктором Максимовичем Горячкі- 
ним прибули контролювати неве
личку кіноплоіцадку.

Але з вами ведемо розмову то
му, що ви, шановний Петриченко, 
вислужуючись перед началь
ством, найбільше тоді відзначи
лись своїм, нікому непотрібним 
галасом, який заважав глядачам 
дивитись кінофільм.

Ви твердите, що не відставав 
від вас й інший інспектор Нікі- 
тін, який закрив входи і виходи 
для глядачів. Знаємо. Не запере
чуємо, якщо поділитесь з ним ці
єю розмовою.

СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУПІВ

„З л е г к о і рук и“
Під таким заголовком в газеті 

«Сталінський прапор» від 18 
серпня ц. р. був надрукований 
лист, в якому зазначалося, що 
бригаді мулярів занизили оцінку 
виконаного виробничого завдання, 
цим самим лишили її прогресив
ної оплати.

Як повідомив редакцію началь
ник будівельної контори тресту

Драна спина, боки драні, 
Бо од смерті ледве втік!.. 
Водить банду на Тайвані, 
Про війну здіймає крик 
Бита моська
Чан Кай-пшик.

На плечі висить «авоська», 
В ній фугаски, динаміт:
На Китай з Тайвана моська 
Марить рушити в похід, 
Як велить їй

Кажуть, що через обмаль гля
дачів (з вашої, звичайно, вини, бо 
ви більше не дозволили впускати 
їх та ще й касу закрили, хоч кі
но тільки почалось) інспектори 
по кілька разів хапали за поли 
один одного і зараховували до 
безбілетників — у «зайців». Ра
зів то три за час вашої спритної 
і ретельної інспекторської пере
вірки потрапив до цієї категорії 
«зайців» і сам Віктор Максимо
вич.

Ми, безумовно, за ретельний і 
порядний контроль в театрах і кі
но, але без галасу і шуму, що 
цілком законно викликає обурен
ня у глядачів. Ми за фінансовий 
контроль у всіх підпорядкованих 
установах, але без штурмівщини 
і облав, влаштовуваних з благо- 
словіпня Горячкіна.

Радимо позбутись інспектор
ської гарячки.

А ще радимо вдосконалювати 
свій інспекторський хист.

З привітом до вас
Олександрійський гуморист.

«Олександріявугілля» т. Сєріков, 
такі факти мали місце.

За обрахунок робітників десят
ника дільниці Самофала з роботи 
увільнено. Головному інженеру 
Кабановському вказано на непра
вильні його дії. Прогресивний 
наряд передано до бухгалтерії 
контори для оплати.

Чан Кай-ПШИК
Уолл-стріт...
Марно! Марно на Тайвані 
Пестять моську боси злі! 
Марно воду в океані 
Мутять їхні кораблі 
Вздовж китайської 
Землі.

Знаєм ми слова правдиві, 
Дуже мудрі і прості: 
«Хто не вдержався на гриві, 
Той не всидить на хвості!»

Чорна кішка 
перебігла дорогу

Начальник планового відділу 
шахти № 2-3 Олексій Іванович 
Чернишенко, проїжджаючи міс
том власною легковою автома
шиною «Москвич», помітив, як 
чорна кішка перебігла вулицю. 
Вірячи в передсуди своєї бабусі, 
він вирішив об’їхати «небезпеч
не місце» за кілька кварталів, 
щоб бува чого не трапилось... 
Підстави для такого побоювання 
і без чорної кішки були: за ру
лем машини Чернишенко сидів 
добре випивши.
Стара бабуся ще в дитинстві 
Казала Олексі: 
—Кішки чорної ти бійся, 
—Як власної смерті.
Хоч минуло після того 
Літ кілька десятків, 
Та засіли дуже туго 
В Чернишенка в голові 
Бабині вигадки.

Текст Тараса ШИПШИНИ.

Чому мовчить 
радіовузол

Працював у Еосівці радіовузол. 
Слухали хлібороби цікаві переда
чі. А це раптом замовк.

—Чого мовчить наш радіову
зол? —1 питають косівчани.

А їм відповідають:
—Начальник Олександрійсько

го відділу зв’язку т. Терещенко 
у нього мову відібрав.

Не сам начальник, а старшому 
інженеру Кулявіпу доручив він 
закрити радіовузол. А той, радий 
старатись, узяв та й закрив.

Все оце скоїлось через якісь 
неполадки не в ефірі, а в розра
хунках правління артілі «Прапор 
комунізму» з конторою зв’язку і 
навпаки.

В. СМОГОРЖЕВСЬКИЙ.
с. КосІвка.

Біля каси
Олександрійської аптеки

—Громадянин, ви чому 
без черги?

—А мені без здачі.
—Нам теж без здачі.

Касирша Лебедєва нікому 
здачі не дає.

Бо Китай—
Змете з путі!

Час прийде! Розплата гряне, 
І тоді—хоч тик, хоч смик— 
На воді од моськи встане: 
Круг—спочату—невелик, 
Потім булька, 
Потім—пшик!

Степан ОЛІЙНИК.
(«Радянська Україна»).

Народна Республіка Болгарія. В Літньому саду в Софії 
споруджується монумент на честь радянських воїнів-визволи- 
телів.

На знімку: монтаж скульптурної групи для монумента.
Фото Болгарського агентства. Прескліше ТА?С.

Відкриття в Софії монумента 
на честь Радянської Армії - визволительки

7 вересня, в переддень десятих 
роковин визволення Болгарії, в 
Софії відбулось урочисте відкрит
тя монумента, спорудженого на 
честь Радянської Армії-визволи- 
тельки. Близько 100 тисяч тру
дящих Софії зібралося на Русь
кому бульварі і прилеглих до 
нього вулицях, де в ікрасивому

МІЖНАРОДНИЙ ОГЛЯД
Підступи ворогів миру 

в Європі
Відхилення Національними збо

рами Франції договору про «євро
пейське оборонне співтовариство» 
є важливою подією в політичному 
житті європейських народів, які 
прагнуть відвернути загрозу нової 
війни. Проте, противники зміцнен
ня миру не припинили своїх під
ступів. Навпаки, після провалу 
плану відродження в Західній Ні
меччині воєнної машини гітлерів
ського типу під ширмою «європей
ського оборонного співтовариства» 
вони вживають всіх заходів для 
того, щоб здійснити свої плани 
будь-яким іншим шляхом.

З цією метою вороги миру ви
магають, зокрема, так званого 
«повного суверенітету» Західної 
Німеччини, тобто надання їй права 
на нічим необмежуване озброєн
ня. З такою вимогою виступив 
глава боннського уряду Аденауер. 
При цьому він викрив себе як во
рог об’єднання Німеччини, заявив
ши, що він категорично проти про
позиції про скликання наради чо
тирьох держав у німецькому пи
танні. Причини, з яких західно
німецькі правителі не хочуть такої 
наради, зрозумілі. Вони бояться, 
що німецький народ відкине їх 
авантюристичні плани і піде по 
шляху миру і демократії. «Голосу
вання у Франції,—заявив Аденау
ер з приводу відмови французьких 
Національних зборів затвердити 
договір про «європейське оборон
не співтовариство»,—являє собою 
другу велику поразку Сполучених 
Штатів за останній час. Першою 
була Женева, а тепер—Париж. 
Така нарада (тобто нарада чоти
рьох держав у німецькому питан
ні—С. І.) була б безумством.

Цілям, що суперечать інтересам 
народів, служать також плани 
включення Західної Німеччини в 
Північно-атлантичне воєнне угру
повання і пропозиції про обгово
рення цього питання на спеціаль
ній нараді західних держав. Всі 
такого роду плани автори їх нама
гаються виправдати заявами про 
те, ніби після провалу «європей
ського оборонного співтовариства» 
нема іншого шляху, крім озброєн
ня Західної Німеччини.

Ці грубі намагання ввести в 
оману світову громадськість не 
досягають своєї мети. Народи 
Європи добре знають, що є вір
ний шлях, який може відвернути 

парку височить 3 5-метровий пі
лон, на якому встановлені фігу
ри радянського воїна, болгар
ської матері з дитиною і робіт
ника. На постаменті напис:

«Радянській Армії-визволи- 
тельці народів від вдячного бол
гарського народу».

(ТАРС).

загрозу війни в Європі. Цей шлях 
вказаний у радянських пропозиці
ях про створення системи колек
тивної безпеки в Європі.

США створюють вогнище 
війни в південно-східній Азії

Після того, як на Женевській 
нараді була досягнута угода про 
відновлення миру в індо-Китаї, 
американська дипломатія зробила 
ряд кроків, спрямованих до того, 
щоб зберегти міжнародну напру
женість у цьому районі земної ку
лі. Одним із таких кроків була 
скликана в столиці Філіппін Ма
нілі конференція, присвячена ство
ренню агресивного воєнного блоку 
в південно-східній Азії (САТО).

Учасники конференції — пред
ставники США, Англії, Франції, 
Австралії, Нової Зеландії, Філіп
пін, Таїланду, Пакистану — під
писали так званий «договір про ко
лективну безпеку», який передба
чає створення в південно-східній 
Азії нового воєнного блоку на чолі 
з США. З допомогою цього дого
вору правлячі кола США сподіва
ються придушити національно-виз
вольний рух в південно-східній 
Азії. В своїх основних рисах ма
нільський договір нагадує горе
звісний «антикомінтернівський 
пакт», створений гітлерівськими 
фашистами і японськими міліта
ристами незадовго до другої світо
вої війни. В американському за
стереженні до манільського дого
вору підкреслюється, що він спря
мований проти «комуністичних» 
країн. Характерною особливістю 
цього договору є також те, що він 
суперечить женевським угодам про 
відновлення миру в Індо-Китаї. 
У договорі говориться, що його 
дія поширюється також на півден
ний В’єтнам, Лаос і Камбоджу, які, 
як відомо, за женевськими угода
ми не можуть брати участі у во-: 
енних угрупованнях.

Підсумки американських дипло
матів і вояччини в південно-схід
ній Азії викликали осудження у 
найбільших державах цього райо
ну. Громадськість основних країн 
південно-східної Азії — Індії, Ін
донезії, Цейлону і Бірми, які від
мовились брати участь у маніль
ській конференції, розглядає дого
вір, укладений в Манілі, як агре
сивний захід, спрямований проти 
інтересів усіх азіатських народів.

С. ІВАНОВ.

Редактор В. МАЛЕНКО.
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Завдання полягає в тому, щоб покін
чити з зневажливим ставленням до пи
тань собівартості продукції, забезпечити 
систематичне зниження собівартості і 
добитись рентабельності кожного підпри
ємства.

Режим економії—метод
соціалістичного

Собівартість продукції — 
основний показник, який ха
рактеризує якість всієї робо
ти підприємства. Зниження 
собівартості досягається шля
хом підвищення продуктив
ності праці, кращого викорис
тання обладнання, економії 

^чтеріалів, сировини, змен
шення накладних і адміні- 
стративно-упраівлінських ви
трат.

За останній час ряд під
приємств Олександрії домог
лись високих економ і чииїх по
казників. До таких, насампе
ред, слід віднести залізнич
но-транспортну контору трес
ту « Олександріявуїгіл ля».
Широке застосування пере
дових методів — водіння ве
ликовагових составів, швид
кісна обробка поїздів, а та
кож економія палива за ра
хунок застосування низько
сортного бурого вугілля доз
волили зберегти з початку 
року півтора мільйона кар
бованців.

Поряд з передовими у нас 
є ще підприємства, які не ви
конують планів, допускають 
ізбитки. Олександрійське бу
дівельно-монтажне управлін
ня довгий час відстає. Тут 
не по-господарському вико
ристовують матеріали, ін
струмент, обладнання, пога
но організовано працю. Вна
слідок собівартість робіт на 
12 процентів перевищує пла
нову.

В тресті «Укрвуглемон- 
таж» не справляються з зав
даннями й інші управління. 
Виникає запитання: доки ке
рівники тресту, зокрема го
ловний інженер т. Власов, бу
дуть займати роль спостері
гачів, миритися з тривалим 
відставанням?

Значні збитки має Димигг- 
ровський трест. Чому вони 
виникають? Візьмемо, на
приклад, будівельне управ
ління, яким керує т. Святець. 
На дільницях немає порядку: 
цеглу возять без контейнерів, 
розвантажують її абияк. То
му частина стінового матеріа
лу псується.

Брак, безконтрольність, 
відсутність боротьби за еко
номію важким тягарем пада
ють на собівартість будівниц
тва. На дільницях є меха
нізми, а між тим 50 про
центів земельних і 80 про
центів штукатурних робіт 
виконується вручну. Через 
неорганізованість простої 
становлять понад 7 тисяч 
людино-годин.

Десять районів завершили річний план хлібоздачі
Колгоспники і механізатори 

Кролевецького району, Сумської 
області, достроково виконали дер
жавний план заготівель і заку

господарювання
Про такий стан добре відо

мо керуючому трестом тов. 
Лаіріонову і головному інже
неру т. Васильєву, але дійо
вих заходів для усунення не
доліків вони не вживають.

Великі резерви зниження 
собівартості продукції є на 
підприємствах тресту «Олек- 
сандріявугілля». Проте наяв
ні можливості не використо
вуються.

Семен івськ и й вугл ерозріз 
оснащений досконалою техні
кою. Та завантажується вона 
далеко не повністю.

Це дається взнаки. Розріз 
не виконав восьмимісячного 
плану ні по видобутку вугіл
ля. ні по вскриші породи.

Або взяти Байдаїиівський 
вуглерозріз. Колектив справ
ляється з державним завдан
ням, відвантажує багато над
планового палива. Однак з 
якісними показниками не га
разд. В результаті здорожан- 
ня тонни видобутого вугілля 
на 1 карбованець 21 копійку 
збитки становлять ротні тисяч 
карбованців.

Причина —аварійність ме
ханізмів, особливо на транс
порті, недовиконання завдан
ня по вскриші, погане пла
нування.

На розрізі не бережуть ма
теріали. Вскришна дільниця 
№ 2 в червні виконала мі
сячний план на 73,9 процен
та, а матеріалів витратила 
проти норми вдвічі більше.

І це невипадково. На під
приємстві не розгорнута на
полеглива боротьба за режим 
економії. Осторонь важливої 
справи стоїть партбюро. Ха
рактерний приклад. 10 ве
ресня тут на робітничих збо
рах обговорювалось питання 
зниження собівартості про
дукції. Секретар парторгані- 
зації т. іМіщенко, як не див
но, не знайшов за потрібне 
'взяти участь в ник.

З таким неправильним, 
зневажливим ставленням до 
питань собівартості продукції 
треба покінчити. Господарни
ки, партійні 1 профспілкові 
організації підприємств зобо
в’язані мобілізувати маси на 
боротьбу за неухильне підви
щення продуктивності праці, 
краще використання техніки, 
рентабельну роботу. Слід 
ширше розгорнути соціаліс
тичне змагання за дострокове 
виконання річного плану, за 
бережливість, щодня (роз’яс
нювати трудящим, що режим 
економії — метод соціаліс
тичного господарювання.

пок зернових культур. Це вже 
десятий районі в області, який 
успішно завершив річний план 
хлібоздачі. (РАТАУ).

По нашій Батьківщині
На Всесоюзній сільськогоспоцарській виставці

Осінні посіви на ділянках
Урожай на багатьох ділянках 

експонатних посівів зернових на 
виставці зібраний. Екскурсантів 
приваблюють ділянки, вкриті гус
тою зеленню озимих культур.

9 вересня на ділянках з озими
ми побували хлібороби 15 облас
тей. Багатьох зацікавили сходи 
рослин з незвичайним червонува
тим відтінком.

—Це озиме жито, одержане 
шляхом вегетативної гібридиза
ції з пшеницею,—пояснює заві
дуюча ділянкою А. Размологова.— 
Абсолютна вата зерна такого жи
та досягав 55 грамів. На вистав
ці ми його висіваємо вперше.

На сусідніх ділянках екскур
санти знайомляться з іншими 
озимими культурами, посіяними 
на виставці вперше,—скловид
ним житом двох сортів, одержа
них таким шляхом вегетативної 
гібридизації. Зерна цих сортів міс

Закінчилися міжнародні 
змагання авіамоделістів
Закінчилися міжнародні това

риські змагання авіамоделістів, що 
проходили на Тушинському аеро
дромі протягом кількох днів. Пер
ше місце зайняла команда Чехо- 
словаччини, друге—команда СРСР, 
третє — команда Угорщини, чет
верте — команда України; п’яте і 
шосте місця поділили команди 
Польщі і Румунії, на сьомому 
місці — команда Німецької Демо
кратичної Республіки, на восьмому 
—команда Болгарії.

Командам і авіамоделістам, які 
добилися найкращих результатів, 
вручені призи.

Укладено перший бетон 
у будинок 

Сталінградсьної ГЕС
5 вересня на будівництві Сталін- 

градської ГЕС проведена заклад
ка будинку гідроелектростанції. 
На площадці відбувся мітинг. У 
ньому взяло участь понад ЗО ти
сяч сталінградців і гідробудів
ників.

О першій годині ЗО хвилин дня до 
котлована підійшов перший авто
самоскид з бетоном. Його привів 
кращий автомобіліст будови Тка- 
ленко. Разом з бетоном у фунда
мент будинку ГЕС укладено ме
моріальну плиту з написом: «5 ве
ресня 1954 року в будинок Ста- 
лінградської ГЕС укладено пер
ший бетон».

12 вересня в Київ прибула гос
тююча в Радянському Союзі на 
запрошення Міністерства культу
ри СРСР делегація діячів культу
ри і мистецтва Індії на чолі з за
ступником міністра охорони здо
ров'я пані М. Чаїндрасекхар.

На Київському аеродромі гостей 
зустрічали визначні діячі мистец
тва і літератури, представники 

тять на три-п’ять процентів біль
ше білка, ніж звичайного жита. 
Добрі сходи ячменю «краснодар-

Москва. Всесоюзна сільсько
господарська виставка. Екскур
санти в павільйоні „Урал" біля 
стенду колгоспу „Заветьі Левина”, 
Шадринського району, Кургансь- 
кої області, де працює лауреат 
Сталінської премії рільник Т. С. 
Мальцев.

Пам'ятник героям 
„Молодої гвардії" 

у Краснодоні
12 вересня в Краснодоні (Во- 

рошиловградська область) від
критий пам’ятник героям-мо- 
лодогвардійцям. На торжество 
прибули делегації з міст і ра
йонів Ворошиловградс ь к о ї, 
Сталінської, Ростовської, Хар
ківської і Дніпропетровської 
областей.

Біля пам'ятника відбувся 
багатотисячний мітинг.

Під звуки Державного гімну 
Української РСР спадає по
кривало. На гранітному поста
менті — бронзова група, що 
зображує молодогвардійців, які 
приносять клятву вірності 
Батьківщині, Комуністичній 
партії. На циліндричній основі 
пам’ятника — бронзовий ком
сомольський значок, зірка Ге
роя Радянського Союзу і на
пис: «ГЕРОЯМ «МОЛОДОЇ 

ГВАРДІЇ» ВІД ЛЕНІНСЬКОЇ 
КОМУНІСТИЧНОЇ СПІЛКИ 

МОЛОДІ УКРАЇНИ».

Трудова перемога будівників 
Камської ГЕС

Колектив будівників Камської 
ГЕС здобув нову трудову пере
могу: достроково виконаний
дев’ятимісячний план будівельно- 
монтажних робіт. Через кілька 
днів перший агрегат Камської 
ГЕС дасть промисловий струм.

Прибуття в Київ делегації діячів культури і мистецтва Індії
громадськості Києва. Вони піднес
ли посланцям багатомільйонного 
індійського народу букети квітів.

Членів делегації вітали міністр 
культури Української РСР К. 3. 
Литвин і народна артистка СРСР 
Є. І. Чавдар.

Із словом-відповіддю виступила 
глава делегації пані М. Чандра- 
секхар. 

ського 22929». Цей «гість» з пів
дня в середній смузі не культи
вується. Але на виставці йото сі
ють і збирають врожаї вже про
тягом чотирьох років.

Ділянки експонатних посівів 
збагатилися шістнадцятьма нови
ми сортами озимих пшениць, які 
раніше не експонувалися тут. 
Шість з них представляють зйо
ми Закавказзя і Середньої Азії, 
десять — новорайоновані сорти 
України і нечорноземної смуги.

Агрономи експонатних посівів 
ознайомили екскурсантів з пер
шими даними біологічного обліку 
врожаю. В перерахунку на гек
тар пшениця сорту «Новоукра- 
їнка-83» дала 83,5 центнера з 
гектара, а «Ерітроспермум-15»— 
75 центперів зерна. Ці показни
ки свідчать про багаті можливос
ті, закладені в кращих сортах 
вітчизняних пшениць, представ
лених на виставці.

(ТАРС).

Пам'яті Яна Райніса
12 вересня радянський народ 

відзначав 25-ті роковини з дня 
смерті латиського народного пое
та Яна Райніса. його пам'яті 
в Москві було присвячене урочис
те засідання, організоване Спіл
кою радянських письменників 
СРСР і Спілкою радянських пись
менників Латвії. Вечір пам’яті 
поета відбувся також в Ризі.

Рада Міністрів Латвійської РСР 
постановила спорудити в Ризі 
пам’ятник Райнісу і присвоїти йо
го ім’я Державному художньому 
театрові і середній школі, в якій 
він учився.

Агрегати Камської ГЕС 
стають до ладу

Хвилюючі дні переживають бу
дівники Камської гідроелектро
станції. Вступив в експлуатацію 
судноплавний шлюз. Підготовлені 
до пуску гідроагрегати ГЕС. Не
давно були успішно проведені ви
пробування першого з них. В кін
ці першої половини вересня ця ма
шина буде включена в сітку «Голо- 
венерго». В останній декаді верес
ня дасть промисловий струм дру
гий агрегат. Розробляється графік 
монтажу третьої машини з тим, 
щоб включити її в сітку в кінці 
цього місяця — на вісім днів ра
ніше строку. Зі жовтня, також ра
ніше строку, заплановано постави
ти під навантаження четвертий 
агрегат.

Поряд з цим ведуться роботи в 
котловані другої черги ГЕС.

Делегація пробуде в Києві кіль
ка днів. Майстри мистецтва Індії 
виступлять з концертами, зустрі
нуться з діячами української ра
дянської культури, ознайомляться 
з визначними місцями столиці 
України.

(РАТАУ).
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Партійне життя

Організаційно-партійна робота
—основа дальших

Комуністи первинних парт- 
організацій колгоспів, радгоспів і 
МТС нашого району наполегливо 
борються за здійснення історич
них рішень Комуністичної пар
тії і Радянського уряду про даль
ше піднесення сільського госпо
дарства, про створення достатку 
сільськогосподарських продуктів в 
нашій країні.

Первинні партійні організації 
району, виконуючи постанову ве
ресневого Пленуму ЦК КПРС, по
ліпшили організаційно-партійну і 
масово-політичну роботу серед 
колгоспників, механізаторів та 
спеціалістів сільського господар
ства.

Звітно-виборні збори, які про
ходять зараз в первинних парт- 
організаціях, сприяють дальшій 
активізації партійних організа
цій, посиленню їх авторитету се
ред трудящих і підвищенню аван
гардної ролі комуністів на вироб
ництві.

Шляхом широко розгорнутої 
критики і самокритики недоліків 
в роботі при обговоренні звітних 
доповідей парторганізації посилю
ють організаційно-партійну та 
партійно-політичну роботу. Це 
допомагає колгоспам, радгоспам і 
МТС успішно вирішувати важли
ві питання, спрямовані на зміц
нення колгоспів.

Непогано працює парторгаїніза- 
ція сільгоспартілі ім. 18 з'їзду 
ВКП(б). Тут комуністи розстав
лені на вирішальних ділянках 
колгоспного виробництва. Кому
ністка, в минулому передова до
ярка, т.. Павлюк Віра зараз пра
цює бригадиром молочно-товарної

ферми. Воїна повсякденно виховує 
молодих доярок, обмінюється з 
ними досвідом своєї роботи. За 
ці роки на фермі виросли передові 
тваринники такі, як т. Розіна, 
яка є учасником Всесоюзної сіль
ськогосподарської виставки, та 
інші.

Сумлінно працюють комуністи 
бригадир кормодобувної бригади 
т. Корпусенко, електрик т. Пав
люк Василь. Останній забезпечив 
безперебійну роботу механізмів, 
які застосовуються при перероб
ці та підготовці грубих кормів 
для худоби.

В парторганізації регулярно 
проводяться збори, на яких обго
ворюються виробничі питання і 
питання посилення масово-полі
тичної роботи серед хліборобів.

Не дивлячись на деякі успіхи, 
тут були викриті також і істот
ні недоліки. На звітно-виборних 
зборах вказувалось, що доручення 
давалися всім комуністам, але по
всякденний контроль за їх вико
нанням був відсутній. Незадовіль
но було організовано навчання 
комуністів.

В первинних парторганізаціях, 
де вже пройшли звітно-виборні 
збори, комуністи звертають особ
ливу увагу на боротьбу з елемен
тами формалізму, які ще мають 
місце в партійній роботі, на по
ліпшення контролю за виконан
ням постанов своїх зборів і рі
шень вищестоящих партійних ор
ганів.

На звітно-виборних зборах в 
парторганізації артілі ім. Енгель
са комуністи справедливо крити-

успіхів
кували секретаря т. Біловербен- 
ка за незадовільну організаційно- 
партійну роботу. Як правило, 
партійні збори проводилися тут 
рідко, без належної підготовки, а 
іноді зривалися. Обговоривши пи
тання і прийнявши рішення, тут 
про виконання його не дбали і 
більшість намічених заходів зали
шилося нездійсненими. Мало вни
кав т. Біловербенко у виробничу 
діяльність правління артілі.

Все це позначилось на госпо
дарських справах. Продуктив
ність тваринництва залишається 
низькою. Надто повільними тем
пами провадиться заготівля кор
мів, будівництво нових і ремонт 
старих тваринницьких примі
щень, зволікається збирання ку
курудзи, соняшника і картоплі.

У відриві від господарських 
завдань, без тісного повсякденно
го зв'язку партійної і господар
ської роботи працював секретар 
парторганізації колгоспу ім. Рози 
Люксембург т. Криворучко.

На звітно-виборних зборах ко
муністи не обрали тт. Біловер- 
бенка і Криворучка секретарями.

Багато недоліків в роботі ви
крили на звітно-виборних зборах 
комуністи парторганізацій радгос
пу «Комінтерн», держкінзаводу, 
колгоспу ім. Леніна (місто) і 
ряду інших.

Звітно-виборні збори показали 
зрослу активність комуністів і 
непримиренність їх до недоліків в 
роботі.

М. ГАСАЄНКО, 
завідуючий оргвідділом рай-

• кому КП України.

Посилюємо антирелігійну пропаганду
Останнім часом члени міського 

відділення Товариства для поши
рення політичних та наукових 
знань стали частіше виступати 
перед трудящими з лекціями на 
антирелігійні і науково-природ
ничі теми. Протягом трьох міся
ців на підприємствах і в устано
вах міста прочитано понад 40 
лекцій на теми: «Релігія —■ во>- 
рог науки і прогресу», «Наука і 
релігія про походження життя на 
землі», «Про походження люди

ни», «Наукове передбачення і 
передсуди» та інші.

Лекції на ці теми підготовлені 
членами Товариства тт. Ники- 
тенко, Шевчуком, Шкатулок), 
Бориком, Кабаковим, Стацен- 
ко та іншими.

Трудящі міста виявляють ве
ликий інтерес до науково-при
родничих знань. По 250—300 
чоловік жителів селищ Перемога 
і Димитрово були присутніми на 
лекціях т. Стаценко — «Наукове

передбачення і передсуди», тов.
Кабакова—«Про походження бу
рого вугілля» та на інших.

Члени Товариства готують ще 
ряд лекцій на атеїстичні теми і 
найближчим часом виступлять з 
ними перед трудящими.

1. ЖИСЛІН, 
відповідальний секретар місь
кого відділення Товариства 
для поширення політичних і 
наукових знань.

Нові КНИГИ

Цінний досвід організаторської 
і політичної роботи на селі

Держполітвидав УРСР випус
тив у світ книгу про досвід робо
ти партійної організації Вінниць
кого району в боротьбі за підне
сення громадського тваринниц
тва*).

Автор кпити — секретар Він
ницького райкому КП України 
М. Слободянюк використав вели
кий фактичний матеріал, який 
розповідає, як колгоспи району 
добилися високої продуктивності 
громадського тваринництва. До
сить сказати, що в середньому по 
району надій молока на фуражну 
корову становив у минулому ро
ці 2572 літри.

Рада Міністрів УРСР і ЦК КП 
України визнали Вінницький ра
йон за станом на 1 травня 1954 р. 
переможцем у соціалістичному 
змаганні районів республіки за 
успішне проведення зимівлі худо
би, високі показники в розвитку 
громадського тваринництва і сво
єчасну підготовку до літнього 
утримання худоби. Вінницькому 
району залишено перехідний Чер
воний прапор Ради Міністрів 
УРСР і ЦК КП України і при
суджена перша грошова премія в 
розмірі 25 тисяч карбованців.

Шлях тваринників району до 
досягнення успіхів у розвитку 
тваринництва і підвищення його 
продуктивності докладно описа
ний автором книги.

Центральне місце в книзі зай
мають питання перебудови апа
рату райкому партії, наближення 
його до колгоспного виробництва 
у відповідності з рішеннями ве
ресневого Пленуму ЦК КПРС.

Великий практичний інтерес 
являє вміщений у книзі матері
ал, що характеризує роботу, яку 
проводить районна парторганіза- 
ція в справі добору, розстановки 
і виховання кадрів. Ферми кол
госпів укомплектовані досвідчени
ми доярками, свинарками, брига
дирами, обліковцями. Після верес
невого Пленуму ЦК КПРС для ро
боти на фермах і в кормодобув-

* ) М. СЛОБОДЯНЮК. «Парт- 
організація району в боротьбі за 
піднесення громадського тварин
ництва». Держполітвидав УРСР, 
Київ,1954 р., 101 стор.

них бригадах направлено ЗО ко
муністів і 80 комсомольців.

Говорячи про роль машинно- 
тракторних станцій у розвитку 
громадського тваринництва, ав
тор розповідає про ту велику ро
боту, яку провели разом з кол
госпниками механізатори Він
ницької і Стрижавської МТС по 
створенню міцної кормової бази, - 
по механізації трудомістких про-; 
цссів на фермах. Навесні 1954 р. 
лише за рахунок масивів, раніше 
зайнятих під малопродуктивними 
багаторічними травами, на площі 
понад 2000 гектарів посіяні ку
курудза, ячмінь, оівес та інші 
культури на корм худобі.

•
Позитивним в книзі є те, ЩО 

автор докладно розповідає про 
численні форми партійно-органі
заційної і масово-політичної ро
боти партійних організацій, яка 
забезпечує господарські успіхи. 
Екскурсії колгоспників у передо
ві артілі і науково-дослідні зак
лади, взаємоперевірки виконання 
договорів на соціалістичне зма
гання, семінари працівників 
ферм, лекції передовиків і спеці
алістів для колгоспників, бесіди 
агітаторів, районна газета і стін
на преса, комсомольеько-крлодіж- 
ні пости на вирішальних ділян
ках виробництва — усі форми і 
методи організаційної і масово-по
літичної роботи підпорядковані 
розв’язанню поставленого парті
єю Завдання по крутому підне
сенню всіх галузей сільськогос
подарського виробництва.

Книга М. Слободянюка, що міс
тить цінний досвід партійно-полі
тичної роботи на селі, являє особ
ливо великий інтерес для пра
цівників сільських райкомів вар
тії, секретарів первинних парт
організацій колгоспів, партгру- 
поргів тваринницьких ферм. Вив
чення і поширення цього досвіду 
допоможе кадрам партійних пра
цівників удосконалювати методи 
партійного керівництва сільським 
господарством, підвищити рівень 
організаторської і. політичної ро
боти партійних організацій на 
селі.

За загальноєвропейську безпеку
ЗО серпня Національні збори 

Франції переважною більшістю 
голосів відкинули паризький до
говір, який передбачає створення 
замкнутого воєнного угруповання 
шести західноєвропейських дер
жав (Франції, Західної Німеччи
ни, Італії, Бельгії, Голландії, 
Люксембургу) у вигляді так зва
ного «європейського оборонного 
співтовариства». Всьому світова 
відомо, що під ширмою цього спів
товариства виношувалися плани, 
спрямовані на відродження ні
мецького мілітаризму, в зв’язку з 
чим виникає пряма загроза життю 
і безпеці європейських народів.

Відхилення Національними збо
рами Франції американського 
плану створення «європейської 
армії» широко коментується в 
міжнародних колах. Всюди це рі
шення розцінюється як політич
ний акт великого' міжнародного 
значення. Наці онально-патріотич- 
ні сили Франції, а разом з ними 

і всі миролюбні народи здобули 
серйозну перемогу в боротьбі за 
мир і міжнародну безпеку.

«Провал планів створення вка
заного воєнного угруповання дер
жав,—говориться в публікованій 
сьогодні Заяві Міністерства Закор
донних Справ СРСР,—й важли
вою подією в політичному житті 
Європи». Цей факт свідчить про 
те, наскільки у Франції усвідом
люють небезпеку, яка зв’язана з 
перетворенням Західної Німеччи
ни в мілітаристську державу, до
ля якої була б в руках німецьких 
реваншистів.

За роки, що минули з часу по
яви па світ пресловутого па
ризького договору про «європей
ську армію», було доведено — і 
Французький народ переконався в 
цьому,—що створюване за указ
кою з Вашінгтона «європейське 
оборонне співтовариство» являло 
загрозу безпеці і незалежності 
французької держави. Коли б 

Франція ратифікувала цей дого
вір, вони втратили б на міжна
родній арені своє законне місце 
великої держави і була б зведена 
до становища однієї з країн— 
учасниць так званої «Малої Євро
пи», в якій пануючу роль відігра
вали б західнонімецькі міліта
ристи.

Всупереч шантажу і погрозам з 
боку міжнародних агресивних кіл, 
французький народ відкинув 
згубний паризький договір, про
явивши в цій боротьбі мужність і 
національну гідність. Чесні патрі
оти Франції рішуче захищають ін
тереси своєї рідної країни як ве
ликої держави. Виступаючи в На
ціональних зборах, найвидатні- 
ший політичний діяч Франції 
Едуард Ерріо говорив: «Щодо ме
не, то я повинен сказати, що вва-. 
жаю європейське оборонне співто
вариство кінцем Франції. ...Тре
ба вишукувати мирне розв’язання 
для спірних питань в Європі і 

підготовити не європейське обо
ронне співтовариство,а іншу Євро
пу, згуртовану і основану на збли
женні з Німеччиною, а також з 
Росією. Європейське оборонне 
співтовариство було б авантюрою. 
Відмовтесь від неї!».

Нема сумніву, що пропозиції, 
висловлені почесним головою На
ціональних зборів Франції, могли 
б бути враховані в ході наради 
чотирьох великих держав, скли
кання якої запропоноване в заяві 
Радянського уряду від 4 серпня. 
Виступ Ерріо в Національних збо
рах прозвучав як вияв волі ши
роких кіл французького народу.

Проте факти останніх днів по
казують, що прихильники ремілі
таризації Західної Німеччини на
магаються ігнорувати волю фран
цузького народу. Даллес зажадав 
термінового скликання Ради Ат
лантичного блоку, давши зрозу
міти, що США добиватимуться 
прямого включення Західної Ні
меччини в цей блок.

Виступаючи 4 вересня по ра
діо, канцлер Аденауер роздратова
ним тоном зробив французьким 

Національним зборам догану за їх 
відмову від ратифікації паризько
го договору і пригрозив, що в ра
зі дальшого опору Франції Бонн 
почне прямі переговори з Англією 
і США про відродження вермахту. 
Іноземна преса повідомляє, що та
кі переговори вже провадяться.

Тим же цілям відродження ні
мецького мілітаризму відповіда
ють і проекти скликання «нара
ди дев’яти держав», що висуваю
ться на Заході, в складі країн— 
учасниць паризького договору, а 
також Англії, Канади і США «для 
обговорення становища, яке ство
рилося в результаті відхилення 
французькими Національними збо
рами договору про європейське 
оборонне співтовариство».

Відродження німецького міліта
ризму і втягнення ремілітаризова
ної Західної Німеччини у воєнне 
угруповання, якою б ширмою ця 
операція не прикривалася, незмір
но збільшило б загрозу нової вій
ни в Європі, а тим самим і загро- 
зу нової світової війни. Народи 
Європи, в тому числі і французь
кий народ, не можуть миритися з
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ДОСТРОКОВО ВИКОНАЄМО 
РІЧНИЙ ПЛАН

Ліквідувати знеосібку у догляді 
за обладнанням

Кілька місяців цех № 1 Бай- 
даківської брикетної фабрики не 
виконує плану. Одною з голов
них причин відставання є пога
не використання діючих потуж
ностей, неякісний ремонт облад
нання.

Дуже часто зданий в експлу
атацію агрегат знову йде в ре
монт. Так було з пресами №К»19, 
20, ЗО. А все це через знеосібку, 
відсутність відповідальності слю
сарів і майстрів за доручену 
справу.

Прес К» 18 був несправний. 
Ми заявили майстру т. Яцупіку 
про необхідність його налагодити.

—Чого від мене вимагаєте? 
Прес крутиться, хай крутиться, 
— відповів він.

Трудомісткі роботи виконуються вручну
На будівництві нової лікарні 

застосовуються різні потужні ме
ханізми. На жаль, далеко не всі 
вони ефективно використовують
ся. Взяти, наприклад, бульдозер 
автотранспортної контори. Півто
ра місяця працює він у нас на 
дільниці. Та користі від цього ма
ло: вийнято ним всього 800 кубо
метрів породи.

Машина більше простоює, ніж 
буває на ходу. І все це через бай
дуже ставлення бульдозериста 
ПІабуніна до своїх обов’язків. Ні
хто його роботи не контролює, не

Про проектно-кошторисну 
документацію

Відомо, що успіх виконання 
плану будівельних робіт, якість 
їх залежить від забезпечення бу
дов проектно-кошторисної доку
ментації. А між тим, дирекція 
(керуючий т. Лебеденко) очевид
но цього не розуміє. На неоднора
зові вимоги дати потрібну доку
ментацію Лебеденко або відмов
чується, або відбувається обіцян
ками.

Будівельне управління, очолю
ване т. Беренштамом, провадить 
значні роботи, але часто через 

цими планами, бо вони знають, 
що нова війна принесла б незмір
но більші жертви, матеріальні і 
людські, ніж минулі війни. Триво
га народів Європи тим більш вип
равдана, що поява атомної, вод
невої та інших видів зброї, забо
роні яких чинять опір вороги ми
ру, зробила б нову війну ще 
більш жахливою і руйнівною.

Не маючи будь-яких серйозних 
аргументів, що виправдували б в 
очах мас небезпечну політику 
відродження німецького міліта
ризму, його прихильники нерідко 
зображають справу так, нібито* 
ремілітаризація Західної Німеччи
ни і втягнення її в той або ін
ший воєнний блок західних дер
жав зміцнять позицію західних 
держав у переговорах з Радян
ським Союзом у німецькому пи
танні. «Проте такі твердження не 
мають під собою ніякого грунту, 
—вказується в заяві МЗС СРСР. 
—Насправді справа стоїть якраз 
навпаки. Ремілітаризація Захід
ної Німеччини і втягнення її в те 
або інше воєнне угруповання

Звернулись до головного інже
нера т. Андрієнка. І в нього, на- 
жаль, підтримки не знайшли.

У нас не дотримуються плано
во-запобіжного ремонту. До того 
ж ремонтні дні організовано пога
но. Чимало часу йде на підготов
ку, розстановку людей, розшуки 
потрібного матеріалу та інстру
менту.

Якщо в цеху по-справжньому 
візьмуться за зміцнення виробни
чої і технологічної дисципліни, 
ліквідують знеосібку, то ми подо
лаємо відставання, будемо працю
вати ритмічно, щодня виконувати 
план.

1. РОМАНЕЦЬ, 
пресувальник цеху № 1 Бай- 
даківської брикетної фабрики.

дає завдання, не цікавиться, що 
ним зроблено за день.

1 ось результати —трудоміст
кі роботи виконуються вручну, 
зривається графік, збільшується 
собівартість будівництва.

Будівельники прагнуть неу
хильно підвищувати продуктив
ність праці, виконати свої соціа
лістичні зобов'язання, а праців
ники автотранспортної контори в 
цьому не подають нам належної 
допомоги.

А. ТИХАНСЬКИЙ, 
робітник будівельного управ
ління Дністровського тресту.

відсутність необхідної документа
ції зволікаються строки здачі 
об’єктів в експлуатацію.

Затримується передача техніч
ної документації і іншим буді
вельним управлінням Димитров
ського тресту.

З таким неправильним чинов
ницьким ставленням Лебеденка до 
потреб будов треба покінчити.

В. ГЛАДЕНКО, 
інженер Олександрійського від
ділення промбанку.

створюють непереборні перешко
ди для об’єднання Німеччини і, 
значить, роблять неможливим до
сягнення відповідної договореності 
в німецькому питанні».

Звідси з усією незаперечністю 
випливає, що в разі ремілітари
зації Західної Німеччини і вклю
чення її у воєнний блок західних 
держав німецька нація залишила
ся б розірваної на дві частини 
на невизначно довгий строк, що 
само по собі створювало б небез
печне становище для справи миру 
в Європі і суперечило б природ
ним прагненням німецького на
роду до національного об’єд
нання.

В цьому зв'язку доречно на
гадати, що далекоглядні політич
ні діячі, яким дорогі інтереси сво
єї нації, справа миру і безпеки, 
справедливо називають «євро
пейське оборонне співтовариство» 
шляхом до війни.

Прихильники миру протистав
лять вперто протягуваним аме
риканською дипломатією проек
там створення відособлених во

Високі показники
Колгоспники і механізатори 

артілі ім. Леніна (Протопопівка) 
успішно завершили сівбу озимих. 
85 гектарів посіяно за методом 
дослідника-новатора Т. С. Мальце- 
ва. Попередником було просо. Спо
чатку трактористи бригади т. Ла- 
новчука провели лущення на 
глибину 8 сантиметрів і там по
сіяли озіпгу пшеницю.

В тісній співдружності з кол
госпниками механізатори широ
ко розгорнули підняття зябу. 
Кращих показників на оранці до
бивається Андрій Кашпуровський. 
Він виорює за зміну по 10—12 
гектарів при нормі 8.

г. логвинов,
диспетчер Користівської МТС.

Завершили збирання 
соняшника

Вчасно і без втрат провести 
збирання пізніх культур — таке 
завдання поставили перед собою 
колгоспники артілі ім. 18 з’їзду 
ВКП (б). Своє слово вони підкріп
люють ділом.

13 вересня в колгоспі закінче
но збирання соняшника на площі 
120 гектарів. На цій роботі особ
ливо відзначився комбайновий 
агрегат Петра ІІадточого. За ро
бочий день він збирав по 12—116 
гектарів соняшника при відмінній 
якості роботи.

Зараз колгоспники широким 
фронтом розгорнули збирання ку
курудзи з тим, щоб до 18 верес
ня повністю .закінчити її зби
рання.

В. МЕТКИЙ,
КОЛГОСПНИК.

Високі заробітки 
механізаторів

У РовенськІй області завдяки 
впровадженню нової системи оп
лати праці механізаторів, значно* 
підвищилися їх заробітки. Так, 
бригадирові тракторної бригади 
Шпанівської МТС т. Школі з по
чатку польових робіт нараховано
I. 646 трудоднів. Він заробив
II. 520 карбованців і більше 3 тонн 
хліба. Комбайнер т. Рудницький, 
який зібрав за сезон в обслужу
ваному колгоспі 502 гектари зер
нових, одержав 2.870 карбованців 
і понад 2 тонни зерна. Близько 
однієї тонни хліба і 3.240 карбо
ванців заробив тракторист т. Си- 
ськов.

(РАТАУ).

єнних угруповань держав план 
проведення іншої політики, яка 
відповідала б інтересам миру і 
безпеки в Європі,—план гаран
тування загальноєвропейської без
пеки.

Інтереси безпеки Європи, як й 
інтереси німецького народу, під
креслюється в заяві МЗС СРСР, 
вимагають того, щоб німецьке 
питання було розв’язане на осно
ві створення єдиної, миролюбної 
і демократичної німецької держа
ви, як це передбачено відповід
ними угодами держав. Не можна 
сказати, що можливості для до
сягнення угоди по німецькій 
проблемі вже 'вичерпані. Саме 
враховуючи цю обставину, Радян
ський уряд запропонував урядам 
Франції, Англії і США скликати 
у серпні — вересні цього року 
нову нараду чотирьох держав і 
розглянути на ній німецьке пи
тання, на що від урядів трьох 
держав досі ще не надійшло від
повіді.

Розв’язання німецького пи
тання на основі національного

Антимеханізаторські настрої
Ще па початку липня ко

лишній механік по комбайнах 
Користівської МТС т. Гуральник 
з групою комбайнерів відвідали 
Бобринецьку МТС. Ознайомив
шись з досвідом роботи передово
го комбайнера цієї МТС Героя Со
ціалістичної Праці т. Бойка та 
переустаткуванням зернових ком
байнів для збирання кукурудзи 
за його методом, ця група механі
заторів повернулась в свою ма
шинно-тракторну станцію.

Незабаром вони взялися за ви
готовлення рекомендованих т.Бой
ком відповідних деталей для пере
обладнання комбайнів. Але із за
планованих 11 комбайнів жодного 
не переустаткували, тому що про 
добрий почин в Користівській 
МТС скоро забули.

На початку збиральних робіт і 
тепер МТС не включила жодного 
комбайна на збирання кукурудзи, 
хоча за договором МТС повинна 
зібрати в колгоспах 2005 гекта
рів. З 28 комбайнів лише 17 ви
користовуються на збиранні со
няшника, а решта простоює в 
колгоспах і на подвір’ї МТС.

В артілі ім. Калініна, наприк
лад, колгоспники вручну вила
мали качани на 105 гектарах, 
але бадилля, що залишилося на 
полі, тут косять лише дві жни
варки, які не забезпечують його 
вчасного збирання.

Колгоспники першої рільничої 
бригади артілі ім. Енгельса ви
ламали качани на площі 60 гек
тарів. Бадилля планували зібрати 
комбайном і в подрібненому ста

Ровенська область. Буряківнича ланка сільгоспартілі ім. 
Жданова, Ровенського району, очолювана О. Ю Лонюк, приступи
ла до збирання цукрових буряків.

На знімку: збирання цукрових буряків у колгоспі ім. Жда
нова. На передньому плані—ланкова Ольга Юхимівна Лонюк.

Фото А. Платонова. Прескліше РАТАУ.

возз’єднання Німеччини на миро
любних і демократичних пачалах 
відповідало б інтересам безпеки 
всіх європейських держав, в тому 
числі і Франції, доля якої як ве
ликої держави невіддільна від до
лі Європи в цілому. Тільки мир
ний розвиток Європи з створен
ням єдиної і миролюбної Німеч
чини забезпечує для Франції гід
не місце великої держави серед 
інших 'великих держав. Радян
ський Союз стояв і стоїть за 
сильну і незалежну Францію, бо* 
тільки така Франція є важливим 
фактором підтримання миру в 
Європі і в усьому світі.

Як показує досвід, найважли
віші проблеми миру і безпеки В' 
Європі не можуть бути позитив
но розв’язані на сепаратних, 
вузькогрупових «парадах», де 
-обговорюються питання створен
ня воєнних угруповань і вишуку
ються шляхи переозброєння мілі
таристської Західної Німеччини. 
Мир і безпека народів можуть бу
ти гарантовані лише шляхом про
ведення такої політики, яка ви

ні силосувати. Проте комбайна 
дирекція МТС до цього часу не 
надіслала, а цінний корм стоїть 
на пні. Замість того, щоб включи
ти на косовицю стебел кукурудзи 
сінокосарки та жниварки, голова 
правління т. Шейко розпорядився 
косити вручну. На цій роботі що
дня зайнято 20—25 колгоспни
ків. Через це збирання соняшни
ка, цукрових буряків та картоп
лі зволікається.

Не кращий стан із збиранням 
пізніх культур і в зоні діяльності 
Олександрійської МТС.

Поруч з машинно-тракторною 
станцією розташований колгосп 
ім. Хрущова. Тут виростили непо
ганий урожай кукурудзи, але зби
рати її розпочали лише ■ три дні 
тому. Директор МТС т. Байда що
дня обіцяв надіслати сюди ком
байн для скошування кукурудзи, 
проте в колгоспі його й досі 
немає.

Зволікається збирання куку
рудзи в цьому колгоспі і вручну. 
Так, 12 і 13 вересня працюва
ло на цій роботі всього по 15— 
20 колгоспників в кожній брига
ді, жаток на скошування бадил
ля кукурудзи зовсім не включили. 
Голова артілі т. Тараненко вва
жає, що поспішати нічого.

Такий стан далі терпіти не 
можна. Директор Користівської 
МТС т. Жук, Олександрійської— 
т. Байда зобов’язані так органі
зувати ро’бо'ту, щоб якнайшвидше 
і без втрат зібрати кукурудзу та 
інші пізні культури.

В. МАКОВЕЦЬКИЙ.

ходить з принципів міжнародноі- 
го співробітництва і мирного 
співіснування різних соціальних 
систем.

Результати Женевської нара
ди, яка внесла важливий вклад у 
справу ослаблення міжнародної 
напруженості, переконливо свід
чать, що при наявності справж
нього бажання заінтересованих 
держав є можливості для досяг
нення договореності по неурегу
льованих проблемах, яка б відпо
відала інтересам зміцнення миру.

«Щодо Радянського Союзу,— 
говориться в Заяві Міністерства 
Закордонних Справ СРСР,—то 
він і далі робитиме все можливе 
для досягнення угод по нерозв’я
заних міжнародних проблемах, у 
тому числі в питанні про* Німеч
чину, про систему колективної 
безпеки в Європі, про заборону 
атомної і водневої зброї і скоро
чення озброєнь держав, для даль
шого ослаблення міжнародної на
пруженості».

(Передова «Правдьі» за 10 
вересня).
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Школа в новому 
навчальному році

Перетворюються в життя ди
рективи XIX з’їзду КПРС: здійс
нюється перехід до загальної се
редньої освіти в нашій країні, 
запроваджується політехнічне 
навчання. Все це' підпорядковано 
одній меті: виховати молоде по
коління всебічно розвиненим і 
культурним, повноцінним будів
ником комуністичного суспіль
ства.

Піклування партії і уряду вид
но в житті кожної школи нашо
го міста. Взяти хоча б середню 
школу № 10. До початку занять 
приміщення її добре відремонто
ване. Школа повністю укомплек
тована педагогічними кадрами, в 
достатній кількості забезпечена 
зошитами і необхідними підру4" 
виками.

Першого вересня її світлі, 
просторі класи заповнила гомінка 
й весела дітвора. Навчання в 
школі почалось за новими програ
мами, виданими Міністерством 
освіти Української РСР, відповід
но до директив XIX з’їзду партії.

Впроваджуючи елементи полі
технізації, дирекція школи (ди
ректор т. Москаленко) намітила 
відкрити на базі місцевих під
приємств слюсарну, столярну та 
електротехнічну майстерні. Допо
могу школі в обладнанні їх зо
бов’язалися подати батьки, а та
кож шефи — будівельне управ
ління тресту «Олександріявугіл- 
ля» (начальник т. Беренштам).

'Збільшена кількість практич
них лабораторних робіт та ек
скурсій, які реалізуються. До по
чатку навчального року відре
монтовано і поповнено учбове 
приладдя. В школі серед учнів 
оголошено конкурс на виготов
лення кращого приладу для уна
очнення викладання.

На введених годинах праці в 
п’ятих класах учні працюють на 
пришкільних ділянках, а з облад
нанням майстерень перейдуть 
працювати туди.

Вся робота школи спланована 
і календарйзоівана. Річний опера
тивний план роботи затвердже
ний педагогічною радою ще до по
чатку навчального, року. Складе

Листи з столиці Радянської України

Телевізійний центр у Києві
На сцені розгортається дія за

хоплюючого спектаклю Кримсько
го драматичного театру імені Горь- 
кого — «Фортеця на Волзі». Гля
дачі з неослабною увагою сте
жать за ходом п’єси, яка ярко 
відображає героїчну оборону Аст
рахані під керівництвом незабут
нього Сергія Мироновича Кірова.

Але це відбувається не в театрі 
і не в кіно. Глядачі зручно влаш
тувалися у себе вдома — перед 
екраном телевізора.

П’ять років тому в Києві почало
ся будівництво телевізійного цент
ра. Незабаром їв небо піднялась 
величезна ажурна вишка. Побли
зу неї виріс красивий багатоповер
ховий будинок, де встановлена 
найновіша вітчизняна апаратура і 
устаткована велика студія телеба
чення.

Тепер передачі київської студії 
телебачення користуються великою 
популярністю не тільки на Украї
ні. їх добре приймають власники 

но календарні плани роботи вчи
телів, класних керівників і ке
рівників гуртків, сталий розклад 
уроків, графіки роботи педагогіч
ної ради, методичних комісій, від
критих уроків, взаємовідвідунан- 
ня і т. д.

До послуг вчителів обладнаний 
педагогічний кабінет, де концент
рується кращий досвід майстрів 
педагогічної справи і де працю
ють предметні комісії. Викладачі 
мають можливість обмінятися тут 
своїм досвідом роботи.

В школі почали працювати різ
ні гуртки. Багато школярів вия
вило бажання брати участь в 
гуртках: хоровому, музичному, 
юннатів, юнкорів, «умілі руки», 
літературних—російських і укра
їнських для старших і молодших 
класів, фізкультурному з різними 
секціями, краєзнавчому.

Організовується батьківський 
лекторій, де будуть читатись лек
ції на різні педагогічні теми, а 
саме: «Класики марксизму-лені
нізму про комуністичне вихован
ня дітей», «Методи морального 
впливу на дітей», «Правила для 
учнів» і завдання сім’ї» та інші.

Зараз в школі йде підготовка 
до відзначення 50-річчя з дня на
родження відомого радянського 
письменника Миколи Олексійови
ча Острівського, що минає 29 
вересня. Готується літературно- 
художній монтаж, присвячений 
великому письменнику, та чи
тацька конференція за його тво
рами.

Налагоджується робота піонер
ської організації. Зараз проходять 
вибори в загонах. Комітет комсо
мольської організації виділив за
гонових вожатих з числа кращих 
комсомольців. Днями мають від
бутися загальношкільні комсо
мольські збори, які обговорять 
організаційні питання і вироблять 
план своєї роботи.

Всі заходи, що проводяться в 
школі, висвітлюються і популя
ризуються в загальношкільній та 
класних стінних газетах, які по
чали регулярно виходити.

Владислав ЖУРАВСЬКИЙ.
Селище Перемога.

телевізорів і в Білоруській і в 
Молдавській РСР.

Безперервно зростає число ра- 
діоглядачів. Кияни придбали вже 
понад двадцять тисяч телевізійних 
приймачів. Багато їх встановлено 
у Чернігівській, Полтавській, Ро- 
венській, Вінницькій та інших об
ластях республіки. Все в більшій 
кількості надходять у продаж не 
тільки Московські, Ленінградські і 
Воронезькі телевізори. Масове їх 
виробництво налагодив і Київський 
завод радіоапаратури.

Коли спускаються сутінки, голу
бим світлом спалахують екрани 
телевізорів і сотні тисяч трудівни
ків міст і сіл України дивляться 
театральні постановки, докумен
тальні і художні кінофільми, слу
хають концерти майстрів мис
тецтв, виступи видатних діячів на
уки, знатних людей промисловості 
і сільського господарства.

В дні святкування 300-річчя воз
з’єднання України з Росією сто

Номандна 
першість 

світу з шахів
АМСТЕРДАМ. 7 вересня відбу

лося догравання відкладених пар
тій, яке уточнило становище 
команд в усіх півфінальних групах. 
Перша група: СРСР—8 очок а 8, 
Голландія—5,5, Австрія і Ісландія 
—по 4,5, Фінляндія—1, Греція— 
0,5.

Друга група: Болгарія і Чехо- 
словаччина — по 6 з 8, Арген- 
тіна і Канада — 5, Італія — 1,5, 
Ірландія — 0,5.

Третя група: Швеція—8,5 з 12, 
Франція — 6 і одна партія відкла
дена, Норвегія — 5,5 і одна пар
тія відкладена, Югославія — 5 з 
8, Ізраїль — 4,5 з 8, Данія — 3,5 
з 8, область Саар — 2 з 12.

Четверта група: Угорщина — 10 
з 12, Бельгія — 6,5 з 12, Західна 
Німеччина — 6 з 8, Колумбія — 
6 з 12, Англія — 4 з 8, Швейца
рія — 2,5 з 8 і Люксембург — 1 
з 12.

Увечері 7 вересня грався тре
тій тур. Команда Радянського Со
юзу зустрілася з шахістами Ав
стрії. Грають такі партії: Смислов 
—Робач, Бені — Бронштейн, Ко
реє — Прамесхубер, Локвенч — 
Геллер.

У третьому турі радянска 
команда грала з шахістами Ав
стрії, які провели матч з вели
ким напруженням і вчинили сер
йозний опір.

Смислов виграв у Робача, Керес 
—у Прамесхубера. Партії Бені— 
Бронштейн і Локвенч — Геллер 
закінчилися внічию.

Таким чином, матч виграла 
команда СРСР з рахунком 3 : 1.

Після трьох турів радянські ша
хісти лідирують у своїй півфі
нальній групі, маючи 11 очок з 12.

АМСТЕРДАМ. 9 вересня відбув
ся черговий тур в усіх півфіналь
них групах.

Команда СРСР грала з гол
ландськими шахістами. Ця зуст
річ була в центрі уваги численних 
глядачів. На першій дошці зу
стрілися старі противники — чем
піон світу Ботвинник і екс-чемпі
он Ейве. На 29 ході партія закін
чилася внічию на пропозицію Бот- 
винника.

В партії Доннер—Смислов та
кож був розіграний захист Німцо- 
вича, але боротьба проходила 
більш спокійно. Смислову вдало
ся дістати трохи кращих ендшпіль. 
Але після точної гри таїландсько
го майстра противники погодили
ся на нічию.

Бронштейн у партії проти Корт- 
лівера добився перемоги на 33 
ході.

Спокійним варіантом у староін
дійському захисті була почата 
партія Прінс — Котов. Незважа
ючи на винахідливий захист Ко- 
това, партія відкладена у про
грашному для нього становищі.

11 вересня — останній тур в 
усіх півфінальних групах.

лиця Батьківщини—Москва під
несла орденоносному Києву цінний 
подарунок — телевізійну пересув
ку. Як і в Москві і Ленінграді, во
на дає можливість вести передачу 
не тільки із студії телевізійного 
центра, але й безпосередньо з те
атрів і парків, з площ і стадіонів. 
Телевізійна пересувка використо
вується для трансляції народних 
торжеств, урочистих зборів трудя
щих, для показу цікавих подій на 
фабриках і заводах, у колгоспах, 
радгоспах, МТС.

Творча думка радянських уче
них успішно працює над дальшим 
удосконаленням техніки телебачен
ня. Уже близько той час, коли ра- 
діоглядачі побачать і кольорові 
телевізійні передачі.

К. ЄВГЕНОВ.
(Кар. РАТАУ).

м. Київ.

В Корейській Народно-Демократичній Республіці зразу ж 
після укладення перемир'я розгорнулись великі роботи по відбу
дові шляхів і мостів. Недавно був відбудований автошляховий 
міст через ріку Тедонган в Пхеньяні. В спорудженні моста брали 
участь китайські спеціалісти і робітники.

На знімку: загальний вигляд відбудованого моста.

Урочисті збори в Пхеньяні
ПХЕНЬЯН. (ТАРС). ю верес

ня в Пхеньяні відбулися скликані 
з ініціативи ЦК Єдиного демо
кратичного' Вітчизняного фронту 
Кореї (ЄДВФ) урочисті збори, 
присвячені проводам частин ки
тайських народних добровольців, 
що евакуюються. На зборах бу
ли присутні заступник голови 
кабінету міністрів КНДР, мі
ністр національної оборони віце- 
маршал Цой Єн Ген, заступники 
голови кабінету міністрів Пак- 
Ча>н Ок, Кім Ір, Цой Чан Ік і 
Хои Мен Хі, представник коман
дування китайських народних 
добровольців генерал Ван Юн- 
жуй, члени дипломатичного кор
пусу.

З промовою від імені ЦК ЄДВФ

Заява
ДЕЛІ. (ТАРС). Як передає де

лійське радіо, прем’єр-міністр Ін
дії Неру, виступаючи на снідан
ку, влаштованому на його честь 
організацією журналістів у Делі, 
заявив, що воєнний пакт, підпи
саний у Манілі, «загрожує спра
ві миру», бо «були прийняті пев
ні рішення в основному при учас
ті неазіатських країн». Неру вка
зав на безглуздість таїнню ста
новища, коли «одні країни об’єд
нуються для захисту інших кра-

Наслідки землетрусу в Алжірі
ПАРИЖ. (ТАРС). За повідом

ленням паризької преси, в резуль
таті сильного землетрусу в райо
ні міста Орлеанвіль (Алжір), за 
неповними даними, загинула ти
сяча чоловік. Багато жителів 
цього району поранено; десятки 
тисяч лишилися без притулку.

Як повідомляє газета «Юмані- 
те», комуністична група Націо
нальних зборів внесла проект ре
золюції, який пропонує урядові 
відкрити перший кредит в сумі 
2 мільярдів франків для подання

Футбольні змагання на першість центральної 
ради спортивного товариства „Шахтар”

10 вересня в м. Кадіївці, Воро- 
шиловградської області, почали
ся футбольні змагання на пер
шість центральної ради добро
вільного спортивного товариства 
«Шахтар».

У змаганнях беруть участь фут
больні команди-одноклубники міст: 
Сталімо, Ворошиловграда, Моло
това, Свердловська, Тули, Олек
сандрії, республіканської ради 
ДСТ «Шахтар» Грузії, Підмосков
ного басейну та ін. 

виступив Цой Чан Ік. Він відзна
чив, що участь частин китай
ських народних добровольців у 
війні проти американських агре
сорів, які робили замах на сво
боду і незалежність Кореї і на 
безпеку КНР, була вкладом у 
справу захисту миру на Далеко
му Сході і в усьому світі. Цой 
Чан Ік побажав китайським на
родним добровольцям нових ус
піхів по поверненні на батьків
щину в будівництві демократич
ного Китаю.

Після урочистих зборів відбув
ся прийом, влаштований мініс
терством національної оборони 
КНДР на честь від’їжджаючих на 
батьківщину частин китайських 
народних добровольців.

Неру
їй, які на повний голос заяв
ляють, що вони не хочуть цього 
захисту. Проте їм кажуть, що їх 
все ж захищатимуть».

Тепер, продовжував Перу, коли 
широкі маси скрізь хочуть миру, 
всякий крок, який може змінити 
ці настрої, здається нам дуже 
сумним.

Неру заявив, що, на його дум
ку, підписаний договір не може 
сприяти зміцненню безпеки.

допомоги потерпілим від земле
трусу. В зв’язку з тим, що парла
мент розпущений па канікули, 
депутат-комуніст Раймон Гюйо 
надіслав голові ради міністрів 
лист, в якому просить його взя
ти до уваги пропозицію комуніс
тичної групи Національних збо
рів.

Секретаріат Загальної конфе
дерації праці (ЗКП) оголосив кам
панію по збиранню коштів серед 
Французьких трудящих у фонд 
допомоги потерпілим від земле
трусу.

Відбулися перші зустрічі спорт
сменів.

Олександрійська команда «Шах
тар» 11 вересня зустрілася з фут
болістами м. Сталімо. Гра закін
чилась з рахунком 1:1.

12 вересня олександрійці змага
лися з ворошиловградцями. Пере
могу одержали олександрійські 
футболісти з рахункам 1 : 0.

Змагання тривають.

Редактор В. МАЛЕНКО.
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Рік видання ХХУІ-й

Стінна преса—це велика сила в руках 
партійних організацій. Щоб використати 
цю силу в повній мірі, необхідно повсяк
денно спрямовувати її, керувати нею.

Посилити партійне керівництво 
стінними газетами

Радянська преса відіграє 
велику роль їв громадсько- 
політичному житті радянсько
го народу. Воїна несе в маси 
ївсепереімагаючі ідеї марисиз- 
му-ленінізму, виступає не 
тільки пропагандистом і агі
татором, а й організатором 
мас на боротьбу іза перемогу 
комунізму. У цій боротьбі 
наша преса є могутнім засо
бом піднесення творчої ак
тивності 1 самодіяльності мас.

В системі нашої преси ве
лике значення відіграють 
стінні газети. Вони видають
ся на підприємствах, в кол
госпах, іМТС, радгоспах, в 
установах, школах. В роботі 
стіннівок бере участь велика 
кількість робітників, колгосп
ників та інтелігенції, де вони 
розповідають про свій досвід 
роботи, діляться думками, 
виступають з критичними за
уваженнями.

За останній час більшість 
редколегій поліпшила свою 
роботу. Стінгазети стали' 
більш ЗМІСТОВНИМИ', ідейно- 
спрямозаиіішими, зросла й 
активність робселькоріїв.

Великою популярністю у 
колгоспників користується 
стінгазета протопопівської 
сільгоспартілі їм. Леніна «За 
урожай» (редактор т. Трофи- 
мович). В цьому році тут ви
пущено 13 загальноколгосп- 
них стінгазет, близько ста 
польових і 19 сатиричних га
зет.

Редколегія створила нав
коло стінгазети сількорів
ський актив 1 за його допо
могою широко висвітлює тру
дові успіхи колгоспників, вис
тупає проти недоліків в робо
ті колгоспу, бригад, ферм, 
гостро бичує ледарів 1 брако
робів, Вміщувані в газеті ма
теріали змістовні, цікаві.

Партійна організація кол
госпу і редколегія постійно 
дбають про роботу з активом. 
Вони щомісяця проводять се
мінари з сількорами, на яких 
спрямовують їх роботу.

Активним помічником парт- 
організації в боротьбі за ус
пішне проведення сільсько
господарських робіт, підви
щення продуктивності тва
ринництва і розвиток інших 
галузей колгоспного вироб
ництва з’являється стінна га
зета колгоспу їм, 18 парт- 
конференції «Зоря» (редак
тор т. Чернов).

■Редколегія вдумливо пла
нує ножний номер стіннівки, 
залучає до участі в газеті пе
редовиків виробництва, спе

ціалістів сільського господар
ства, сільську інтелігенцію. 
Систематично виходить тут і 
гумористична газета, в якій 
критикуються бюрократи і ті, 
хто несумлінно ставиться до 
праці.

Непогано налагоджено ви
пуск стінгазети в колгоспах 
їм. іКарла Маркса, «Шлях до 
комунізму» та інших.

Разом з тим слід відзна
чити, що в ряді партійних ор
ганізацій низовій пресі не 
приділяється належної уваги, 
■мають місце факти принижен
ня ролі стінгазети.

Незадовільно працює ред
колегія стінгазети «Вперед» 
(с. Недогарки). Стовпці цієї 
газети ізаіповнюються, як пра
вило, великими, імалоомістов- 
ними статтями, з яких важ
ко довідатись про роботу 
бригад, ферм, окремих ла
нок. Критика і самокритика 
недоліків розгорнуті слабо. 
Тут були випадки грубого за
тиску критики. Так, в одному 
з номерів газети критикува
лася за погану роботу доярка 
Сорокун Марія. Дізнавшись 
про це, вона зірвала газету і 
знищила її.

Слід було сподіватися, що 
партійна організація і прав
ління колгоспу ім. 12-річчя 
Жовтня вживуть відповідні 
заходи з тим, щоб приборка
ти хулігана, але цього не ста
лося.

Не можна миритися і з 
фактами, коли, в окремих 
колгоспах стінгазети зовсім 
не випускаються. Так. їв кол
госпі їм. Хрущова в цьому 
році не випущено жодного 
номера стінгазети. 'Комуніст 
т. Кондус, якому доручено 
редагувати стінгазету, пар
тійного доручення не вико
нує, а партійна організація 
1 її секретар т. Маменко ми
ряться в цим.

Повсякденне партійне ке
рівництво було і залишається 
джерелом сили стінної преси 
1 неодмінною умовою плодо
творної роботи редколегії.

Керувати роботою стінга
зети — значить підібрати в 
редколегію політично зрілих, 
здібних людей, які люблять 
стінгазету, постійно допома
гати в роботі, спрямовувати 
її роботу, підтримувати кри
тичні виступи 1 тим самим 
підвищувати дійовість стін
нівок.

Посилення партійного ке
рівництва газетами — голов
не в підвищенні їх ролі в 
ідейно-політичному вихованні 
імас.

------------------ -----------------------

Збірник Творів В. І. Леніна
Державне видавництво полі

тичної літератури (Москва) ви
пустило в ©віт збірник, до 
якого ввійшли основні Твори

В. І. Леніна про союз робітни
чого класу і селянства. Збірник 
виданий масовий тиражем.

(РАТАУ).

Відповіді В. Л4. Молотова
на запитання головного редактора 

японської газети „Цюбу Ніппон сімбун“ 
п. Міцуру Судзукі

Головному редакторові газети'' „Цюбу Ніппон сімбун"
п. МІЦУРУ

Шановний пане М. Судзукі,
одержав Ваш лист, який містить запитання, 

що стосуються радянсько-японських відносин.
Відповідно до висловленого Вами побажання 

відповідаю на ці запитання.
1. «Про укладення пакту про нейтралітет 

або пакту про ненапад між Японією і СРСР.
Після Женевської наради настрій світової 

громадської думки посилюється на користь 
якнайшвидшого встановлення співіснування 
Сходу з Заходом. Японський народ, крім мізер
ної меншості, звичайно, також не бажає бути 
у ворожих відносинах з СРСР або вступити 
знову в такі відносини з ним.

У цьому зв'язку, якою є в даний час Ваша 
думка про можливість укладення пакту про 
нейтралітет або пакту про ненапад між Япо
нією і СРСР?»

Відповідь. Як відомо, Радянський Уряд у 
своїх відносинах з іншими країнами виходить 
з визнання принципу мирного1 співіснування 
держав, які мають різний суспільний лад, і з 
того, що по неврегульоівамих міжнародних про
блемах можуть бути досягнуті погоджені рі
шення, якщо до цього прагнуть заінтересовані 
■сторони. Радянські люди переконані, що така 
політика відповідає інтересам не тільки народів 
Радянського Союзу, але й інтересам народів ін
ших країн, які прагнуть до зменшення міжна
родної напруженості і зміцнення миру.

Радянський Союз послідовно проводить полі
тику миру і прагне до розвитку нормальних 
відносин з усіма державами, які з свого боку 
прагнуть підтримувати такі ж відносини з СРСР. 
Він додержується такої ж політики і щодо Япо
нії, з якою досі нормальних відносин немає, хоч 
питання про врегулювання цих відносин уже 
назріло. Зрозуміло, що розв'язання цього зав
дання дозволило б розглянути конкретні питан
ня відносин між СРСР і Японією.

2. «Про відновлення нормальних відносин 
між Японією і СРСР.

Незважаючи на те, що минуло вже 9 років 
після закінчення другої світової війни і що, 
особливо' після Женевської наради, посилюється 
бажання народів багатьох країн відновити мир
не співіснування Сходу 'із Заходом, нормальні 
відносини між Японією і СРСР ще не віднов
лені.

Відчуваючи глибокий жаль у зв’язку з ука
заним становищем, я хочу знати Вашу думку 
про те, які перешкоди заважають тепер віднов
ленню нормальних відносин між обома краї
нами? »

Відповідь. Головною перешкодою, яка за
важає відновленню нормальних відносин між 
обома країнами, є, на мою думку, те, що певні 
кола Японії слідують диктатові пануючих кіл 
СПІА, які прагнуть вдержати Японію в станови
щі залежної країни. Японія, зрозуміло, не мо
же довго залишатись на такому становищі на- 
півокупованої країни.

Щодо Радянського Союзу, то він висловлює 
готовність до того, щоб нормалізувати відноси
ни з Японією, маючи на увазі, що з боку Япо
нії буде виявлена така ж готовність.

3. «Про розвиток торгівлі між Японією 
і СРСР.

Я вважаю, що існування торговельних зв'яз
ків між сусідніми країнами, а також якнай-

«Цюбу Ніппон сімбун» є впливовою японською 
газетою, яка видається в одному з найбільших 
промислових центрів Японії м. Нагоя загальним 
тиражем понад 2 мільйони примірників.

СУДЗУКІ
більше поширення масштабів такої торгівлі є 
природним явищем, а, значить, і неминучим ба
жанням японського і радянського народів.

Як Ви гадаєте, яким конкретним шляхом мож
на розвивати торгівлю між Японією і СРСР?»

Відповідь. СРСР стоїть за розвиток торговель
них відносин з Японією на взаємновигідних умо
вах, бо це відповідає інтересам народів обох 
країн. Це підтверджується і практикою, коли 
між СРСР і Японією мали місце широкі торго
вельні зв’язки, іцо давало немалі вигоди для 
обох країн. Слід відмітити, що наявні можли
вості до розвитку торгівлі між СРСР і Японією 
далеко не використовуються.

Конкретними заходами в цих цілях могли б 
бути більш часті зустрічі заінтересованих в ра
дянсько-японській торгівлі осіб і делегацій. 
Можна було б обговорити і питання про те, 
щоб СРСР і Японія обмінялись офіціальними 
торговельними місіями на умовах рівноправнос
ті і взаємності.

4. «Про переозброєння Японії.
Японський народ не бажає зниження свого 

життєвого рівня в результаті переозброєння 
або збільшення збройних сил. Проте воднораз 
він вважає допустимим, щоб самостійна і не
залежна держана мала свої незалежні збройні си
ли у відповідності з мінімальними потребами 
самооборони і з своїми економічними можливос
тями.

Якою є Ваша думка щодо збройних сил са
мооборони Японії?»

Відповідь. Радянський Союз стоїть за істот
не скорочення озброєнь усіма державами і за 
безумовну заборону атомної, водневої й інших 
видів зброї масового знищення. Воднораз Радян
ський Союз виходить з того, що всяка суверен
на держава може мати необхідні збройні сили 
для цілей самооборони.

Як відомо', в пропозиціях Радянського Уря
ду по мирному договору з Японією передбачає
ться, щоб незалежна миролюбна і демократична 
Японія могла мати необхідні для самооборони 
збройні сили.

5. «Про розвиток культурних зв'язків між 
Японією і СРСР.

Я глибоко впевнений в тому, що розширен
ня культурних зв’язків між Японією і СРСР 
позитивно вплине на зміцнення справді друж
ніх відносин між Японією і СРСР навіть і в то
му разі, якщо не чекають в найближчому май
бутньому відновлення нормальних відносин між 
обома країнами.

Яка Ваша думка в цьому питанні?»
Відповідь. Радянський Союз охоче підтримує 

і всемірно прагне розвивати культурні зв’язки 
з іншими країнами і в тому числі з Японією. 
Багато делегацій діячів науки, культури з ін
ших країн побували за останні роки в СРСР, а 
радянські культурні делегації відвідали ряд за
рубіжних країн. З Японії, як відомо, також 
кілька делегацій відвідали Радянський Союз. Ми 
не сумніваємося в тому, що в Японії є немало 
людей, особливо серед японської інтелігенції, 
які щиро прагнуть до розширення культурних 
зв’язків з нарадами СРСР.

Не може бути сумніву в тому, що це пози
тивно вплине на зміцнення дружніх відносин 
між Японією і СРСР, в яких заінтересовані як 
наші народи, так і інші народи, що прагнуть до 
розвитку міжнародного співробітництва і до 
зміцнення загального миру.

З повагою
В. молотов.

11 вересня 1954 року
м. Москва. _
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Партійне життя

Слідами кількох постанов
Перевірка виконання рішень 

своїх і постанов вищестоящих 
партійних органів є головним в 
діяльності парторганізацій. Пра
вильна постановка перевірки ви
конання забезпечує своєчасне 
здійснення прийнятих рішень, 
надає їм дійового характеру, ви
ховує кадри в дусі високої прин
циповості і діловитості, створює 
необхідні умови для успішного 
вирішення завдань культурного і 
господарс ького буді вництва.

Перевірка виконання буде 
ефективного лише тоді, коли вона 
здійснюється повсякденно і під
кріплюється організаційно-масо
вою роботою. Якраз про цю вимо
гу забувають в первинній парт
організації артілі «Дружба».

З початку року на партійних 
зборах обговорювалося немало пи
тань, зв’язаних з роботою артілі. 
Так, в лютому ц. р. було обгово
рено питання про якість випі
кання хліба в пекарні. Особлива 
увага зверталася на порушення 
технологічного процесу, на низь
кі спеціальні знання окремих ро
бітників, на відсутність достат
ньої кількості формочок та, інше.

В прийнятому рішенні були 
намічені непогані заходи, здійс
нення частини яких сприяло по
ліпшенню роботи пекарні. Кому
ніст т. Плетень разом з секретарем 
парторганізації т. Вартовим про
вели виробничу нараду робітників 
пекарні, організували з ними тех- 
навчання, вжили заходів до роз
гортання соціалістичного змаган
ня. Частіше проводилися читки 
газет і бесіди. Кращий майстер 
т. Великий поділився досвідом 
своєї роботи. Це сприяло збіль
шенню випікання хліба і поліп
шенню його якості.

Але робота по виконанню рі
шення зборів проводилась кампа- 
нійськи. Минув деякий час і про 
роботу пекарні більше не згаду
ють. Політмасова робота прово
диться від нагоди до нагоди, 
технавчання зривається, стали 
частіше зустрічатися випадки 
браку, і в результаті пекарня за
раз не виконує виробничих зав
дань.

Цей факт свідчить про те, 
що в практику роботи парторга
нізації вкоренилися порочні, 
кампанійські методи роботи, за
хоплення паперовою писаниною. 
Як правило, прийняті рішення 
надто довгі, неконкретні. З них 
не можна дізнатися, хто ж з ко
муністів відповідальний за його 
виконання.

За здійсненням постанов ні
хто не слідкує. Взяти, наприк
лад, кілька інших поставою. Ось 

протокол за 15 квітня ц. р. 
«ІІро хід виконання рішення 
звітно-виборних зборів і критич
них зауважень комуністів». Тут 
констатується, що парторганіза- 
ція не домагається виконання 
постанови звітних зборів про 
закінчення спорудження мака
ронного цеху, яке було наміче
не на 1 січня ц. р., про перене
сення строків робіт і вказано, 
що парторгаїнізація повинна мо
білізувати сили комуністів і 
всіх працівників артілі на за
кінчення в травні будівництва 
цеху.

Такі ж самі пункти були за
писані в постановах зборів від 
23 червня, в наступноіму міся
ці і на звітно-виборних зборах в 
серпні. В них не раз вказується на 
недостатній контроль за вико
нанням рішень про закінчення 
будівництва макаронного цеху, 
але дійових заходів і до цього 
часу не вжито.

Комуністи парторганізації і 
секретар т. Барвив обмежилися 
обговоренням питань на зборах, 
а про виконання намічених за
ходів не дбають, не добиваються 
практичної реалізації їх.

Отроки пуску макаронного'це
ху переносяться з місяця в мі
сяць, за словами т. Барзоіва, че
рез відсутність необхідного кот
ла. Насправді ж ще й досі не за
кінчено устаткування цеху об
ладнанням, спорудження примі
щення для котла та установки де
яких пристосувань, що можна бу
ло зробити давно.

Тут ввійшло в практику по 6 
—7 разів обговорювати питання 
і схвалювати рішення про по
силення масово-політичної робо
ти серед трудящих, про підго
товку артілі до заготівлі овочів 
і фруктів, про необхідність роз
ширення асортименту випускає
мо! продукції згідно планів 
і т. д. Проте навіть з постанов 
зборів не можна дізнатися, яку 
ж продукцію треба ще випуска
ти. Про це не знають ні сам 
т. Барзов, ні комуністи, ні, тим 
більше, рядові члени артілі.

Майстер ковбасного цеху 
т. Бутко на запитання, чому в 
цеху не дбають про випуск но
вих видів ковбас, заявив:

—Нам доводиться план лише 
по кількості, а не по видах, то
му ми і виробляємо ті сорти ков
бас, які більш вигідні артілі.

Щоб партійні рішення здій
снювалися, необхідна повсякден
на наполеглива всебічна органі
заторська робота первинної парт
організації

Л. ЖДАНОВА.

Поліпшувати організацію праці, 
удосконалювати методи роботи

Чому ми відстаємо
Гірники відвальної дільниці 

Байдаківського вуглерозрізу, готу
ючись достойно зустріти 37 роко
вини Великого Жовтня, взяли на 
себе підвищені соціалістичні зо
бов'язання. Ми прагнемо їх вико
нувати. В окремі дні виробничі 
завдання перекриваємо, але це в 
окремі дні. В цілому ж дільниця 
'відстає, має великий борг.

Нерідко ми стримуємо роботу 
електровозників, перешкоджаємо 
їм збільшувати оборот вертушок, 
добиватись кращих показників.

Нас, безумовно, правильно кри
тикують за неорганізованість, 
недостатню підготовленість відва
лів до приймання породи, погану 
роботу екскаватора. Недоліки ми 
усуваємо. Але не все самі можемо 
зробити, не все залежить від ко
лективу дільниці. Справа в тому, 
що керівники розрізу мало цікав
ляться як ми працюємо, не при
діляють нам належної уваги. І це 
тоді, як від нас залежить робота 
транспорту, вскришної дільни
ці № 1.

Для того, щоб було ясно чому 
ми відстаємо, наведемо кілька 
фактів. Третій місяць на вскриш- 
ну дільницю № 1 планується 
екскаватор «УЗТМ» з ємкістю 
ковша 3 кубометри. Екскаватора 
нам не дали. Він чомусь вико
ристовується на вугільному скла
ді-

Для ритмічної роботи ми ма
ємо всі умови. У нас є запасний 
тупик, який може приймати На 
добу до 4 тисяч кубометрів поро
ди. Однак другий місяць він не 
працює тільки тому, що екска

Рудоремонтний
Колектив гірників, інженерно- 

технічних працівників заводу 
«Червоний ливарник» відчуває 
труднощі з виконанням виробни
чої програми, а це в свою чергу 
негативно позначається на р-оботі 
вугільних підприємств тресту 
«Олександріявугілля». Ці трудно
щі виникли внаслідок того, що 
завод, розмістившись 'в централь
них електро-механічних майстер
нях, усуває значні недоробки.

За директивним листом Мініс
терства вугільної промисловості 
Олександрійський рудоремонтний 
завод зобов’язаний виконати для 
нас понад 250 тонн індивідуаль
ного обладнання. В їх числі три 
п-аронерегрівачі для парокотель- 

ватор «Б-54», який нам заплано
вано, діє на іншій дільниці.

Замість двох екскаваторів у. 
пас був у серпні лише один. Якби 
у нас не відібрали екскаватора 
«Б-54», а на вскришній дільни
ці 1 не зняли «УЗТМ-9», то 
колектив відвальників мав би ви
сокі показники.

Треба також сказати, що нам 
заважає безсистемна робота тран
спорту. Замість того, щоб на пер
шій вскришній дільниці в ходу 
було 4 електровозосостави, є три, 
а 11 вересня в третю зміну пра
цювало тільки два. Це значить, 
що один вскришний екскаватор 
протягом зміни не працював че
рез відсутність порожняка— 
відвальна дільниця добовий план 
не виконала.

Зараз найкращі умови для 
вскриші. Ми можемо підготувати 
перший вскришний уступ для 
нормальної роботи транспортно- 
відвального моста. Треба викорис
тати всі можливості, щоб день у 
день нарощувати темпи, макси
мально завантажити техніку.

Кілька слів про бульдозерний 
парк. За планом на нашій дільни
ці щодня повинно працювати два 
бульдозери для ведення підготов
чих робіт. Фактично ж працює 
один та й той більше перебуває в 
реімонгі. Бульдозерист Онищенко 
безвідповідально ставиться до 
своїх обов’язків, погано доглядає 
за машиною, внаслідок часто ви
никають поломки. Так, 8 верес
ня він вивів з ладу бульдозер 
більш як на дві зміни.

завод затримує виконання замовлень
иої. Відсутність опалення не 
дасть нам можливості працювати 
взимку.

Не виконано також замовлен
ня ПО реМОНТУ І ПУСКУ 20-ТО'ННО- 
го мостового крану. Це призводить 
до того, що транспортування і 
розкроювання листового металу 
провадимо дідівськими методами 
— вручну.

В числі невиконаних замовлень 
—'рольганги до гільотинних но
жиць. Відсутність рольгангів 
створює загрозу передчасного ви
ходу з ладу унікальних дорого- 
коштовних ножиць, погіршує 
якість різання, не дозволяє вико
ристати проектну потужність об
ладнання.

Бульдозерний парк па розрізі 
чималий, однак в роботі буває ЗО 
—<40 процентів всіх машин, а 
іноді і того менше.

Керівники розрізу, зокрема, го
ловним інженер т. Шаболтас, го
ловний механік т. Бурцев і зас
тупник начальника т. Хейфіц не 
вживають дійових заходів, щоб 
швидше пустити в експлуатацію 
всі бульдозери, повністю заванта
жити їх.

Колектив нашої дільниці може 
і повинен вийти в ряди передо
виків. Для цього нам необхідно 
дати на вскришу ті -екскаватори, 
які передбачені за планом, виді
лити па першу дільницю чотири 
елеіктро-возних состави, довести 
їх ємкість до 160 кубометрів. Не
обхідно забезпечити нас буль
дозерами.

Начальник розрізу т. Філюїнен- 
■юо- підписує графіки, іноді вима
гає -від нас чіткої роботи, але не 
сприяє тому, щоб ми працювали 
ритмічно. Вскришники наполег
ливо борються за те, щоб підготу
вати перший уступ для -відваль
но-транспортного моста. Це бойове 
завдання. Ми повинні дати мож
ливість гірникам неухильно збіль
шувати вскришу, а вугільникам 
видобувати багато надпланового 
палива.

І. ШЕЛЕСТОНСЬКИЙ—маши
ніст екскаватора, П. БУГРІ й— 
бригадир вивантажників поро
ди, В. ПРИЧИНА—гірничий 
майстер Байдакіеського вугле
розрізу.

Колектив рудоремонтн'ого заво
ду одержав всі необхідні матері
али для 'виготовлення наших за
мовлень. .Чому ж він зволікає їх 
виконання? Ми звертаємось до ро
бітників і інженерно-технічних 
працівників рудоремонтного заво
ду з вимогою прискорити виготов
лення індивідуального обладнан
ня для цехів нашого' підприєм
ства, дати нам можливість працю
вати ритмічно, виконувати свої 
соціалістичні зобов’язання.

Г. БЕРЕСТ—формувальник,
І. ЧЕРЕДНИЧЕНКО—котель
ник, М. АНІСТРАТЕНКО- 
електронамотувальник, П. ЛА- 
ТЕНКО—слюсар.

Районний семінар редакторів стінних газет
15—16 вересня проходив семі

нар редакторів колгоспних стінга
зет, скликаний відділом пропаган
ди і агітації райкому ІШ Ук
раїни.

Учасники семінару заслухали 
доповіді і лекції на теми: «Стінна 
преса —' могутній засіб в бороть
бі за виконання народногосподар
ського плану», «Зміст і форми ро-

ЖІ'И редколегій 
«ж

стінних газет», 
вдаїння стінгазет по пропаган

ді здорового побуту трудящих», 
«Наука і релігія про будову все
світу» 1'ряд інших.

Для редакторів стінгазет було 
організовано колективне відвіду
вання кінотеатру та влаштовува
лись екскурсії.

В клубі гудзикової фабрики
При клубі гудзикової фабрики 

працюють гуртки художньої само
діяльності: домровий, хоровий, 
танцювальний, якими керують 
тт. Шихавцов і Шевченко.

Активну участь в гуртках бе

руть робітники фабрики комсо
мольці тт. Макаренко, Чобан, 
Борисемсьжа, Серафимюк і бага
то інших.

В. ПАВЛЕНКО, 
робітник гудзикової фабрики.

Магнітогорськ. Робіт
ники обжимного цеху 
Магнітогорського мета
лургійного комбінату 
імені Сталіна успішно 
змагаються за достроко
ве виконання річного 
плану. На блюмінгу і 
прокатних станах вони 
прокатують сотні тонн 
металу понад план.

На знімку: загальний 
вигляд блюмінга.

Фото В. Кунова 
Прескліше ТАРС.
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Організовано провадити збирання пізніх культур
Зволікають польові роботи

Видатний майстер 
художнього слова

Зараз па полях нашого району 
проходить масове збирання куку
рудзи. Перед хліборобами стоять 
завдання провести цю роботу до 
20 вересня. Бадилля кукурудзи 
слід, не гаючись, скосити і зберег
ти на корм худобі.

Однак, як показують факти, 
цій справі не скрізь приділяє
ться належна увага. Вже з пер- 

днів не виконуються графі- 
Взяти, наприклад, артіль 

імі Карна Маркса. Тут необхідно 
зібрати кукурудзу з площі 540 
гектарів. Щоб своєчасно- викона
ти це завдання, треба включити 
на збирання два комбайни, три 
тракторні кукурудзозбиральні аг- 
]>-«ти на зчепі трьох сіноікова- 
р«„ в збирати по 50—60 гекта
рів щодня. Але в артілі за 5 днів 
скошено всього 87 гектарів.

Де ж криються причини зволі
кання збирання кукурудзи в цьо

Над сільськогосаидарською ар
тіллю ім. 19 з'їзду КПРС шеф
ствує колектив Олександрійського 
культосвітнього технікуму. Ви
кладачі і студенти подають кол
госпникам всебічну допомогу в 
проведенні польових робіт. Зараз

Закінчили 
збирання 
кукурудзи

Працюючи в тісній співдруж
ності з механізаторами трактор
ної бригади Тіта Крючкова, кол
госпники артілі ім. 18 марткон- 
ференції успішно провели осін
ню сівбу і тепер докладають всіх 
зусиль, щоб якнайшвидше закін
чити збирання пізніх культур.

Дружно попрацювали на збиран
ні кукурудзи колгоспники Марія 
Бандурко, Василина Іванчеико, 
Оксана Птицина, Марія Солом
ко та інші. Вони денні норми ви
робітку виконували -на 120—150 
процентів.

Дійове соціалістичне змагання 
серед колгоспників і механізато
рів сприяло завершенню збиран
ня кукурудзи на площі 130 гек
тарів за 5 робочих днів.

С. БІЛАН, 
голова Новопилипівської сіль
ської Ради. 

ЗВЕДЕННЯ
райпланкомісії про хід збирання кукурудзи, соняшника, цукрових буряків і зяблевої 

оранки станом на 15 вересня 1954 року (в процентах до плану)
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ІМ. Хрущова 54 40 — 23
ім. Рози Люксембург 47 20 .а» 29,4
ім. Карла Маркса 43 7,4 — 15
ім. Енгельса 40 12 — 10
ім. Будьонного 39 26 — 48,7
ім. 12-річчя Жовтня 36 36,6 3 3"
ім. Леніна (Протопопівка) 25 94 1,3 57.8
ім. 19 з'їзду КПРС 24 62 — 37
ім. Леніна (місто) 18 15 — 22
По Користівській МТС 54 55 1,4 33,6
По Олександрійській МТС 52 32 1 26,1
По району 53 42,5 1.2 29,8

му колгоспі? Артіль розпочала 
збирати кукурудзу на 2 дні піз
ніше строку, встановленого гра
фіком. На косоївиці і зараз пра
цює; лише дві жатки і дві сіноко
сарки, причому зрозаіні стебла 
кукурудзи ніхто не збирає. Сіно
косарки і жатки до роботи не під
готовлені, внаслідок чого вони 
часто ламаються і простоюють в 
загінках. Правління артілі об
межується посилкою на цю роботу 
ІГО 10—15 колгоспників у кож
ній бригаді. А 12 і 13 вересня в 
першій і другій рільничих брига
дах (бригадири тт. Голоівчеінко і 
Смоляр) взагалі ніхто не працю
вав у полі, тому що в .ці дні тут 
справляли весілля, яке очолили 
бригадири.

Такі випадки непоодинокі, про
те правління артілі (голова 
т. Ткачук), партійна організація 
колгоспу (секретар т. Бурнашов) 

Дійова допомога шефів колгоспу
шефи беруть активну участь у 
збиранні і транспортуванні на 
-овочеву базу городніх культур.

З 12 вересня вони вклю
чилися в збирання 'кукурудзи. 
Ними «же зібраної понад 60 гек

В колгоспах Вінницької області 
почалося збирання картоплі. По 
180—190 центнерів з гектара зби
рає сільгоспартіль ім. Жданова, 
Літинського району, де вся кар
топля посаджена квадратно-гніз
довим способом. Вперше в цьому 
році па збиранні картоплі вико
ристовуються картоплезбиральні 
комбайни.

На знімку: комбайнове збиран
ня картоплі в колгоспі ім. Жда
нова, Літинського району.

Прескліше РАТАУ. 

ніяких заходів до порушників 
трудової дисципліни в колгоспі 
но вживають, не реагують на сиг
нали комуністів і -комсомольців.

Слід відзначити, що у відста
ванні колгоспу велика доля вини 
припадає на Олександрійську 
МТС, яка надіслала в артіль ком
байн для збирання кукурудзи без 
комбайнера і тому машина про
стоює на йолі більше 5 днів.

Відстає артіль і з сівбою ози
мих, збиранням соняшника та ін
шими польовими роботами, бо в 
трьох тракторних бригадах, які 
обслужують цей колгосп, щодня 
простоюють з тої чи іншої при
чини 4—15 тракторів.

Така організація праці в цьо
му колгоспі негативно позначає
ться на виконанні осінніх по
льових робіт.

В. ГРИГОР’ЄВ.

тарів цієї культури. Якість ро
боти відмінна.

3. ЯЦЕНКО, 
секретар комсомольської орга
нізації колгоспу ім. 19 з’їзду 
КПРС.

Колгоспи і радгоспи 
Рязанської області 

достроково виконали 
план хлібозаготівель
Колгоспи і радгоспи Рязан

ської області достроково -викопа
ли державний плай заготівель і 
закупок хліба. В цьому році зда
но державі хліба -па 6,5 мільйо
на пудів більше, ніж у минуло
му році. План державних закуп-ок 
хліба виконаний на 140 процен
тів. План заготівель і заку
пок найважливішої продовольчої 
культури — пшениці — на 111 
процентів; державі здано пше
ниці в 2,5 раза більше, ніж у 
минулому році.

В -цьому році -колгоспи значно 
більше видають хліба на трудо
дні колгоспникам, ніж у минулі 
роки. Колгоспи і радгоспи облас
ті, борючись за забезпечення ви
сокого -врожаю наступного року, 
в найкращі агротехнічні строки 
—>до 27 -серпня — завершили 
сівбу озимих культур.

(РАТАУ).

17 вересня 1954 року минає 
90 років з дня народження видат
ного українського- письменника, 
революційного демократа Михай
ла Михайловича Коцюбинського.

Народився Коцюбинський в м. 
Вінниці у родині дрібного чинов
ника. Дитинство і юність майбут
нього письменника проходили по 
селах та повітових містечках, ку
ди не раз переїздив його батько, 
шукаючи роботи. Тут Коцюбин
ський мав змогу спостерігати 
тяжке життя трудящого- люду.

Творчу діяльність письменник 
почав під виливом російської і 
української реалістичної літера
тури, ідей революційної демокра
тії. Він рано знайомиться з тво
рами Чернишевського, Добро-лю- 
бова, Некрасива, Шевченка та ін
ших передових російських і укра
їнських письменників. ІЕдаесен- 
ня революційного руху в 90-х 
роках минулого століття, поглиб
лене вивчення дійсності та марк
систської літератури допомогли 
Коцюбинському стати па шлях 
реалістичного відтворення жит
тя. В його творах яскраво змальо
вано українське село напередодні 
і під час революції 1905 року.

Величезне значення для форму
вання світогляду і літературно- 
естетичних поглядів Коцюбин
ського мала особиста дружба з ве
ликим пролетарським письменни
ком, основоположником соціаліс
тичного реалізму — Го-рьким. 
Взаємоповага і глибока дружба 
Горького і Коцюбинського—пре

До 50-річчя з дня народження
М. О. Островського

29 вересня минає 50 років з 
дня народження талановитого 
радянського письменника—борця 
Миколи Олексійовича ' Остров
ського.

Радянські люди готуються ши
роко відзначити цю пам’ятну да
ту. В містах і селах читаються 
лекції, проводяться бесіди про 
життя і творчість М. Островсько
го. У клубах, бібліотеках і учбо
вих закладах відкриті книжкові 
виставки, організовуються літе
ратурні вечори.

У Шепетівці, Хмельницької об
ласті, де письменник провів ди
тячі роки, відбудеться наукова 
сесія. Намічено спорудити тут 
пам'ятник М. 0. Островському, В 
районних центрах Ізяславі і Бе- 
рездові на будинках, де він жив 
і працював, будуть встановлені 
меморіальні дошки.

Людно в ці дні в музеях 
М. 0. Островського. За 14 років 
свого існування Московський му
зей відвідало понад 600 ти
сяч чоловік. В Сочінський му
зей щодня приїжджають числен

красний зразок єднання передової 
російської і української літерату
ри, символ дружби двох братніх 
народів.

За життя Коцюбинського вийш
ло сім томів його оповідань та 
повістей. Почавши з опису страж
дань трудящих в умовах капіта
лізму («Харитя», «На віру», «Для 
загаданого добра»), письменник 
стає співцем визвольних праг
нень і революційної боротьби на
родних мас. Це особливо вияви
лось в повісті «Фата моргала», 
що є епопеєю революційного се
лянського руху на Україні, най
визначнішим художнім твором в 
українській літературі про рево
люцію 1905—11.907 рр. на селі. В 
повісті виразно відчувається бла
готворний вплив ідей марксизму- 
ленінізму.

Після революції 1905 року, в 
період столипінської реакції, об
разно названої Коцюбинським 
добою «чорної тиші», письменник 
створює значну кількість висо- 
комайстерних новел: «Оміх», »Він 
іде», «В дорозі», «Інтермеццо», 
«Подарунок на іменини», «Коні 
не винні» тощо. В ци* творах 
він, з одного боку оспівує пафос 
революційної боротьби, з другого 
—таврує самодержавство, контр
революцію, викриває і засуджує 
фарисейство лібералів, занепадни
ків, різних ренегатів.

З особливою любов'ю письмен
ник змальовує образи сміливих 
і чесних борців проти самодер
жавства, що лишилися до кінця 
вірними народу («Невідомий», 
«В дорові» та- інші). В 'останні ро
ки життя Коцюбинський створює 
глибоко поетичну, написану в 
романтичному дусі, повіт «Тіні 
забутих предків» про життя, 
звичаї і побут гуцулів.

Твори Коцюбинського увійшли 
золотим фондом в скарбницю ук
раїнської класичної літератури. 
Вони мали і мають благотворний 
вплив на_ багатьох радянських 
письменників.

Ім’я великого художника слова 
користується славою і пошаною 
не тільки в Радянському Союзі, 
але й далеко за межами нашої 
Батьківщини.

В. МИКИТАСЬ, 
кандидат філологічних наук.

ні екскурсії з Абхазії, Криму, 
відпочиваючі в здравницях Ад- 
лерського, Геленджінського, Туац- 
синського і Лазаревського райо
нів. У серпні в ньому побували 
понад 15 тисяч чоловік. Музей 
поповнюється новими матеріа
лами.

Твори М. 0. Островського—од
ні з найулюбленіших у радянсько
го читача. Вони вийшли 48 мо
вами народів СРСР і 27 мовами 
народів зарубіжних країн загаль
ним тиражем до- 8 мільйонів при
мірників. Багато раз видавалися 
вони па Україні. Республіканське 
видавництво «Молодь» випусти
ло новим виданням книгу його 
творів. До неї ввійшли романи 
«Як гартувалася сталь», «Народ
жені бурею», а також листи і 
статті. Видавництво «Радянським 
письменник» випускає до пам'ят
ної дати збірку матеріалів про 
життя і діяльність письменника. 
Тираж його творів, виданих в 
республіці, вже перевищив міль
йон примірників.

(РАТАУ).
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Листи в редакцію
Газети доставляються з запізненням

В селі Протопопівці для жите
лів другої і третьої бригад уже 
більше місяця газети доставля
ються за тиждень.

Коли ж передплатник сам іде 
на Користівську пошту за своїми 
газетами, то йому їх не дають, 
пояснюючи, що вони повинні роз
носитись листоношею, а якщо 
листоноші немає, то ждіть.

Спроба переадресувати газети 
теж не вдається. Така розноска 
газет призводить до того, що час-

Навести порядок в бані
Не раз робітники Семенівсько- 

го вуглерозрізу зверталися до ад
міністрації з просьбою навести 
порядок в бані, але на їх скарги 
не звертають уваги.

Майже щодня вода подається 
з великими перебоями і то або 
дуже гаряча, або зовсім холодна. 
А буває й таке. Я працюю началь
ником зміни (Підвально-транс
портного моста, доводиться часто 
затримуватись на роботі по спра
вах виробництва, то тоді зовсім 
не вдається помитись, бо баня

Чому зриваються спортивні змагання
Відомо, яке велике значення 

мав фізкультурно-спортивна ро
бота, особливо серед молоді. Але, 
на жаль, керівництво спортивного 
товариства «Шахтар» (голова то®. 
Просікуровський) ставиться до ці
єї справи байдуже. Так, з лип
ня ц. р. заплановано проведен
ня змагань місцевих команд з фут- 
бола та інших видів спорту на 
першість міста. Однак ці ігри не 
популяризуються і тому про них 
майже ‘нічого не відомо олеюсан- 
дрійцям. Більше того, вже мали 
місце зриви змагання футболь
них команд. В серпні не відбула-

Коли зроблять ремонт?
В серпні ц. р. на Бай дяківській 

брикетній фабриці відбулися збо
ри робітників та службовців з 
приводу запитань та відповідей. 
На мов запитання до начальника 
житлово-комунальної контори 
тресту «Олександріявугілля» то®. 
Москальова, ®оии ж буде від
ремонтоване приміщення в се
лищі Перемога по вул. Мая-

Листи із столиці Радянської України

ШЛЯХИГАЛАНОВИТОЇ МОЛОДІ
На березі Старої Росі, в селі 

Межиріч, Канівського району, 
Черкаської області, в тихі літні ве
чори, часто звучала українська 
пісня «Гандзя». Заспівував силь
ний і чистий голос. З захопленням 
прислухалися колгоспники, вони 
внали—це співає Одарка Прохо- 
ренко. Ніхто в селі не співав так 
легко і з таким почуттям.

—Тобі б, Одарко, у великому 
міському театрі співати,—привітно 
говорили колгоспники.

І в цих словах вони виражали 
заповітні сподівання талановитої 
дівчини. Одарка Прохоренко мрі
яла, закінчивши школу, продовжу
вати навчання в Києві, щоб стати 
справжньою співачкою, виступати 
на сцені.

Мрії збулися в дні республікан
ського огляду художньої самоді
яльності. Серед численних учасни
ків цього свята народної творчості 
була й Одарка Прохоренко. її 
виступи незмінно користувалися 
великим успіхом. На заключному 
концерті вона вирішила виконати 

тина їх не потрапляє до читача, 
а головне, не можна своєчасно до
відатись про новини. Крім того, 
за таку погану доставку ще й ви
магають з робітників і службов
ців платню. Про все це відомо ке
рівникам Олександрійської конто
ри зв’язку, але заходів вони нія
ких не вживають.

А. ШАФЕТ, 3. ЩЕРБИНА, 
М. 1ВАНЧЕНКО, В. ТИЩЕН
КО—вчителі Протопопівської 
середньої школи.

інженерно-технічних працівників 
не обслужує.

Комендант Жеребков, який без
посередньо відповідає за роботу 
бані, не тільки не вживає захо
дів, але й грубо поводиться з ро
бітниками, які вимагають від ньо
го наведення належного там по
рядку. Голова шахтного комітету 
профспілки т. Калатаєв чомусь 
не втручається в цю справу.

п. яковенко, 
начальник зміни відвально- 
транспортного моста.

ся зустріч між командами тепло
вої електростанції та заводу 
«Червоний ливарник», а 13 ве
ресня—між футболістами Бай- 
даківської брикетної фабрики та 
електростанції.

Ці факти свідчать про те, що 
фізк ультурно-спортивна робота 
перебуває на низькому рівні і в 
першу чергу з вини незадовіль
ного керівництва низовими ко
лективами з боку райради ДСТ 
«Шахтар».

Н. МАЙОРОВА, Г. РАЗМЕ- 
ТА, В. ПУСЄВ — працівники 
електростанції.

«омського, Яг 13, в якому я живу, 
віін дуже ввічливо відповів:

—Ближчими днями буде зроб
лений ремонт.

Але вже місяць минає, а з ре
монтом Москальов не поспішає.

І. ЧЕРНИШ, 
машиніст пресів Байдаківської 
брикетної фабрики.

улюблену пісню «Гандзя», яка на
гадує про рідне село, про хорової- 
ди на мальовничому березі ріки.

Залитий яскравим електричним 
світлом, притихлий зал театру був 
переповнений. Сотні очей стежили 
за кожним рухом дівчини. Тепло 
і зворушливо виконана пісня ви
кликала дружні оплески усіх 
присутніх на огляді.

Жюрі огляду присудило Одарці 
Прохоренко перше місце з співу і 
рекомендувало їй вчитися в кон
серваторії, вдосконалювати свою 
майстерність. Тепер вона—студент
ка Київської державної консерва
торії імені П. І. Чайковського і 
вже виступає солісткою в держав
ному народному хорі Української 
РСР, яким керує заслужений діяч 
мистецтв УРСР, лауреат Сталін
ської премії Григорій Верьовка.

Десятки талановитих юнаків і 
дівчат прийшли в цьому році у 
Київську консерваторію. Серед 
них—Анатолій Крюков із села Ва
силівна, Солонянського району, 
Дніпропетровської області, Лідія

Голландія. Недавно в Босбаані 
(передмістя Амстердама) закінчи
лись змагання на першість Євро
пи з академічного веслування для 
жінок. Радянські спортсменки зай
няли всі п'ять перших місць і за
воювали звання чемпіонів Європи, 
їм вручені п'ять командних золо
тих медалей і двадцять дві осо
бисті золоті медалі.

На знімку: переможниця на 
одиночках радянська спортсмен
ка Р. Чумакова.

Прескліше 'ГАРС.

Всесоюзні змагання 
з легкої атлетики

На республіканському стадіоні 
імені Хрущова в Києві 12 вересня 
в урочистій обстановці почалися 
змагання на першість Радянського 
Союзу з легкої атлетики. В зма
ганнях беруть участь більше тися
чі найсильніших легкоатлетів кра
їни — представників 26 спортив
них товариств і відомств, члени 
збірної команди СРСР, які завою
вали перемогу па легкоатлетично
му чемпіонаті Європи. Поза кон
курсом виступають кращі спорт
смени Китайської Народної Рес
публіки, які гостюють зараз в сто
лиці України.

Змагання триватимуть п’ять 
днів.

(РАТАУ).

На першість „Шахтаря" 
з футбола

Тривають змагання футбольних 
команд на першість центральної 
ради добровільного спортивного 
товариства «Шахтар».

14 вересня на Кадіївському ста
діоні футболісти олександрійсько
го «Шахтаря» зустрілися з одно
клубниками м. Ростова.

Перемогу здобули олександрійці 
з рахунком 6 : 0.

Шевченко з районного центра На- 
родичі, Житомирської області, 
Віктор Мокренко із села Терни, 
Ульяновського району, Сумської 
області, вихованець військової 
частини Костянтин Брянський, 
батьки якого загинули в грізні 
роки Великої Вітчизняної війни, та 
багато інших народних талантів.

Обдарована молодь учиться не 
тільки в Київській, Харківській, 
Одеській і Львівській консервато
ріях. У містах і селах України 
відкрито близько 100 музичних 
шкіл. Понад 20 тисяч дітей трудя
щих дістають тут музичну освіту.

Волею рідної Комуністичної пар
тії відкриті широкі, світлі і радіс
ні шляхи для радянської молоді. 
Створені всі умови для її успішно
го навчання і плодотворної праці, 
для сміливих творчих шукань і ви
датних перемог у славу Батьків
щини.

К. ЄВГЕНОВ.
(Кор. РАТАУ). 

м. Київ.

Тайвань—невід'ємна частина 
території Китаю 

(ДОВІДКА)
Острів. Тайвань розташований 

на південному сході Китаю і відо
кремлений від азіатського матери
ка Тайваньською протокою. З пів
ночі острів омивається Східно- 
Китайським, з півдня і південного 
заходу—Південно-Китайським мо
рями і з сходу — водами Тихого 
океану. Таким чином,будучи роз
ташованим на важливих морських 
шляхах, що зв’язують Китай з 
портами Кореї, Японії, країн Пів
денної Азії, Тихого і Індійського 
океанів, острів Тайвань займає 
вигідне географічне положення.

Площа Тайваню—(близько 36 
тисяч квадратних кілометрів. На
селення понад 7 мли. чоловік, з 
них 98 проц. становлять китай
ці, що живуть тут з давніх часів, 
і 2 проц. — малайці.

За природними умовами Тай
вань — гірське плато з рядом 
хребтів. Західна частина острова 
являє собою рівнину, на якій жи
ве основна маса населення.

Надра Тайваню багаті на пок
лади кам’яного' . вугілля, нафти, 
залізної руди, міді, золота, флюо
риту, каоліну, солі та інших 
корисних копалин.

Економіка Тайваню розвинута 
слабо. Основна її галузь — сіль
ське господарство. Більша части
на земель знаходиться в руках 
поміщиків. Селяни володіють не 
більше 10—її 5 проц. оброблюва
ної площі. Головні сільськогоспо
дарські культури — рис і солод
ка картопля. Вирощуються також, 
земляні горіхи, ячмінь, пшениця, 
боби, джут, кунжут, чай, цукро
ва тростина, банани, апельсини, 
лимони, ананаси.

У промисловості провідне міс
це займає виробництво тростин
ного цукру, переробка чаю, тю
тюну, фруктів. Розвинуте рибаль
ство і лісова промисловість; є та
кож кольорова металургія і в не
великих розмірах машинобуду
вання.

Тайвань є невід’ємною части
ною китайської території. Багато 
раз іноземні загарбники намага
лися відторгнути острів від Ки
таю, закабалити китайців, що жи
вуть на Тайвані. Так, у 1894 ро
ці Японія напала на Китай і при 
підтримці СІЛА нав’язала йому 
кабальний Сімоносекський дого
вір, за яким значно посилила 
свої позиції в Китаї і відторг- 
ла від нього Тайвань. Японські 
поневолювачі встановили на Тай
вані кривавий колоніальний ре
жим, захопили в свої руки при
родні багатства острова, створили 
в агресивних цілях воєнно-мор
ські бази.

Населення Тайваню не скори
лося японським загарбникам. На
родні озброєні загони очистили 
значну частину острова і 23 трав
ня 1895 р. проголосили республі

Олександрійській деревообробній майстерні 
Дністровського тресту

потрібні на постійну 1 тимчасову роботу:
столяри, тесляри, верстатники по деревооб

робці та різноробочі.
Всі робітники забезпечуються паливом у відповідності з 

колективним договором.
Звертатись у відділ кадрів деревообробних майстерень.

Адміністрація.

ку. Проте через 19 днів япон
ські і американські загарбники 
потопили молоду республіку в 
крові.

Перемога Великої Жовтневої 
соціалістичної революції в Росії 
мала величезний вплив на розви
ток народно-визвольного руху 
проти окупантів, який вилився в 
широку антияпонську війну. Ан- 
тияпоінські виступи на Тайв^у 
і боротьба за возз’єднання 
таєм тривали тут аж до 1945 ро
ку, коли мілітаристська Японія 
була розгромлена збройними си
лами Радянського Союзу, Китаю 
та їх союзників. Своєю вирішаль
ною роллю в цій перемозі Радян
ський Союз сприяв очищенню 
Тайваню від японських ол ри
ті» і поверненню острова Китаю, 
як це було передбачено Каїр
ською і Потсдамською деклара
ціями.

Після великої перемоги китай
ського народу в 1949 році зрад
ницька кліка Чан Кай-ші втекла 
на Тайвань і з допомогою СІЛА 
перетворила острів у притулок 
зрадників китайського народу. 
Економіку Тайваню захопили в 
свої руки американські монополії. 
Острів став ринком збуту зале- 
жалих американських товарів, си
ровинним придатком СПІА. Хазяй
нування американців і банд клі
ки Чан Кай-ші супроводиться 
збільшенням податкового тягаря, 
жорстокою експлуатацією трудя
щих Тайваню, розгнузданим фа
шистським .терором.

Фактично -окупувавши острів, 
американські імперіалісти, неза- 
доїволені припиненням війни в Ко
реї і Індо-Китаї, намагаються пе
ретворити його в плацдарм для 
ведення проти континентального 
Китаю піратської війни, для під
тримання наїгруженості в Азії. З 
острова Тайвань робляться напа
ди на прибережні острови, заси
лаються в Китайську Народну 
Республіку диверсанти і шпигу
ни.

Трудящі Китаю і його невід'єм
ної частини — Тайваню ненави
дять окупантів. Виражаючи по
чуття і волю народу, сесія бюро 
Всекитайського комітету Народ
ної політичної консультативної 
ради в серпні 1954 р. одностайно 
прийняла спільну декларацію 
всіх демократичних партій і на
родних організацій Китайської 
Народної Республіки про визво
лення Тайваню.

Визволивши Тайвань, китай
ський народ досягне повного 
об’єднання країни і ще більше 
зміцнить мир і безпеку в Азії і в 
усьому світі.

1. СТАРОВОЙТЕНКО, 
кандидат географічних наук.

Редактор В. МАЛЕНКО.
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Підвищення політичної грамотності 
членів і кандидатів у члени партії є не
одмінною умовою посилення їх передової 
ролі на всіх ділянках комуністичного бу
дівництва, дальшої активізації партійних 
мас і поліпшення роботи партійних орга
нізацій.

За високий ідейний рівень 
партійної освіти

По нашій Батьківщині
Марксистсько-ленінське ви

дання комуністів З'ЯВЛЯЄ- 
•, .я предметом постійного 
піклування нашої партії. Нев
пинне зростання ідейного рів
ня членів і кандидатів в чле
ни партії —вирішальна умо
ва підвищення їх авангардної 
ролі в усіх галузях життя, 
роі^ітку активності партій
них мас.

Виконуючи рішення ЦК 
КПРС від 19 вересня 1953 
року про завдання партійної 
освіти і послідуючі вказівки 
Центрального Коміітету, пар
тійні організації посилили 
увагу до політичної осівіти. 
Вони стали більш глибоко 
вникати в зміст пропагандист
ської роботи, добиватись, 
щоб пропаганда ставала 
більш дійовою, тісно пов’яза
ною з завданнями комуніс
тичного будівн’ицва. Широко
го розмаху набрало вивчен
ня постанов Пленумів1 ЦК 
КПРС і інших рішень партії 
і уряду.

Однак слід відзначити, що 
частина партійних організа
цій міста і району ще й за
раз, в ході підготовки до но
вого навчального року, до
пускає серйозні хиби, йдеть
ся насамперед про те, що де
які партійні організації за
мість проведення роз’ясню
вальної роботи з комуніста
ми про необхідність підви
щення ними своєї свідомості 
і оволодіння основами марк- 
сизіму-ленініїзму вдаються до 
адміністративного методу.

Так, наприклад, поступило 
бюро партійної організації 
11 дистанції служби колії. 
Тут, всупереч особистому ба
жанню комуністів, зараху
вали тт. Губарєва, Петренка 
і Капелюхіна в гурток по 
вивченню історії партії, хоч 
в гуртку такого типу 
навчались вже три 
зряду.

вони
роки

В партійній 
Байдаківського 

організації 
вуглерозрізу

комуністи тт. Балтак і Ми-
щенко також були зарахова
ні в гурток. Але в бесіді з 
ними з’ясувалося, що це бу
ло зроблено всупереч їх ба
жанню. Так, т. Миіщенко має 
намір навчатись у технікумі, 
а т. Балтак виявив бажання
підвищувати свій рівень са
мостійно.

З такого роду формально- 
бюрократичним ставлені і я м

-----------------------------------------

У Президії Верховної Ради УРСР
Президія Верховної Ради Укра

їнської РСР Указом від 15 верес
ня 1954 року перетворила рес
публіканське Міністерство жит
лово-цивільного будівництва Ук
раїнської РСР в союзпо-республі- 

до комплектування сітки 
партійної освіти треба раз І 
назавжди покінчити. Необ
хідно, нарешті, зрозуміти, що 
навчання в гуртках, семіна
рах, у вечірніх партійних 
школах та Інших формах 
партійної освіти є справою 
добровільною,

<- Зрозуміло, добровільність 
в партійній освіті не звіль
няє комуніста від обов’язку 
вчитися. Статут КПРС зо
бов’язує кожного комуніста 
працювати над підвищенням 
своєї свідомості, над оволо
дінням маркс 11 з му-Л’єн ін і зму. 
Ця вимога непорушна.

Головною і основною умо
вою дальшого поліпшення 
партійної освіти є підвищен
ня її ідейно-політичного рів
ня. Всю роботу по партійній 
освіті треба поставити так, 
■щоб вона була змістовною, 
викликала жвавий інтерес у 
комуністів до марксистсько- 
ленінської теорії, до політич
них знань.

Піклування про високу 
якість партійної пропаганди 
вимагає від партійних орга
нізацій безустанно підвищу
вати ідейно-теоретичний рі
вень і методичну підготовну 
п ропагандист ів. Обов ’язок 
полягає в тому, щоб добирати 
і висувати на пропагандист
ську роботу теоретично гра
мотних, імарксистськи витри
маних комуністів, які мають 
нахил до цієї роботи.

У зв’язну з зростанням 
ралі політичної самоосвіти 
особлива увага в новому нав
чальному році повинна бути 
приділена лекційній пропа
ганді. В партійних організа
ціях слід широко практику
вати читку циклів лекцій з 
історії КПРС, політичної еко
номії, філософії, міжнарод
ного життя та інших. Для 
цього необхідно серйозно 
поліпшити роботу лектор
ських груп, добиваючись все
мірного підвищення якості 
лекцій. Велику допомогу по
винні подати бібліотеки 
міськкому і райкому КП Ук
раїни.

1 жовтня починається но
вий навчальний рік в систе
мі партійної освіти.Він пови
нен стати роком дальшого 
піднесення всієї пропаган
дистської роботи, підвищення 
якості політичного навчання 
комуністів.

канське міністерство міського і 
сільського будівництва Україн
ської РСР. Міністром призначено 
т. Онищенка Вадима Прохоро- 
вича.

Виконали план 
дев'яти місяців

Сталеплавильники першого 
мартенівського цеху Дніпропе
тровського заводу ім. Петров- 
ського завершили виробничу 
програму дев’яти місяців. Ви
пуск продукції порівняно з від
повідним періодом минулого 
року зріс на 14 процентів. Від 
зниження собівартості продук
ції одержано 2.300 тисяч карбо
ванців надпланової економії.

* * *
Колектив шахти № 1-2 «Зо

лоте» першим у Ворошилов- 
градській області виконав 
дев’ятимісячний план видобут
ку вугілля. Гірники передової 
шахти взяли підвищені соціа
лістичні зобов’язання на честь 
37-х роковин Великого Жовт
ня.

♦ ~ **
7 вересня гірники рудника 

«Інгулець» першими в Криво
різькому басейні завершили 
виконання дев’ятимісячної 
програми по всьому гірничо
рудному циклу. Видобуток ру
ди вони збільшили проти ми
нулого року на 26,1 процента.

В рахунок жовтня
75 підприємств Львова, достро

ково виконавши план дев’яти мі
сяців, дають продукцію в рахунок 
жовтня. Колектив третьої взут
тєвої фабрики за вісім місяців ви
готовив понад план 81 тисячу пар 
взуття. На фабриці всі робітники 
перевиконують змінні завдання.

Нова книга 
колгоспного вченого

Видавництво обласної газети 
«Красивій Курган» випустило в 
світ книгу рільника колгоспу «За- 
ветьі Ленина», Шадрінського райо
ну, Т. С. Мальцева «Нова систе
ма обробітку грунту і посіву». В 
цій книзі колгоспний учений уза
гальнює науково-дослідну роботу 
Шадрінської дослідної станції, де 
теорія безпосередньо зв’язана з 
практикою колгоспного виробниц
тва. Автор розповідає, як в ре
зультаті тридцятирічної дослідної 
роботи він знайшов шляхи підви
щення родючості грунту і .врожай
ності полів.

Концерт майстрів мистецтва республіки Індії в столиці України
З сердечною теплотою зустрі

ла столиця України дорогих гос
тей — майстрів мистецтва — 
посланців дружнього індійського 
народу.

14 вересня в Державному ака
демічному театрі опери та бале
ту імені Т. Г. Шевченка відбувся 
перший концерт майстрів мис
тецтва республіки Індії. Зал за
повнили робітники і службовці 
київських підприємств, діячі 
науки і культури, студенти, во
їни Радянської Армії.

Сцена театру прикрашена дер
жавними прапорами Радянського 
Союзу, Української РСР і респуб
ліки Індії. Перед початком кон
церту симфонічний оркестр ви
конав державні гімни республіки 
Індії і Української РСР.

З цікавою різноманітною про

Латвійська РСР. Курорт Кемері за своїми лікувальними 
якостями—один з кращих в нашій країні. Тут є сірчановодневі і 
мінеральні джерела, лікувально-торфяні грязі. За рік на курорті 
відпочине і поправить своє здоров'я 12 тисяч чоловік.

На знімку: санаторій № 1 курорту Кемері.
Фото Є. Ясенова. Прескліше ТАРС.

Самаркандська область. За 
видатні успіхи в розвитку бавов
ництва і виноградарства колгосп 
ім. Кагановича, Самаркандського 
району, висунутий в число учас
ників Всесоюзної сільськогоспо
дарської виставки. В цьому році 
вирощено в середньому по 240 
центнерів винограду з гектара.

На знімку: колгоспниця М. Ла- 
тикова на збиранні винограду.

Фото Л. Портера. 
Прескліше ТАРС.

грамою, яка широко представляє 
самобутнє, глибоко національне 
мистецтво індійського народу, 
виступили співаки, музиканти, 
танцюристи. Захоплено зустріча
ють глядачі виконавців натхнен
ної поеми національного поета 
Ікбала «Наша Індія краща за 
всіх». Індійські танцюристи май
стерно продемонстрували перед 
киянами найкращі зразки різних 
стилів танцювального мистецтва 
країни. Високою музичною куль
турою відзначились виступи со- 
лістів-співаків, що познайомили 
киян з чарівними піснями бага
томільйонного індійського народу.

Перший концерт індійських 
артистів у Києві пройшов з 
величезним успіхом. Він про
демонстрував яскраве, пре
красне мистецтво великого

Видання підручника 
політичної економії

Державне видавництво політич
ної літератури (Москва) випусти
ло в світ підручник «Политичес- 
кая зкономпя». Підручник містить 
три розділи: перший—«Докапіта
лістичні способи виробництва», 
другий — «Капіталістичний спо
сіб виробництва», третій — «Со
ціалістичний спосіб виробництва"».

Підручник випускається масо
вим тиражем.

Новий успіх Марії Саоченко
Знатна доярка країни з колгос

пу імені Леніна, Лебединського 
району, Сумської області, Герой 
Соціалістичної Праці Марія Сав- 
ченко добилася нового успіху. За 
II місяців господарського року во
на надоїла від кожної з 8 закріп
лених за нею корів по 7 тисяч 
літрів молока.

Астраханські кавуни
Колгоспи Лиманського, Красно

ярського та інших районів Астра
ханської області виконали річний 
план здачі державі кавунів. В 
Москву, Горький, Молоїтовта інші 
промислові центри країни відван
тажено більш як півтора мільйо
на пудів кавунів — на 120 тисяч 
пудів більше, ніж за весь минулий 
рік. Колгоспи області .одержали 
від вирощування кавунів понад 10 
мільйонів карбованців доходу.

миролюбного народу Індії.
Після концерту індійських ар

тистів, а в їх особі і весь народ 
Індії, тепло вітала від громад
ськості Радянської України група 
майстрів мистецтва. Із словом-від- 
повіддю виступила, тепло зустрі
нута присутніми, глава делегації 
діячів культури і мистецтва Ін
дії — Заступник міністра охоро
ни здоров'я Індії М. Чандра- 
секхар.

На концерті були присутні 
М. С. Гречуха, Н. Т. Кальченко, 
І. Д. Назаренко, М. В. Подгорнйй, 
І. С. Сенів, М. Д. Бубновський, 
0. І. Іващенко, К. 3. Литвин, мі
ністри Української РСР, депута
ти Верховної Ради СРСР і Вер
ховної Ради УРСР, представники 
громадських організацій столиці 
України. (РАТАУ).
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Підвищувати якість, збільшувати випуск 
товарів народного споживання

На тих же виробничих площах Додатково

Повідомлення ТАРС

Змагаючись за збільшення ви
пуску продукції на існуючих пло
щах, колектив Олександрійської 
швейної фабрики розширив вироб
ництво. Восьмимісячний план пе
ревиконано. Додатково до плану 
випущено продукції на 700 ти
сяч карбованців. Продуктивність 
праці робітників теревищила. пла
нову на 5 процентів. Освоєно 'Ви
пуск двох видів виробів: шкіль
них костюмів і чоловічих брюк. До 
кінця року фабрика дасть нові 
шкільні хлончато-бумажні костю
ми, чоловічі костюми однобортні 
та брюки фасону 9—54.

Наші успіхи — результат соці
алістичного змагання, удоскона
лення технологічного процесу. 
Нами проведено реконструкцію 
пошивочних агрегатів, замінені 
поношені трансмісії і столи, 
збільшено швидкість обороту 
швейних машин.

Для поліпшення якості про
дукції введений міжопеїраційний 
контроль, поліпшено розбраковку 
готових виробів перед здачею їх

Підвищуємо якість продукції
Дати більше вершкового масла 

відмінної якості — таке завдан
ня поставив перед собою колек
тив Олександрійського маслозаво
ду, вступаючи в соціалістичне 
змагання за дострокове виконання 
річного плану.

Здійснюючи ці зобов’язання, 
ми досяглії деяких успіхів. При 
плані 89 процентів випуск мас
ла вищих сортів становить 97,6 
процента, в тому числі сорту 
«Екстра»—42,2 процента при 
завданні 24 проценти. З 

З місяця ‘В місяць колектив 
гудзикової фабрики поліпшує 
якість і збільшує випуск продук
ції. Ми достроково виконали 
дев’ятимісячний і десятимісяч
ний виробничі плани.

Успіхам колективу сприяло 
поліпшення технологічного про
цесу, раціоналізація виробництва.

Поліпшується технологічний процес

на склад. На утюжці виробів вста
новлені пульверизатори. Біля 
кожного агрегату є зразки виро
бів.

Поряд з досягненнями (В роботі 
підприємства є чимало недоліків. 
Собівартість продукції вища пла
нової. Продуктивність праці 
нижча, ніж на інших швейних 
підприємствах України. Мають 
місце перебої в постачанні цехів 
'основними матеріалами. Замість 
десяти дйів на складі є запас ма
теріалів лише на 2—3 дні.

Значним недоліком з’являється 
неритмічність випуску продукції. 
Вихід її з агрегату, як правило, 
відбувається в кінці зміни, а не 
за годинним графіком. Ще не
достатньо приділяється увага пи
танням раціоналізації і впровад
ження нової механізації.

Колектив працює над тим, щоб 
усунути неполадки «роботі, під
вищити продуктивність праці, 
збільшити випуск високоякісних 
швейних виробів.

Й. КАШУРИЧЕВ, 
директор швейної фабрики.

Удосконалення виробництва да
ло можливість значно прискорити 
випуск продукції, підвищити її 
якість. Недавно' ми встановили но
вий апарат лінії Мелешина, удос
коналили виробничий процес ви
робітку мороізива. Цех морозива 
обладнаний гартуючою камерою. 
Внаслідок поліпшилась якість 
морозива, виробіток його збіль
шився на 10—12 процентів.

В. ІВАНОВ, 
директор Олександрійського 
маслозаводу.

Новатори тт. Суржко і Брагін- 
ський удосконалили процес пе
ресіювання черепашки. Раніше 
це робилося вручну, з допомо
гою лопати, внаслідок чимало'си
ровини псувалося. Раціюналіз'агп&г 
ри запропонували механічне сито. 
Тепер зменшились втрати чере
пашки, підвищилась якість ви- 
пускаємих гудзиків.

до плану
За вісім місяців нинішнього ро

ку колектив міськхарчокомбінату 
виконав план на 127,5 ‘процента. 
Додатково випущено продукції 
більше, як на півмільйона карбо
ванців.

Чимало нами зроблено по1 роз
ширенню асортименту. Освоєно 
ряд нових виробів, значно поліп
шилась якість продукції. В ни
нішньому році не було жодного 
випадку рекламації з боку спо
живачів.

В результаті наполегливої бо
ротьби колективу за економію 
сировини, матеріалів, палива, 
електроенергії збережено 6 тисяч 
карбованців.

Чималих успіхів домоглась в 
хлібо-булочному цеху бригада 
майстра т. Кривошея, в цеху 
безалкогольних напоїв—бригада 
майстра т. Турбаївського. Вони 
систематичйо виконують норми 
на 130—140 процентів.

Щоб збільшити випуск продук
ції, нами намічено організувати 
нові цехи. Комбінат приступає до 
будівництва механізованої хлібо
пекарні, макаронного цеху і цеху 
безалкогольних напоїв.

Колектив комбінату, обговорив
ши підсумки роботи за вісім мі
сяців, зобов'язався на честь 37 
роковин Великого Жовтня викона
ти річний план до 5 листопада.

м. кізіль, 
директор міськхарчокомбінату.

Колектив фабрики все ширше 
розгортає соціалістичне змаган
ня на честь 37 роковин Великого' 
Жовтня. Ми зобов’язались річний 
план виконати до всенародного 
свята.

О. ВОЛОШИН, 
заступник директора Олексан
дрійської гудзикової фабрики.

У відповідності з планом нау
ково-дослідних робіт, останніми 
днями в Радянському Союзі було 
проведене випробування одного з 
видів атомної зброї. Метою випро
бування було вивчення дії атом

На шкільні теми

Батьківські збори
Недавно в середній школі 

№ 10 відбулися батьківські збо
ри, на яких з доповіддю про зав
дання батьків у навчанні і вихо
ванні дітей виступив директор 
школи т. Москаленко.

Він докладно зупинився на то
му, як в 1954—55 навчальному 
році працюватиме школа за но
вими навчальними програмами і 
планами, що значно розванта
жить учнів і дозволить їм краще 
засвоювати вивчаємий матеріал.

З нового навчального року в 
1—5 класах буде введена ручна 
праця в пришкільних майстер
нях та на дослідних ділянках.

Для цього при школі облад
нується столярна, слюсарна та 
електромеханічна майстерні. В їх 
обладнанні подають велику до
помогу будівельне управління 
Димитровського тресту (началь
ник т. Беренштам), залізнично- 
транспортна контора тресту 
«Олександріявугілля» та інші. 
Але є й такі, як директор Бай- 
даківської брикетної фабрики 
т. Філіноїв, який зовсім відмовив 
в допомозі школі.

Значну увагу в своїй допові
ді т. Москаленко приділив питан
ню виховання дітей в сім’ї. Як 
зразок, він навів сім’ї учениць 
Змєєвої, Воробйової, Шапоівало- 
вої та інших, в яких правильно 
виховуються діти. Він відзначив

--------------- -------------------
СЛІДАМИ НЕОПУБЛІКОВАНИХ ЛИСТІВ

В листі до редакції громадянин 
Колос Ф. А. писав, що в міському 
сквері не створено. умов для 
культурного відпочинку трудя
щих. Павільйон, де проходять 
настільні ігри, не освітлений, не
має газет і журналів. А на танцю
вальному майданчику зіпсована 
підлога. Райком вугільників по
відомив редакцію «Сталінський 

ного вибуху.
При випробуванні одержані 

цінні результати, які допоможуть 
радянським ученим і інженерам 
успішно розв’язувати завдання по 
захисту від атомного нападу.

також, іцо батьки Ревенко, Ста- 
ронопоїв, Безручко, Неїверович, 
Шмиговський та інші не цікав
ляться поведінкою дітей. В 
зультаті вони залишаються без 
нагляду вдома, в школі порушу
ють дисципліну, роблять прогули, 
не виконують домашніх завдань.

Доповідь директора викликала 
жваве обговорення.

Робітник БайдаківсьК'Ого ві^ле- 
розрізу т. Бузулюк виявив ба
жання допомогти школі в облад
нанні майстерень.

Працівники Байдаківськіої бри
кетної фабрики тт. Четвертак і 
Чорний, робітник залізнично- 
транспортної контори т. Шевчен
ко та інші, діти яких вчаться в 
школі № 10, також вирішили 
допомогти школі у виготовленні 
верстатів, .ножоївок, зубил та ін
ших інструментів.

На зборах виступила т. Ма- 
мочкіна. Вона з обуренням розпо
відала про факти продажу горіл
ки, цигарок і сірників дітям і 
вимагала поставити питання про 
безумовну заборону продажу ді
тям цих товарів торговельними 
організаціями.

Батьківські збори намітили за
ходи для поліпшення виховання 
дітей в сім’ї і школі.

Л. ЛЮБИВЕЦЬ, 
завуч середньої школи № 10.

прапор», що на танцювальному 
майданчику зроблено поточний 
ремонт. Працівники бібліотеки 
райкому вугільників тт. Спинка. і 
Пирожкова зобов’язані тричі на 
тиждень—ів суботу, неділю ;і -сере
ду—(з 17 до 19 годин виносити в 
павільйон газети і журнали до 
послуг читачів.

Реакційна
Мораль, або моральність,—це 

правила поведінки людей, які 
визначають їх обов’язки і став
лення один до одного і до сус
пільства. Мораль — -одна з форм 
суспільної свідомості. Марк- 
сизм-ленінізм вчить, що віч
ної моральності немає. У кла
совому суспільстві мораль має 
класовий характер, тобто вона 
виражає інтереси певних класів.

- 'З перемогою Великої Жовтне
вої соціалістичної революції і по
будуванням соціалізму в нашій 
країні стала пануючою пролетар
ська, комуністична мораль. Вона 
виражає інтереси робітничого 
класу і всіх трудящих. «В основі 
комуністичної моральності, —• 
вказував В. І. Ленін,—лежить 
боротьба за зміцнення і завершен
ня комунізму» (Тв., т. 31, 
стор. 258).

Буржуазія намагається зобра
зити моральні погляди експлуа

суть релігійної моралі
таторських класів вічними і ніби 
спільними для всіх людей. В цьо
му їй допомагає релігія.

Релігія проповідує і освячує 
-мораль експлуататорських класів. 
Призначення релігійної моралі — 
виховати в середовищі віруючих 
людей пасивність, покірливість, 
смирення. Реакційна суть цієї 
моралі виявляється зразу ж при 
найближчому розгляді релігійних 
заповідей.

Одним з основних принципів ре
лігійної моралі є заклик «любити 
ближнього, як самого себе». Ця 
проповідь в капіталістичному су
спільстві, де існують багаті і 
бідні, експлуататори і експлуато
вані, ставить метопо примирити 
трудящих з гнобителями, затьма
рити їх класову свідомість, від
вернути від активної революцій
ної боротьби за своє визволення.

Лицемірством, наприклад, є 
проповідь «любові ДО ближнього'» 

в устах папи римського. Като
лицька церква, очолювана папою 
римським, ні разу не підняла сво
го голосу на захист жертв фа
шистського терору в Греції, про
ти винищення імперіалістами 
мирного населення Кореї, проти 

‘насильств, які чинять капіта
лісти в колоніях. Зате не бракує 
проклять і відлучень від церкви 
тих, хто виступає за міцний мир 
між народами, за приборкання 
паліїв війни, за заборону атомної 
зброї та інших засобів масового 
знищення людей.

Релігійна мораль внушає тер
піння до ворогів, всепрощення, 
непротивлення -злу насильством. 
Вона закликає: «Любіть ворогів 
ваших, благословляйте проклина
ючих вас, благотворіть ненавидя
чих вас і моліться за тих, що об
ражають вас і тонять вас». Але 
досить згадати роки нашестя гіт
лерівських загарбників на радян

ську землю, щоб зрозуміти, кому 
на руку така мораль. Народи на
шої країни пам’ятають, скільки 
горя і страждань завдали німець
ко-фашистські загарбники радян
ським людям. Не «любов до воро
гів», а благородна, священна нена
висть до фашистських недолюд
ків допомогла нашим воїнам роз
громити вороґіїв і відстояти сво
боду і незалежність нашої Вітчиз
ни. Розгромивши заклятих воро
гів людства — 'німецьких фашис
тів і японських мілітаристів,— 
радянські люди визволили народи 
Європи і Азії від фашистського 
рабства.

Релігійна мораль вимагає від 
народних мас примирення з будь- 
якими стражданнями на землі, за 
що щедро, обіцяє вічне блажен
ство на «тому світі». Вона нама
гається, таким чином, зробити 
трудящих покірними рабами бур
жуазії. Це цілком відповідає ін
тересам експлуататорів.. І справ
ді, імперіалісти не заперечують, 
щоб робітники і селяни працюва

ли в поті лиця, забезпечуючи ка
піталістичний прибуток. Вони 
тільки про те і пріють, щоб наро
ди залежних і колоніальних кра
їн не чинили опору своєму зжа- 
баленню і пограбуванню. І якщо 
народи табору миру, демократії 
і соціалізму назавжди визволили
ся від капіталістичного гніту, то 
пояснюється це тим, що вони 'Від
дали перевагу непримиримій кла
совій боротьбі проти експлуата
торів, за людське щастя на землі 
перед релігійними казками про 
райське існування в потойбічно
му світі.

Експлуататорська суть релігій
ної моралі виявляється і в її пог
лядах на працю. Оголошуючи лю
дину грішником, а працю—(віч
ною каторгою, релігійна мораль 
принижує людську .гідність тру
дящих, культивує презирство до 
цраці.

У наших радянських умовах 
релігійна мораль є шкідливою. Во
їна несумісна з комуністичним 
ставленням до праці, як справи
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ВИЩЕ ТЕМПИ ОСІННІХ ПОЛЬОВИХ РОБІТ
На полях України

ІІа колгоспних полях одночас
но з збиранням пізніх кулиур 
провадиться сівба озимих, оіраїн- 
ка зябу. Слідом за Харківською, 
Воро'Шиловградською, Полтав
ською, Житом горською завершу
ють сівбу озимих Київська, Чер
каська, Сумська, Кіровоградська 
і Ровенська області. Озимих по
сіяно на 900 тисяч гектарів 
більше, ніж торік, а зябу підня
то майже на один мільйон гек
тарів більше, ніж минулої осені 
на цей час. Велику роботу в кол
госпах провели в цьому році 
МТС. Тракторних робіт в респуб
ліці вже виконано майже на ві
сім мільйонів гектарів більше, 
ніж на цей час торік. Підвищив
ся змінний виробіток тракторис- 

•гдгів. Механізатори Сталінської 
області виробили на один 
сильний трактор 605 гектарів. В 
ІІетрівській МТС Харківської об
ласті виробіток на трактор ста
новить 717 гектарів.

Все ширше впроваджуються у 
виробництво бурякокомбайни 
вдосконаленої конструкції, ко- 
нопле-і картоплезбиральні маши
ни, зернові комбайни з пристро
єм Компанійця, які одночасно 
збирають качани кукурудзи і по
дрібнюють стебла для силосу.

(РАТАУ).

Втрачають цінну сировину
Повільними темпами прохо

дить бурякозбирання в колгоспі 
ім. Жданова. З 70 гектарів тут 
викопали лише 5 гектарів цук
рових буряків.

Гірше того, уже з перших днів 
тут допускають розрив між ко
панням, очисткою та вивозкото 
цінної сировини. Так, корені, 
підкопані на площі близько од
ного гектара, вже другий день 
не вибираються з землі, в’януть. 
Очищені буряки також вслід не 
відправляються на приймальний 
пункт.

Це мало турбує голову прав
ління колгоспу т. Криворота. Він 
не вживає ніяких заходів для 
усунення серйозних недоліків на 
збиранні буряків.

П. ЖЕНИЛЕНКО,
колгоспник.

честі, справи слави, справи доб
лесті і геройства. Масовому тру
довому героїзмові, ініціативі і са
модіяльності широких трудящих 
мас рілігійна мораль протиста
вить безнадійну пасивність, при
реченість, надію лише на «божу 
допомогу», на «царство небесне».

Релігійна мораль закликає ві
руючих дбати тільки про особисте 
щастя, про особисте благополуч
чя. Вона твердить: «Кожний за 
себе, один бог за всіх». Така за
повідь цілком зрозуміла в устах 
капіталістів і поміщиків, які жи
вуть за рахунок трудящих, які 
не хочуть знати НІЧОГО1, крім осо
бистого інтересу, крім свого праг
нення до наживи. Вона відобра
жає паразитичне існування екс
плуататорських класів, звірячі 
нрави капіталістичної конкурен
ції.

В умовах соціалістичного сус
пільства, де ліквідована приват
на власність на засоби виробниц
тва і знищена експлуатація люди
ни людиною, подібною заповіддю 
можуть керуватися тільки люди

Достаток живого тягла і сіль
ськогосподарського інвентаря, 
чотири потужні трактори дозво
ляють колгоспу ім. Енгельса про
вадити всі польові роботи в стис
лі строки і на високому агротех
нічному рівні.

Проте внаслідок неорганізова
ності, відсутності взаємодії меха- 
нізаторів з рільничими бригада
ми тут зволікають проведення 
важливих осінньо-польових робіА, 
допускають порушення агротех
ніки.

В силу цих причин в колгоспі 
запізнилися з проведенням осін
ньої сівби, а тепер зволікають 
збирання пізніх культур, оран
ку зябу та чорних парів.

З плану оранки зябу 650 
гектарів на 17 вересня зорано 
всього 84 гектари, хоч за графі
ком ще на 10 вересня повинно

Хлібороби артілі «Комунар», 
■виконуючи взяті на себе соціа
лістичні зоїбов’яваиня, посилю
ють виробничу активність. Вони 
прагнуть вчасно і без втрат про
вести збирання пізніх культур, 
закласти міцний фундамент під 
урожай наступного року.

На збиранні кукурудзи висо
копродуктивно працюють жатка
рі Іван Кодак, Ольга Амурива, 

За методом Т. С. Мальцева

Херсонська область. Механізатори радгоспу ім. Комінтерну, Голопристанського району, 
широко застосовують нову систему обробітку грунту, запропоновану Т. С. Мальцевим. На 
площі 900 гектарів по посіву бавовнику провадиться передпосівна культивація—мілке поверхневе 
розпушування грунту і слідом за цим—сівба озимої пшениці.

На знімку: 1. Сівба озимої пшениці в міжряддях бавовнику за методом Т. С. Мальцева. 
Агрегат веде тракторист Василь Павленко, який засіває за зміну до 18 гектарів, при нормі 14. 
2. Розпушування поверхні грунту в міжряддях бавовнику.

Фото Ю. Ліхути. Прескліше РАТАУ.

глибоко нечесні, шкурники, яким 
нема діла до інтересів народу, ін
тересів держави, які готові урва
ти від суспільства якнайбільше, а 
дати йому якнайменше і якнай
гіршого.

У нас сам народ володіє всіма 
засобами виробництва, всім багат
ством, яке він створює. Радян
ські люди працюють не на капі
талістів і поміщиків, а на себе, на 
благо народу, їх особисте благопо
луччя цілком залежить від благо
получчя суспільства. У нашій 
країні входить у звичку широких 
народних мас правило «всі за од
ного і один за всіх», виробляє
ться свідомість високого обов’яз
ку перед суспільством, перед 
Батьківщиною. Це особливо яск
раво проявляється у всенародно
му соціалістичному змаганні.

Релігійна мораль є ворожого ін
тересам трудящих жінок, які ста
новлять половину людства. Релі
гія намагається довести, що жін
ка — істота нижчого порядку 
'порівняно з чоловіком. Подібний 
погляд на жінку 'знайшов вияв у

Наслідки неорганізованості
бути піднято 210 гектарів. На 
цей же день зібрано лише 88 
гектарів кукурудзи з 150 і 2 
гектари цукрових буряків з 91. 
Ще гірше із збиранням соняш
ника. Комбайн, який мав вико
нувати цю роботу, через техніч
ні неполадки часто простоює в 
загінках.

Гичку цукрових буряків, ба
дилля кукурудзи і кошики со
няшника тут не силосують, хоч 
з виконанням плану нагромад
ження кормів у колгоспі далеко 
не все гаразд.

Правління колгоспу і йото го
лова т. Шейко не вважають за 
потрібне мобілізоівувати всі свої 
резерви на виправлення станови
ща. Живе тягло простоює, а трак
тори через нерозпорядливість 
більше часу витрачають на хо
лості переїзди і тому тракто

Зростає виробнича активність
Євдоікія Кодак та інші. Свої зав
дання вони виконують на 120—* 
150 процентів. Стебла кукурудзи 
слідом збираються і зв’язуються 
в снопи.

Всього в колгоспі зібрано 65 
гектарів кукурудзи. Протягом 
трьох днів тут впоралися з зби
ранням соняшника.

Тракторна бригада Андрія 
Матвіенка, яка обслужує колгосп, 

цілому ряді обмежень, встановле
них для жінок в релігійних ор
ганізаціях. Виховуючи в жінці 
усвідомлення власної слабості, не
повноцінності порівняної з чолові
ком, релігія закріпляє те рабське 
становище, на яке протягом бага
тьох століть прирікав л&інок рабо- 
власницгжий, феодальний і капі
талістичний лад.

Комуністична мораль відкидає 
таке ставлення до жінки. Радян
ська влада перетворила жінку в 
повноправного члена суспільства, 
залучила її до активної участі в 
усіх галузях господарського, дер
жавного, культурного і громад
сько-політичного життя.

Визволені від вікового понево
лення, рівні серед рівних, жінки 
Радянської країни відіграли ви
датну роль в справі побудови со
ціалізму , під час Великої Вітчиз
няної війни. Вони стоять в пер
ших рядах будівників світлого 
комуністичного майбутнього.

Релігійна мораль іде врозріз з 
принципами, на яких грунтую
ться соціалістичне суспільство і 

ристи за останній час не вико
нують змінних завдань.

Бригадир тракторної бригади 
т. ІІиндюк не буває на нарядах 
в конторі колгоспу. Тому нерідкі 
випадки, коли правління кол
госпу вирішує одне, а Пиндюк 
посилає трактори на інші роботи. 
Лише о 8—9 годині ранку почи
наються розшуки бригадира трак
торної бригади. Знайшовши його 
десь у полі, керівники колгос
пу подовгу сперечаються, що в 
першу чергу треба робити, тим 
часом трактори, живе тягло прос
тоюють, нічого не роблять і люди.

Все це призводить до непри
пустимого зволікання осінньо-по- 
льоівих робіт в колгоспі.

В. РУДЕНКО, 
голова Костянтинівської сіль
ської Ради.

організовано провадить підняття 
зябу. З плану 450 гектарів вже 
зорано понад 200 гектарів.

Па цій роботі високих виро
бітків добиваються трактористи 
Олександр Козенко та Леонід 
Сергієв. Вони завжди перевико
нують змінні завдання.

С. МАТВІЄНКО, 
бухгалтер колгоспу.

Радянська багатонаціональна дер
жава. Релігія твердить, що всі лю
ди інших національностей і віро
сповідань — «інородці» і «іно
вірці», люди, ніби чужі і ворожі 
один одному. Релігія роз’єднує 
людей різних національностей, 
розпалює національний розбрат і 
ворожнечу між народами.

Національна і релігійна ворож
неча, освячувана церквою, несу
місна з радянською ідеологією 
дружби і рівноправності народів, 
з принципами національної полі
тики Комуністичної партії.

Такою є суть найважливіших 
принципів релігійної моралі. Звід
си зрозуміло', що релігійні погля
ди, як і інші пережитки капіта
лізму у свідомості радянських гро
мадян, є реакційною силою, що 
гальмує розвиток соціалістичного 
суспільства, йото рух вперед. 
Безустанне викриття релігійної 
моралі є однією з найважливіших 
умов КОМУНІСТИЧНОГО! виховання 
трудящих.

М. СЕЛЕЗНЬОВ, 
кандидат філософських наук.

По нашому 
місту і району

Гірники вчаться
Гірничий майстер Байдаків- 

ського вуглерозрізу Іван Лог- 
винов часто одержує пакунки 
з заочного відділу Дніпропет
ровського гірничого інституту.

Вміло поєднує роботу на ви
робництві з навчанням пра
цівник шахти № 2-3 Олек
сандр Зайцев. Він заочно 
вчиться у Московському плано
во-економічному технікумі. Хро
нометражист Михайло Розго- 
нов — студент Київського дер
жавного університету, помічник 
стволового Віктор Анушев- 
ський навчається в Москов
ському художньому технікумі.

Чимало гірників підвищують 
евцї знання в учбово-курсовому 
комбінаті тресту «Олексан- 
дріявугілля». Зараз тут навча
ються екскаваторники, маши
ністи електровозів, мотористи. 
Днями почали працювати кур
си гірничих майстрів.

Високі заробітки 
механізаторів

Механізатори Користівської 
МТС на вироблені за 8 міся
ців цього року трудодні 
одержують високу оплату.

Так, бригадир тракторної 
бригади № 5 Павло Лановчук 
з Користівської МТС на вироб
лені ним трудодні одержав 165 
пудів пшениці і 8.520 карбо
ванців грошей. Тракторист Сте
пан Шевченко—104 пуди хліба 
і 4.450 карбованців грошей. 
Комбайнер Анатолій Фронтов 
за 38 робочих днів зібрав 440 
гектарів зернових культур і 
одержав близько 35 пудів пше
ниці та 2.421 карбованець 
грошей.

Багато хліба і грошей також 
одержали механізатори Олек
сандрійської МТС.

Плакат „Новини дня“
«Новини дня»—так називає

ться плакат, який виходить на 
Семенівському вуглерозрізі. В 
ньому повідомляються досяг
нення учасників соціалістичного 
змагання на честь 37 роковин 
Великого Жовтня.

В одному з останніх плака
тів розповідається про те, що 
бригада екскаватора «РС-400», 
очолювана Дмитром Бєлола- 
потковим, 12 вересня при плані 
3.700 тонн дала 6.122 тонни 
вугілля. В цілому колектив 
розрізу набагато перекрив до
бове завдання.

«Новини дня» користуються 
великою популярністю серед 
гірників вуглерозрізу.

Збільшується 
потужність 
хлібозаводу

Будівельне управління Ди- 
митровського тресту закінчило 
спорудження пристрою до хлі
бозаводу, що розташований в 
робітничому селищі Димитро- 
во. Тут встановлено нову піч 
потужністю 15 тонн хлібо-бу- 
лочних виробів на добу.

Найближчим часом цех ви
пустить першу продукцію.

Футбольні змагання 
на першість „Шахтаря11
В Кадіївці тривають змагання 

футбольних команд на першість 
центральної ради добровільного 
спортивного товариства „Шахтар".

Закінчилися зональні зустрічі 
футболістів. Це дає можливість 
зробити перші підсумки.

Олександрійська команда .Шах
тар" провела гру з такими ре
зультатами: Сталіко—1:1, Вороши- 
ловград—1:0, Ростов—6:0, Харків 
—2:2 і Грузія—3:0.

Таким чином, олександрійці в 
своїй зоні вийшли переможцями 
в змаганнях футбольних команд.

Далі відбудуться зустрічі силь
ніших команд—переможців зона 
льних змагань.



сталінський прапор Неділя, 19 вересня 1954 р.

Литовська РСР. В робітничому селищі торфопідприємства 
„Ежереліс" Панемунського району за останні два роки збудовано 
багато житлових будинків, баня, дитячі ясла.

На знімку: дитячі ясла в робітничому селищі.
Фото М. Огая. Прескліше ТАРС.

Так починалося освоєння цілини
Кінофільм ,,

На кіноекрані перед глядачем 
розкривається безмежний пустин
ний степ. Ніяких ознак життя 
навкбло. Тільки вітер шалено гу
ляє, перекочуючи по неозорому 
простору клубки трави «переко- 
ти-поле».

Ось вони, ті самі, не зайняті 
ще працею людини цілинні і 
перелогові землі. Мільйони гек
тарів такої землі лежать в Казах
стані і Сибіру, у Заволжі і При
ураллі.

Партія і уряд прийняли мудре 
рішення почати «даоетия цілин
них і перелогових земель. Розо
рювання цілини дасть країні до
датково мільйони пудів хліба. 6 
в ім’я чого попрацювати!

Про те, як почалось освоєння 
цілинних і перелогових земель, і 
розповідає документальний фільм 
«Перша весна». Кожний кадр чу
дового ^документального фільму 
викликає глибоке хвилювання і 
почуття гордості за великі діяння, 
на які здатний наш радянський 
народ.

...Великий Кремлівський па
лац. Йото заповнили юнаки і дів
чата. Це перші добровольці. Радіс
на, хвилююча зустріч з керівни
ками партії і уряду. За доручен
ням Центрального Комітету Кому
ністичної партії Микита Сергійо
вич Хрущов тепло напутетвує мо
лодь, яка їде на освоєння цілини. 
Він говорить, іцо іоні патріоти 
їдуть на велику хорошу справу і 
що це тільки «перші ластівки». 
Слідом за ними рушать в далекий 
шлях десятки тисяч людей. 
Сповнені натхнення і ріши
мості не відступати перед трудно
щами, ідуть з Кремля юні пат
ріоти.

А потім, тієї ж ночі, з Казан
ського вокзалу урочисто відправ
ляються перші ешелони 3 тими, 
що від’їздять в степи Казахстану 
і на Алтай. Одночасно такі ж 
ешелони відходили з Ленінграда і 
Києва, з Харкова і Мінська, з Рос
това і Одеси та інших міст кра
їни.

Необжита земля неласкаво 
зустріла прибулих людей. Стояла 
люта зима з глибокими снігами і 
сильними морозами. Але зате 
скільки сердечної теплоти було 
при зустрічах з місцевими жите
лями в Кустанаї, Барнаулі, Кок
четаві та в інших •місцях!

В безлюдних засніжених сте
пах новосели мали перебороти ба
гато труднощів. Не всі витрима
ли ці труднощі. Серед прибулих

Перша весна11
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добровольців знайшлися і дезер
тири. Про це добре розказано у 
фільмі на прикладі одного епізоду, 
коли дезертир, боягузливо поки
нувши польовий табір, іде по сте
ну один, як билинка. Але справж
ніх радянських патріотів ніякі 
труднощі не можуть спинити на 
шляху до заповітної мети.

Із різних кіпців країни могут
нім потоком рухається на цілин
ні землі нова сільськогосподар
ська техніка. Потім машини і лю
ди, переборюючи бездоріжжя, по
суваються в глиб степів. Треба 
поспішати, щоб до весни бути го
товим почати розорювання ціли
ни. І мужні люди поспішають. На 
голому місці розбиваються палат
ки, створюються польові табори. 
На одинокому пересувному вагон
чику вже прикріплюється вивіс
ка назви нового зернорадгоспу. У 
важких умовах похідного життя 
нові жителі цілинних просторів 
готують до весни машини і самі 
оволодівають основами агротехні
ки. Неважливо, що жити дово
диться в похідному -вагончику або 
прямо в палатках, що зварений на 
воотЬіщах обід доводиться їсти 
стоячи, на купах трійок або цег-* 
ли,1—головне, щоб устигнути під
готовити наступ на цілину.

У фільмі яскраво показано, як 
по вееня'Жйиу водопіллю, .через 
скреслі ріки, де ніколи -раніш 
ніхто не розвідував броду, люди 
самовіддано переправляють до 
місця роботи останні юошони трак
торів та інших машин. І ось, на
решті, в степ прийшла -весна. 
Оголилися неосяжні простори ці
лини. Гусеничні трактори з при
чепами плугів уже прокреслюють 
перші борозни, піднімаючи плас
ти родючої землі. Там, де багато 
років лежала цілина, тепер бачи
мо -неосяжні оком зорані поля.

По свіжій ріллі сівалки за
кладають в землю добротне на
сіння, перше насіння нової родю
чості. Тут буде хліб!

В наступних кінокадрах вже 
-показані перші зелені сх-оди, а по
тім і ще більш радуюча -картина-— 
хвилясте море пшениці, яка буй
но піднялася над землею. В нових 
місцях стіною -стоять хліба!

Так починалося освоєння ці
лини.

Майстерн-о зроблений, чудовий 
фільм є правдивою і хвилюючою 
повістю про першу весну на ці
линних землях. Він викличе ве
ликий інтерес у кожного глядача.

л. волков.

Важлива подія в житті 
китайського народу

15 вересня в столиці Китаю Пе
кіні відкрилась перша сесія Все- 
китайських зборів народних пред
ставників — найвищого органу 
державної влади Китайської На
родної Республіки. Сесія розгляне 
поданий їй перший в історії Ки
таю проект справді демократичної 
Конституції; закони про найвищі і 
місцеві законодавчі і виконавчі ор
гани влади, народні суди і проку
ратуру; обговорить доповідь про 
роботу уряду і обере керівни-кі-в 
державного апарату.

На сесію китайський народ пос- 
лЛ кращих своїх синів і дочок. 
Депутати Всекитайських зборів 
представляють широкі народні ма
си, всі демократичні партії і гро
мадські організації, всі національ
ності країни. Характеризуючи зна
чення скликання Всекитайських 
зборів, Голова Центрального на
родного уряду Китаю Мао Цзе-дун 
у вступній промові на сесії ска
зав: «Це — віха, яка знаменує но
ві перемоги і нові успіхи, досягну
ті нашим народом з моменту зас
нування нашої республіки в 1949 
році». Мао Цзе-дун підкреслив, що 
Конституція, яка буде прийнята на 
нинішній сесії, значно рушить впе
ред справу соціалізму в Китаї.

Проект Конституції, поданий 
Всекитайським зборам народних 
представників, широко обговорю
вався в усіх куточках неосяжної 
країни. Загалом в цьому обгово
ренні взяли участь 150 мільйонів 
чоловік, тобто близько трьох чвер
тей всього дорослого населення 
республіки. В ході обговорення 
проекту Конституції народні маси 
гаряче схвалили його і внесли 
один мільйон 180 тисяч 420 по
правок і доповнень. Ці цифри яск
равіше за всякі слова показують, 
яку широку участь бере зараз в 
Китаї народ в управлінні дер
жавою.

На сесії з доповіддю про проект 
Конституції виступив Лю Шао-ці, 
який заявив: «Всенародне обгово
рення довело, що проект нашої 
Конституції відображає інтереси 
всіх національностей Китаю, що він 
відповідає існуючим умовам. Ши
рокі народні маси вважають, що 
проект Конституції—ще гарантія 
щасливого життя, що в проекті 
Конституції кожна стаття відо
бражає інтереси народу».

Тепер Китай здійснює поступо
вий перехід до соціалізму. Ця ве
лика мета, яку поставив перед со>- 
бою китайський народ, записана і 
в проекті Конституції. «Ми,—ска
зав на сесії Мао Цзе-дун,— пов
ністю впевнені в тому, що ми мо
жемо подолати всі труднощі і зне
годи і перетворити нашу країну у 
велику соціалістичну республіку».

Китай в ці дні переживає небу
вале політичне і трудове піднесен
ня. Все миролюбне людство поді
ляє радісні почуття китайського 
народу і разом з ним висловлює 
впевненість, що скликання Всеки
тайських зборів народних пред
ставників буде новим кроком на 
шляху зміцнення могутності Ки
тайської Народної Республіки.

Народи Азії— 
проти загострення 

міжнародної напруженості
За останній час в результаті сер

йозних успіхів, досягнутих миро
любними народами на нараді в 
Женеві, створились умови, які 
сприяють розв’язанню неврегульо- 
ваних міжнародних проблем. Од
нак противники міжнародного 
співробітництва намагаються пе
решкодити цьому і добитись ново
го загострення міжнародної напру
женості.

До числа таких кроків нале
жить, зокрема, підписаний недав
но групою країн на чолі з США 
так званий «Договір про оборону 
Південно-Східної Азії» (скороче
но — СЕАТО). Опублікована 15 
вересня заява Міністерства закор
донних справ СРСР розкриває всю 
фальш цього договору і викриває 
його воєнні цілі. В заяві підкрес-

МІЖНАРОДНИЙ огляд
| люєтьси, що створюване Сполуче

ними Штатами агресивне угрупо
вання в Південно-Східній Азії яв
ляє собою блок колоніальних дер
жав, в основі якого лежать імпе
ріалістичні цілі збереження їх 
економічних і політичних позицій в 
Азії.

Самий склад учасників договору 
служить яскравим підтвердженням 
цієї оцінки. В ньому беруть участь 
лише три азіатські країни—Філіп
піни, Таїланд і Пакистан, що, як 
відомо, перебувають в сильній за
лежності від колоніальних дер
жав. Від участі в договорі відмо
вились такі країни Південно-Схід
ної Азії, як Індія, Індонезія, Бірма, 
Цейлон. Проти цього договору рі
шуче виступає Китайська Народна 
Республіка. Таким чином, втягну
тими в новий воєнний блок вияви
лось тільки близько однієї десятої 
населення азіатських країн, а 9/10 
—відкидає його. СЕАТО чужий 
інтересам народів Азії і всього 
миролюбного людства.

В заяві Міністерства закордон
них справ СРСР відмічається, що 
створення Сполученими Штатами

В зв'язку з відхиленням Францією договору про 
„європейську армію" агресивні кола США розробляють 
нові форми відродження вермахту.

(З газет).
Мал. М. Абрамова.

Американці терміново
Вермахту шиють форму нову.

(Репродукція з газети „Красная звезда").

Прескліше РАТАУ.

Редактор В. МАЛЕНКО.
—

В народний суд 1-ї дільниці м. Олександрії надійшла заява про 
визнання безвісті відсутнього громадянина Тяглого Григорія Аврамо- 
вича, 1911 року народження, уродженця м. Олександрії—померлим.

Громадянам, яким відомо про місце перебування або смерть 
Тяглого Г. А., належить повідомити народний суд 1-ї дільниці м. Олек
сандрії.

Громадянин Губа Олександр Григорович, що проживає в м. Олек
сандрії, порушує справу про розторгнення шлюбу з громадянкою Гу
бою Тамарою Василівною, яка проживає в радгоспі „Поливаново" 
м. Подольська, Московської області.

Справа розглядатиметься в народному суді м. Подольська, Мос
ковської області.

Громадянин Лисенко Іван Григорович, що проживає в селищі 
Димитрово м. Олександрії, порушує справу про розторгнення шлюбу 
з громадянкою Лисенко Ніною Григорівною, яка проживає в селищі 
Октябрському м. Олександрії.

Справа розглядатиметься в народному суді 1-ї дільниці м. Олек
сандрії.

нового воєнного угруповання в 
Азії є спробою поборників горе
звісної політики «з позиції сили» 
виправити свої справи, які значно 
похитнулися після Женевської на
ради і провалу планів створення 
«європейського оборонного співто
вариства». Народи Азії розгадали 
ці маневри американської дипло
матії.

Укладення пакту СЕАТО викли
кало хвилю народного обурення і 
протесту. Індійська газета «Свад- 
хіната» пише: «США хочуть від
няти у народів Азії плоди перемо
ги, здобутої миролюбними сила
ми. Вони намагаються зміцнити 
колоніалізм і нав’язати країнам 
Азії свої агресивні плани. Але азі
атські народи цього не допустять».

'Висловлюючи думку величезної 
більшості населення Азії, індонезій
ська газета «Мердека» підкреслює: 
«Азія відкидає нав’язаний їй пакт 
СЕАТО. Шлях до гарантування 
миру і безпеки вона бачить не в 
розколі на угруповання, які про
тистоять одне одному, а в спіль
них діях всіх азіатських країн».

В. ХАРЬКОВ.

БК—04554. Олександрійська міська друкарня Кіровоградського обласного управління культури, м. Олександрія, вул. Шевченка, 71. Зам. № 1913. Т. 5000.
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Радянський народ бажає дружньому китайському 
народові нових успіхів у справі здійснення програми 
індустріалізації країни, розвитку сільського господар
ства і піднесення народного добробуту, а також у 
справі всемірного зміцнення своєї народно-демократич
ної держави.

Розгортаймо переджовтневе 
соціалістичне змагання

Всекитайським зборам 
народних представників

Наближаються 37 рокови
ни Великої Жовтневої соціа
лістичної революції. У слав
ну традицію радянських лю
дей увійшло зустрічати зна-' 
менні дати достойними вироб
ничими перемогами. Трудів
ники промисловості і колгосп
ного села енергійно борються 
за дострокове виконання зав
дань, збільшення випуску 
продукції, за дальше підне
сення всіх галузей сільсько
го господарства.

Широко розгортається пе
реджовтневе соціалістичне 
змагання на підприємствах 
Олександрії. Гірники, брикет- 
ники, енергетики, залізнич
ники—вісі робітники нашого 
міста беруть на себе підви
щені зобов'язання перетво
рюють їх в життя.

Достроково виконали де
в’ятимісячний план залізнич
на контора тресту «Олексан- 
дріявугілля», міськхарчоком- 
бінат. -Рапортував про за
варні єн ня д есятиміс ячн ого 
завдання колектив гудзикової 
фабрики.

Чималих досягнень доби
вається і ряд колгоспів нашо
го району. Так, сільгоспар
тілі їм. 18 партконференції, 
їм. Сталіна (Вандурівка) ус
пішно ведуть збирання пізніх 
культур, закладають міцний 
фундамент врожаю майбут
нього року, закінчують ре
монт тваринницьких при
міщень.

Рівнятись на кращих, під
тягувати відстаючих до рів
ня передових, впроваджувати 
прогресивний метод—головне 
в соціалістичному змаганні.

Щоб добитись загального 
піднесення, треба всім учас
никам змагання створювати 
необхідні умови для високо
продуктивної праці, розвива
ти творчу ініціативу трудя
щих, підтримувати новаторів 
виробництва.

^Піклування про дальше 
підвищення продуктивності 
праці повинно стати центром 
всієї практичної роботи гос
подарників^ партійних, проф
спілкових і комсомольських 
організацій.

Необхідно підвищувати ви
робничу культуру, краще 
використовувати техніку, ви
являти і приводити в дію 
внутрішні резерви.

На честь Дня танкістів
26 вересня радянський народ і 

його Збройні Сили відзначають 
День танкістів. На багатьох під
приємствах, в установах, учбових 
закладах, військових частинах про
водяться лекції і бесіди про видат
ні заслуги бронетанкових військ в 
роки Великої Вітчизняної війни,

В нашому місті поряд з 
передовими є 1 відстаючі під
приємства. Взяти, наприклад, 
будівельне управління Ди- 
митровського тресту. Воно не 
виконує плану, працює не
рентабельно. Тут є всі мож
ливості для ритмічної, без
збиткової роботи. Однак їх 
не використовують.

На дільницях мають міс
це простої робітників, брак, 
переробки. Погано викорис
товуються механізми. Розчи
нонасоси лежать на складах, 
бетономішалки не завантажу
ються. Дуже часто трудо
місткі роботи виконуються 
вручну. Все це бачить голов
ний механік управління іПест- 
рюга, але ніяких заходів для 
усунення неподобств не вжи
ває.

Дуже слабо використовує
ться техніка на Семен іівсьіко- 
>му вуглерозрізі, зокрема ек
скаватори. А між тим, між 
механізаторами немає напо
легливої боротьби за високу 
продуктивність машин. Шахт
ний комітет, очолюваний тов. 
Колотаєвим, зводить керів
ництво змаганням до зби
рання договорів, а організа
торською роботою в масах не 
займається.

Те ж саме слід сказати 
про голову завкому заводу 
«Червоний ливарник» т. Сер- 
геєва.

Головна умова успіху в 
змаганні — дійоиість, глас
ність, масовість, порівняння 
результатів роботи. Цього 
якраз бракує не тільки на 
ряді підприємств міста, але 
й в колгоспах ім. Енгельса, 
їм. Ждапова та деяких ін
ших. Не дивно, що тут зво
лікається збирання пізніх 
ікультур, оранка зябу та чор
них парів. Допускаються ве
ликі втрати на збиранні цук
рових буряків.

Партійні організації зо
бов’язані посилити керівниц
тво соціалістичним змаган
ням, займатись ниїм кон
кретно, предметно, пропа
гувати досвід новаторів, до
биватись того, щоб не було 
жодного відстаючого підпри
ємства, будови, колгоспу.

Ширше розгортаймо пе
реджовтневе соціалістичне 
змагання, зустрінемо всена
родне свято новими трудови
ми перемогамиї

про бойову і політичну підготовку 
танкістів.

Посилився приплив екскурсантів 
у Центральний музей Радянської 
Армії. До знаменної дати музей 
поповнився новими експонатами.

(РАТАУ).

Президія Верховної Ради Союзу Радян
ських Соціалістичних Республік палко ві
тає періщу сесію Вісеїкитайських зборів на
родних представників.

Всекитайські збори народних представ
ників починають свою роботу в умовах, ко
ли китайський народ, очолюваний (Кому
ністичною партією, добився видатних ус
піхів у політичному, економічному і куль
турному будівництві.

Загальні вибори до зборів народних 
представників усіх ступенів аж до >Всеки- 
тайських зборів народних представників, 
що закінчилися недавно, є новим доказом 
активної участі народу іКитаю в управлінні 
своєю народно-демократичною державою. 
Вибори показали, що народно-демократич
на влада ,в 'Китайській Народній Республі
ці користується всенародною підтримкою.

Перша сесія Всекитайськиїх зборів на
родних представників, яка зібралася, щоб 
прийняти народну Конституцію, яка за
кріплює плоди тривалої героїчної бороть
би китайського народу за національну не
залежність, демократію і соціалізм, є ви
датною подією в житті китайського народу.

Президія Верховної Ради СРСР від 
імені всього радянського народу висловлює 
Всекитайським зборам народних представ
ників 1 в їх особі — братньому китайсько- 
му народові свою глибоку повагу і бажає 
успіхів в його боротьбі за велич і розквіт 
народної китайської держави.

Хай жиіве нерушима дружба народів Ра
дянського Союзу і Китайської Народної 
Республіки.

Президія Верховної Ради Союзу Радянських
Мос»а. Кремль. 17 їжі р«,. Соціалістичних Республік

Товаришеві Марселю Каиіену
Центральний Комітет Комуністичної 

партії Радянського Союзу в день Вашого 
85-річчя шле Вам, дорогий товаришу 
Кашен, палкий братерський привіт.

Будучи найстарішим діячем французь
кого 1 міжнародного' робітничого руху, од
ним із основників французької Комуніс
тичної партії, Ви .щютягом багатьох років

беззавітно служите інтересам французько
го народу, високим ідеалам трудящих 
усього світу.

Бажаємо Вам здоров’я і дальших успі
хів у Вашій благородній патріотичній бо
ротьбі за справу робітничого класу і (всьо
го французького народу, за національні 
інтереси Вашої батьківщини, за мир в 
усьому сівіті.

Центральний Комітет Комуністичної 
Партії Радянського Союзу

Республіканська нарада по вивченню І поширенню в колгоспах і радгоспах 
Української РСР методів роботи Т.С. Мальцева

17 вересня в Києві в Сесійно
му залі Верховної Ради Україн
ської РСР відкрилася скликана 
за рііпіення'М Централ ьного Комі
тету Комуністичної партії Украї
ни Республіканська нарада по 
вивченню і поширенню в колгос
пах і радгоспах Української РСР 
методів роботи рільника колгос
пу «Завеїтьі Левина», директора 
Шадрінської дослідної станції, 
Іїурганської області, лауреата 
Сталінської премії Т. С. Паль
цева.

На нараду прибули: відомі уче
ні республіки, голови колгоспів, 
директори, головні агрономи та 
інженери МТС, агрономи колгос
пів, директори радгоспів, передо
вики сільського господарства, на
чальники обласних управлінь 
'сільського господарства, праців
ники 'науково-дослідних інсти
тутів і дослідних станцій, перші 
секретарі обкомів КП України і 
го'Л'О'ви облвиконкомів. На нараді 
присутній рільник колгоспу «За- 
ветм Левина», директор Шадрін

В країні почався сезон цукрова
ріння. Пущені перший і другий 
кубанські заводи в Краснодарсько
му краї, чотири заводи в Кирги
зії, два заводи в Роївенській об
ласті, один — в Чернівецькій об

ської дослідної станції, Курган- 
ської області, лауреат Сталінської 
премії Т. С. Мальцев. Всього в 
роботі наради беруть участь 
близько 1000 чоловік.

В роботі наради беруть участь 
тт. Н. Т. Кальченко, 0. І. Іїири- 
ченко, І. Д. Назаренко, М. В. Под- 
горний, І. С. Сеяін, Г. 6. Гривню, 
0. І. Іващенко.

Нараду відкрив Голова Ради 
Міністрів Української РСР гов. 
Н. Т. Кальченко.

З доповіддю про вивчення і по
ширення в колгоспах і .радгоспах 
Української РСР методів роботи 
рільника колгоспу «Заветьі 
Левина», директора Шадрінської 
дослідної станції Т. С. Мальцева 
виступив секретар ЦІЇ ІЇП Укра
їни тов. М. Д. Бубновський.

На доповідь розгорнулися де
бати.

18 вересня учасники наради 
ознайомилися на дослідних ділян
ках з роботою нового плуга без 
'полиць та іншими грунтообробни
ми знаряддями, які застосовують

ПОЧАВСЯ СЕЗОН ЦУКРОВАРІННЯ
ласті. Ці підприємства вже виро
били з буряків нового врожаю 180 
тисяч пудів цукру.

У ноївому сезоні, що почався, 
буде працювати 221 цукровий за
вод, в тоїму числі шість нових: Ми- 
ронівський — в Київській області, 

ся при впровадженні системи об
робітку грунту, рекомендованої 
Т. С. Мальцевим.

В цей же день працювали 4 
зональні секції наради —1 Степу, 
Лісостепу, Полісся і гірських ра
йонів республіки.

На вечірньому пленарному за
сіданні тривало обговорення до
повіді. Учасники наради заслуха
ли також повідомлення керівни
ків секцій про результати роботи 
секцій.

В дебатах виступили: заступ
ник директора Українського нау
ково-дослідного інституту соціа
лістичного землеробства тов. По
пов, міністр сільського господар
ства Української РСР тов. Спі
вак і секретар ЦІЇ КП України 
тов. Кириченко.

Із заключним словом виступив 
секретар ЦІЇ 1ЇІІ України тов. Буб- 
новський.

На цьому нарада закінчила 
свою роботу.

(РАТАУ).

Первомайський — в Миколаїв
ській, Кобеляцький — в Полтав
ській, Волоконовський — в Кур
ській, Краснянський—у Львівській 
області, Нарковицький —в Хмель-: 
ницькій області.
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Партійне життя
Обговорюючи звіт партбюро

Днями відбулися звітно-ви
борні збори в первинній иартор- 
гаїнізації Байдаківського вугле
розрізу.

Доповідач і комуністи, які вис
тупили В ООГОВОфЄННІ звітної до
повіді заступника секретаря парт
бюро т. Губенка, розповіли про 
роботу парторганізації по мобілі
зації колективу гірників вугле
розрізу на виконання плану ву
глевидобутку і вскриші породи. 
За звітний період значно зросла 
політична і виробнича активність 
комуністів.

Проте, як показали збори, 
партбюро в своїй роботі допуска
ло ряд серйозних недоліків. Так, 
за звітний період незадовільно 
здійснювався контроль за госпо
дарською діяльністю адміністра
ції розрізу. В результаті мають 
місце простої і погане викорис
тання обладнання, допускалися 
ривки і штурмівщина. В депо ще 
й досі не механізовані трудоміст
кі процеси роботи, що призводить 
до зволікання ремонту іслектрпво- 
зіїв. В результаті цих і інших не
доліків вуглерозріз має великі 
збитки і зараз не виконує вироб
ничих планів.

Комуністи вказували також на 
те, що партбюро мало приділяло 
уваги питанню керівництва ро
ботою партійних груп. Тому окре
мі з них, як, наприклад, механіч
ної майстерні занедбали свою ро

комуніст парторганізацїї Байда- 
ківського вуглерозрізу.

Житомирська область. Чуднівський районний відділ То
вариства для поширення політичних і наукових знань широко роз
горнув науково-атеїстичну пропаганду. За вісім місяців цього ро
ку членами товариства в колгоспах і на підприємствах прочитано 
понад, 300 лекцій.

На знімку: член Товариства для поширення політичних і нау
кових знань А. Л. Чудовський читає лекцію „Наукові передбачен
ня і релігійні пророцтва" в клубі чуднівської артілі „Лісокоогіе- 
ратор". Прескліше РАТАУ.

Видатна подія в житті китайського народу
Всі радянські люди з великим 

інтересом стежать за роботою 
першої сесії Всекитайських збо
рів народних представників, яка 
відкрилася 15 вересня в Пекіні.

В публікованій сьогодні ві
тальній телеграмі Президії Вер
ховної Ради СРСР Всекитайським 
зборам народних представників 
говориться:

«Перша сесія Всекитайських 
зборів народних представників, 
яка зібралася, щоб прийняти на
родну Конституцію, яка закріп
лює плоди тривалої героїчної бо
ротьби китайського народу за на
ціональну незалежність, демокра
тію і соціалізм, є видатною поді
єю в житті китайського народу.

Президія Верховної Ради СРСР 
від імені всього радянського на
роду висловлює ' Всекитайським 
зборам народних представників і 
в їх особі—братньому китайсько
му народові свою глибоку пова- 

боту. Паїртгрупорти і члени парт
бюро не приділяли достатньої 
уваги контролю за виконанням' 
партійних доручень. Окремі кому
ністи нерідко не виконували їх. 
Члену КПРС т. Піабаїлтасу пар
тійне бюро доручило розробити 
заходи по підвищенню продуктив
ності праці і зниженню собівар
тості вугілля. Відтоді минуло Г) 
місяців, але й досі заходи не роз
роблені.

Деякі комуністи несумлінно
викснували парті й п і дору ч ення. 
Пропагандисти тт. Буданов і 
Лиско зводили навцання в 
гуртках до формального зау
чування окремих теоретичних 
положень. Не випадково тому 
слухачі не засвоїли програмний 
матеріал.

У своїх виступах комуністи 
піддали гострій критиці партійне 
бюро за те, що воно примирилося 
з фактами аморальної поведінки 
комуністів тт. Проснякова і 
Хейфіца, які допускають також 
труйсть по відношенню до підлег
лих.

Збори намітили заходи для 
поліпшення нартійно-поііітичної 
і організаційно-партійної роботи 
і обрали новий склад партійного 
бюро.

В. САВВА,

гу і бажає успіхів в його бороть
бі за велич і розквіт народної 
китайської держави ».

Обговорення проекту Конститу
ції, яку покликані прийняти 
Воекитайські збори народних 
представників, збіглося в Китаї з 
підготовкою до святкування п’я
тиріччя утворення Китайської 
Народної Республіки. Ті історич
ні успіхи, які досягнуті китай
ським народом за ці п’ять років, 
записані в проекті Конституції.

«Ця Конституція,—говориться 
в проекті,—закріплює завоюван
ня народної революції в нашій 
країні і нові перемоги в галузі 
політики і економіки, здобуті з ча
су створення Китайської Народ
ної Республіки, а також відо
бражає корінні вимоги держави в 
перехідний період і загальні спо
дівання широких народних мас 
щодо будівництва соціалістично
го суспільства».

Піднести рівень 
партійної роботи
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Днями відбулися ЗВІТНО-ІВИ- 
бюртгі збори первинної парторта- 
нізації середньої школи А» (5. Із 
звітною доповіддю виступив се
кретар иарторганізації т. Ро
жевій. Як зазначив доповідач, 
робота иарторганізації була спря
мована на боротьбу за успішне 
проведення навчання учнів, на 
посилення ІДеЙНО-ВИХОВНОЇ робо
ти серед учительського колекти
ву, поліпшений діяльності проф
спілкової, комсомольської ’і*а піо
нерської організацій школи.

За звітний період нарторгані- 
зація та колектив школи домог
лись деяких успіхів. Так, успіш
ність учнів в минулому навчаль
ному році становила 95,4 про
цента. >

Разом з тім на зборах були 
викриті і серйозні недоліки. Ко
муністи тт. Жучеико, Четвертак 
та інші піддали гострій критиці 
роботу иарторганізації та її сек
ретаря т. Роженка. Воїни відзна
чали, що діяльність парторгані- 
зації майже не планувалась, а то
му важливі питання виховної ро
боти в школі залишались поза 
увагою партійної організації. Так, 
науково-атеїстична пропаганда 
серед учнів і серед їх батьків 
проводилася слабо. І тому в ви
падки, коли відстала частина 
батьків заставляла учнів справ
ляти релігійні обряди.

Через відсутність постійного 
контролю значна частила поста
нов партійних зборів залишилась 
невиконаною.

Виступаючі гостро критикува
ли директора школи комуніста 
т. Меткого і секретаря парторга- 
нізації т. Роженка за те, що до 
цього „часу в школі повільно 
івіпроваджувться політехнічне нав
чання. По цьому питанню прий
малися непогані рішення, але во
ни залишилися нкдійсданими.

Комуністи1, які виступили в 
обговоренні звітної доповіді, кри
тикували секретаря парторгані- 
зації т. Роженка і за те, що пін 
не подавав належної допомоги в 
роботі профспілкової та комсо
мольської організацій і внесли 
конкретні пропозиції для поліп
шення партійної роботи.

І. ІВАНОВ.

Перемога китайської революції 
була закономірним підсумком дов
голітньої героїчної боротьби най- 
ширших народних мас Китаю за 
свободу і незалежність своєї 
батьківщини. На цю боротьбу 
китайський народ підняла і запа
лила Комуністична партія Китаю 
на чолі з випробуваним вождем 
товаришем Мао Цзе-дуном. Спи
раючись на підтримку могутньо
го табору миру, демократії і со
ціалізму, Комуністична партія 
Китаю добилась повалення про
дажної реакційної чаїнкайшіст- 
ської кліки і чужоземних імпері
алістів. Китайський народ заво
ював справжню свободу, неза
лежність і національний сувере
нітет.

Могутні творчі сили китайсько
го народу проявилися в усій сво
їй величі тільки з встановленням 
народно-демократичного ладу. Під 
керівництвом Комуністичної пар

Широко розгорнемо 
переджовтневе змагання
Трудові перемоги залізничників

Достроково виконала дев'ятимісячний план контора 
залізничного транспорту тресту „Олександріявугілля". Про
дуктивність праці робітників у порівнянні з серпнем під
вищилась на 16,2 процента. Собівартість тонно-кілометра 
знижено на 7,6 копійки проти плану.

Ці успіхи результат впровадження передових мето
дів водіння великовагових составів, швидкісної обробки 
вагонів, маршрутизації поїздів.

Щодня залізничники випереджають графік, множать 
свої досягнення. Готуючись достойно зустріти 37 рокови
ни Великого Жовтня, колектив прийняв нові соціалістичні 
зобов'язання. Вирішено до 25 жовтня виконати річний план 
вантажоперевезень, зекономити не менше 10 тисяч вагоно- 
годин і додатково зекономити 200 тисяч карбованців.

Першість у змаганні тримають зміни диспетчерів 
тт. Кузьміна і Лелеки. Завдяки злагодженій і чіткій роботі 
вони відправляють вдвічі більше маршрутів, ніж перед
бачено завданням.

Соціалістичні зобов'язання гірнинів 
Байдаківського вуглерозрізу

Вступаючи в соціалістичне 
змагання за достойну зустріч 37 
роковин Великої Жовтневої со
ціалістичної революції, колектив 
Байдаківського вуглерозрізу взяв 
на себе такі зобов’язання: десяти
місячний план видобутку вугілля 
виконати до 25 жовтня, підви
щити продуктивність праці на 1 
процент, знизити собівартість 
тонни вугілля проти планової на 
2 проценти, знизити зольність і 
вологість палива проти норми на 
0,5 процента, добитися середньо
добового вивезення вугілля од
ним електровк»осостаів'ом 1.600 
тонн і вскриші 1,500 кубометрів, 
підвищити продуктивність екска
ватора проти плану на 10 про
центів.

Великовагові маршрути
Зміна старшого диспетчера 

т. Кузьміна освоїла відправку 
великовагових маршрутів. Пер
ший маршрут ватою в 2.058 тонн 
—на 558 тонн більше норми — 
був сформований 6 'вересня. 
Цей поїзд машиністи паровозів 
тт. Юраш і Степанюк успішно 
доставили на станцію ііаитзїівка- 
вугільна. Через два дні машиніст 
т. Кругляк провів поїзд на стан
цію Пантаївка вагою 1.950 тонн.

тії в Китаї були проведені рево
люційні аграрні перетворення, 
що здійснили вікову мрію селян 
про передачу їм поміщицької зем
лі. За короткий час була завер
шена відбудова народного' госпо
дарства, зруйнованого багаторіч
ними війнами та імперіалістич
ним грабежем. Героїчна праця 
народу, історичні демократичні 
перетворення створили передумо
ви для переходу до планового еко
номічного будівництва. В 1953 
році китайський народ присту
пив до виконання своєї першої 
п’ятирічки.

Комуністична партія Китаю 
намітила величну програму бу
дівництва нового життя в Китаї. 
Ця програма знайшла гарячу 
підтримку трудящих мас, які ще 
тісніше згуртували свої ряди 
навколо комуністичної партії.

На Всекитайських зборах на
родних 'Представників політика 
Комуністичної партії зустрічає 
повне схвалення. Збори демон

Здійснюючи спої зобов’язання, 
гірники нарощують темпи. В 
ці дні вугільна дільниця, очолю
вана т. Просняковим, перевиконує 
завдання. Багато механізаторів, 
зокрема, машиніст екскаватора 
т. Горовецький, машиніст елек
тровоза г. Устенко, машиніст 
транспортно-відвального моста 
т. Біленкб дають по 140—150 
процентів норми.

Колектив роврі-зу усуває недо
ліки в роботі, приводить в дію 
резерви підвищення продуктив
ності пращі.

II. НОСОВСЬКИЙ, 
голова шахткому Байдаківського 
вуглерозрізу:

10 вересня складач т. Очкаленко 
сформував, а машиніст т. Нерух 
доставив маршрут вагою 2.140 
тонн.

Колектив відділу вантаження 
залізничної контори зобов’язався 
до кінця вересня відправити ще 
6 великовагових составів в на
прямку Кременчука і П’ятиха- 
ток.

В. ГУСЄВ, 
редактор стінгазети «Транспорт
ник».

струють велику єдність китай
ського народу.

Підкресливши величезне істо
ричне значення сесії, товариш 
Мао Цзе-дун сказав: «Це—віха, 
яка знаменує нові перемоги і но
ві успіхи, досягнуті нашим наро
дом з моменту заснування нашої 
республіки в 1949 році. Консти
туція, яка повинна, бути виробле
на і прийнята на цій сесії, знач
но рушить вперед справу соціа
лізму в нашій країні».

В обговоренні проекту Консти
туції, як говориться про це в пуб
лікованій сьогодні доповіді това
риша Лю Шао-ці, взяли участь 
більше ста п’ятдесяти мільйонів 
громадян КНР. Нині народні пред
ставники, виражаючи волю своїх 
виборців, гаряче підтримують 
проект Конституції КНР.

Герої праці —і депутати Ван 
Чун-лунь і Хао Цзянь-сю, висту
паючи від лиця робітничого кла
су Китаю, схвалили проект Кон
ституції і відзначили важливу 
роль у побудові соціалістичного
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За розвиток всіх галузей колгоспного виробництва
Недавно мені разом з групою 

передовиків сільського господар
ства нашого району довелося по
бувати в Москві на Всесоюзній 
сільськогосподарській виставці. З 
яскравим^, незабутніми вражен
нями повернулися додому. Скіль
ки нових думок і планів! Адже 
хочеться все те чудове, що я там 
бачив і вивчив, запровадити у 
своєму колгоспі.

Виставка являє собою чудову 
школу передового досвіду і до
сягнень сільськогосподарської на
уки. Вона широко відображає 
зр^тання і досягнення соціа- 
.тістичноіго сільського господар
ства, ті грандіозні успіхи, яких 
домоглися наші колгоспи, всі 
працівники соціалістичних ланів. 
Радісні і схвильовані входили ми 
на територію виставки. Це— 
справжнє місто з чудовими пала
цам^ садами. Увагу кожного 
учасника, кожного екскурсанта 
привертає велична споруда—бу
динок Головного павільйону. А 
далі, на просторій площі Колгос
пів розташувались павільйони 
шістнадцяти союзних республік, 
в яких прославлені майстри зем
леробства народів-братів демон
струють свої досягнення.

Викликає справжнє захоплення, 
чого тільки можна досягти напо
легливого, старанною працею!

В павільйоні «Тваринництво» 
ми детально ознайомилися' з дос
відом передових тваринників кра
їни. Загальну увагу приверта
ють до себе успіхи колгоспу іме
ні Сталіна, Луховицькото району, 
Московської області, де головою 
Герой Соціалістичної Праці т. Ге- 
нералов. Побували ми на молочно
товарній фермі прославленої ар
тілі «12-й Октябрь», -Костром
ського району, Костромської об
ласті, і розмовляли з працівни
ками ферми. У них за останні 
три роки середній надій молока 
становить 5.070 літрів на кожну 
Фуражну корову.

Насамперед нас цікавили нор
ми годівлі, які застосовують пе
редовики.

Торік в колгоспі «12-й Ок
тябрь» згодовано в середньому на 
одну корову (в центнерах): сі
на — 18, силосу — 34, зеленої 
підгодівлі — 24, концентратів 
— 8,4.

Серед кормів для корів тут 
широко використовують кар
топлю.

Про все це ми розповіли кол
госпникам і разом з ними обгово
рили заходи до запровадження 
досвіду передовиків у своєму 
колгоспі. Наша мета —працюва
ти так, щоб наздогнати передових 
тваринників країни. Для цього 
необхідно зміцнити, перш за ївсе, 
кормову базу.

Зараз у нас кормова база по
рівняно непогана, але вона не 
задовольняє потреб тваринництва. 
А (тому ми вирішили вже в цьо
му році докласти всіх зусиль, щоб 
забезпечити ситу зимівлю худо
би. Дещо івже зроблено. У нас вже 
є достатня кількість грубих кор
мів, ведуться роботи по силосу
ванню трав, кукурудзи, капусти 
і інших коренеплодів.

Значні роботи провадяться по. 
будівництву силосних споруд. 
Влітку цього року збудовано си
лосну башту на 180 тонн, дві 
наїпівбашти па 140 тонн. Зараз 
будуємо силосні траншеї, стіни 
яких викладаємо шлакобетоном.

В наступному році площа, сія
них трав на зелений корм роз
шириться більш, ніж у 1,5 ра- 
за. Це дасть нам змогу в літній 
період всю худобу перевести на 
табірне утримання. Крім цього, 
розширимо посіви кормових буря
ків і кабачків. Особливу увагу 
приділимо вирощуванпгіо картоплі 
для згодовування молочній худо
бі, як це роблять в артілі «12-й 
Октябрь», Костромської області.

Для забезпечення худоби при
міщеннями плануємо збудувати1 в 
наступному році 4-рядний корів
ник на 140 голів, свинарник, дві 
кормокухні, дві силосні башти.

Всі ферми у нас електрифіко
вані. На фермах буде повністю 
м е ханізовано водопостачання,
транспортування і переробку кор
мів.

Одночасно з зміцненням кор
мової бази ми плануємо створити 
вже в наступному році шляхом 
.відбору нетелів від високопро- 
дуіктивних корів племінну ферму 
червоно-степової породи.

Ми вважаємо, що у нас є всі 
можливості одержувати від кож
ної корови по 5.000 кілограмів
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молока, як цього домоглися тва
ринники колгоспу «12-й Ок
тябрь»'.

Відвідали ми і павільйон Ук
раїнської РСР, де ознайомилися з 
досвідом роботи передового їв рес
публіці колгоспу імені Будьонно- 
го, Березівського району, Одесь
кої 'області, яким керує один з 
найстаріших організаторів кол
госпного руху Герой Соціалістич
ної Праці Макар Онисимович Под 
смітний, з досягненнями майстрів 
високих урожаїв кукурудзи Мар
ка Озерного і Олени Хобти, знат
ної доярки Марії Саівченко, ме
ханізаторів Параскоівії Ангеліної, 
Олександра Гіталоіва та інших.

Особливий інтерес у відвідува
чів виставки викликають стен
ди колгоспу «Заветьі Ленина», 
Курганської області, в павільйо
ні «Урал». Тут демонструються 
нові прийоми агротехніки, розроб
лені колгоспним ученим-новато- 
ром Терентієм Семеновичем Паль

Москва. Всесоюзна сільсько
господарська виставка.

На знімку: в оранжереї павіль
йону Грузинської РСР. Старший 
агроном павільйону С. А. Мжа- 
ванадзе показує учасникам вис
тавки колгоспникам колгоспу іме
ні Леніна, Сталшабадського ра
йону, Таджицької РСР, новий 
сорт лимона „новогрузинський".

Фото В. Мастюкова
і В. Янкова. 

Прескліше ТАРС. 

цевим. Новий спосіб обробітку 
грунту І ПОСІВІВ, при якому що
річну оранку з обертанням пласта 
замінено періодичною (через 4—5 
років) глибокою .оранкою плуга
ми без полиць і дальшим повер
ховим обробітком грунту, дав 
значний ефект. В артілі «Заветьі 
Ленина», де агрономом працює 
Т. С. Мальцев, за п’ять останніх 
років середній урожай пшениці 
становив 18 центнерів з гектара.

Матеріали про досвід т.Мальцева 
викликали -в нашій артілі вели
кий інтерес. Основні положення, 
висунуті Т. С. Мальцевим, цінні 
не тільки для умов Зауралля. 
Глибока оранка грунту плугами 
без полиць, безперечно, буде ефек
тивною і в умовах нашого кол
госпу. При такій оранці менше 
буде руйнуватись структура 
грунту.

Вале восени цього року в на
шому колгоспі закладено вироб
ничі дослідні ділянки по вивчен
ню можливостей застосування 
мальцевської системи обробітку 
грунту в нашому колгоспі. Загаль
на площа таких ділянок стано
витиме близько 100 гектарів. 
Оранку провадимо звичайними 
корпусними плугами, але без 
полиць. Крім цього, па площі в 
50 гектарів посіяли озиму пше
ницю по кукурудзянищі без по
передньої оранки. Цю площу ми 
обробили лише дисковими лу
щильниками аб о ку л ьт иватіірам и 
на глибину 7—8 сантиметрів.

Тільки шляхом широкого вив
чення і творчого застосування 
мальцевської системи обробітку 
грунту ми зможемо добитись не
ухильного піднесення родючості 
грунту і збільшення .врожайності 
всіх зернових і технічних куль
тур.

Дбаючи про розвиток всіх га
лузей колгоспного виробництва, 
ми домоглися в цьому деяких ус
піхів. Зростає урожайність зер
нових і технічних культур, збіль
шилась кількість і значно підви
щилась продуктивність тварин
ництва. Для ілюстрації'’ цього на
веду деякі дані. Якщо до 1950 
року врожай зернових культур 
в середньому по колгоспу не пе
ревищував 13 центнерів з гек
тара, то в наступні роки він до
сягав 20 і більше центнерів. В 

минулому посушливому році ози
ма пшениця дала у нас в серед
ньому но 15,3 центнера з гекта
ра. Наші бурякоїводи теж непога
но попрацювали — вони вирости
ли на площі в 75 гектарів по 215 
центнерів цукрових буряків.

Відрадні зміни сталися у пас 
і в галузі громадського тварин
ництва. Лише за минулий рік на 
центральній садибі споруджено 
новий типовий корівник, облад
наний автопоїлками і внутрі- 
фермським транспортом. За допо- 
м отою е л е к тр оен ергі ї м ех анізова - 
но водопостачання, переробку 
кормів, частково впроваджено 
електродоїння та ін. 'Зміцнили ми 
і кермову базу. Всі ці заходи да
ли можливість різко підвищити 
продуктивність корів. Якщо в 
1950 році середній надій на од
ну фуражну норову становив 
1.040 кілограмів молока, то> в 
1953 році .надоєно, по 2.328 кі
лограмів на корову. Це значить, 
що кожного року продуктивність 
корів збільшувалася в середньо
му на 430 кілограмів.

З розвитком всіх галузей 
колгоспного виробництва зміц
ніла і .економіка нашої ар
тілі. Загальні грошові дохо
ди від рільництва, тварин
ництва, городництва та інших га
лузей становили в 1953 році по
над 1.775 тисяч карбованців, іцо 
дало змогу вкласти значні кош
ти в капітальне будівництво.

Багато повчального ми бачили 
на виставці, багато чому навчи
лись там.

Зараз вся. енергія трудівників 
нашого колгоспу спрямована на 
те, щоб успішно завершити зби
рання пізніх культур, забезпечи
ти ситу і теплу зимівлю худоби, 
закласти міцний фундамент уро
жаю наступного року.

Широко впроваджуючи в кол
госпне виробництво досягнення 
передовиків сільського господар
ства нашої країни, ми будемо 
працювати так, щоб прийти на 
Всесоюзну .сільськогосподарську 
виставку 1955 року з новими, 
що вищими досягненнями в усіх 
галузях землеробства і тварин
ництва.
(«Блокнот агітатора» № 14. Від
діл пропаганди і агітації Кірово
градського обкому КП України).

суспільства, яка належить китай
ським робітникам.

«Ми, робітники,—сказав Ван 
Чун-лунь, — стали господарями 
країни, ми працюємо в ім’я по
будови щасливого, життя, в ім’я 
побудови соціалізму в нашій кра
їні. Шлях до щастя—до соціа
лізму нам вказує наша. Консти
туція- .

Депутат Лі Шунь-да, голова 
с і л ьс ькогос подарського івиробни - 
чого кооперативу, заявив у своїй 
промові: «На прикладі власного 
життя китайські селяни бачать, 
що наша Конституція закріп
лює великі реальні резуль
тати народно-демократичного ла
ду. Ось чому кожний ки
тайський селянин палко під
тримує і схвалює запропонований 
проект Конституції. Ми будемо ще 
більше зміцнювати наш союз з 
робітничим класом і під керів
ництвом комуністичної партії ак
тивно боротися за здійснення ве
ликих соціалістичних перетво
рень».

Китайська Народна Республі
ка є держава народної демократії, 
керована робітничим класом і 
основана на союзі робітників і 
селян, говориться в проекті Кон
ституції. Разом з робітничим 
класом і селянством творчою пра
цею на благо своєї батьківщини 
зайнята також і китайська інте
лігенція.

—Наш рот був затиснутий, на
ші кисті були без руху,—(в та
ких образних словах нагадав про 
чорні роки чанкайшістської реак
ції відомий китайський письмен
ник Лао Ше, який виступив на се
сії зборів народних представників. 
Письменник Лао Ше, .відомий уче
ний Чжан Да-ю та інші від імені 
інтелігенції Китаю палко підтри
мали проект Конституції.

Висловлюючи думи і споді
вання сотень мільйонів жінок Ки
таю, депутат Ден Ін-чао підкрес
лила, що (проект Конституції за
кріплює велике- досягнення ново
го Китаю—розкріпачення жінки.

Проект Конституції КНР уті
лив ’ в собі кращі сподівання і 
мрії китайського народу. Вперше 
в багатовіковій історії Китаю 
священними правами трудящих 
визнається право на працю, на 
відпочинок, на освіту. У законо
давчій формі Конституція закріп
лює демократичний устрій дер
жави, що забезпечує активну 
участь найширших народних мас 
у справах країни, в економічно
му, політичному і культурному 
житті.

Проект Конституції Китайської 
Народної Республіки—це видат
ний документ нашої .епохи. Він 
свідчить про великі успіхи наро
ду, який скинув із себе кайдани 
колоніального рабства і феодаль
ного. гніту, про тверду рішимість 
китайського народу побудувати у 
своїй визволеній країні соціа
лізм.

Виступи всіх депутатів Всеки- 
тайських зборів народних пред
ставників пройняті прагненням 
китайського народу до миру. В 

той же час депутати, висловлю
ючи волю народу, закликають 
до зміцнення оборони республіки, 
її сланнях збройних сил, які сто
ять на варті мирної праці, до 
піднесення пильності проти під
ступів імперіалістів і їх агентури.

«Боротьба за благородні цілі 
миру в усьому світі і прогресу 
людства,—говориться в проекті 
Конституції КНР,—є незмінним 
курсом нашої країни в міжнарод
них оправах».

Китайська Народна Республіка 
—(велика миролюбна держава. Її 
зусилля в боротьбі за мир знай
шли визнання сотень мільйонів 
людей на всій земній кулі. Ши
риться рух за відновлення закон
них прав КНР в Організації 
Об’єднаних Націй 1 в усій системі 
міжнародних відносин. Тепер 
особливо є ясного всім абсурдність 
позиції С1ИАг які перешкоджають 
КНР зайняти своє законне місце 
в 00Н. Світова громадська дум
ка все більше переконується в 
тому, що для інтересів миру не

обхідна участь великої китай
ської держави в розв’язанні всіх 
найважл ивіших міжнародних 
проблем.

Могутнім оплотом миру іі безпе
ки на Далекому Сході і в усьому 
світі є радянсько - китайська 
дружба. Ця дружба двох великих 
народів міцніє з кожним днем, 
відіграючи все зростаючу роль 
в боротьбі за дальше посилення 
табору миру, демократії і соціа
лізму.

Радянський народ бажає друж
ньому китайському народові но
вих успіхів у справі здійснення 
■програми індустріалізації країни, 
розвитку сільського господарства 
і, піднесення народного добробуту, 
а також у справі всемірного зміц
нення своєї народно-демократич
ної держави.

Хай живе нерушима дружба 
народів Радянського Союзу і Ки
тайської Народної Республіки!

(Передова «Правдьі»за 18 ве
ресня).
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Конференція покупців
Магазин №12 Олександрій

ського міськзмішторгу щодня від
відують тисячі покупців. Продав
ці тт. Лисиця, Коптєва, Саївельє- 
іва та інші докладають багато зу
силь для того, щоб краще їх об
служити і задовольнити за
пити.

Значно зросла культура тор
гівлі. Товари завжди відпускаю
ться в обгортці. У нас немає ви
падків грубого ставлення до спо
живачів.

Колектив працівників магази
ну з місяця в місяць перевиконує 
плани товарообороту. За 8 міся
ців цього року продано населен
ню цукру в порівнянні з ВІДПЮІ- 
івідним періодом минулого року 
більше в два рази, кондитерських 
і ковбасних виробів — їв 2,3 
раза.

Однак це ще не значить, що в 
нас все гаразд. В роботі магази
ну мають місце і серйозні недолі
ки. Нам допомагають їх вияви
ти й усувати споживачі. В книзі 
запитів і книзі скарг та пропози
цій трудящі висловлюють свої 
побажання по дальшому поліп
шенню обслужування населення.

З цією метою ми провели та
кож 18 вересня конференцію по
купців магазину, на яку зібрало
ся понад 70 чоловік.

З доповіддю про роботу мага
зину виступив начальник торго

Листи в редакцію
Наслідки неорганізованості

Шахта № 2-3 у вересні різко 
знизила темпи. Дехто з наших 
керівників пояснює це тим, 
що дільниця № 5 зараіз перебу
ває на ремонті. А я б сказав, що 
такі твердження не мають під
став. Адже всі дільниці не справ
ляються з планоім.

Справа в тому, що останнім 
часом господарники послабили 
увагу до організації праці, при
мирилися з недоліками.

Візьмемо такий факт. 14 ве
ресня в друґій зміні лінія трьох 
забоїв не була забезпечена крі
пильним лісом. В результаті 6 
кріпильників простояли півзмі- 
ни, не виконали норм.

Літературний вечір
Днями в середній школі №10 

селища Перемога був влаштова
ний літературний вечір, присвя
чений 126-іріччю з ідея народжен
ня видатного російського пись
менника Л. М. Толстого. 

ЗВЕДЕННЯ
райпланкоиісії про хід збирання кукурудзи, цукрових буряків, оранки на зяб

та силосування станом на 20 вересня 1954 року (в процентах до плану)
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ім. Хрущова 86 32 — зо
ім. Ворошилова 85 41 — 38
.Заповіт Леніна* 83 ■38 — 63
.Шлях до комунізму* 81 41 — 42
ім. Сталіна (Бандурівка) 80 44 3 42
ім. Леніна (місто) 73 22 — 50
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ім. Леніна (Протопопівка) 55 68 7 36
По Олександрійській МТС 88 35 4 37
По Користівській МТС 85 39 4 42
По району 86 36 4 39

вельного відділу змішторгу тов. 
Бондаренко.

Потам виступили споживачі. 
Вони говорили про хорошу роботу 
продавців магазину, вказали на 
недоліки.

Так, інвалід Вітчизняної війни 
т. Замша, домогосподарки тт. Со- 
рокіна, Чередниченко та інші 
звертали увагу керівників вміш- 
торгу на перебої з продажем сір
ників, рослинного масла та інших 
продуктів, які є в достатній кіль
кості на базі.

Покупці тт. Савачевська, Ла- 
заренкова, Бухальцев гостро 
критикували керівників зміштор
гу, які не дбають про своєчасне 
завезення круп’яних і кондитер
ських виробів, шоколаду в асорти
менті, цукерок і печива в розфа
совці тощо.

Значну увагу споживачі звер
тали на те, що в магазин нерід
ко завозяться низькосортні про
дукти, які не користуються по
питом у населення.

Конференція покупців дала нам 
багато корисного. Ті, що висту
пали, подали ряд цінних пропози
цій, здійснення яких допоможе 
нам поліпшувати культуру тор
гівлі і обслужування трудящих.

Такі конференції ми вирішили 
практикувати і надалі.

М. ЕРЛІК, 
завідуючий магазином № 12 
міськзмішторгу.

Негативно позначається на ро
боті і те, що в ровпіорядженві 
гірничого майстра відсутні лісо- 
гони.

Багато разів ми говорили про, 
необхідність осушити восьмий 
схил. Приток води тут великий, 
а насос-малий. Необхідно встано
вити насос більшої потужності, а 
їв цій справі нічого не робиться.

Слід рішуче взятись за лік
відацію всіх поіміх, які заважа
ють гірникам високопродуктив
но працювати.

І. типикін,
кріпильник шахти № 2-3.

Доповідь про життя і творчу 
діяльність Л. М. Толстого зробив 
учень 10 класу Дмитро Кольц.

м. лашкул,
вчитель середньої школи № 10.

Закінчився розиграш 
XXXV першості Радянського 

Союзу з легкої атлетики
П’ять днів у Києві на республі

канському стадіоні ім. М. С. Хру
щова проходили Всесоюзні зма
гання — розиграш першості Ра
дянського Союзу з легкої атле
тики. В ровипрашу брали участь 
рекордсмени світу, Європи, Ра
дянського, Союзу — всього близь
ко 1.200 спортсменів, які пред
ставляють 26 спортивних това
риств і відомств.

У результаті змагань найсиль- 
ніших легкоатлетів країни вста
новлено 9 нових рекордів Радян
ського Союзу, з яких 3 рекорди 
перевищують світові досягнення і 
4—європейські.

Рекордсменка світу представни
ця Ленінграда Галина Зибіна 
встановила новий світовий рекорд, 
штовхнувши ядро на 16 метрів 28 
сантиметрів.

Новий рекорд Радянського Со
юзу з ходьби на 50 кілометрі® 
встановив чемпіон Європи Воло
димир Ухов (товариство «Іскра»). 
Він пройшов цю дистанцію за 4 
години 18 хвилин 49,2 секунди, 
що є також новим світовим до
сягненням.

Заслужений майстер спорту, 
рекордсмен світу, чемпіон Європи, 
Ніна Откаленко (Центральний 
спортивний клуб Міністерства 
Оборони СРСР) встановила новий 
всесоюзний і світовий рекорди в 
бігу на 800 метрів, пройшовши 
цю дистанцію за 2 хвилини 6,6 
секунди.

Загальне командне перше місце 
в розиграшу завоювали спортсме
ни товариства «Динамо». На дру
гому місці — легкоатлети «Ме
дика», на третьому — Централь
ного спортивного клубу Мініс
терства Оборони СРСР. Коман
дам-переможцям і новим чем
піонам Радянського Союзу з 
легкої атлетики вручені перехідні 
•призи, золоті медалі, дипломи.

(РАТАУ).

Ростов на Дону. На Всесоюз
них змаганнях по кінному спорту 
взяло участь понад сто спорт
сменів.

На знімку: спортсменка Т. Ку- 
ліковська (1 збірна команда 
Москви) бере перешкоду.

Фото В. Турбина. 
Прескліше ТАРС.

У-ряд Китайської Народної Республіки виявляє велику тур
боту про охорону здоров'я населення Тібета.

На знімку: караван з медикаментами, який направляється* 
Тібет.

Фото Агентства Сіньхуа. Прескліше ТАРС.

Заява Бюро Всесвітньої 
Ради Миру

ВІДЕНЬ. (ТАРС). ‘З 13 по 15 
вересня у Відні проходила сесія 
Бюро Всесвітньої Ради Миру. 
Бюро Всесвітньої Ради Миру пе
редало для опублікування в пресі 
таку заяву:

Великі події принесли світові 
нову надію і винагородили зусил
ля всіх тих, хто бореться за мир.

Були підписані угоди про пе
ремир’я в Кореї й Індо-Китаї; до
говори про європейську армію, що 
санкціонують відродження ні
мецького мілітаризму, були від
кинуті французьким парламен
том.

Проваджені Всесвітнього Ра
дою Миру заходи і кампанії на 
захист миру дали можливість за
кликати народи до дій і організу
вати їх зусилля. Мільйони людей 
в усіх країнах по праву пишаю
ться сьогодні тією роллю, яку 
вони відіграли в цій великій пе
ремозі.

Проте є інші небезпеки, ЩО' 
вимагають постійної пильності 
сил миру. Над Європою нависла 
безпосередня загроза, яка може 
звести нанівець всі досягнуті ре
зультати. Відродження німецької 
армії з включенням її до скла
ду воєнної коаліції продовжує 
залишатись метою деяких урядіїв. 
Це увічнило б розкол Німеччини, 
посилило б протиставлення двох 
частин безпідставно поділеної 
Європи, а також посилило б гон
ку озброєнь.

Бюро Всесвітньої Ради Миру 
закликає народи перешкодити пе
реозброєнню Німеччини, в якій би 
формі і під яким би приводом (ВО
НО не проводилось. Бюро закликає 
народи спонукати уряди Сполуче
них Штатів, Радянського Союзу, 
Великобританії і Франції негайно 
відновити переговори.

Ні один з урядів не повинен 
створювати перешкоди для пере
говорів, роблячи дії, які перешко
дили б їх . проведенню, або ж 
ставлячи попередні умови.

Допомога населенню Алжіру, 
яке потерпіло від землетрусу

Виконавчий комітет Союзу то
вариств Червоного Хреста і Чер
воного Півмісяця СРСР від імені 
радянської громадськості вирішив 
переказати Червоному Хресту в 
Алжирі 150 тисяч карбованців у

Мирне врегулювання німецьк 
проблеми повинно бути прийнята 
для кожної з заінтересовані 
держав і для самого німецької 
народу. Воно повинно покласг 
край розколові Німеччини, пови 
но не допустити, щоб Німеччш 
була використана як знаряд, 
загрози проти кого-небудь із св 
їх сусідів, і одночасно дати моя 
ливість організувати безпеку Є 
рони.

Безпека не може бути гарант 
івана в світі, розколотому на бл 
ки, які протистоять один оїдном 
шляхом створення (ВОЄННИХ к 
аліцій. Для безпеки необхідні ми 
не смів існування всіх держави 
залежно від їх політичного а 
суспільного ладу, спіівробітницт 
між усіма державами і угода п 
загальне роззброєння і заборон 
зброї масового знищення.

Для того, щоб об’єднати всі с 
ли миру навколо цих велик 
завдань, Бюро Всесвітньої Ра 
Миру постановляє скликати 
листопада 1954 року сесію В< 
світньої Ради Миру. Бюро залі 
нону є включити до порядку де 
того сесії і обговорити такі п 
тання:

1. Співробітництво ВСІХ ЄВ] 
пейських держав у справі оргаї 
зації їх спільної безпеки.

2. Становище, яке виникло 
різних частинах Азії в резу/ 
таті іноземного тиску і створив 
системи блоків і воєнних коа. 
цій.

3. Становище, яке склалося 
Латинській Америці внаслід 
іноземного втручання у внутрі 
ні справи держав.

4. Боротьба сил миру за рі 
зброєння і за заборону зброї і 
совото знищення.

5. Підготовка до скликав 
протягом першого півріччя 19 
року асамблеї .представників с 
миру всіх країн.

допомогу населенню Алжіру, я 
потерпіло від землетрусу.

(РАТАУ).

Редактор В. МАЛЕНКО.
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Боротьба за використання всіх джерел 
нагромадження кормів для громадського 

тваринництва — є тепер одним з най
головніших завдань.

За міцну кормову базу 
< в кожному колгоспі

Наближається зима— най
більш відповідальний пері
од у тваринництві. Червне
вий Пленум ЦК КПРС пос
тавив перед партійними, ра- 

/к ДЯНіСЬКИМИ І С'ІЛЬСЬКОГОСПО- 
дарсьними органами відпові
дальні завдання їв справі 
створення міцної кормової 
бази в кожному колгоспі 1 
радгоспі з тим, щоб повніс
тю забезпечити все пого
лів’я худоби достатньою 
кількістю кормів 1 добитися 
підвищення її ■ продуктив
ності.

Ряд колгоспів нашого ра
йону, дбаючи про створення 
ситої і теплої зимівлі для ху
доби, протягом літньо-осін
нього періоду нагромадили 
достатню кількість грубих і 
соковитих кормів. В колгос
пі їм. 18 партконференції, 
наприклад, заготівлю кормів 
розпочали ще на початку лі
та. Постійна кормодобувна 
бригада, яку очолює комуніст 
т. Умаїнвць, перевиконала 
план закладки раннього сило
су. В період збирання врожаю 
правління артілі організува
ло скиртування соломи й по
лови слідом за комбайном. 
Значну частину грубих кор
мів завезено безпосередньо 
на ферми. Внаслідок пра
вильної організації і сумлін
ної праці всіх колгоспників 
громадське тваринництво ар
тілі повністю забезпечене 
кормами. Але на цьому тут 
не зупиняються. І зараз в 
колгоспі іде напружена бо
ротьба за створення ситої 
зимівлі для худоби.

Добре працює кормодо
бувна бригада в банду,рів- 
ському колгоспі ім. Сталіна, 
яку очолює т. Сродній. Чле
ни цієї бригади завезли до 
тваринницьких приміщень 
4.319 центнерів соломи Й по
лови, 316 центнерів сіна та 
інших кормів. Зараз ведуть
ся роботи по силосуванню 
очерету, соняшника, буряко
вої гички. Повним ходом іде 
збирання бадилля куку
рудзи.

Проте наш район в цілому 
значно відстає з нагромад
женням кормів. Так, станам 
па 20 вересня закладено си
лосу (до плану) 39.4 процен
та і заготовлено грубих кор
мів лише 24,8 процента,

Це пояснюється тим, що в 
багатьох колгоспах району 
заготівлі кормів- не приділяє
ться належна увага.

Наведемо один з прикла
дів. В колгоспі ім. 19 з’їзду 
КПРС налічується 559 штук 
великої рогатої худоби. Слід 
було сподіватись, що прав
ління артілі (голова т. Діг
тяр) заздалегідь подбає про 

нагромаджен н я необх їді і ої 
кількості грубих і соко
витих кормів. Але цього не 
сталося і кращі строки бу
ли прогаяні.

Внасл іідок безв ідповідал ь - 
ного ставлення створення 
кормової бази для худоби 
поставлено під загрозу. Із 
заіп ланова них 1.360 тонн си
лосу тут закладено лише 
626 тонн, не заготовлено тут 
і необхідної кількості грубих 
кормів.

Становище можна було б 
в значній мірі виправити 
своєчасним збиранням ба
дилля кукурудзи. Та й ця 
справа пущена на самоплив.

Не кращий стан з підготов
кою до зимівлі худоби і в 
колгоспах ім. Хрущова (го
лова правління т. Таранен- 
ко), ім. іКарла Маркса (го
лова правління т. Ткачен- 
ко) і ряді інших.

Керівники Олександрій
ської і Користівської МТС 
тт. Байда і Жук не вникають 
у справи колгоспів, не дба
ють про нагромадження кор
мів для худоби.

Цілком зрозуміло, 1ЦО 
дальше зволікання нагромад
ження кормів, з чиєї б сторо
ни воно не виходило, слід 
розцінювати, як цілковиту 
безгосподарність і антикол- 
госпні вчинки. Хто сьогодні 
не має потрібного запасу 
кормів і не вживає заходів 
до використання всі* дже
рел кормовиробництва, той 
ставить під загрозу зимівлю 
худоби, йде проти інтересів 
держави.

Днями відбувся Пленум 
ЦК КП України, який роз
глянув питання про хід під
готовки до зимівлі худоби в 
колгоспах і радгоспах Укра
їнської РСР. Пленум поста
вив перед партійними, ра
дянськими 1 сільськогоспо
дарськими органами завдан
ня негайно ліквідувати від
ставання з підготовкою до зи
мівлі громадського тварин
ництва. вжити всіх заходів 
до того, щоб у кожному кол
госпі і радгоспі була створе
на міцна кормова база.

Завдання серйозне. Необ
хідно підвищити відповідаль
ність партійних організацій 
за його розв’язання. Заготів
ля кормів повинна стати 
справою особистої відпові
дальності кожного Сільсько
го комуніста,

Організувати боротьбу за 
використання всіх джерел 
кормодобування є тепер од
ним з найголовніших зав
дань.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
про Пленум Центрального Комітету 

Комуністичної партії України
21-—22 вересня відбувся Пленум Центрального Комітету Комуністичної 

партії України.
Пленум розглянув питання про хід підготовки до зимівлі худоби в кол

госпах і радгоспах Української РСР. Пленум заслухав і обговорив по цьо
му питанню доповідь Голови Ради Міністрів Української РСР тов. Каль- 
ченка Н. Т. і прийняв відповідну постанову.

КАХОВКА, ДНІПРОБУД.

Товаришам Андріанову, Щепілкіну, 
Люлько, Кондякову

Центральний Комітет КП України і Ра
да Міністрів Української РСР вітають ро
бітників, службовців і інженерно-техніч
них працівників ордена, Леніна будівельно- 
монтажного управління Дніїпробуд з чет
вертими роковинами з дня прийняття Ра
дою Міністрів Союзу -РСР постанови про 
будівництво Каховської гідроелектростан
ції на р. Дніпрі. Колектив будівників Ка
ховської гідроелектростанції провів велику

ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ 
КП УКРАЇНИ

роботу по будівництву гідровузла, чим 
створив можливість дострокового введення 
його в експлуатацію.

Центральний Комітет КП України 1 Ра
да Міністрів УРСР впевнені в тому, що ко
лектив гідробудівників успішно виконає 
роботи по будівництву гідроелектростанції 
1 забезпечить дострокове введення в дію 
двох гідроагрегатів в 1955 році.

РАДА МІНІСТРІВ 
УКРАЇНСЬКОЇ РСР

21 вересня 1954 року.

21 вересня минуло чотири ро
ки з дня «публікування постано
ви Ради Міністрів Союзу РСР про 
будівництво другого «а річці 
Дніпрі потужного гідровузла— 
Каховської ГЕС. Тепер вже чітко 
вималювалися контури гідротех
нічного вузла. Каховська ГЕС 
являтиме собою чудове творіння 
найпередовішої в світі радянської 
гідротехніки.

Озброєні найновішою вітчиз
няною технікою, будівники вже 
шугали у тіло водозливної греблі, 
судноплавного, шлюзу і будівлі 
станції близько 700 тисяч кубо
метрів бетону. На спорудженні 
судноплавного шлюзу виконано 
дві третини всього обсягу робіт. 
Широким фронтом розгорнулися 
роботи по спорудженню півкіло

18 вересня дав промисловий струм перший з 24 х агрегатів Камської ГЕС. Тут відбувся ба
гатолюдний мітинг.

Пуск Камської ГЕС—подія великого народногосподарського значення. Використання у ве
ликих масштабах енергетичних ресурсів Ками дасть можливість зекономити мільйони тонн кам'я
ного вугілля, значно поліпшити енергопостачання промислових підприємств, колгоспів і МТС Ура
лу. Напередодні пуску другий агрегат. Він вже успішно випробуваний і в кінці вересня дасть 
промисловий струм. В цьому ж місяці ставиться під навантаження і третій агрегат. 31 жовтня 
буде підключений до сітки „Молотовенерго" четвертий агрегат.

На знімку: загальний вигляд водозливної греблі Камської гідроелектростанції.
Фото Б. Візуля. Прескліше ТАРС.

На будівництві Каховської ГЕС
метрової водозливної греблі. Бе
тонні роботи на спорудженні бу
дівлі електростанції йдуть з ви
передженням графіка. Тут місяць 
тому почався монтаж першого 
агрегату, виготовленого в Харко
ві. Стотонний статор турбіни,ді
аметром 11,5 метра, складений 
за чотири доби замість дванадця
ти за нормою. Надійшли для кон
трольного складання деталі ста
тора другої турбіни.

Одночасно з будівництвом гід- 
роспоруд у Придніпров’ї виросло 
містюі Нова Каховка. Тут к кіль
ка середніх і початкових шкіл, 
вечірній гідротехнічний інститут 
і технікум, учбовий комбінат, 
Палац культури, літній театр, 
стадіон, водна станція, лікарняне 

містечко, дитячі ясла і площадки, 
десятки магазинів, комбінат по
бутового обслужування.

Перед дніпробудівцями тепер 
стоїть завдання —■ підготувати 
котловани до їх затоплення, по
чати в 1955 році пропуск суден 
через шлюз, перекрити русло 
Дніпра і пустити його води через 
водозливну греблю. Будівники 
мають до пуску перших двох аг
регатів укласти 700 тисяч кубо
метрів бетону і перемастити 15 
мільйонів кубометрів грунту.

В ці дні на всіх дільницях з 
новою силою розгорнулося со
ціалістичне змагання за завер
шення будівництва на рік раніше 
встановленого строку.

(РАТАУ).
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Партійне життя

На відкритих зборах парторганізації МТС
Днями в Олександрійській МТС 

відбулися відкриті партійні збори. 
На них були запрошені агрономи 
і зоотехніки, бригадири трактор
них бригад та інші спеціалісти 
сільського господарства.

Доповідь про дальші заходи по 
підвищенню продуктивності тва
ринництва і заготівлі кормів зро
бив директор МТС т. Байда.

В обговоренні питання взяли 
участь не тільки комуністи, а й 
чимало безпартійних. Вони під
дали гострій критиці секретаря 
парторганізації т. Торбега, який 
послабив контроль за господар
ською діяльністю дирекції ма
шинно-тракторної станції. Внас
лідок чого справи підвищення 
продуктивності тваринництва, на
громадження кормів і підготовки 
тваринницьких приміщень до зи
ми в колгоспах зони діяльності 
МТС? залишилися поза увагою 
парторганізації.

Роботою зоотехніків ніхто не 
цікавився. Головний . зоотехнік 
МТС комуніст т. Тітенський за
вантажував спеціалістів переваж
но складанням різних звітів і ди
ректив. Тому їм невистачало ча
су займатися живою організатор
ською роботою на фермах колгос
пів. Не знаючи дійсного стану 
справ, тут іноді вдавалися до 
фактів окозамилювання, при
писки.

Характерним з цього приводу 
був виступ зоотехніка колгоспу 
ім. Ворошилова комуніста тов.

Укомплектовуємо сітку комсомольської політосвіти
При комплектуванні сітки 

комсомольської політосвіти в ми
нулому навчальному році рай
ком ЛКСМУ допустив ряд поми
лок і хиб. Зокрема, в гуртки і 
політшколи були зараховані ком
сомольці і неспілкова молодь з 
різною освітою і теоретичною 
підготовкою. Іноді зараховували 
проти їх бажання. При викладан
ні матеріалу окремі пропаган
дисти допускали формалізм, про
водили заняття сухо, нецікаво.

Все це призвело до того, іцо 
частина комсомольців після пер
ших же занять перестала відві
дувати гуртки, а на кінець нав
чального року з 523 слухачів за
лишилося 186. 16 гуртків і по- 
літіпкіл протягом навчального ро
ку розпалися.

Мало приділялося уваги ком

Нагромаджуємо корма для тваринництва
Хлібороби бандурівської сіль-, 

госпартілі ім. Сталіна приділя
ють велику увагу нагромаджен
ню достатку кормів для громад
ського тваринництва.

Члени кормодобувної бригади, 
яку очолює комуніст т. Сродній, 
вже завезли до тваринницької

Забезпечити ситу і теплу зи
мівлю худобі — таке завдання 
поставили перед собою колгосп
ники артілі ім. 18 з’їзду ВКП(б). 
їх слова не розходяться з ділом.

Приміщення тваринницьких 
ферм вже повністю відремонтова

Губль. Він навів такий факт. В 
минулому році артіль не викона
ла плану розвитку громадського 
тваринництва. Зокрема, невис
тачало до плану 10 фуражних 
корбв. Керівники колгоспу не 
потурбувалися про придбання їх, 
а стали на шлях окозамилюван
ня. .V звітах вони показали, що 
доведений план розвитку громад
ського поголів’я худоби викона
но. Ці фіктивні корови числять
ся і зараз як фуражні, хоч в на
явності на фермі їх немає. Для 
того ж, щоб цей обурливий вчи
нок приховати, бухгалтерія кол
госпу розподіляє надій молока і 
на 40 неіснуючих фуражних ко
рів. Не дивно тому, що їх про
дуктивність дуже низька.

Велика увага у виступах звер
талася на боротьбу з яловістю 
корів. Так, в сільгоспартілі 
ім. Карла Маркса більша поло
вина корів залишилася яловою. 
Проте • це не тривожить зоотех
ніка колгоспу т. Чередник. Вона 
не вникає в роботу ферми, не 
знає дійсного стану там.

Комуністи вказували, іцо парт- 
організація і секретар т. Гор- 
бенко ще мало приділяють ува
ги питанню нагромадження гру
бих і соковитих кормів в сіль
госпартілях і не подають в цьо
му належної допомоги колгоспним 
парторганізаціям.

Надто повільними темпами 
провадиться силосування кормів.

сомольцям, які самостійно підви
щували свій ідейно-теоретичний 
рівень. Таких у нас налічува
лось 39 чоловік. Але внаслідок 
безконтрольності з боку райкому 
комсомолу окремі з них не вчи
лися.

Зваживши на помилки і хиби 
минулого -року, райком ЛКСМУ і 
комсомольський актив провели 
значну роботу по комплектуван
ню гуртків і шкіл та підбору 
пропагандистів.

Майже з кожним комсомоль
цем проведені бесіди і виявлено, 
де він буде підвищувати свій 
ідейно-політичний рівень. Понад 
150 членів ВЛКСМ виявили ба
жання самостійно вивчати марк
систсько-ленінську теорію.

373 чоловіка комсомольців і 
молоді будуть навчатися у ство

ферми понад 4.300 центнерів 
грубих кормів та 316 центнерів 
сіна.

Зараз бригада працює на зби
ранні бадилля кукурудзи. Само
відданою працею відзначаються 
колгоспниці Соломія Коваленко, 

ХУДОБІ СИТУ І ТЕПЛУ ЗИМІВЛЮ
ні і підготовлені до стійлового 
утримання худоби.

Хлібороби заклали понад 400 
тонн силосу, заскиртували соло
му й полову. Зараз закінчується 
будівництво ще 5 силосних ям. 
В них буде закладено силос з 
очерету, соняшника, кукурудзи, 

Так, в колгоспах зони діяльності 
МТС закладено всього 37 процен
тів силосної маси до плану.

Комуністи навели, як приклад, 
два колгоспи: ім. 18 партконфе- 
ренції і ім. Карла Маркса. Обидва 
—економічно міцні, мають одна
кові умови. Проте в артілі ім. 18 
партконференції закладено сило
су на 200 тонн більше плану, а 
в артілі ім, Карла Маркса є в 
наявності йото лігше п’ята час
тина.

В окремих колгоспах не дба
ють про збереження грубих кор
мів. Солома й полова не повніс
тю заскиртовані і досі не пере
дані на збереження фуражи
рам.

В колгоспі ім. 19 з’їзду КПРС 
не спромоглися вчасно скосити 
гречку на силос. Вона зараз пе
рестоює, втрачає кормові якос
ті. Повз цей факт спокійно про
ходить зоотехнік т. Леоненюо. 
Він зовсім не втручається в ар
тільні справи.

Комуністи піддали принципо
вій критиці роботу ветеринар
них працівників і старшого вет
лікаря т. Майбенка, які не про
водять профілактичної роботи на 
фермах, а відсиджуються в кабі
нетах за складанням різних па
пірців.

Збори намітили заходи для 
усунення недоліків.

в. кігім, 
член КПРС.

рених при первинних комсомоль
ських організаціях 12 пюлітшко- 
лах і трьох гуртках по вивченню 
історії Комуністичної партії Ра
дянського Союзу.

Бюро райкому ЛКСМУ перегля
нуло також склад пропагандис
тів. До викладання залучено те
оретично підготовлених комуніс
тів і комсомольців. Частина про
пагандистів навчається зараз на 
місячних курсах при Кіровоград
ському обкомі КП України.

Найближчими днями буде та
кож проведений семінар пропаган
дистів і при райкомі комсомолу. 
Бюро намітило тематику лекцій 
на допомогу тим, хто буде підви
щувати свій ідейний рівень са
мостійно.

С. КОБЕЛЯНСЬКИИ, 

секретар райкому ЛКСМУ.

Катерина Горохова, Ніла Мірош
ниченко та Тетяна Толонська. 
Кормодобувна бригада сповнена 
прагненням забезпечити худобі 
ситу зимівлю.

Г. ДАВНІЧЕНКО,
колгоспник.

гички з буряків і картоплі.
На спорудженні силосних ям 

сумлінно працював колгоспник 
т. Майборода, який вдвічі пере
виконував денні завдання.

П. ВИШНЕВЕЦЬКИЙ, 
завідуючий Войніаським сіль
ським клубом.

Чуваська АРСР. Багато трудівників сільського господар
ства республіки вже побували на Всесоюзній сільськогосподар
ській виставці. Недавно повернулась із Москви краща доярка кол
госпу ім. Будьоиного, Ялтинського району, А. С. Селіванова. В 
минулому році вона надоїла по 3.200 літрів молока від кожної за
кріпленої за нею корови, а в цьому році зобов‘язалась надоїти 
по 3.600 літрів. Багато нового взнала А. С. Селіванова на вистав
ці—е про що розповісти в рідному колгоспі.

На знімку: А. С. Селіванова ділиться з доярками свого кол
госпу враженнями про поїздку на Всесоюзну сільськогосподар
ську виставку. Прескліше ТАРС.

На Всесоюзній сільсько
господарській виставці

Цікаві зустрічі відбулися за 
'Останні дні в багатьох павільйо
нах Всесоюзної сільськогосподар
ської виставки.

З розповідями про досягнення 
науки і передового досвіду в ово
чівництві перед ‘великою групою 
екскурсантів виступив лауреат 
Сталінської премії професор 
В. І. Едельштсйн. Учений під
креслив необхідність відбирати 
для посіву овочів насіння не 
тільки з кращих за врожайністю 
ділянок, але й з кращих екземп
лярів рослин. Вирощені з більш 
крупного насіння овочі дають в 
півтора і навіть два рази біль
ший урожай.

Професор Едельштейн доклад
но розповів про прийоми виро
щування розсади їв торфопере
гнійних горщечках. У 1955 ро
ці в колгоспах і радгоспах кра
їни їх намічено виготовити близь
ко чотирьох мільярдів штук.

Жваво пройшла бесіда групи 
конструкторів сільськогосподар
ських Машин з механізаторами 
різних областей, які прибули на

Зустріч передових хліборобів
У конференц-залі адміністра

тивного корпусу Всесоюзної сіль
ськогосподарської виставки 17 
вересня зібралася близько тисячі 
хліборобів з 22 областей, країв і 
республік.

З глибокою увагою був вис- 
луханий виступ лауреата Сталін
ської премії селекціонера 11. Лу- 
к’яїненка — заступника директо
ра Краснодарської державної- се
лекційної станції про збільшен
ня виробництва зерна на Кубані.

Про успіхи хліборобів Кемеров
ської області говорив Герой Соціа
лістичної Праці Ф. Поно'Марьов з 
колгоспу ім.Ворошилова. Комбай
нер радгоспу «Мирской», Красно
дарського краю, - Герой Соціаліс
тичної Праці С. Неботов розповів 
про свій новий пристрій до ком
байна «Сталінець-6». Новатор

В гостях
Група тваринників колгоспу 

ім. Молотова, Раменського райо
ну, Московської області, побува
ла в гостях у своїх українських 
друзів—колгоспників артілі імені 
Сталіна, Броварського району, 
Київської області. Гості ознайо- 

виставку. Механізатори внесли 
багато цінних пропозицій по 
вдосконаленню існуючих сіль
ськогосподарських машин.

Тракторист ІКирінської МТС, 
Читинської області, т. Іванов 
звернув увагу конструкторів на 
те, що осі у п’ятикорпусних 
тракторних плугів і роликові 
підшипники до них слід було б 
робити більш міцними.

Механізатори висловили також 
побажаяня поліпшити деякі час
тини 24-рядкових сівалок, ши
роко захватних грабель та інших 
машин.

У вегетаційному будиночку 
біля -павільйону «Зерно-» демон
струються досліди, які проводять 
працівники інститутів Академії 
наук СРСР. Особливий інтерес у 
відвідувачів викликають розроб
лювані науковими співробітника
ми проблеми живлення рослин, 
нові способи звільнення полів 
від бур’янів, методи збирання 
картоплі.

(ТАРС).

сконструював додатковий зерно
вловлювач і розмістив його під 
соломоелеватороім. Новим пристро
єм т. Неботов на збиранні вро
жаю цього року додатково зібрав 
сотні центнерів зерна.

Великий інтерес викликав вис
туп заступника завідуючого ка
федрою економіки Курганської об
ласної партійної школи т. Сума-1 
нова. Він повідомив про те, що 
колгоспники Курганської області, 
впроваджуючи метод т. Пальце
ва, запропонували також орати 
на ізяб плугами без полиць.

Учасники зустрічі звернулися 
до всіх хліборобів країни із зак
ликом ширше розгорнути соціа
лістичне змагання за право учас
ті.на Всесоюзній сільськогоспо
дарській виставці 1955 року.

(РАТАУ).

У ДРУЗІВ
милися з багатогалузевим госпо
дарством колгоспу. Російські і 
українські колгоспники уклали 
договір на соціалістичне зма
гання.

(РАТАУ).
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НА ЕКОНОМІЧНІ ТЕМИ

За рентабельну роботу Байдаківського вуглерозрізу
Країна вимагав від вугільників 

багато палива. Треба сказати, що 
гірники Байдаківського вуглероз
різу чимало попрацювали над 
збільшенням видобутку вугілля. 
Ниві ми відвантажуємо палива на 
22 проценти більше, ніж в мину
лому році. Продуктивність праці 
робітників підвищилась на 22,9 

^процента.
Колектив перевиконав восьми- 

місячний план, дав додатково 
кілька ешелонів вугілля. Поліп
шилась якість палива: зольність 
знижено проти норми на 0,36 
процента, вологість — -на 1,96 
процента.

к І все ж працюємо ми нижче 
своїх можливостей. Якщо досяг
нуті високі кількісні показники, 
то, з якісними далеко не гаразд. 
Собівартість продукції не доведе
на до планової. Розріз не досяг 
рентабельної роботи.

Аналіз господарської діяльнос
ті показуй, звідки беруться збит
ки, де криються причини їх ви
никнення. Протягом семи місяців 
нинішнього року виробнича вар
тість тонни видобуваємого ву
гілля перевищила планову на 1 
карбованець 24 копійки. А чому? 
Тому, іцо ми не справились з ви
конанням завдання по вскрпші в 
першому кварталі. До того ж на 
кожний кубометр вийнятої поро
ди перевитрачені матеріали, елек
троенергія, заробітна плата, амор
тизація.

Тільки одна змішана дільниця 
справилась з виконанням плану 
по обсягу робіт і собівартості про
дукції. Останні ж — відвальна, 
транспортна та вскришні діль
ниці №№ 1, 2 заборгували сот
ні тисяч кубометрів породи і зав
дали збитків від 70 до 130 ти
сяч карбованців.

Крім основної причини здоро- 
жання собівартості, яко® є неви
конання плану вскіриші, далось 
взнаки незадовільне планування, 
погане використання гірничої 
техніки, транспорту.

Дошкульно позначається на ро
боті слаба трудова і виробнича 
дисципліна. Ось кілька фактів. 
Через благодушність поїзного 
диспетчера Павленка і машиніста 
електровоза Пшеничного було ви

Гідними виробничими подарун
ками прагне вустріти 37 рокови
ни Великого Жовтня колектив 
рудоремонтіного заводу. Трудівни
ки підприємства зобов’язались ви
конати річний план до 5 листо
пада, закінчити ремонт пресів і 
парових машин для Семенівської 
брикетної фабрики, виготовити 

ведено з ладу електровоз ІМ? 8. 
Екскаваторнику Сивову 31 серп
ня дали наряд доставити з елек- 
троцеху двигун і змонтувати йо
го на машині. Однак двигун зали
шили на дорозі і трактор розда
вив його.

На розрізі великі простої агре
гатів. Тільки вскришні екскава
тори за 7 місяців простояли 313 
машино-годин. За цей час можна 
було вийняти 57 тисяч кубомет
рів породи.

На дільницях не ведеться на
полегливої боротьби за бережли
вість, режим економії. Характер
ний приклад. Вскришна дільниця 
№ 2 в червні виконала завдання 
лише на 73,9 процента, а матері
алів витрачено вдвічі більше 
плану.

По-безгосподарськи тут ставля
ться до використання дорого'кош- 
товних брусів. При пересуванні 
колії нерідко ламають їх. Зіпсу
вавши тільки 20 брусів, розріз 
терпить 3.200 карбованців збит
ків. А скільки розтринькується 
скріплень, підкладок тощо!

Серйозні недоліки є в організа
ції праці. Бувають випадки, коли 
робітники по ЗО—40 хвилин ні
чого не роблять, а майстри, меха
ніки і начальники дільниць не 
закликають нероб до порядку, 
іноді потурають їм. 27 серпня 
два слюсарі контактної сітки 
Яцкевич і ІІнсталов більше двох 
годин грали в доміно.

Беремо, наряд за цей день, під
писаний майстром т. Фокас’нвим. 
В ньому налічується 11 робіт на 
8 чоловік. Виявляється, що нор
ма виконана на 336 процентів. 
Виникає запитання: яким чином 
це могло статись, коли люди май
же третину зміни нічого не ро
били?

Або взяти слюсарів Фортушно- 
го і Терещенка. Під час ремонту 
екскаватора вони сиділи, вичіку
ючи одного робітника, а за 2,5 
години до кінця зміни пішли ДО
ДОМУ. Ледарям немало нарахували.

Такі факти, а їх чимало, свід
чать про те, що окремі команди
ри виробництва не бережуть на
родної копійки, займаються око
замилюванням, прагнуть бути 
«добрими дядями», залізаючи в 
державну кишеню.

ЗАВЕРШИЛИ ДЕВ’ЯТИМІСЯЧНИЙ ПЛАН
замовлення на індивідуальне об
ладнання.

Колектив успішно бореться за 
здійснення своїх зобов’язань. 20 
вересня виконано дев'ятимісяч
ний план як по товарній, так і 
по валовій продукції.

Обговоривши лист робітників 
заводу «Червоний ливарник», ми

Ми повинні повести найрішучі- 
шу боротьбу за міцну трудову 
дисципліну, за режим економії, 
краще використання обладнання.

На нашому підприємстві є ве
ликі резерви зниження собівар
тості вугілля. Одним з таких ре
зервів в раціоналізація вироб
ництва. Останнім часом завдяки 
впровадженню технічних удоско
налень раціоналізаторів зеконом
лено 172 тисячі карбованців. Але 
цього ще недосить. Можна доби
тись кращих успіхів при умові 
широкого розвитку раціоналіза
торського руху.

Особливу увагу ми зобов’язані 
приділити посиленню керівниц
тва соціалістичним змаганням, 
неухильному підвищенню продук
тивності праці, як головної умо
ви зниження собівартості про
дукції.

Наочну агітацію, бесіди, лек
ції — все треба підпорядкувати 
питанням поліпшення якісних по
казників. Слід роз'яснювати ро
бітникам, що тільки від знижен
ня собівартості однієї тонни ву
гілля на 10 копійок держава 
одержить сотні тисяч карбованців 
економії на рік.

Які є у нас шляхи забезпечен
ня рентабельної роботи? Насампе
ред слід різко підтягти викришу, 
повернути борг. Необхідно підви
щити продуктивність екскавато
рів і електрововосюставів, ліквіду
вати аварійність.

Треба прискорити темпи ремон
ту обладнання, що призведе до 
збільшення коефіцієнта викорис
тання механізмів, ліквідувати 
простої, ущільнити 'робочий час.

Особливий наголос ми повинні 
зробити на посилення контролю 
за витратою сировини, матеріалів, 
електроенергії, не допускати хо
лостої роботи електродвигунів.

Наш колектив систематично 
виконує план видобутку вугілля. 
Він має всі можливості працюва
ти рентабельно. Мобілізуймо ж 
всі сили, щоб домогтись цього, 
достойно зустріти 37 роковини 
Великого Жовтня.

М. ФІЛОНЕНКО, 
начальник Байдаківського вугле
розрізу.

вживаємо заходів, щоб виконати 
замовлення підприємства.

Багато передових виробнични
ків вже дали по дві річних 
норми.

Т. ЗАЇК1Н, 
голова завкому рудоремонтного 
заводу.

Київ. Група наукових спів
робітників інституту теплоенер
гетики Академії наук УРСР 
працює над проблемою регу
лювання теплового режиму 
глибоких шахт.

На знімку: старший науко
вий співробітник інституту кан
дидат технічних наук О. О. 
Кремнев та інженер 3. В. Се- 
милет біля експерименталь
ної установки для дослідження 
процесу регулювання теплових 
умов у глибоких шахтах.

Фото С. Михайлової. 
(Прескліше РАТАУ).

Гігант радянського 
машинобудування

(До 20-річчя з дня пуску Ново-Краматорського 
заводу імені Сталіна)

У Донецькому степу, по дорозі 
з Краматорська в Слов’янськ, 
широко розкинулися цехи одного 
з найбільших в країні підпри
ємств — Ново-Краматореькего 
■машинобудівного заводу імені 
Сталіна. Цей «завод заводів» 
став до ладу діючих підпри
ємств наприкінці вересня 1934 р., 
коли бурхливими темпами здій
снювалась соціалістична індустрі
алізація нашої країни. В довоєн
ні роки завод дав для промисло
вості, транспорту і будівництва 
багато різного устаткування 
найновіших конструкцій.

Славні сторінки вписали ново- 
краматорці їв історію відбудови 
свого заводу, відродження мета
лургії Півдня, шахт Донбасу і 
Кривого Рога в післявоєнні ро
ки. Завдяки допомозі і піклуван
ню партії і уряду, в результаті 
самовідданої праці робітників, 
інженерів і техніків завод знову 
став передовим підприємством 
важкого машинобудування і те
пер вносить свій вклад у спра
ву дальшого розвитку продуктив
них сил нашої Батьківщини.

За післявоєнні роки багатоти
сячний колектив заводу освоїв 
виробництво близько 300 видів 
устаткування, машин і механіз
мів. Тут виготовляються уні
кальні поковки і відливки дета
лей великих парових і гідравліч
них турбін і генераторів. За крес
леннями заводських конструкто
рів випущені потужні прокатні 
стани для металургійних підпри
ємств країни. Зараз на заводі 
створюється тонколистовий стан 
безперервної прокатки, продук
тивність і автомативація якого 
перевершують всі зразки 'подіб
ного устаткування.

Наш завод є поставщикюм 
шахтних підйомних машин з бі- 
циліндро'конічними барабанами 
діаметром у 8 метрів для шахт 
Донбасу, Кривбасу, Караганди, 
Беркути та інших басейнів кра
їни, а також потужних крокую
чих екскаваторів, які використо
вуються на будівництві великих 
гідротехнічних споруд, у вугіль
ній і рудновидобувній промис
ловості.

За створення нової техніки ве
ликій групі спеціалістів підпри
ємства присуджені Сталінські 
премії. В їх числі — інженери 
тт. Благовєщенський, Гржибов- 
ський, Кисельов, ІІІульман, Хо
лод та інші.

Високі темпи розвитку маши
нобудування, передбачені п’ятою 
п’ятирічкою, різкої підвищили рі
вень виробництва і на нашому 
заводі. Порівняно з 1950 роком 
випуск валової продукції у цьому 
році зростає більш як на 60 про
центів. У 1954 р. колектив за
воду достроково виконав 8-місяч- 
ну програму і дав країні додат
ково багато* машин і механізмів.

На заводі проведена велика ро
бота по вдосконаленню техноло

Проект Північно-Кримського каналу
Український державний інсти

тут по проектуванню іригаційних 
споруд і сільських електростан
цій склав проект по споруджен
ню Північно-Ііримського каналу 
з зрошувальними і обводнюваль- 
іними системами для 807 тисяч 
гектарів земель Кримської і 

гії, впровадженню у виробництво 
високопродуктивних інструмен
тів і пристроїв. На швидкісний 
режим різання переведено понад 
300 металорізальних верстатів. 
Широко застосовуються електро
іскрова обробка інструменту, за
гартовування його струмами ви
сокої частоти та інші прогресив
ні нововведення. Робітники мета
лургійних цехів впровадили ма
шинне формування, механізоване 
вибивання і очистку литва, зас
тосували швидіжохнучу форму
вальну суміш, замінили кування 
штампуванням. Все це сприяло 
значному підвищенню продуктив
ності праці.

Велику роль у підвищенні про
дуктивності праці відіграла та
кож спеціалізація механічних це
хів з видів вироблюваного устат
кування. Завдяки цьому скороче
ний цикл виготовлення машин, 
поліпшена їх якість. За рахунок 
удосконалення конструкцій, вуз
лів і деталей, полегшення їх ва
ги в минулому і нинішньому ро
ках зекономлено понад 4 тисячі 
тонн чавуну, сталі і кольорових 
металів.

На заводі створені бригади 
творчої співдружності, які роз
робляють нову технологію вироб
ництва. В цехах працюють поінад 
дві тисячі раціоналізаторів. їх 
пропозиції, впроваджені у цьому 
'році, дадуть заводові не менш як 
16 млн. карбованців економії.

У процесі творчої праці знач
но підвищилась кваліфікація на
ших кадрів. Характерний прик
лад: декілька років тому склад
ними унікальними верстатами 
управляли тільки інженери; те
пер їх з успіхом замінили моло
ді робітники, які досконало ово
лоділи складною технікою. Багато 
робітників заводу вчаться у ве
чірніх школах, технікумах і на 
заочних відділах вищих учбових 
закладів.

Новокраматорці пишаються 
своїм заводом, своїм соціалістич
ним містом з його впорядковани
ми жилими будинками, школами, 
палацами культури, кінотеатром, 
готелем, парками.

Відзначаючи 20-річчя заводу, 
наш колектив розгорнув соціаліс
тичне змагання за дострокове 
виконання річного плану. Маши
нобудівники зобов’язалися випус
тити додатково до завдання 10 
крокуючих екскаваторі з ковшем 
ємкістю 4 кубометри, 12 шахто- 
піїдйомних машин.

Своєю самовідданою працею 
ніовокраматорці прагнуть умножи
ти багатства нашої могутньої 
Батьківщини, внести свій гідний 
вклад у будівництво комунізму.

В. КАРПОВ,.
виконуючий обов’язки дирек
тора Ново-КраматорськогО ор
дена Леніна машинобудівного 
заводу імені Сталіна, лауреат 
Сталінської премії.

Херсонської областей.
Проектом передбачається бу

дівництво каналу від Каховського 
водоймища до міста Керчі. На ка
налі буде чотири насосних стан
ції, вісім водоймищ, близько1 100 
інших гідротехнічних споруд.

(РАТАУ).
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Тула. В змаганнях на особисто-командну першість СРСР з 
велосипедного спорту на треці взяли участь команди Тули, Тбілі
сі, Грозного, Києва, Омська і Риги—всього близько 120 чоловік.

На знімку: гонки за лідером на 50 кілометрів на стадіоні 
„Шахтар".

Фото Н. Кулешова. Прескліше ТАРС.

В ПІОНЕРСЬКИХ ДРУЖИНАХ 
МІСЬКИХ ШКІЛ

Цікаво і змістовно проходять 
вибори активу в піонерських 
організаціях міських шкіл.

—Довгожданий день для піо
нерів 3 «а» класу настав,—пи
ше в листі до .редакції старша 

’ПІоінервожата середньої школи 
№ 2 ім. Горькото Надія Велично.

У святково прикрашеному 
залі проходять збори піонерсько
го загону. Діти святково одягне
ні. В кожного на грудях майо
рить червоний галстук. Голова 
ради затоку Світлана Луцедако 
звітувала перед піонерами. По
тім в урочистій обстановці кра
щих учнів було прийнято в ря
ди піонерів.

Збір закінчився художньою 
частиною. Діти виконували піс
ні про рідну Батьківщину, про 
щастя і радість радянських ді
тей. Провели рухливі гри, відга
дували загадки.

Цікаво пройшов цей збір. Він 
залишив приємне враження у ді
тей.

Як велику подію в житті 
дружини відзначили учні вибори 
піонерського активу в 3 і 4 кла
сах середньої школи № 13 се
лища Перемога. По загонах ви
пущені спеціальні номери стін
них газет, красиво оформлені 
класні кімнати, влаштована вис
тавка кращих літніх робіт дітей: 
вишивки, малюнки, монтажі й 
інше.

Організованої пройшли збори 
ланок, де вожатими загонів Не- 
ля Лаврик та Оля Василенко. В 
цих загонах добре була постав
лена робота. Тут проводилися з

.Красиве полотно для чоловічих 
сорочок, ніжний московський Креп, 
прозорі візерунчасті купони для 
жіночих платтів, яакравоирозцвіче- 
ні тканини для косинок, галстуки 
із стрічок. Перед нами — далеко 
неповний асортимент продукції 
Дарницького шовкокомбінату, ве
личні корпуси якого виростають в 
мальовничому районі столиці Ра
дянської України.

І важко повірити, що ці чудові 
тканини, які немов хвиля перели
ваються при найменшому дотику, 
при найменшому подиху вітру, 
зроблені з ... дерева. Правда, во
но проходить великий і складний 
шлях перше, ніж перетворюється 
в такий шовк, який багато в чо
му не поступається натуральному. 
Спочатку дерево, зрубане, скажі
мо, десь у Закарпатті, Карелії 
або, в далекій тайзі, переробляє
ться в целюлозу, з її волокна ро
биться пряжа, а вже потім у чіт

дітьми різні гри, розучування 
Пісень і танців, організовувались 
екскурсії. Багато, дівчаток займа
лось рукоділлям. Піонери подава
ли товариську допомогу учням, 
які не встигали.

З середньої школи № 10 рада 
піонерської дружини ім, Кошово
го в листі до, редакції розповідає, 
як вона готувалась до виборів.

На зборах активу було вирі
шено у вихідний день провести 
25-кілометровий похід-еюскурсію 
в ліс.

Ініціативу дружини підтрима
ла дирекція школи.

В поході взяли участь піоне
ри 5 і 6 класів. Бадьорі і радіс
ні, під звуки горна вирушили 
вони в далеку, але привабливу 
путь.

Коли йшли колгоспними поля
ми, перед допитливим поглядом 
дітей простягліїся зеленим кили
мом озимі посіви. Про розвиток 
рослин, умови вирощення ВИСОКОІ- 
го врожаю озимих уважно слуха
ли учні розповідь учителя приро
дознавства М. Ю. Коваленка.

Ще веселіше дітям було в лі
сі. Тут вони збирали колекції 
для поповнення шкільного гер
барію.

Непомітно минув день. Не від
чуваючи втоми, піонери задово
лені повертались додому.

—Цей цікавий похід ще біль
ше здружив нас, дав багато ко
рисного. Учні висловили поба
жання частіше організовувати 
для них веселе дозвілля,—пи
шуть наприкінці листа члени 
ради піонерської дружини.

Листи з столиці Радянської України

ШОВК З ... ДЕРЕВ
кому ритмі найновіших ткацьких 
верстатів і обробних машин ство
рюються добротні тканини.

Дарницький шовкокомбінат бу
де одним з найбільших в СРСР. 
Зараз він ще являє собою під- 
приємство-будову. На його вели
кій території, обрамованій сосно
вим лісом, розкинулись і діючі це
хи, і будівельні площадки. Але 
будівельні роботи провадяться 
широким фронтом, за добовим 
графіком і, можна не сумніватися, 
комбінат повністю ввійде в дію 
до наміченого строку — в 1956 
році. Тоді 60 тисяч його веретен 
і понад 2.000 верстатів давати
муть країні щороку мільйони мет
рів прекрасних тканин.

З кожним днем все яскравіше 
розгорається переджовтневе со
ціалістичне змагання будівників. 
Недавно завершили спорудження 
крутильно-ткацької фабрики. В но
вому чотириповерховому будинку 
вже чути гул більше десятка ти-

Місячник 
радянської книги

У нашому місті і районі про
вадиться базар по продажу жур
налів і літератури: політичної, 
сільськогосподарської, технічної 
та художньої.

На базарі у великому асорти
менті можна придбати різні жур
нали, в яких надруковано, літе
ратурно-художні твори, нариси, 
цікаві статті про новини техні
ки, передовий досвід колгоспного 
виробництва та соціалістичного 
тваринництва.

Кожен громадянин може купи
ти потрібні книги, брошури, 
журнали, портрети, плакати, ху
дожні репродукції та календарі 
на 1955 рік у кіосках « Со- 
юзпечать» та підприємствах 
зв’язку.

-----0-----

Республіканська 
' спартакіада 

сільської молоді
У Львові відбулася республі

канська спартакіада сільських 
спортсменів товариства «Колгосп
ник». В ній взяли участь понад 
1000 чоловік.

Переможцями в запливі на 100 
метрів вийшли т. Палкін (Чер
каська область) і колгоспниця 
Олександра Грицаєва (Хмельниць
ка область). Перехідний кубок за
воювали плавці Миколаївської об
ласті.

Вчителька Львівської області 
Нінель Яцнюк, колгоспниця За
карпатської області Ганна Дзям- 
ка і Григорій Меленчуков (Одесь
ка область) здобули перемогу з 
бігу, Катерина Ворошило (Харків
ська область)—в метанні списа, 
Тетяна Агейкіна (Кримська об
ласть)—з стрибків у довжину. 
Велосипедистка Львівської облас
ті Зіновія Плотиця першою прой
шла віддаль в 25 кілометрів і вста
новила новий рекорд республікан
ського товариства для жіноік. 
Командну першість здобули вело
сипедисти Полтавської області.

У змаганнях футбольних команд 
перемогу здобули закарпатці. Жі
ноча команда Закарпатської об
ласті вийшла переможцем серед 
івюлейбольних команд. Серед чоло
віків на перше місце вийшли во
лейболісти Кримської області. За
гальнокомандну першість з усіх 
видів спорту виграла команда 
Вінницької області. На друге міс
це вийшла команда Харківської, 
на третє — Житомирської області.

(РАТАУ).

А
сяч веретен. Збудована перша 
черга основного ткацького цеху. В 
світлому і просторому приміщенні 
вже діють сотні верстатів. Вста
новлюються перші ворсувальні ма
шини, які дадуть бархат і плюш.

Не відстають і виробничники, 
які подвоїли вироблення шовку 
порівняно з початком року. Близь
ко 200 тисяч метрів різних тка
нин вони виготовили понад план. 
Розширяється .асортимент. Комбі
нат дає зараз щодня близько 
2.000 метрів нового різноколірного 
крепу, який зовні нагадує 
шерстяну тканину. Освоєне вироб
ництво легкої клітчастої тканини 
для жіночих плащів-пильовикіїв. 
Випускаються також вибивні ска
терті і серветки.

Радує око Дарницький шовк. 
Він наочно показує успішний роз
виток вітчизняної техніки, неу
хильне зростання виробництва то
варів народного споживання.

К. ЄВГЕНОВ.

Прийняття Конституції КНР
на сесії Всекитайських зборів народних представників

ІІЕКШ, 20. (ТАРС). Сьогодні 
н житті китайського народу— 
знаменний день. Перша сесія 
Всекитайських зборів народних 
представників на сьогоднішньому 
засіданні одностайно прийняла 
Конституцію Китайської Народної 
Республіки — першу справді на
родну і демократичну конститу
цію в багатовіковій історії китай
ського народу.

0 3 годині дня депутати за
повнюють зал засідання. Бурхли
вими оплесками була зустрінута 
поява в залі товариша Мао Цзе- 
дуїна. Головуючий депутат Чжоу 
Ень-лай оголошує засідання від
критим. Він говорить, що всього 
® дебатах по проекту Конститу
ції КНР і доповіді депутата Лю 
ПІао-ці «Про проект Конституції 
Китайської Народної Республіки» 
виступили 89 депутатів і всі 89 
депутатів одностайно схвалили 
доповідь Лю ІІІао-ці і внесли про
позицію прийняти Конституцію 
Китайської Народної Республіки.

Потім на щюіюзицію Чжоу 
Епь-лая депутати виносять рі
шення про прийняття Конститу
ції КПР шляхом таємного голо
сування. Зачитується текст про
екту Конституції, після чого про
ект Конституції ставиться на го
лосування.

Урочисто один за одним підхо
дять депутати до урн голосуван
ня і опускають в них аркуші 
бюлетенів, складених китайською, 
монгольською, уйгурською і тібет
ською мовами.

Виступ президента Югославії Тіто
БЄЛГРАД, 21. (ТАРС). Газета 

«Борба» опублікувала виступ пре
зидента Югославії Тіто на мітин
гу в Острожно (Словенія).

На початку своєї промови Тіто 
опинився на питаннях внутріш
нього і економічного становища 
Югославії.

Перейшовши до питань зов
нішньої політики, Тіто заявив, що 
Югославія ніколи не вірила в 
життєвість «європейського обо
ронного співтовариства», а «завж
ди вважала його недоноском, 
чимсь штучно створеним і таким, 
що не має умов для існування».

Тіто сказав, що провал євро
пейського оборонного співтова
риства не є катастрофою і що є 
умови -і шляхи для створення в 
Європі таких відносин, які гаран
тують її безпеку не тільки іззов
ні, але й безпеку в самій Європі. 
Він продовжував:

«Треба більше дивитися на те, 
щоб інтеграція Європи дістала 
здорові основи, щоб були поліп
шені відносини всередині Європи».

Ми вже заявили, сказав Тіто, 
що з таким європейським обо
ронним співтовариством ми готові 
співробітничати, але ні в якому 
разі не з таким, яке передбача
лось раніше.

Торкаючись питання про приєд
нання Югославії до Північно-ат
лантичного союзу, він заявив, що 
«Атлантичний пакт, коли він має 
який-небудь свій «резон д’етр» 
(смисл існування.—Ред.), тепер 
все більше починає набирати по
літичного й ідеологічного харак
теру, а це означає боротьбу проти
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На першість „Шахтаря“ з футбола

В Кадіївці почалися фінальні 
міжзональні змагання футболь
них команд на першість цент
ральної ради добровільного спор
тивного товариства «Шахтар». В 
них беруть участь команди-пере- 
можці зональних змагань міст: 
Олександрії, Ворошиловграда, 
Скопіна, Сталіногорська, Кара
ганди і Кемерово.

Після підрахунку голосів голо
вуючий Чжоу Ень-лай оголошує 
результати голосування. З вели
ким ентузіазмом зустрічають збо
ри повідомлення Чжоу Ень-лая 
про те, що з 1197 депутатів, при
сутніх на сьогоднішньому засідан
ні, в голосуванні взяли участь 
1197 депутатів і всі 1197 депу
татів одностайно висловилися за 
прийняття Конституції. Всі делу 
тати в єдиному пориві встають і 
під склепінням залу довго не сти
хає могутня овація, лунають ві
тальні вигуки на честь Комуніс
тичної партії Китаю, на честь 
Мао Цзе-дуна. Це посланці 600- 
мільйонного народу вітають на
родження основного закону своєї 
держави — Конституції КитаіГ 
ської Народної Республіки, яка 
закріплює плоди багаторічної бо
ротьби великого китайського на
роду за національну незалеж
ність, демократію і соціалізм.

Урочисто звучать слова голо
вуючого Чжоу Ень-лая, який від 
імені Президії сесії Всіекитай- 
ських зборів народних представ
ників оголошує про те, що Кон
ституція Китайської Народної 
Республіки прийнята першою се
сією Всекитайських зборів народ
них представників Китайської 
Народної Республіки першого 
скликання 20 вересня 1954 року.

Наприкінці сьогоднішнього за
сідання депутати Всекитайських 
зборів народних представників 
прийняли Організаційний статут 
Всекитайських зборів народних 
представників.

комунізму. Тому для нас неприй
нятне те, в чому нас колись пе
реконували — про необхідність 
приєднатись до Атлантичного 
пакту».

Вказавши, що Югославії немає 
місця в цьому союзі, Тіто сказав:

«Ми можемо співробітничати в 
різних питаннях. Ми можемо 
співробітничати і в деякій мірі 
співробітничаємо з Атлантичним 
блоком, але тільки по деяких об
межених питаннях.

Проте всяка ідеологічна бороть
ба, всяке бажання привентивноії 
війни нам чужі, і в цих питаннях 
ми не можемо співробітничати».

«Я хочу сказати,—заявив далі 
Тіто,—що всяка війна абсурдна, 
але ідеологічна війна ще абсурд
ніша... Ми проти такої боротьби 
і тому не можемо погодитись те
пер з тією пропагандою, яка ве
деться за кордоном проти кому
нізму».

В заключній частині свого вис
тупу Тіто сказав, що політика 
співробітництва Югославії з усі
ма країнами знайшла свій вияв 
в недавньому відновленні відносин 
з Радянським Союзом, Угорщи
ною, Болгарією, Румунією, Алба
нією, а тепер із Чехословаччиною.

«Чи може і чи має хто-небудь 
право осуджувати нас зараз за те, 
що тепер нам потрібна ця норма
лізація? Невже замість цього не
обхідно і далі сваритися з ними? 
—сказав Тіто.—Ніхто не має на 
це права. Можливо, декому це і 
було б корисно, але для нас і для 
всього світу користі від цього 
немає»...

22 вересня на Кадіївському ста
діоні футболісти олександрій
ського «Шахтаря» зустрілися з 
одноклубниками м. Караганди.

Перемогу . здобули алексан-. 
дрійці з рахунком 2: 0.
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По нашій Батьківщині
Пролетарі*всіх країн, єднайтеся!

СТАЛІНСЬКИЙ
ПРАПОР

ОРГАН ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО міськкому та райкому 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ, МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД 

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
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Слава радянським танкістам
Сьогодні радянський народ і 

його Збройні Сили відзначають 
щорічне традиційне свято—'День 
танкістів. З великою патріотич
ною гордістю вшановують трудя
щі нашої країни прославлених 
воїнів бронетанкових і механізо
ваних військ, робітників, кон
структорів, інженерів і техніків 
танкової промисловості.

Свято радянських танкістів 
відзначається в цьому ро-ці в об
становці величезного політичного 
і трудового піднесення. Під муд
рим керівництвом Комуністичної 
партії неухильно розвиваються 
всі талузі народного господарства, 
безперервно зростає матеріальний 
і культурний рівень життя тру
дящих. Тільки за 6 місяців ни
нішнього року, порівняно з від
повідним періодом 1953 року, 
валова продукція всієї промисло
вості СРСР зросла на 14 процен
тів; по шляху дальших успіхів 
іде соціалістичне сільське госпо
дарство.

Разом з усім радянським наро
дом свято виконують свій патрі
отичний обов'язок перед Батьків
щиною доблесні Збройні Сили 
СРСР і їх ударний загін—славні 
танкісти.

Піклування про зміцнення ак
тивної оборони нашої країни від 
агресивних дій її ворогів завжди 
було в центрі уваги партії і уря
ду. Одним з проявів цього піклу
вання було утворення у складі 
Збройних Сил бронетанкових і ме
ханізованих військ.

Немало чудових сторінок впи
сали радянські танкісти в геро
їчну історію боротьби нашого на
роду за честь, свободу і незалеж
ність любимої Батьківщини.

Виняткову роль в дальшому 
технічному оснащенні Радянської 
Армії, в тому числі бронетанкових 
і механізованих військ, відіграла 
мудра політика індустріалізації 
країни, що забезпечила створен
ня міцної основи для розвитку 
всього народного господарства і 
зміцнення оборони нашої Батьків
щини. Завдяки величезній органі

Молодші сержанти Костенко, Букашкін і рядовий Романа- 
ускас постійно удосконалюють свою бойову виучку і на польових 
заняттях добре виконують завдання, поставлені командиром.

На знімку (зліва направо): танкісти Г. Костенко, Л. Букаш
кін і А. Романаускас.

Фото С. Сударанка. Прескліша РАТАУ.
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заторській роботі Центрального 
Комітету Комуністичної партії і 
Радянського уряду в СРСР була 
заново створена бронетанкова і 
автомобільна промисловість.

Всебічною перевіркою сили і 
життєвості радянського державно
го і суспільного ладу, перевіркою 
боєздатності Збройних Сил країни 
соціалізму була Велика Вітчизня
на війна Радянського Союзу про
ти гітлерівської Німеччини і ім
періалістичної Японії. В ході вій
ни, що закінчилася нашою пов
ного перемогою, мужні радянські 
танкісти, взаємодіючи з іншими 
родами військ, незмінно показу
вали високі морально-бойові 
якості, зразки воїнської майстер
ності, відваги і масового героїзму. 
Могутня ударна сила бронетанко
вих і механізованих військ ма
ла вирішальний вплив на успіш
ний результат багатьох важливих 
операцій на фронтах Вітчизняної 
війни.

В післявоєнні роки радянський 
народ віддає всі свої сили і твор
чу енергію економічному розвитку 
своєї Батьківщини, всемірному 
зміцненню соціалістичної держа
ви. В промисловості, на тран
спорті, в сільському господарстві 
все ширше розгортається соціа
лістичне змагання за дальше під
вищення продуктивності праці, за 
збільшення випуску, зниження 
собівартості і поліпшення якості 
продукції. Трудівники міста і се
ла глибоко усвідомлюють, що 
тільки самовідданою і високопро
дуктивного працею можна забезпе
чити якнайшвидше перетворення 
в життя величних завдань будів
ництва комунізму в нашій країні.

День у день примножуючи ба
гатства своєї любимої Батьківщи
ни, послідовно відстоюючи справу 
миру в усьому світі, трудящі 
нашої країни постійно дбають про 
зміцнення оборонної могутності 
Радянського Союзу. Вони впевне
но ідуть вперед, бо знають, іцо на 
варті державних інтересів СРСР, 
їх мирної праці надійно стоять 
Радянська Армія і Військово-Мор
ський Флот.

У столиці нашої Батьківщини — 
Москві

Річне замовлення 
виконане достроково 

Колектив Московського заво
ду «Динамо» їм. Кірова завер
шив річне завдання випуску 
запасних частин для сільського 
господарства. Підприємство ви
готовило понад 7,5 тисячі шес
терень, маточин і дисків для 
тракторів, зубчаток для сіва
лок, різних деталей для кар- 
топлекопалок.

Нові будинки
Недалеко від Ярославського 

шосе будівельники Москви спо
руджують для екскурсантів 
Всесоюзної сільськогосподар
ської виставки 13 багатоповер
хових готелів. Перші три бу
динки вже здані державній 
комісії. їх загальна площа пе
ревищує 6,5 тисячі квадратних 
метрів. Готується до здачі ще 
ряд будинків.

Найменший 
інструмент

Московський інструменталь
ний завод випускає кілька сог 
видів свердел, мітчиків, пла
шок, фрез для годинникової 
промисловості. Ці інструменти 
дуже малі: багато з них тонші 
від волосини. В цьому році за
вод освоїв виробництво малень
ких мітчиків. Діаметр їх 0,3 
міліметра, а ширина різально
го пера — 0,04 міліметра. Змін
ний виробіток однієї робітниці 
—до 700 мітчиків — вільно 
вміщується в сірниковій коро
бочці.

Унікальна парча
Незвичайне і відповідальне 

замовлення виконує колектив 
Московської фабрики «Декора- 
тивткань»: він працює над 
виготовленням унікальної пар
чі для нової завіси Великого 
театру Союзу РСР. Ця завіса 
являтиме собою величезне зо
лотом виткане шовкове полот
но, зібране в складки. На ньо
му в оригінальній художній 
композиції будуть розміщені 
зображення прапорів, на яких 
накреслено «СРСР», а також 
золотих зірок, серпа і молота, 
золотих лір. Все це дається в 
обрамуванні дубового і лавро
вого листя з орнаментом, який 
відповідатиме оздобленню залу 
для глядачів.

Колектив фабрики уже ви
пустив перші смуги тканини. 
Всього має бути виткано 500 
метрів цієї унікальної парчі.

(РАТАУ).

Арись-Туркестанський канал
У Південно-Казахстанській об

ласті почалося будівництво най
більшого в республіці Арись-Тур- 
кестанського магістрального іри
гаційного каналу, його довжина— 
195 кілометрів. Новий канал візь
ме початок у притоці Сир-Дар’ї— 
річці Арисі і піде до міста Турке- 
стана. На своєму шляху Арись- 
Туркестанський канал пройде через 
п’ять маловодних районів області 
і зросить 117 тисяч гектарів землі.

Будівництво каналу розраховане 
на три роки.

Вручення міжнародної Сталінської премії Джону Берналу
23 вересня в Овердловському 

залі Кремля відбулося вручення 
міжнародної Сталінської премії 
«За зміцнення миру між народа
ми» видатному англійському вче
ному і громадському діячеві Джо
ну Берналу.

Готова комітету по. міжнарод
них Сталінських преміях акаде
мік Д. В. Скобельции сказав, що в

Москва. На вулиці Горького.
Фото Н. Грановського (Прескліше РАТАУ).

Новий навчальний рік на курсах майстрів 
сільського господарства

На трирічних агро-зоотехнічних 
курсах розгорнулася підготовка до 
нового навчального року. Це — 
п’ятий навчальний рік з початку 
їх заснування. За минулий час на 
курсах у колгоспах підготовлено 
один мільйон 895 тисяч майстрів 
сільського господарства першого 
і другого розрядів.

В нинішньому році передбачає
ться організувати навчальні гру
пи агро-зоотехнічних курсів в 
усіх колгоспах країни. На них 
навчатиметься більш як 2,5 міль
йона чоловік. Для занять з ними 
виділяються понад 100 тисяч 
спеціалістів МТС і колгоспів, а

Колектив Ташкентської трико
тажної фабрики успішно освоює 
випуск нових видів виробів. В 
цьому році вже введено у 
виробництво понад ЗО моделей.

На знімку: в коттонному цеху 
фабрики. Начальник зміни В. Ку- 
накова перевіряє якість продук
ції, яку виробляє панчішник 
А. Абідов.

Фото Л. Портера. 
Прескліше ТАРС.

2,5 тисячі автомобільних 
маршрутів

Більш як по 2.500 маршрутах 
довжиною в 170 тисяч кілометрів 
курсують комфортабельні паса
жирські автобуси між різними на
селеними пунктами країни. В ни
нішньому році почався регуляр
ний автобусний рух Москва — 
Мінськ, Москва—Горький, Москва 

<— Калінін, Мінськ — Вільнюс, 
Мінськ — Вітебськ, Кишинів — 
Одеса.

особі Джопа Бернала радянська 
громадськість бачить невтомного 
борця за справу миру і зміцнення 
дружби між народами.

З вітальними промовами вис
тупили академіки 0. І. Оііарін, 
І. Г. Петровський, секретар 
ВЦРПС Н. В. Попова, студент 
Московського вищого технічного 
училища імені Баумана В. І. 

також наукові робітники науко
во-дослідних і дослідних закла
дів, викладачі сільськогосподар
ських учбових закладів.

Заняття на курсах повинні по
чатися з 1 листопада. Вони про
водитимуться за новими програ
мами, складеними в світлі рі
шень партії і уряду про круте 
піднесення сільського господар
ства.

На Україні в новому навчаль
ному році навчатимуться на кур
сах 813 тисяч чоловік — на 43 
тисячі більше, ніж у минулому 
році.

Дружня зустріч радянських 
і польських моряків

ОДЕСА. В радіограмі з борта 
чорноморського пароплава «Нико- 
лаев» перший помічник капітана 
т. Шинковенко повідомляє про те, 
що в одному з портів Північного 
моря відбулась дружня зустріч 
польських і радянських моряків.

—Моряки польського судна 
«Люблін» з гордістю розповідали 
нам про величезні успіхи Народ
ної Польщі на шляху будівниц
тва соціалізму,—-пише т. Шинко
венко,— висловлювали сердечну 
подяку Радянському Союзові за 
безкорисливу братню допомогу. 
З великою увагою слухали ми 
розповідь польського матроса з 
судна «Праца», захопленого го
мінданівськими бандитами, які 
окопалися на Тайвані. Він пробув 
на острові, більше дев’яти місяців 
і вирвався разом з іншими з рук 
бандитів в результаті енергійних 
дій польського уряду. Чанкай- 
шістські пірати встановили на 
острові Тайвань нестерпний полі
цейський терор, ведуть розбій 
проти мирних торговельних суден, 
піддають образливим допитам 
членів екіпажів захоплених ко
раблів.

Зустріч пройшла в дружній і 
теплій обстановці.

Дослідна станція 
в придніпровському колгоспі

У сільгоспартілі «За краще 
життя», Криничанського району, 
Дніпропетровської області, ство
рено дослідну станцію по впро
вадженню системи обробітку 
грунту, розробленої Т. С. Маль- 
цевим. Уже закладені перші до
слідні ділянки.

(РАТАУ).

Стрєльцов. Вони тепло поз
доровили лауреата з нагородою 
і побажали йому нових успіхів у 
боротьбі за мир, іза розвиток вза
єморозуміння і дружби між наро
дами Англії і Радянського Союзу.

Із словом-відповіддю виступив 
лауреат Сталінської премії про
фесор Джон Бернал.

(РАТАУ).
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Радянські танкісти—героїчні 
захисники Батьківщини

Сьогодні «країна відзначав 
День танкістів. Це свято вста
новлене в 1946 році Указом 
Президії Верховній Ради СРСР 
на ознаменування видатних за
слуг бронетанкових і механізо
ваних військ у Великій Вітчиз
няній війні, а також заслуг тан
кобудівників в оснащенні Зброй
них Сил бронетанковою технікою.

Святкування Дня танкістів б 
яскравим виявом любові радян
ського народу до своєї армії, про
явом безустанного піклування про 
зміцнення обороноздатності кра
їни. Радянський народ любить 
свою армію, гордиться нею, дбає 
про неї.

День танкістів відзначається в 
цьому році в 'обстановці нових пе
ремог радянського народу в усіх 
галузях господарського і (культур
ного будівництва. Робітничий 
клас, колгоспне селянство, радян
ська інтелігенція, тісно згурто'ва- 
иі навколо Комуністичної партії і 
Радянського уряду, успішно пе
ретворюють 'В життя історичні 
рішення XIX 'з’їзду партії, поста
нови вересневого, лютнево-берез
невого і червневого Пленумів 
Центрального Комітету іКПРС.

На варті мирної творчої пра
ці радянського народу пильно 
стоять воїни Радянської Армії і в 
їх числі воїни-танкісти.

Бойова історія бронетанкових і 
механізованих військ починає
ться з періоду громадянської вій
ни, коли за вказівкою В. І. Леніна 
формувалися перші бронезагони. 
У лютому 1918 року ці броінеза- 
гони брали активну участь в роз
громі імперіалістичних військ 
Німеччини під Нарвоіо і Псковом. 
В роки громадянської війни за 
вказівкою В. І. Леніна були за
кладені основи вітчизняного тан
кобудування. Тоді ж виникли 
учбові заклади по підготовці офі
церських кадрів і на основі бойо
вого досвіду стала 'вироблятись 
теорія використання бронечастин. 
З окремих бронезагоніїв, танкових 
загонів і бронепоїздів до кінця 
громадянської війни були створе
ні бронесили Радянської Армії.

Побідоносно завершивши грома
дянську війну, радянський народ 
під керівництвом Комуністичної 
партії успішно відбудував зруй
новане війною народне господар
ство!, здійснив план індустріалі- 
зації і колективізації країни. У 
нас була створена потужна воєн
на промисловість, яка озброїла

ПЕРЕДЖОВТНЕВЕ СОЦІАЛІСТИЧНЕ ЗМАГАННЯ

ГТять надпланових ешелонів брикету
Позавчора колектив цеху X: 2 

Бай'Даківської брикетної фабрики 
виконав план трьох кварталів. 
Додатково вироблено п’ять еше
лонів брикету.

Першість здобула зміна інже
нера т. Медведєва. Значно пере
вищила своє зобов’язання і змі
на інженера т. Новікова. 24-

Значних успіхів у переджовт
невому соціалістичному змаганні 
добився колектив Олександрій
ської швейної фабрики. З 14 ве
ресня він видає продукцію в ра
хунок жовтня. Фабрика випусти
ла продукції на 1.600 тисяч кар
бованців більше, ніж за цей же 
період минулого року.

Радянську Армію першокласною 
бойовою технікою,* в тому числі і 
бронетанковою технікою. Робітни
ки і робітниці танкової промисло
вості за проектами радянських 
конструкторів М. І. Кошкіна, 
А. А. Морозова, Н. А. Кучеренка, 
Ж. Я. Котіна, Н. Л. Духова, А. С. 
Єрмолаєв.а та інших створили 
першокласні танки.

Успішно були розв’язані також 
питання підготовки командних та 
інженерно-технічних кадрів для 
бронетанкових 'і механізованих 
військ. У відповідності з новою 
бронетанковою технікою розроб
лялася і теорія бойового викорис
тання танків у сучасній війні. 
Радянська воєнна наука в будів
ництві бронетанкових і механізо
ваних військ виходила і виходить 
з того, що бронетанкові і механі
зовані війська Радянської Армії 
повинні 'бути здатні до бойових 
дій як у взаємодії з іншими ро
дами військ, так і самостійно.

Так завдяки безустанному пік
луванню Комуністичної партії, 
радянського народу в нас були 
створені могутні бронетанкові і 
механізовані війська.

В усій повноті значення бро
нетанкових і механізованих 
військ як ударної сили сухопут
них військ проявилося в роки 
Великої Вітчизняної війни. В. 
тісній бойовій співдружності з 
піхотою, артилерією і авіацією 
радянські танкісти завдавали 
нищівних ударів по живій силі 
і техніці німецько-фашистських 
загарбників.

У великих битвах під Москвою, 
Сталінградом і на Курській дузі, 
в десяти нищівних ударах по во
рогові, в завершальній битіві за 
Берлін, при розгромі японської 
армії на Сході — скрізь радян
ські танкісти билися самовідда
но. їх морально-бойові якості — 
хоробрість, самовідданість, не
знання страху в бою — заслужи
ли визнання і любов народу.

За бойові заслуги багато тан
кових частин і з’єднань перетво
рені їв гвардійські і удостоєні по
чесних найменувань тих районів 
і міст, де вони особливо відзна
чилися. Законну гордість викли
кають у танкістів Сталінград- 
ські, Донські, Київські, Варшав
ські, Берлінські, Хінганські тан
кові частини і з'єднання. Триста 
п’ятнадцять раз відзначалися в 
наказах Верховного Головнокоман

деине завдання вересня вона ви
конала на 119,2 процента.

Колектив цеху поліпшив 
якість продукції, вологість бри
кету зменшив на 1 процент, а 
механічну міцність його підви
щив на 0,5 процента проти пла
ну.

Трудові успіхи швейників
Підвищилась продуктивність 

праці, поліпшилась якість виро
бів. З початку року одержано 
сотні тисяч карбованців надпла
нової економії.

Кращих показників домоглись 
зміни, якими керують тт. Кахно 
і Мірошниченко. Високопродук
тивно працює колектив агрегату, 

дування 'відмінні бойові дії час
тин бронетанкових і механізова
них військ. 'За ратні подвиги ба
гато тисяч танкістів нагороджені 
орденами і медалями Радянського 
Союзу, 1.142 'солдатам, сержан
там, офіцерам і генералам прис
воєно- звання Героя Радянського 
Союзу, а 16 танкістам це почес
не звання іприсвоено двічі.

Історична перемога Радянсько
го Союзу у Великій Вітчизняній 
Війні — це 'перемога радянського 
суспільного і державного ладу, 
перемога наших Збройних Сил. 
Успіхи Радянської Армії, успіхи 
бронетанкових і механізованих 
військ стали можливими тому, що 
про них повсякденно дбала Кому
ністична партія, радянський на
род. Трудівники тилу своєю ге
роїчною 'працею забезпечували 
Збройні Сили 'всім необхідним 
для розгрому ворота.

За безперебійне постачання 
армії бронетанкової техніки 9 ти
сяч працівників танкової промис
ловості нагороджені орденами і 
медалями Радянського Союзу, ба
гато з них удостоєні звання Ге
роя Соціалістичної Праці. Наго
роджений орденами і ряд танко
вих заводів, а Кіровський завод 
нагороджений 'п’ятьма орденами.

Тепер, їв мирний період, радян
ські воїни пильно охороняють 
завойований мир і творчу працю 
свого народу, служать надійною 
опорою державних інтересів Ра
дянського' Союзу.

Багато (танкістів, які закінчи
ли строк служби в армії, повер
нулися на підприємства, в кол
госпи, радгоспи, МТС, де пока
зують зразки Трудового героїзму. 
Воїни-танкісти гордяться тру
довими успіхами своїх однопол
чан.

Особовий склад бронетанкових і 
механізованих військ за після
воєнні роки добився значних ус
піхів у бойовій і політичній під
готовці. В повсякденному напру
женому навчанні танкісти оволо
дівають в досконалості водінням 
першокласних бонових машин, 
вчаться влучної стрільби з тан
ків, загартовують себе фізично. 
Вони вчаться тому, що необхідно 
на війні. Воїни-танкісти докла
дають всіх сил, щоб бронетанкові 
війська Радянської Армії були 
завжди в повній бойовій готов
ності.

Полковник Ф. КОМПАНІЄЦЬ.

В цеху відзначаються само
відданою працею бригади тт. Гор- 
баньова і Сухомлина. Чітку робо
ту пресів забезпечують машиніс
ти А. Кравцов, С. Левашов, 
Л. Мироиенко, дробильники 
1. Білецький, С. Філаретов.

Г. ДЕМЧЕККО, 
голова цехового комітету.

очолюваного бригадиром Валенти
ною Феоктистового.

Несучи трудову вахту, по піїв- 
тори^дві норми щозміни виробля
ють швеї А. Бець, А. Лещенко, 
0. Дорошенко.

Трудівники фабрики ширять 
змагання за нові виробничі успі
хи на честь Великого Жовтня.

Партійне життя

Більше уваги добору, розстановці 
і вихованню кадрів

Днями відбулися звітно-вибор
ні збори в первинній варторгані- 
зації Олександрійської теплоелек
тростанції. З доповіддю про робо
ту за звітний період виступив 
секретар партбюро т. Срібний.

Доповідач і комуністи, які 
виступили в дебатах, вказували, 
що парторганізація проробила 
значну організаційно-партійну і 
партійно-політичну роботу, поси
лила партійний вплив на госпо
дарську діяльність адміністрації.

У виступах комуністи піддали 
принциповій критиці недоліки в 
роботі партійного бюро по добору, 
розстановці і вихованню кадрів.

Партбюро і його секретар 
т. Срібний, як вказували у сво
їх виступах комуністи тт. Епель- 
баум, Матвієць і Інші, уало вни
кали у виробниче життя, не по
давали належної допомоги адміні
страції у доборі, навчанні і вихо
ванні кадрів, у зміцненні трудо
вої дисципліни, впровадженні пе
редового досвіду.

—Нова складна вітчизняна 
техніка вимагає кваліфікованого 
'керівництва. Дібрати таких пра
цівників — справа нелегка. Для 
цього треба повсякденно піклу
ватися про виховання кадрів, 
про підвищення їх кваліфікації. 
Якраз цим і не займалися члени 
бюро і його секретар т. Срібний, 
—сказав у своєму виступі кому
ніст т. Кропи.

Топ. Кропи навів такий прик
лад. Вже довгий час посаду на
чальника електроцеху займає 
Пащенко, який не має ніякої 
технічної освіти. Цей неук через 
відсутність елементарних знань 
з електротехніки допускає грубі 
порушення технологічних проце
сів, мають місце перебої, і брак в 
роботі цеху. Адміністрація вирі
шила замінити його молодим, 
здібним інженером т. Коклюгі- 
ним. Та т. Срібний, як секретар 
партбюро, чомусь став на захист 
Пащенка і заперечує проти ви
сунення на цю посаду т. Кок- 
люгіна, який виправдовує себе 
на виробництві.

Такі випадки непоодинокі. Як 
правило, керівництво цехами 
доручають людям без належних 
знань. В той же час молоді спе
ціалісти з вищою освітою інже
нери тт. Григор’єв, Колавдо і ін
ші використовуються не за при
значенням. Члени партбюро не 
допомагали молодим спеціалістам 
в практичній роботі, не дбали 
про створення їм необхідних умов.

Московський планетарій регулярно проводить лекції, допо
віді і бесіди на природничо-наукові і науково-атеїстичні теми. Ав
томашини планетарій часто виїжджають в райони Московської 
області.

На знімку: співробітник Московського планетарій Д. Ф. 
Кисельов проводить в колгоспі ім. Кірова, Ісгринського району, 
бесіду на тему „Будова всесвіту".

Фото С. Преображенського. Прескліше ТАРС.

Комуністи вказували, що парт
бюро поверхово підходило до під
бору кадрів, часом рекомендува
ло на керівні посади людей без 
попередньої перевірки, без 
хувапня ділових і політичних 
якостей.

Через відсутність належної 
уваги до добору і виховання кад
рів на електростанції має місце 
плинність і переміщення людей. 
‘З початку року тут увільнено 74 
і прийнято 130 нових робітці*, 
ків, не враховуючи тих, хто пе
реміщений з посади на посаду.

Робота по'вихованню кадрів не
рідко зводилася до обговорення 
вчинків на бюро і зборах. Члени 
партбюро помилково вважали, що 
досить працівника заслухати, 
прийняти суворе рішення, на
класти партійне стягнення і ро
бота поліпшиться. Невипадково 
засідання бюро і партійні збори 
були переобтяжені розглядом пер
сональних справ і зовсім мало ви
носилися на обговорення питан
ня виробничої діяльності та по
літично-виховної роботи.

Виступаючи в обговоренні зві
ту, комуністи тт. Фуражкіна, 
Кузнецов, Доронін, Сербул та ін
ші піддали гострій критиці парт
бюро за незадовільну постановку 
масово-політичної роботи. Протя
гом цього року для трудящих 
прочитано лише 8 лекцій і до
повідей. Незадовільно працювали 
в минулому році і гуртки систе
ми партійної освіти. Були ви
падки зриву занять, часто вив
чення зводилося до формально
го заучування матеріалу, не по
в’язувалось з практичним жит
тям.

Важливим засобом правильного 
виховання кадрів є перевірка ви
конання партійних доручень і 
'прийнятих рішень. Але, як пока
зали збори, контролю за здійс
ненням їх не було встановлено. 
Лише зрідка хтоі-небудь з членів 
бюро поцікавиться, як той чи 
інший комуніст справляється з 
дорученням, але тут же не по
радить, як краще його вико
нати.

В обговоренні доповіді висту
пило 13 комуністів. Збори намі
тили заходи для посилення робо
ти по поліпшенню партійно-полі
тичної і організаційної діяль
ності.

Збори обрали новий склад 
партійного бюро.

Л. ЖДАНОВА.
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Колгоспний учений

На знімку: видатний новатор 
сільського господарства, рільник 
колгоспу „Заветьі Ленина", Шад- 
ршського району, Курганської об
ласті, Терентій Семенович Маль- 
цев.

Фото С. Кропивницького. 
Прескліше РАТАУ.

Закінчили збирання 
соняшника і кукурудзи

Хлібороби сільгоспартілі «Запо
віт Леніна» закінчили збирання 
соняшника з площі 70 гектарів 
та кукурудзи з площі 200 гек
тарів.

Зараз трудівники села присту
пили до збирання цукрових бу
ряків.

Одночасно із збиранням пізніх 
культур в артілі ведуться роботи 
по підготовці тваринницьких 
Ферм до зими. Закінчуються роз
бити по ремонту приміщень для 
худоби, заготовлено 700 тонн 
грубих кормів і 500 тонн сило
су. До тваринницьких ферм за
возиться бадилля кукурудзи. На 
корм худобі використовуємо та
кож гичку з буряків та картоплі. 
Хлібороби докладають свої зу
силля для успішного завершен
ня сільськогосподарського року.

Д. КОВБАСЕНКО, 
голова колгоспу «Заповіт 
Леніна».

Допомога колгоспу
Учні і викладачі Олексан

дрійського медичного училища 
подають допомогу сільгоспартілі 
ім. Леніна (місто) на збиранні 
кукурудзи.

Днями понад 180 учнів вий
шли в поле. Одні виламували 
качани, інші зносили їх до во
зів і відправляли до кладеної.

За день було зібрано 21 гек
тар кукурудзи.

Подяку правління артілі за
служили дві групи другого аку
шерського курсу, якими керува
ли лікар т. Шишкіпа і викладач 
т. Степаїненкова.

М. БЕРЕЗІНСЬКА, 
завуч медичного училища.

Видача грошових авансів 
на трудодні

Бандурівська артіль імені 
Сталіна в нинішньому році вже 
одержала понад 1 мільйон карбо
ванців грошових доходів. Поряд
ком авансу тут видано колгосп
никам по 3,5 карбованця на кож
ний трудодень, вироблений на- 
протязі семи місяців.

Сім’я рядового колгоспника 
Олександра Губи виробила за цей 
період 1.020 трудоднів і одержа
ла на них авансам 3.570 карбо
ванців. Від 2.500 до 3.500 кар
бованців видано на вироблені 
трудодні Марфі Колісник, Сергію 
Плахотньому, Павлу Нетребі та 
іншим колгоспникам.

К. ГОНТАР.

Конституція Китайської Народної Республіки
Всекитайські збори народних 

представників, виражаючи волю 
великого китайського народу, в 
обстановці великого патріотично
го піднесення одностайно прийня
ли вчора Конституцію Китайської 
Народної Республіки. Прийняття 
Конституції — видатна подія в 
житті китайського народу. Разом 
з народними масами Китаю по
чуттям радості сповнений радян
ський народ, зв'язаний з китай
ським народом узами нерушимої 
братерської дружби.

Весь шістсотмільйонний китай
ський народ в ході більш як дво
місячного обговорення гаряче 
схвалив проект Конституції. На 
Всекитайських зборах народних 
представників з підтримкою про
екту виступили вісімдесят де
в'ять делегатів, які представля
ли всі національності Китаю, всі 
верстви населення. Конституція 
КНР по праву дістала назву на
родної, бо вона втілила в собі 
мрії і надії багатьох поколінь ве
ликого китайського народу, його 
історичний досвід.

Конституція Китайської На
родної Республіки є документом 
великого історичного значення. 
Вона законодавчо закріплює під
сумки тривалої героїчної бороть
би китайського народу за свою 
свободу, закріплює корінні зміни, 
які відбулися в житті китайсько
го народу в останні роки, і виз
начає, що Китайська Народна 
Республіка «забезпечує поступо
ве знищення системи експлуата
ції і побудову соціалістичного 
суспільства».

Комуністична партія Китаю 
привела до побі дон осново завер
шення боротьбу народу за спра
ву національного визволення Ки
таю. Китай назавжди визволився 
від вікового колоніального гніту. 
Досягнуто заповітної мети, зара
ди якої китайський народ ішов 
на незліченні жертви: китайці 
здобули незалежну батьківщину.

Китай" покінчив з довгим пану
ванням феодалізму. Назавжди роз
биті кайдани феодальних відно
син, що тримали велику країну 
в стані застою, відсталості, зво
дили її до (становища сировин
ного придатка до імперіалістич
них країн. Знищивши старий, 
прогнили® лад, передові громад
ські їсили Китаю, керовані Кому
ністичною партією Китаю, від
крили шляхи для прогресивного 
розвитку своєї батьківщини, для 
могутнього піднесення її продук
тивних сил, для розквіту її ба
гатої національної культури, для 
зміцнення великої справи націо
нального визволення.

«В результаті більш як сто
літньої героїчної боротьби,—(го
вориться їв Конституції,—:китай
ський народ в кінцевому підсум
ку здобув у 1949 році під керів
ництвом Комуністичної партії Ки
таю волику перемогу в народній 
революції, спрямованій проти ім
періалізму, феодалізму і бюрокра
тичного капіталу, поклав тим са
мим край гнобленню і поневолен
ню, щ-о існували протягом трива
лого періоду історії, і створив Ки
тайську Народну Республіку де
мократичної диктатури народу».

Китай перестав бути роздробле
ною країною, де десятиріччями не 
припинялися гризня і воєнні 
конфлікти різних груп мілітарис
тів, іцо підігрівалися імперіаліс
тичними загарбниками. «Китай
ська Народна Республіка,—го
вориться в Конституції,—є єди
на багатонаціональна держава». 
Спільною боротьбою Проти імпері

алізму, дружбою і взаємною до
помогою всі національності Ки
таю спаяні в єдину сім’ю віль
них і рівноправних народів.

Китай став справді демокра
тичною державою. Конституція 
своєю першою статтею проголо
шує: «Китайська Народна Рес
публіка є держава народної демо
кратії, керована робітничим кла
сом і основана на союзі робітни
ків і селян». Конституція визна
чає, що вся влада в Китайській 
Народній Республіці належить 
народові в особі Всекитайських 
зборів народних представників і 
місцевих зборів народних пред
ставників.

Закінчені недавно загальні ви
бори до зборів народних пред
ставників усіх ступенів аж до 
Всекитайських зборів народних 
представників були новим свід
ченням активної участі народу 
Китаю в управлінні своєю народ
но-демократичною державою. Ви
бори показали, що народно-демо
кратична влада в Китайській На
родній Республіці користується 
всенародною підтримкою.

Китай приступив до соціаліс
тичного будівництва. .V «Всту
пі» Конституції говориться: «Ос
новними завданнями держави в 
перехідний період є поступове 
здійснення соціалістичної індуст
ріалізації країни, поступове за
вершення соціалістичних пере
творень у (сільському господар
стві, кустарній промисловості, а 
також в капіталістичній промис
ловості і торгівлі. Протягом ми
нулих кількох років народ нашої 
країни успішно провів грандіозну 
своїми масштабами боротьбу, 
спрямовану на перетворення аг
рарної системи, опір американ
ській агресії і подання допомоги 
корейському народові, придушен
ня контрреволюційних елементів і 
відбудову народного господарства. 
Цим були підготовлені необхідні 
умови для планового ведення еко
номічного будівництва і поступо
вого переходу до соціалістичного 
суспільства».

Всі великі досягнення Китаю 
є результатом того, що Комуніс
тична партія Китаю під проводом 
свого випробуваного вождя това
риша Мао Цзе-дуна, забезпечив
ши правильне марксистсько-ле
нінське керівництво китайською 
революцією, розв’язала титаніч
ні сили, які крилися в надрах 
широких народних мас. Саме зав
дяки тому, що на боротьбу за 
визволення Китаю піднялися де
сятки і сотні мільйонів трудів
ників, китайська революція пе
ремогла і велика країна вийшла 
на широкий шлях національного 
відродження. Це з новою силою 
підтверджує правильність марк
систсько-ленінського вчення про 
вирішальну роль народних мас, 
розбиває реакційну бредню ідео
логів експлуататорського світу, 
ніби трудящі маси не здатні до 
історичної творчості.

Конституція Китайської Народ
ної Республіки пройнята глибо
ким піклуванням про те, щоб і 
далі зростали творчі сили народ
них мас. «Всі державні органи,— 
говорить стаття сімнадцята Кон
ституції,—повинні спиратися на 
народні маси, постійно підтриму
вати з ними тісні зв’язки, при
слухатися до, їх думки і перебу
вати під їх контролем». Держав
на структура Китаю, якій цілком 
присвячена глава II Конституції, 
забезпечує через збори народних 
(представників участь найширших 
мас трудящих у справах держа

ви, визначає керівну роль робіт
ничого класу в державі, підкрес
лює значення союзу робітничого 
класу і селянства як основи на
родно-демократичного ладу.

Конституція Китайської Народ
ної Республіки визначає роль на
родно-демократичної держави в 
будівництві нового життя. Дер
жава в руках робітничого класу 
є головний важіль створення со
ціалістичного суспільства. Вона з 
допомогою господарських планів 
керує розвитком і перетворенням 
народного господарства і безпе
рервно підвищує продуктивні си
ли з метою піднесення матері
ального і культурного рівня на
роду, зміцнення незалежності і 
безпеки країни. Тому Комуністич
на партія Китаю всемірно зміц
нює народно-демократичну дер
жаву, що знайшло своє відобра
ження і в Конституції.

Держава, як записано в Кон
ституції, «захищає лад народної 
демократії, придушує всяку зрад
ницьку і контрреволюційну ді
яльність, карає всіх зрадників і 
контрреволюціонерів». Завданням 
збройних сил республіки є «охо
рона завоювань народної револю
ції і досягнень держави в галузі 
будівництва, охорона сувереніте
ту, територіальної цілісності і без
пеки країни». Ці статті Консти
туції Китайської Народної Рес
публіки говорять про тверду рі
шимість китайського народу за
хищати свою національну свобо
ду, присівати всі і всілякі під
ступи імперіалістів та їх агенту
ри, спрямовані проти народно- 
демократичного Китаю.

Величне значення має глава 
III Конституції КНР, яка гово
рить про основні права і обов'яз
ки громадян. Громадяни мають 
свободу слова, друку, зборів, спі
лок, вуличних походів і демон
страцій. Ці свободи не тільки про
голошуються, але й забезпечу
ються державою необхідними 
матеріальними умовами. Гро
мадяни мають право на працю, 
на освіту. Ці права, так само як 
право трудящих на відпочинок, 
на одержання матеріальної допо
моги в старості, в разі хвороби 
або втрати працездатності, є ре
альними правами, вони підкріп
люються відповідними заходами.

Право на працю забезпечується 
шляхом планового розвитку 
народного господарства, поступо
вого збільшення зайнятості, по
ліпшення умов праці і підви
щення реальної заробітної пла
ти. Право на відпочинок забезпе
чується шляхом встановлення 
для робітників і службовців ро
бочого часу і системи відпусток, 
шляхом поступового поліпшення 
матеріальних умов для відпочин
ку і зміцнення здоров’я трудя
щих. У Китайській Народній 
Республіці, так само як і в ін
ших країнах табору соціалізму і 
демократії, права трудящих ви
пливають з самото характеру 
суспільного ладу і міцно ним за
безпечуються.

В цьому — одна з корінних 
відмінностей конституцій країн 
табору демократії і соціалізму 
від конституцій буржуазних кра
їн, де такі права, як право на 
працю, взагалі не можуть бути 
забезпечені в силу самої суті 
капіталістичного ладу.

Конституція Китайської На
родної Республіки гарантує про
стій рядовій людині тверду 
впевненість у своєму завтраш
ньому дні; трудящі дістають 
можливість віддати всі сили 

справі будування, перетворенню 
своєї батьківщини на благо і 
щастя всього народу. Жалюгід
ний і нікчемний вигляд мають 
потуги буржуазних «критиків» 
Конституції Китайської Народної 
Республіки. Що можуть вони 
протипоставитп справді народ
ному демократизмові цієї Кон
ституції: мораль імперіалістич
ної системи, де багатий має пра
во грабувати, експлуатувати 
трудящого, де мільйони людей 
не можуть знайти роботи, де 
свобода особи підмінена сво
бодою експлуатувати; загни
вання всього буржуазного укла
ду життя, де безчинствують мі- 
літаррстські маніяки, які загро
жують втягнути світ у нову 
війну, де сильні Держави при
гноблюють колоніальні народи?

Все прогресивне людство ві
тає китайський народ з прийнят
тям основного' закону його жит
тя—Конституції Китайської На
родної Республіки. Значення ці
єї Конституції виходить далеко 
за межі Китаю, бо вона свідчить 
про нову велику перемогу без
смертних ідей марксизму-лені- 
нізму, про те, що справа, почата 
Великою Жовтневою соціалістич
ною революцією, стала рідною, 
кровною справою для нових со
тень мільйонів людей. Прапор 
будівництва нового життя нині 
побідоносно майорить над могут
нім, єдиним і незламним соці
алістичним табором, що об’єднує 
дев'ятсот мільйонів чоловік.

Табір демократії і соціалізму 
—надія всього людства, оплот 
миру в усьому світі. Китайська 
Н ароідна Республі ка—невід’ємна 
складова частина цього та
бору. «Наша країна,—говорить
ся в Конституції КНР,—(вже 
встановила відносини нерушимої 
дружби з великим Союзом Ра
дянських Соціалістичних Рес
публік і з країнами народної де
мократії; з кожним днем росте 
дружба народу нашої країни з 
миролюбними народами всього 
світу. Ця дружба буде й далі 
розвиватись і зміцнюватись. У 
провадженій нашою країною по
літиці встановлення і розвитку 
дипломатичних відносин з усіма 
країнами на основі принципів 
рівноправності, взаємної вигоди і 
взаємного поважання сувереніте
ту і територіальної цілісності вже 
досягнуто успіхів; ця політика і 
в дальшому буде неухильно пере
творюватись в життя. Боротьба 
за благородні цілі миру в усьому 
світі і прогресу людства є нез
мінним курсом нашої країни в 
міжнародних справах».

Тепер усім ясно, іцо ніякі 
підступи американських імпері
алістів не зможуть перешкодити 
тому, щоб Китайська Народна 
Республіка зайняла своє закон
не місце великої держави в 
усій системі міжнародних від
носин. Цього вимагають не тіль
ки інтереси китайського народу, 
але й інтереси зміцнення миру в 
усьому світі.

Радянський народ сердечно 
поздоровляє великий братній ки
тайський народ з прийняттям 
Конституції Китайської Народної 
Республіки і бажає китайському 
народові дальших успіхів у бу 
дівиицтві нового життя, у бо 
ротьбі за велич і розквіт народ
ної китайської держави.

Хай живе Китайська Наро 
Республіка!
(Передова «Правдьі*за 21 в( 
ресня).
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Куточок сатири і гумору Відкриття сесії Генеральної 
Асамблеї 00Н

Сергій ВОСКРЕКАСЕНКО ФЕЙЛЕТОН

Про Ласкавого Мартина 
■Від людей таке я чув: 
—Чистий, щирий, мов дитина, 
Він колись душею був!
І людці, які охочі
До всіляких свинств були,— 
У його правдиві очі 
Прямо глянуть не могли. 
Краще б, кажуть, провалитись 
Перед ним у землю нам... 
А тепер другим дивитись 
Він не може в вічі сам.
Вам цікаво, певно, знати, 
ІЦо стряслося, в чому річ? 
Справа в тім, що випивати 
Став Ласкавий день і ніч. 
Рядовим був — не займали, 
Ну, кликне колись там сват... 
А на голову обрали — 
Став у (спритних на розхват.

Підлабузники старались, 
Величали всі на «ви», —1 
І потиснуть намагались 
Праву ручку голови.
Перш просили на весілля, 
А дійшло і дожхрестин», 
Трохи згодом, як неділя — 
Так і в гості наш Мартин. 
То було його просили, 
Скрізь був званим гостем він,— 
Нині в гості сам щосили 
Набивається Мартин.
Щоб залить свою срамоту, 
П’є Мартин щодня тепер,—і 
В понеділок і їв суботу, 
У вівторок і в четвер.
Ніби мухи, обліпили 
Чоловіка ловкачі.
І зовсім уже 'ВТОПИЛИ 
Бідака могоричі.

Бо ловкач дарма не буде 
Могоричити, о, ні!
Він спійма тебе за груди
И запита:
—А що ж мені?..
Із «героєм» нашим скоро
Так і трапилось воно: 
Взяв з колгоспної комори 
Й звідтоді Іпішов на дно... 
Виганьбили його люди
І прогнали з голови.
Зараз ходить, світом нудить... 
Глянули б на нього ви!
Ніс набряк, зовсім посинів, 
Як сириця у воді...
Спина ще в торішній глині, 
І солома в бороді...

21 вересня в Нью-Йорку від
крилась дев’ята сесія Генеральної 
Асамблеї Організації Об’єднаних 
Націй.

Сесія має виконати значну ро
боту. На її порядку денному сто
їть близько 70 питань, у тому чис
лі-доповідь комісії по роззброєн
ню і питання про прийом нових 
членів в Організацію Об’єднаних 
Націй. Крім того Генеральна 
Асамблея повинна буде розв’я
зати ряд організаційних питань, 
зокрема обрати трьох непостійних 
членів Ради Безпеки і шість чле
нів Економічної і Соціальної 
Ради.

На першому пленарному засі
данні Генеральної Асамблеї в 
центрі уваги було питання про 
участь Китайської Народної Рес
публіки в діяльності Організації 
Об’єднаних Націй. Здійснювати 
таку участь Китай, як відомо, не 
може, внаслідок того, що цьому 
перешкоджають правлячі кола 
С111А. З того часу як у Китаї 
встановлена народна влада, Спо
лучені Штати при підтримці за
лежних від них країн позбавили 
китайський народ його законного 
права мати своїх представників в 
Організації Об’єднаних Націй. 
Замість представників Китаю в 
ній засідає гомінданівець, який 
нікого не представляє.

На першому засіданні дев’ятої 
сесії Генеральної Асамблеї пред
ставник СРСР А. Я. Вишинський 
запропонував проект резолюції 
про те, щоб представникам Китай
ської Народної Республіки було 
надане їх законне- місце в Гене
ральній Асамблеї та в інших орга
нах Організації Об’єднаних Націй, х 
Проте цьому вчинила опір а.мери- ' 
канська делегація. Вона запропо
нувала не розглядати питання 
про допуск Китаю в Організацію 
Об’єднаних Націй на нинішній 
сесії Генеральної Асамблеї. Тим 
самим американська делегація 
показала, що вона боїться не тіль
ки участі Китаю в діяльності Ор- ~ 
галізації Об’єднаних Націй, алг 
навіть обговорення цього питання 
в Організації.

Під американським тиском Ге
неральна Асамблея 43 голосами 
проти 11 при 6, що утримались, 
вирішила відкласти розгляд пи
тання про відновлення законних 
прав Китаю в Організацію Об’єд
наних Націй. Це рішення, як вка
зав у своєму виступі А. Я. Ви
шинський, підриває міжнародний 
авторитет Організації Об’єдна
них Націй.

Г. ПОДКОПАЄВ.

Наклепницька кампанія в іранській 
пресі щодо СРСР

Спійманий на гарячому
Спійманий на гарячому вину

ватець починає різними засоба
ми викручуватись, пускати пи
люку в очі, прикидатись невин
ним телятком, хоч добре знає, 
що відповідальності йому не 
уникнути.

Так поступає і інженер-тех- 
нолог Олександрійської автобази 
Анатолій Марченко.

За непристойну поведінку 
редколегія гумористичної стінга
зети автобази «проперчила» Мар- 
ченка в «Колючці», вмістивши 
на нього там гостру карикатуру.

Це дуже розгнівало Марченка. 
Недавно, пізно ввечері, він зірвав 
стінгазету.

Очевидцями негідного вчинку 
Марченка були деякі працівни

З мухи—слона
Керівники колгоспу ім. Ворошилова (голова правління 

т. Жежеря) подають дуті відомості про кількість великої 
рогатої худоби.

Не виконавши плану розвитку тваринництва, правлінці 
у звітах показують 40 корів, яких в наявності на фермі 
немає.

РОБОТА... і... ЗВІТИ

В редакцію газети «Сталін
ський прапор» надійшов лист від 
механіка першої дільниці шахти 
№ 2-3 т. Шемета Ф. Н. про, те, 
що на шахтному посилку не 

ки автобази. Не відмовляється 
по суті від цього і сам Марченко. 
А все ж намагається викрути
тись.

В одному випадку він пояс
нює:

—Я,—мовляв,—проходячи бі
ля автобази, побачив на землі 
якийсь шматок паперу, підняв 
його і загорнув хліб та книжки.

В іншому разі заявляє, що 
«Колючка» «нехорошо» висіла і 
він її взяв...

Затискувачеві критики Мар- 
ченку боязко відверто призна
тись — викручується.

Сподіваємось, що слідчі орга
ни займуться уточненням цієї 
справи.

СЛІДАМИ НЕОПУБЛІКОВАНИХ ЛИСТІВ
провадиться ремонту сараїв.

Лист було надіслано в трест 
«Олександріяву гілля ».

Заступник керуючого трестом 
т. Петрушенко повідомив, що та

„Дошка пошани 
ще не висохла11
Це немудре твердження нале

жить голові профкому Олексан
дрійського елеватора «Заготзер- 
но» Холявіну.

Цікаво знати, чим змочили 
дошку, що вона ось за цілого 
півроку бідолашна ніяк висохну
ти не може.

Ще до 1 травня виготовили 
Дошку пошани, а директор еле
ватора т. Безродній видав наказ 
про занесення на неї кращих лю
дей. Та на цьому, як кажуть, 
наші керівники і руки помили. 
Вони думали, мабуть, що все 
зробиться по щучому велінню.

Ото тепер і доводиться Холя
віну вигадувати нісенітницю про 
те, що «Дошка пошани ще не ви
сохла». Це для того, аби відче
питись від надокучливих дорі
кань працівників елеватора.

П. МУСУЛЕГА,
зав. складом.

В бібліотеці... 
гарбузи

«Ходить гарбуз по городу...» 
Так починається казочка для ді
тей. Але справді, всім відомо, 
гарбузи не ходять.

—А як же вони, разом з кар
топлею і кукурудзою, потрапили 
в бібліотеку Новопилипівського 
клубу?—спитаєте.

То завідуючий клубом Іван Іса- 
ченко зібрав їх з свого городу і 
склав у бібліотеку.

Тепер читачам через оті гарбу
зи і книжки почитати не можна.

Як не дивно, але Ісаченко вва
жає це нормальним.

Н. НОГА.

кі факти дійсно мали місце. Да
но вказівки житлово-комунальній 
конторі зробити ремонт сараїв на 
посьолку, для чого відпущено не
обхідний будівельний матеріал.

ТЕГЕРАН, 23. (ТАРС). Як ста
ло тут відомо, 22 вересня ц. р. 
посол СРСР в Ірані А. й. Лав- 
рентьєв відвідав міністра закор
донних справ Ірану А. Ентезама 
і зробив йому таку заяву:

«В останні дні, в зв’язку з 
арештами офіцерів армії і поліції 
Ірану, стали з’являтись в іранській 
пресі провокаційні повідомлення 
відносно «секретного зв’язку 
арештованих з Москвою» (газета 
«Еттелаат», газета «Кейхан» та 
ін,), наклепницькі повідомлення 
щодо радянського військового 
аташе генерала Родіоноіва (газе
та «Кейхан» від 15 вересня), на
клепницькі і ворожі виступи дея
ких депутатів меджлісу на адре
су Радянського Союзу і, нарешті, 
нічим не виправданий дискриміна
ційний захід іранських властей 

Американський журнал „Нью-Йорк тайме мегезін" вмістив 
це фото, супроводивши його таким текстом:

„Окупація. Домінуючим фактором в західнонімецькій обста
новці з'являється та умова, що іноземні окупаційні військові час
тини продовжують залишатися. Канцлер Аденауер часто заявляв, 
що його країна своєю безпекою зобов'язана американській воєн
ній могутності в Західній Німеччині.

Зображені вище війська знаходяться па маневрах*.
Прескліше ТАРС.

ЗО вересня—сесія міської Ради депутатів трудящих
Доводиться до відома депутатів міської Ради, що ЗО вересня 

об 11 годині ранку відбудеться сесія міської Ради депутатів трудя
щих.

Сесія скликається в залі засідань.
Виконком міськради.

щодо показу радянських фільмів 
в Ірані.

Вказані вище факти свідчать 
про те, що в Ірані почала прово
дитись ворожа щодо СРСР кампа
нія, яка, очевидно, має мету за
подіяти шкоду радянсько-іран
ським добросусідським відноси
нам на догоду третім країнам.

Посольство чекає, що МЗС 
Ірану вживе належних заходів до 
припинення ворожої щодо СРСР 
кампанії і, зокрема, вживе захо
дів до скасування дискримінацій
них розпоряджень іранських влас
тей у відношенні радянських 
фільмів».

Міністр закордонних справ Іра
ну п. Ентезцм обіцяв довести цю 
заяву посла СРСР до відома іран
ського уряду.

Редактор В. МАЛЕНКО.
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Пленум ЦК КП України висловлює впевненість в 
тому, що партійні, радянські і сільськогосподарські ор
гани, колгоспники, працівники МТС і радгоспів докла
дуть всіх зусиль до того, щоб успішно провести зимів
лю худоби і створити всі необхідні умови для дальшо
го піднесення розвитку тваринництва в республіці.

Посилити виховну роботу 
з кандидатами в члени партії
За Статутом КПРС особи, 

баша ют ь «ступити в пар- 
■ ■ .V проходять (кандидатський 

(’-і’аяс Він необхідний для то
го, щоб ознайомити кандида
та з програмою, Статутом, 
тактикою партії і забезпечи
ти парторгапізацііі перевірку 

обистих якостей кандидата. 
^Партійні організації по

винні в період проходження 
кандидатського стажу вести 
постійну роботу з кандидата
ми в члени партії по підви
щенню їх ідейного рівня, нав
чати їх марксизму-ліенінізіму, 
формувати з них політично 
підготовлених, свідомих ко
муністів. Готуючи кандидатів 
до вступу в члени КПРС, 
партійні організації зобов'я
зані подавати їм всебічну до
помогу, розвивати в них Іні
ціативу, політичну актив
ність.

В більшості партоірганіза- 
цій непогано поставлено ро
боту по вихованню нандида- 
тіїв в члени партії. Так, в 
первинній партійній організа
ції колгоспу «.Комунар» (се
кретар т. Хоцький) система
тично організуються бесіди 
про Статут КПРС, прово
диться планомірна робота з 
кандидатами партії. їм нада
вались партійні доручення, 
контролювався хід їх вико
нання. Молоді комуністи за
лучалися до підготовки пи-' 
тань на партійні збори, пра
цювали агітаторами.

Кропітка робота дала свої 
позитивні наслідки. Сім чоло
вік, які проходили в партій
ній організації кандидатський 
стаж, своєчасно підготували
ся і були прийняті в члени 
КПРС. Серед них—кращий 
чабан колгоспу Григорій Мат- 
івієнко, вихователь дитячого 
будинку Олександр Маценио, 
помічник рахівника колгоспу 
Семен Матвієнко та Інші.

Не так давно прийнята в 
члени КПРС краща доярка 
колгоспу їм. 18 з’їзду ВКП(б) 
Віра Паївлюк. За час проход
ження кандидатського стажу 
вона брала активну участь в 
житті партійної організації, 
підвищувала свій ідейно-тео
ретичний рівень, служила 
прикладом сумлінного став
лення до праці.

Зараз т. Паївлюк висунута 
на посаду бригадира молоч
но-товарної ферми. її брига

Прийом М. С. Хрущовим 
англійського вченого і громадського діяча 

проф. Джона Бернала
25 вересня перший секретар 

ЦК КПРС М. С. Хрущов прийняв 
англійського вченого і громад
ського діяча, лауреата міжнарод
ної Сталінської премії «За зміц

да доярок надоїла в цьому 
році по 2.100 літрів молока 
на кожну з 100 закріплених 
корів.

Проте в деяких партійних 
організаціях є ще чимало 
кандидатів партії з простро
ченим стажем. Так, в місь
кій партійній організації з 
97 кандидатів прострочений 
стаж мають 25 чоловік.

Робітник котельного це
ху тепло-електростанції то®. 
Сєкуїнов вступив в кан
дидати ще в 1946 році. На 
виробництві вій працює не
погано, але в житті парторга- 
нізації активної участі не бе
ре. Досить сказати, що на 
партійних зборах т. Секунов 
жодного разу не виступав.

Вся причина пасивності 
т. Секунова криється в то
му, що партбюро не займає
ться вихованням молодих ко
муністів. Бесіди про Статут 
КГІРС, про високе зівання 
члена партії організуються 
тут дуже рідко. Кандидати не 
залучаються до підготовки 
питань на партійні і виробни
чі збори, партійні доручен
ня не даються. Партбюро не 
цікавиться і питанням підви
щення політичних знань кан
дидатів.

Занедбаність виховної ро
боти серед кандидатів в чле
ни партії призводить до того, 
що частина їх не приймається 
в ряди КПРС. Так сталося в 
парторганізації колгоспу іме
ні Будьонного. В 1952 році 
в кандидати буїв прийнятий 
т. Трегубенко. Виховної робо
ти з ним не проводили і він 
стаїв на шлях пияцтва, непри
стойно веде себе в побуті. 
.Партійні збори виключили 
Трегубенка з рядіїв партії.

Факти незадовільної по
становки виховної роботи з 
кандидатами в члени КПРС 
мають1 місце 1 в ряді інших 
партійних організацій.

Виховання молодих кому
ністів—відповідальне і по
чесне завдання партійних ор
ганізацій. Партійні бюро, 
секретарі парторганізацій по
винні рішуче посилити робо
ту з кандидатами в члени 
партії, залучати їх до актив
ної участі в житті партійних 
організацій, повсякденно 
слідкувати за їх ідейно-полі
тичним ростом.

нення миру між народами», про
фесора Джона Бернала, який пе
ребував в Москві, і мав з ним три
валу розмову.

(ТАРС).

Виконано план 
хлібозаготівель
Колгоспи і радгоспи Бєлгород

ської області, натхнені піклу
ванням Комуністичної партії і 
Радянського уряду, перетворю
ючи в життя історичні рішення 
вересневого, лютнево-березневого 
і червневого Пленумів ЦК КПРС, 
достроково виконали державний 
план заготівель і закупок хліба. 
В цьому році колгоспами і 
радгоспами області здано дер
жаві хліба на 3,7 мільйона пу
дів більше, ніж у минулому році.

Достроково виконали план за
готівель і закупок хліба колгос
пи і радгоспи Калінінградської об
ласті. В цьому році здано держа
ві хліба в півтора раза більше, 
ніж торік. Здача і продаж хліба 
державі тривають. Колгоспи об
ласті в найкращі строки викона
ли державний план озимої сівби 
на 113 процентів і радгоспи—на 
109 процентів.

Колгоспи Ленінградської облас
ті достроково викопали план хлі
бозаготівель. План по заготівлях 
пшениці виконаний на 182 про
центи. Здача хліба триває в ра
хунок натуроплати за роботи МТС.

(ТАРС).

До 100-річчя 
севастопольської 

оборони
У місті-герої, на кораблях і в 

частинах Чорноморського флоту 
розгортається підготовка до 100- 
річчя оборони Севастополя 1854— 
55 років, яке відзначатиметься в 
жовтні цього року.

Екскурсії трудящих підпри
ємств, будов, військових моряків 
відвідують історичні місця геро
їчної оборони — Малахов Кур
ган, четвертий бастіон, де билася 
батарея під командуванням 
Л. М. Толстого, Графську прис
тань, пам’ятник затопленим ко
раблям та інші.

Завершується відтворення пано
рами «Оборана Севастополя».

В дні ювілею вона буде від
крита.

(РАТАУ).

ЗВЕДЕННЯ
райпланкомісії про хід збирання цукрових буряків, картоплі, оранки на зяб 

та силосування в колгоспах Олександрійського району станом на 25 вересня 1954 року
(в процентах
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ПЕРЕДЖОВТНЕВЕ ЗМАГАННЯ

= Зростає видобуток вугілля —
З честю здійснює свої переджовтневі соціалістичні 

зобов'язання колектив Байдаківського вуглерозрізу. У не
ділю він рапортував про дострокове виконання виробничо
го завдання, розрахованого на дев'ять місяців.

В цьому році розріз видобуває вугілля на 22 процен
ти більше, ніж торік. Значно підвищилась продуктивність 
праці робітників.

В результаті комплексної механізації всіх трудоміст
ких процесів колектив підприємства нині працює на рівні, 
запланованому на останній рік п'ятирічки.

Несучи передсвяткову трудову вахту, механізатори 
добиваються високого виробітку. Машиністи екскаваторів 
тт. Кулик, Горовецький, Журавльов завершили свої річні 
норми. Значних успіхів домоглись і електровозники тт. Ус- 
тенко, Сгадник, Переяслов, Скалозуб. Впровадження ними 
передових методів водіння важковагових составів дозво
лило їм в півтора раза підвищити продуктивність своєї 
праці.

Колектив розрізу бореться за повніше використання 
техніки, добивається рентабельної роботи підприємства.

Збільшився випуск продукції
Олександрійський цегельнії й 

завод № 2 достроково виконав 
дев’ятимісячний план. Проти ми
нулого року випуск продукції 
збільшився на 21 процент.

На заводі удосконалений тех
нологічний процес, трансмісійні 
установки замінені редукторними, 
широко впроваджено дуванівські 
методи обпилення цегли-сирцю.

Цегельний завод перейшов від 
сезонної роботи до круглорічної. 
Пущені в дію нові сушарні. Це 
дасть можливість значно збіль

Колгоспники дбають про зимівлю 
громадської худоби

Постанова Пленуму ЦК КП Ук
раїни викликала нову хвилю 
трудового піднесення серед тру
дівників села.

Хлібороби артілі «Комунар» 
старанно дбають про забезпечен
ня теплої і ситої зимівлі худоби. 
Швидкими темпами провадиться 
ремонт старих тваринницьких 
приміщень, закінчено будівниц
тво нового цегляного свинарни
ка на 250 голів, до 5 жовтня бу
де введено в експлуатацію новий 
корівник. 

шити випуск цегли для будов на
шого міста.

У змаганні відзначаються ви
вантажники тт. Максимов, Мет
кий, Веретеиников та інші. Во
ни щозміни виконують норми на 
150—160 процентів.

Цегельники ширять змагання 
за виконання річного плану до 
37 роковин Великого Жовтня, за 
дальше зниження собівартості 
продукції.

М. ПОЛІЩУК, 
головний бухгалтер цегельного 
заводу № 2.

Кормодобувна бригада, яку 
очолює т. Мовчан, вже заготови
ла 1103 центнери сіна, з них 
близько 360 центнерів отави. До 
тваринницьких ферм завезено по
над 3.000 центнерів грубих кор
мів і закладено 410 тонн силосу. 
Всі корма оприбутковані і пере
дані на збереження фуражиру 
Мефодію Варченку.

П. ЗДОРЕНКО, 

бухгалтер колгоспу «Комунар».



ПРО ХІД ПІДГОТОВКИ ДО ЗИМІВЛІ ХУДОБИ
Заслухавши і обговоривши доповідь Голови Ради Мі

ністрів УРСР тов. Кальченка Н. 'Г. про хід підготовки 
до зимівлі худоби в колгоспах і радгоспах Української 
РСР, Пленум ЦК КП України відмічав, що колгоспники, 
працівники МТС і радгоспів, спеціалісти сільського гос
подарства республіки, борючись за практичне здійснен
ня рішень XIX з'їзду партії, вересневого і лютнено-бе- 
резневого Пленумів ЦК КПРС, під керівництвом партій
них організацій, добилися дальшого піднесення громад
ського тваринництва.

За період з 1 жовтня 1953 року но 1 вересня 1954 
раку кількість корів у колгоспах Української РСР 
збільшилась на 14,2 процента. Зросло поголів'я овець 
і птиці. В значній частині колгоспів і радгоспів підви
щилась продуктивність худоби.

Поліпшили організаторську роботу і стали краще 
займатися розвитком тваринництва партійні, радян
ські і сільськогосподарські органи ряду областей, зо
крема Чернівецької, Вінницької і Херсонської. На 1 
вересня ® колгоспах Чернівецької області на 100 гек
тарів сільськогосподарських угідь надоєно по 98 
центнерів молока, або по. 1663 літри на корову —на 
366 літрів більше,ніж на цю дату в минулому році; у 
Вінницькій області—по 77,3 центнера, або по 1.400 
літрів на кожну корову — на 296 літрів більше, ніж 
в 1953 році. Колгоспи Херсонської області добилися 
надою молока но 1393 літри на корову.

Разом з тим Пленум ЦК КП України відмічає, що 
Міністерство сільського господарства УРСР, Міністер
ство радгоспів УРСР, ряд обкомів і рай
комів партії, облвиконкомів і райвиконкомів ще не пе
ребудували своєї роботи відповідної до вимог вереснево
го Пленуму ЦК КПРС, внаслідок чого в багатьох кол
госпах і радгоспах республіки громадське тваринництво 
розвивається незадовільно, не виконуються встановле
ні плани по росту поголів'я, підвищенню молочної про
дуктивності, відгодівлі худоби, в ряді областей зменши
лося поголів'я свиней, допускаються значні втрати 
тварин від падежу.

■Партійні, радянські і сільськогосподарські органи 
багатьох областей незадовільно виконують постанови 
вересневого і червневого Пленумів ЦК КПРС про ство
рення міцної кормової бази для громадського тварин
ництва, не приділяють належної уваги збільшенню 
виробництва кормів, особливо соковитих і зернофураж
них, що є однією з головних причин низької продук
тивності тваринництва.

Питома вага корів у стаді великої рогатої худоби в 
колгоспах республіки становить лише 31 процент і у 
радгоспах—35 процентів. На 100 гектарів орної землі, 
лук і пасовищ у колгоспах припадає по 5,7 корови 
при завданні 10—12 корів. Жодна область ще не ви
конала встановленого плану росту поголів'я корів, у 
ряді колгоспів мають місце випадки розбазарювання 
маточного поголів’я. Вкрай незадовільно займаються 
відтворенням маточного поголів'я худоби в колгоспах 
партійні, радянські і сільськогосподарські органи Ми
колаївської області, де невистачає до плану 22,1 тис. 
корів, Чернігівської — 17,1 тис., Сталінської — 17 
тис., Хмельницької — 15,5 тис. голів, Житомирської 
області, де невистачає до плану 11 тис. корів.

У зв’язку з великою яловістю маточного поголів'я 
колгоспи і радгоспи недоодержують значну кількість 
молодняка. За 11 місяців у колгоспах .республіки одер
жано на 100 корів лише 71 теля, на 100 вівцематок— 
87 ягнят, а в Закарпатській області — 56 телят і 84 
ягняти, в Хмельницькій—61 теля і 89 ягнят. Бага
то колгоспів Чернігівської області одержують лише по 
35 — 40 телят на 100 корів і по 3—5 поросят на 
свиноматку.

'Особливо великим недоліком є те, що продуктив
ність тваринництва через поганий догляд і годівлю ху
доби продовжує лишатися дуже низькою. Незважаючи 
на підвищення в ряді колгоспів, районів і окремих об
ластей молочної продуктивності, надій молока на коро
ву в колгоспах республіки ще низький і на 1 вересня 
ц. р. становить всього 1064 літри. На 100 гектарів 
сільськогосподарських угідь одержано лише 56,1 цент
нера молока. В Житомирській, Ворошиловг.радській, 
Чернігівській, Ровенській і Волинській областях надоє
но по 800—1900 літрів молока на корову.

Керівники вказаних областей не зробили відповід
них висновків з критики, якій вони не раз піддава
лися за серйозні недоліки в керівництві розвитком гро
мадського тваринництва, ослабили організаторську ро
боту по виконанню рішень вересневого Пленуму ЦК 
КПРС, не мобілізували партійні організації, всіх кол
госпників, працівників радгоспів і спеціалістів сіль
ського господарства на виконання завдань по дальшому 
росту поголів'я худобцд-підвищенню її продуктивності 
в кожному колгоспі і радгоспі.

Пленум ЦК КІІ України відмічає, що в багатьох об
ластях партійні, радянські і сільськогосподарські ор
гани недооцінюють значення своєчасної підготовки до 
проведення зимівлі худоби, не дбають по-справжньому 
про повне забезпечення поголів’я громадської худоби 
кормами.

Заготівлі грубих і соковитих кормів у колгоспах і 

радгоспах республіки проходять значно гірше, ніж у 
1953 році. Особливо незадовільно закладається силос. 
Керівники ряду областей не враховують серйозних не
доліків, що мали місце в проведенні зимівлі худоби ми
нулого року і в цьому році погано організовують заго
тівлі кормів.

В колгоспах Чернігівської області на 20 вересня ц. р. 
державний план нагромадження грубих кормів викона
ний лише на 53 проценти, закладено силосу 53 про
центи до плану; в той же час не заскиртовано соломи 
після комбайновоіго збирання на площі 63 тис. гекта
рів, не скошені сіножаті на значних площах, погано 
використовуються на сіно і силос отава, рослинність 
боліт і лісів. Подібні недоліки мають місце також в Жи
томирській, Полтавській, Черкаській і Київській об
ластях.

В багатьох колгоспах досі на значних площах не 
заскиртована солома, скирти вивершені погано і не оп
равлені. Облік і оприбуткування соломи, полови та си
лосу не закінчено'. Погано проводиться підвіз кормів 
до місці, зимівлі худоби, зволікається ремонт машин та 
інвентаря для переробки кормів. Партійні, радянські і 
сільськогосподарські органи не організували своєчас
ної переробки грубих кормів. Лише окремі колгоспи 
республіки приступили до подрібнення соломи на січ
ку, хоча цю роботу треба провадити саме тепер, не 
відкладаючи її на зимовий період.

Пленум ЦІЇ КП України вважає недопустимим таке 
становище, коли машинноі-тракторні станції продовжу
ють погано займатися виробництвом і заготівлею кор
мі® в колгоспах, стоять осторонь цієї важливої дер
жавної справи, багато з них не виконують планів сі
нокосіння, силосування і переробки кормів, а партійні 
та радянські органи миряться з цим і не вживають за
ходів до поліпшення роботи МТС по створенню міцної 
кормової бази в колгоспах.

Обкоми партії і облвиконкоми Житомирської, Він
ницької, Сумської, Хмельницької і Тернопільської об. 
ластей допускають неправильне ставлення до виконан
ня завдань, встановлених Радою Міністрів УРСР і ЦК 
КП України по заготівлі кормів для колгоспів півден
них областей.

Партійні, радянські і сільськогосподарські органи 
деяких областей все ще незадовільно керують розвит
ком промадського тваринництва у відстаючих колгос
пах, не забезпечили зміцнення їх здібними керівними 

.кадрами і спеціалістами. Багато ^секретарів райкомів 
та інші керівні працівники, як правило, бувають в цих 
колгоспах тільки наїздами, не знають глибоко дійсного 
становища і тому не можуть подати їм потрібної допо
моги в подоланні відставання.

Деякі обкоми партії і облвиконкоми, насамперед, 
Миколаївської, Кіровоградської, Запорізької, Дніпропе
тровської і Сталінської областей, як і раніше, погано 
керують проведенням заготівлі кормів, розраховують 
лише на допомогу і не вживають достатніх заходів до 
збільшення запасів кормів за рахунок своєчасного 
скиртування соломи, збору стерні, пожнивної рослин
ності, а також виконання плану заготівлі силосу.

В багатьох колгоспах і радгоспах не приділяється 
■належної уваги забезпеченню тваринництва на нас
тупну зимівлю приміщеннями. Міністерство міського і 
сільського будівництва УРСР, багато обкомів і рай
комів партії, облвиконкомів і райвиконкомів не займаю
ться як слід цією справою. Недопустимо затягується 
будівництво приміщень; встановлений для республіки 
план будівництва на. І вересня 1954 року виконаний 
лише на 40,5 пцоцеита. Повільної проходить також бу
дівництво кормоцехів і кормокухонь. У деяких облас
тях мають місце факти неправильного використання і 
розбазарювання лісу, виділеного для будівництва тва
ринницьких приміщень.

В ряді областей республіки все ще недооцінюється 
значення механізації трудомістких робіт на фермах, як 
■однієї з найважливіших умов підвищення продуктив
ності і полегшення праці колгоспників. Більшість МТС 
не виконує договірних зобов'язань перед колгоспами по 
механізації переробки кормів, автонапуванню і особли
во по водопостачанню ферм.

Пленум ЦК К11 України відзначає, що правильний 
добір, розстановка і виховання тваринницьких кадрів 
мають дуже важливе значення у виконанні завдань, 
поставлених вересневим Пленумом ЦК КПРС. Проте 
ряд обкомів і райкомів партії ще незадовільно займає
ться вирощуванням постійних кадрів тваринників. Ма
ло направляється для роботи на фермах висококваліфі
кованих спеціалістів, комуністів і Комсомольців, здат
них поліпшити стан справ у тваринництві. В ряді кол
госпів мають місце плинність іілдрів і знеосібка в дог
ляді за худобою. Соціалістичне змагання працівників 
тваринництва часто має формальний характер.

В рішеннях Центрального Комітету КІ1РС не раз вка
зувалося, що керувати. сільським господарством—це 
значить передусім вивчати, узагальнювати і поширю
вати передовий досвід і досягнення науки. Однак бага
то керівників обкомів і райкомів партії, облвиконкомів 
і райвиконкомів, сільськогосподарських органів не вра
ховують цього, пасивно ставляться до нового в сіль-

По с піано в а П лен
ському господарстві, внаслідок чого досвід передовії? 
районів, колгоспів 4 майстрів тваринництва поширює
ться слабо. Недостатньої популяризується також бага
тий досвід, представлений на Всесоюзній сільськогос- 
і к«даірс ькі й ви ста в ці.

Пленум ЦК КП України вважає недопустимим, ко
ли в багатьох колгоспах не додержують встановлено
го принципу матеріальної заінтересованості колгоспни
ків у розвитку громадського господарства, не прова
диться авансування працівників ферм за рахунок гро
шових доходів від тваринництва, а в ряді ко-.ігоепіи 
аванси видаються з порушенням пстаїшвленого по
рядку.

Незадовільне становище з розвитком тваринництва 
заготівлею кормів і підготовкою до зимівлі худоби «аі 
місце тому, що питання піднесення іромадськ-вква- 
ри'ннпцтва ще не стало в центрі уваги всіх парто/них 
і радянських органів. Обкоми і райкоми партії часті 
підмінюють повсякденну організаторську роботу по ви
конанню рішені. партії і уряду в галузі іиаріїнництвг 
проведенням численних нарад та зборів, прийняття* 
великої кількості рішень, інііконання яких не контро
люється.

Багато недоліків є в роботі інстіїукторських ^^п і 
секретарів райкомів по зонах МТС. Працівники бага
тьох груп рідко бувають на Фермах, не працюють по
стійно з людьми і не поїдають потрібної допомоги в за
безпеченні тваринництва кормами, поліпшенні догляду 
і утримання худоби,'у впровадженні передового досвіду. 
Обкоми і райкоми партії не здійснюють повсякденного 
керівництва інструкторськими групами і не спрямову
ють їх діяльність на вирішення практичних завдань, 
зв'язаних з дальшим піднесенням колгоспного вироб
ництва.

Пленум ЦК КІІ України звертає увагу керівників 
партійних, радянських і сільськогосподарських органів 
на те, що зимівля худоби в цьому році, осою,іиво в пів
денних областях, буде проходити в складних умовах. 
Це вимагає від обкомів і райкомів партії, облвиконко
мів і райвиконкомів, директорів МТС і радгоспів, прав
лінь колгоспів мобілізувати всіх працівників сільсько
го господарства на зразкове проведення зимівлі.

Щоб успішно виконати це завдання, треба докорін
но поліпшити організаторську роботу в масах, зміцни
ти тваринницькі бригади- кадрами, мобілізувати всі 
внутрішні резерви для нагромадженні! кормів, старанно 
підготувати потрійні приміщення. Відповідальні пар
тійні і радянські працівники повинні досконало знати 
становище на тваринницьких фермах, нове як денно до
помагати працівникам тваринництва зберегти під час 
зимівлі все поголів'я худоби і добитися підвищення її 
продуктивності.

Пленум ЦІЇ КІІ України постановляє;
1. Вважати першоїчерг-ониім і найважливішим завдан

ням партійних, радянських і сільськогосподарських ор
ганів республіки неухильнії' виконання постанови ве
ресневого Пленуму ЦК КПРС про дальший розвиток 
тваринництва, пам'ятаючи, що швидке піднееенвя цієї 
галузі має життєво важливе значення для країни і є 
тепер найбільш невідкладним завданням партії і дер
жави в сільському господарстві.

Пленум ЦК КІІ України зобов'язує Міністерство 
сільського господарства УРСР, Міністерство радгоспів 
УРСР, обкоми і райкоми партії, облвиконкоми і райви
конкоми покінчити з практикою невтручання з боку 
окремих керівників партійних організацій, радянських 
і сільськогосподарських органів у справу розвитку 
громадського тваринництва, зокрема у відстаючих кол
госпах і радгоспах. Вжити невідкладних заходів, які б 
забезпечили безумовни* виконання кожним районом і 
колгоспом державних планів росту поголів'я громад
ської худоби і підвищення її продуктивності.

2. Пленум ЦК КІІ України вважає, що збільшення 
поголів'я худоби за рахунок розширеного відтворення 
власного стада колгоспів і радгоспів є однією з голов
них умов дальшого піднесення громадського тварин
ництва, і зобов’язує Міністерство сільського господар
ства УРСР, Міністерство радгоспів УРСР, обкоми і 
райкоми партії, облвиконкоми і райвиконкоми добити
ся того, щоб при будь-яких умовах зберегти маточне 
поголів'я і молодняк в такій кількості, яка б забезпечи
ла протягом наступного року повне відновлення по
голів'я великої рогатої худоби, свиней, овець і дальше, 
його зростання.

Використати всі можливості для дальшого збільшен
ня поголів'я корів за рахунок вирощування нетелей і 
телиць, купівлі і обміну на іншу худобу. Поліпшити 
догляд, утримання і годівлю тварин. Добитись ліквіда
ції яловості маточного поголів'я, щорічного одержання 
приплоду від кожної корови і вівці, півтора-двох опо
росі® від свиноматки. Неухильно додержувати в кол
госпах встановленого порядку, щоб особи, винні в роз
базарюванні і падежі худоби, несли за це матеріальну 
відповідальність.

3. Пленум ЦК КП України особливо підкреслює, що 
зимівля є найвідиовідал.ьнішим періодом у тваринннц-
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тві; від успішного проведення її буде залежати даль
ший ріст поголів'я худоби і підвищення її продуктив
ності:

З метою своєчасного закінчення підготовки колгос
пів і радгоспів до проведення зимівлі худоби зобов’я
зати Міністерство сільського господарства УРСР, Мініс
терство радгоспів УРСР, обкоми і райкоми партії, обл
виконкоми і райвиконкоми, директорів машинно-трак
торних станцій і радгоспів та правління колгоспів у 
найкоротший строк закінчити заготівлю кормів, вико
ристати всі наявні можливості в кожному колгоспі і 
радгоспі з тим, щоб повністю забезпечити громадське 
тваринництво кормами і видачу кормів на трудодні 
колгоспникам для худоби, яка є в їх особистій влас
ності.

,^ися того, щоб на період зимівлі кожен ко.'і- 
іюспР? у переводі на одну умовну голову великої 
рогаїш худоби грубих кормів у південних областях що
найменше 20 центнерів, а в інших областях — 25 
центнерів, СОКОВИТИХ кормів — 22 центнери, силосу 
на корову не менше 6—7 тонн. Вжити всіх заходів 
до збільшення засипки концентрованих кормів для за
безпечення тваринництва, в першу чергу, маточного 
іиігй^Гя. Невистачаючу кількість концентрованих 
кормів’перекрити іншими кормами, враховуючи їх кор
мову цінність.

В найближчі дні закінчити косовицю і збір сіна з 
природних сіножатей, а також скиртування всієї соло
ми, полови і сіна; добре вивершити і оправити скир
ти. Вжити заходів, щоб збільшити нагромадження гру
бих кормів за рахунок збору пожнивної рослинності ра
зом із стернею, провести збір отави тощо. Посилити 
підвіз грубих кормів до ферм, закінчивши цю роботу 

>до початку зимівлі худоби. Виділити для виконання 
цих робіт необхідну кількість колгоспників, а також 
машин, тягла й інвентаря.

Взяти Па облік і оприбуткувати заготовлені корма й 
передати їх на збереження фуражирам. Встановити 
охорону кормів, а також контроль за правильним і 
економним їх витрачанням. Видачу кормів на Ферми 
провадити тільки за вагою відповідно до плану витра
чання їх на зимовий період. Заборонити використання 
соломи на паливо. Організувати правильне кагатуван- 
ня і зберігання кормових коренеплодів і картоплі, ви
діленої на корм худобі.

Райвиконкомам силами спеціалістів сільського госпо
дарства, правлінь і ревізійних комісій колгоспів сис
тематично перевіряти 'правильність використання гру
бих, соковитих і концентрованих кормів. Результати 
перевірки розглядати правлінням колгоспів і райвикон
комам.

4. Зобов’язати обкоми і райкоми партії, облвиконко
ми і райвиконкоми, Міністерство сільського господар
ства УРСР направити в райони і колгоспи, де створю
ються особливо важкі умови з зимівлею худоби, секре
тарів і завідуючих відділами обкомів і райкомів партії, 
відповідальних радянських працівників, спеціалістів 
сільського господарства, доручивши їм організувати за
кінчення підготовки до зимівлі худоби, провести точні 
розрахунки потреби поголів'я худоби в кормах і того, 
як ця потреба буде покриватись, скласти план згодо
вування кормів, перевірити стан зберігання і охорони 
кормів, організувати їх переробку, укомплектувати по
стійний склад тваринницьких бригад.

5. Міністерству сільського господарства УРСР, обко
мам і райкомам партії, облвиконкомам і райвиконкомам 
організувати подання допомоги колгоспам, які не за
безпечені кормами для худоби, за рахунок придбання 
кормів у колгоспах, що мають їх лишки.

В. Зобов'язати Міністерство сільського господарства 
УРСР, Міністерство радгоспів УРСР, облвиконкоми і 
райвиконкоми, обкоми і райкоми партії підвищити тем
пи силосування кормів і забезпечити безумовне вико
нання встановленого на 1954 рік плану силосування. 
Використовувати на силос гичку цукрових буряків, 
картоплиння, стебла кукурудзи, відходи городництва 
та інше. Широко застосувати в колгоспах силосуван
ня СВІЖОГО ЖОМ) з домішкою полови, падіння кукуруд
зи та інших грубих кормів.

Надаючи виняткового значення справі забезпечення 
худоби високоякісним силосом, закладати силос у кол
госпах і радгоспах, як правило, в облицьовані ями і 
траншеї. Посилити будівництво башт і напівбашт; обл
виконкомам і райвиконкомам подавати колгоспам всіля
ку допомогу у виконанні цього завдання.

7. Міністерству промисловості продовольчих това
рів УРСР, облвиконкомам, директорам цукротрестів та 
цукрових заводів привести на цукрових заводах в на
лежний порядок жомове господарство, відремонтувати 
жомові ями та під'їзні шляхи до них, збудувати дос
татню кількість розбірних площадок, механізувати на
вантаження жому па автомашини і залізничні вагони.

Видавати жом колгоспам з першого дня роботи цук
рових заводів і, як правило, в свіжому вргляді. З цією 
метою організувати завіз жому в колгоспи зворотними 
рейсами автотранспорту, що вивозить цукрові буряки, 

а також залізничними вагонами. Поставити вимогу до 
облвиконкомів областей, де є цукрові заводи, директо
рів цукротрестів забезпечити першочергове відвалГга- 
ження жому колгоспам південних областей республіки 
відповідно до встановлених завдань.

Держплану УРСР і облвиконкомам взяти на облік 
всю наявність кормових відходів підприємств харчової, 
м'ясомолочної і рибної промисловості — браги, пивної 
дробини, картопляної м’язги тощо, які можна викорис
тати на корм худобі. Облвиконкомам встановити суво
рий контроль за відпуском кормових відходів, що зали
шаються після виконання державних планів їх витра
чання, заборонити витрачати ці відходи на будь-які ін
ші погреби, крім громадського тваринництва.

8. Пленум ЦІЇ КП України вимагає від Міністерства 
сільського господарства УРСР, Міністерства радгоспів 
УРСР, облвиконкомів і райвиконкомів, директорів МТС 
і радгоспів, пряг,лінь колгоспів забезпечити негайне 
закінчення ремонту машин та інвентаря для переробки 
і підготовки кормів до згодовування, придбання і виго
товлення потрібної кількості нового устаткування з 
тим, іцІ»б в кожному колгоспі і радгоспі провадились 
подрібнення, запарювання грубих кормів, різання ко
ренеплодів і варіння картоплі, розмол і подрібнення 
концентрованих кормів. Не допускати використовуван
ня кормів у непе.реробленому і непідготовленому виг
ляді.

Райкомам партії і райвиконкомам, директорам МТС 
організувати спеціальні групи з механізаторів по пере
робці кормів, установити графік роботи кормоперероб- 
них машин з таким розрахунком, щоб забезпечити 
переробку кормів у кожному колгоспі. Широко залучити 
промислові підприємства, які здійснюють шефство над 
колгоспами, до подання допомоги в установленні, ре
монті кормопереробнпх машин і виготовленні найпрос
тіших пристроїв для переробки кормів у колгоспах.

9. Зобов’язати Міністерство сільського господарства 
УРСР, Міністерство міського і сільського будівництва 
УРСР, облвиконкоми і райвиконкоми, обкоми і райкоми 
партії, директорів МТС та правління колгоспів закін
чити до початку зимівлі будівництво і ремонт тварин
ницьких приміщень з тим, щоб усе поголів'я громад
ської худоби на період зимівлі було розміщене в теп
лих і добре обладнаних приміщеннях.

Забезпечити виконання встановленого на 1954 рік 
плану будівництва кормоцехів, кормокухонь і механіза
ції трудомістких робіт на тваринницьких фермах. Особ
ливу увагу звернути на забезпечення худоби достат
ньою кількістю питної води. Закінчити до 1 листопада 
1954 року будівництво артезіанських і необхідної 
кількості шахтних колодязів.

В тих колгоспах, де тваринницькі ферми не забезпе
чені механізованою подачею води і автонапуванням, за
провадити найпростішу механізацію для подачі води, 
збудувавши для цього насосні споруди, резервуари і 
жолоби. Залучити до роботи по механізації водопоста
чання промислові підприємства, які шефствують над 
колгоспами.

10. Пленум ЦК КП України вимагає від керівників 
партійних, радянських і сільськогосподарських органів, 
директорів МТС і радгоспів, правлінь колгоспів но 
тільки не допустити під час зимівлі зниження продук
тивності худоби, а добитися дальшого її зростання.

Поставити вимогу до Міністерства сільського гос
подарства УРСР, Міністерства радгоспів УРСР, обкомів 
і райкомів партії, облвиконкомів і райвиконкомів забез
печити різке підвищення молочної продуктивності корів 
шляхом поліпшення їх догляду, утримання і годівлі. 
Організувати масове роздоювання корів на кожній фер
мі. Збільшити відгодівлю великої рогатої худоби і сви
ней, підвищити’ вовняну продуктивність овець з тим, 
щоб у 1955 (році значно піднести виробництво тварин
ницької продукції на 100 гектарів сільськогосподар
ських угідь, підвищити товарність і доходність тва
ринницьких ферм у колгоспах та радгоспах, повністю 
виконати зобов'язання і продати значну кількість про
дуктів тваринництва і тваринницької сировини дер
жаві.

11. Пленум ЦК КП України підкреслює, що своєчас
не виконання державних планів заготівель і закупок 
продуктів тваринництва є одним з найважливіших зав
дань партійних, радянських та заготівельних органів, 
і вимагає від уповноваженого Міністерства заготівель 
СІ’СР по УРСР, Міністерства промисловості м'ясних і 
молочних продуктів УРСР, Міністерства радгоспів 
УРСР, Укоопспілки, обкомів і райкомів партії, облви
конкомів і райвиконкомів забезпечити безумовне вико
нання планів заготівель і закупок молока, м'яса, яєць, 
вовни і тваринницької сировини. Посилити масово-по
літичну роботу серед колгоспників, робітників та служ
бовців, які мають у своїй власності продуктивну ху
добу, роз'яснюючи значення закупок, і добитися ак
тивної їх участі в продажі продуктів тваринництва 
державі.

12. Пленум ЦК КП України вважає недопустимим, 
коли в багатьох колгоспах погано організована праця 
колгоспників на фермах, в догляді за худобою існує 

зиеосібка, допускається велика плинність тваринниць
ких кадрів, що завдає значної шкоди розвиткові гро
мадського тваринництва.

Зобов’язати Міністерство сільського господарства 
УРСР, обкоми і райкоми партії, облвиконкоми і (райви
конкоми докорінно поліпшити добір, розстановку і Ви
ховання тваринницьких кадрів. Зміцнити склад завіду
ючих тваринницькими фермами, висуваючи на цю робо
ту досвідчених колгоспників, а там, де це можливо, і 
спеціалістів сільського господарства. Підібрати і на
правити для роботи на фермах кращі колгоспні кадри. 
В найближчий час повністю укомплектувати тварин
ницькі бригади постійними кадрами доярок, телятниць, 
свинарок, чабанів, доводити їм щоденні і місячні зав
дання но надою молока, приросту живої ваги худоби 
та інших показниках і організувати їх виконання.

До 10 жовтня переглянути і затвердити в райвикон
комах і райкомах партії персональний склад завідую
чих тваринницькими фермами.

Зміцнити склад голів економічно найелабших колгос
пів за рахунок посилки на цю роботу керівних пра
цівників партійних, радянських і сільськогосподар
ських органів та здібних організаторів з числа спеціа
лістів сільського господарства.

13. Встановити, що голови (колгоспів, завідуючі фер
мами, спеціалісти сільського господарства несуть осо
бисту відповідальність за етап справ на фермах, орга
нізацію догляду, утримання і годівлі тварин, збережен
ня всієї худоби Г підвищення продуктивності маточно
го поголів'я, за своєчасну підготовку з успішне прове
дення зимівлі худоби.

Пленум ЦК КП України покладає персональну відпо
відальність-за своєчасну підготовку і успішне прове
дення зимівлі худоби в областях на перших секрета
рів обкомів партії і голів облвиконкомів, а в районах— 
на перших секретарів, райкомів партії, голів райвикон
комів та директорів МТС.

14. Враховуючи, що підвищення матеріальної заін
тересованості колгоспників має винятково важливе зна
чення в розвитку громадського тваринництва, зобов'я
зати партійні, радянські і сільськогосподарські органи 
забезпечити нарахування і своєчасну видачу колгосп
никам додаткової оплати за перевиконання встановле
них планових завдань по тваринництву, запровадити 
щоквартальне, а при наявності можливостей—'щомісяч
не авансування за рахунок грошових доходів, які 
одержують колгоспи від тваринництва.

Широко роз’яснити всім працівникам ферм порядок 
видачі і розмір додаткової оплати за перевиконання 
планових завдань по розвитку тваринництва і підви
щенню його продуктивності, а також порядок авансу
вання з грошових доходів, одержаних від прода'жу про
дуктів тваринництва. На кожній фермі повинні бути 
плакати і листівки, в яких дохідливо розповідалося б 
про заохочення , встановлені Партією і Урядом "для 
тваринників. Значно поліпшити організацію і облік 
праці на кожній фермі.

Поліпшити масово-політичну роботу серед тварин
ників, створити для працівників ферм необхідні куль
турно-побутові умови. Подавати всемірну допомогу 
працівникам тваринництва в оволодінні досвідом пере
довиків і виконанні взятих соціалістичних зобов’язань. 
Забезпечити нормальну роботу трирічних агро-зоотех- 
нічних курсів.

15. Зобов'язати обкоми і райкоми партії докорінно 
поліпшити діяльність інструкторських груп по зонах 
МТС, добитися того, щоб вони зосередили свою увагу 
головним чином на організаторській роботі, доборі і ви
рощуванні висококваліфікованих колгоспних кадрів, 
здатних керувати складним колгоспним виробництвом. 
Працівники груп повинні досконало вивчати стан справ 
в кожним) колгоспі, особливо в економічно слабких, по
даючи їм конкретну допомогу в ліквідації виявлених 
недоліків.

Широко організувати соціалістичне змагання серед 
колгоспників, працівників радгоспів, спеціалістів сіль
ського господарства за всебічний розвиток громад
ського тваринництва, за своєчасну і зразкову підготов
ку ферм до зимівлі худоби. Обкомам і райкомам партії 
та первинним партійним організаціям забезпечити сис
тематичну перевірку ходу соціалістичного змагання, 
популяризувати досвід передовиків і піддавати гострій 
критиці тих, хто не виконує взятих зобов’язань.

Редакторам республіканських, обласних та районних 
газет широко висвітлювати хід соціалістичного змаган
ня колгоспників, працівників МТС і радгоспів за своє
часну і високоякісну підготовку до проведення зимівлі 
худоби, збереження поголів'я і підвищення продуктив
ності тваринництва.

Пленум ЦК КІІ України висловлює впевненість в 
тому, що партійні, радянські і сільськогосподарські 
органи, колгоспники, працівники МТС і радгоспів до
кладуть всіх зусиль ДО ТОГО, щоб успішно провести зи
мівлю худоби і створити всі необхідні умови для даль
шого піднесення розвитку тваринництва в республіці.



:------ СТАЛІНСЬКИЙ ПРАПОР середа, 29 вересня 1954 р.

19041 Микола Олексійович Островський (1954
Вихованець Ленінського

Навряд чи можна знайти в на
шій країні людину, яка б не бу
ла знайома з романами «Як гар
тувалася сталь» і «Народжені 
бурею». Ім’я автора цих творів— 
Миколи Островського відоме дале
ко за межами нашої Батьківщини. 
Популярність, любов трудящих і 
світову славу він завоював не 
Тільки цими двома книгами, а 
всім своїм благородним життям- 
подаигом, своєю кипучою діяль
ністю письменника - комуніста.

Народився Микола Олексійович 
Островський 50 років тому, 29 
вересня 1904 року, в селі Вілія, 
Острозького повіту, Волинської 
губернії (нині Ровенська область), 
у сім’ї робітника винокурного 
заводу.

Під час першої світової війни 
сім’я Островських.евакуювалась в 
Шепетівку. Тут у 1919 р. молодий 
Островський вступає в комсомол. 
«Разом з комсомольським квит
ком,—згадував він,—(ми -одержу
вали рушницю і 200 патронів». 
П’ятнадцятирічний юнак добро
вольцем іде на фронт, щоб із 
зброєю в руках відстоювати за
воювання Великого Жовтня.

Після демобілізації М. Остров
ський працював секретарем ком
сомольської організації Головних 
залізничних майстерень Києва, 
брав участь у будівництві вузь
коколійки для підвезення дров у 
Київ, був секретарем Берездів- 
ського райкому комсомолу і політ- 
працівницом Всевобучу. І де б 
не працював, яке б завдання 
М. Островський не виконував, він 
завжди проявляв ініціативу і 
принциповість, комсомольське го
ріння і пристрасть. Своєю пове
дінкою, високою вимогливістю до 
себе й інших Островський вихо
вував у молоді почуття громад
ського обов’язку, бойової дружби і 
поваги до праці, являв приклад 
беззавітної відданості Батьківщи
ні, Комуністичній партії.

9 серпня 1924 року в житті 
М. Островського сталася важли
ва подія: він був прийнятий у 
ряди Комуністичної партії. Ос
тровський з новим приливом 
енергії бере участь у комсомоль
ській і партійній роботі. Проте 
старі рани і контузія, яких він 
зазнав у роки громадянської вій-

Улюблений герой радянської молоді
Перечитуючи книги М. 0. Ост

ровського, знову й знову захоп
люєшся героїчними образами цих 
прекрасних творів. Стає боляче, 
що такій талановитій людині не 
довелося пожити більше, написа
ти ще багато хороших книг.

Микола Олексійович Остров
ський виховує радянських людей 
сміливими, які вірять в свою 
справу, готові подолати будь-які 
перешкоди на шляху до кому
нізму.

ІІавка Корчагін—наш улюбле- 
ни герой. Він не старіє, не туск- 
ніє його образ, не відходить в 
минуле. Корчагін вступив у на
ше життя і зайняв місце на пе
редньому краї боротьби за тор

Письменник-комуніст
(До 50-річчя з дня народження М. О.

ни, дали себе взнаки. Він зліг у
ліжко. Через деякий час Остров
ський втратив зір.

Тяжка недуга, що звалилася 
на Островського, не зламала його 
мужності, не похитнула його волі.

В ньому залишилася незгасаюча 
енергія молодості, ще більше 
зміцніло пристрасне бажання бу
ти корисним Батьківщині, партії. 
Доти, говорив Островський, поки 
у більшовика б’ється в грудях 
серце, він не вправі визнавати 
себе переможеним. І письменник 
бореться, незважаючи на сліпоту, 
параліч, на безперестанний фі
зичний біль.

Прикутого тяжкою хворобою 
до ліжка, Миколу Островського 
оточують увагою і піклуванням, 
йому допомагають оволодівати но
вою зброєю — словом. Він слухає 
по радіо лекції, вчиться у заоч
ному Комуністичному університе
ті, знайомиться з мемуарною лі
тературою і документами про гро
мадянську війну.

В результаті величезного нап
руження сил і волі, прагнення до 
перемоги, бажання бути в пере
довому строю борців за комунізм, 
Островський створює роман «Як 
гартувалася сталь» і «Народжені 
бурею».

Роман «Як гартувалася сталь» 
—це відповідь Островського на 
на заклик ЦК ВЛКСМ до радян
ських письменників створити об
раз молодого революціонера нашої 
епохи. Вийшовши за рамки авто
біографічного романа, книга опо- 

жество комунізму. Разом з радян
ськими людьми він був на риш
тованнях соціалістичного будів
ництва в роки довоєнних п’яти
річок. З новою і дивовижною си
лою засяяла його зірка в час най
тяжчих випробувань радянського 
народу — в роки Великої Вітчиз
няної війни. Корчагін був учас
ником всіх боїв — від Чорного 
до Баренцевого моря. Він ішов в 
атаки з піхотинцями, допомагав 
пілотам, танкістам, артилеристам 
громити ворога. Він захищав Се
вастополь і Одесу, стояв на- 
смерть під Ленінградом і Сталін- 
градом. З ним дружили Зоя Кос- 
модем’янська і Олег Кошовий, 
Олександр Матросов і бійці, які

Островського)
відає про те, як молоде поколін
ня перших будівників комуніз
му гартувалося у вогні і бурі ве
ликих історичних подій, як. фор
мувався характер нової радян
ської людини; цей роман розпові
дає про керівну і спрямовуючу 
роль Комуністичної партії в бо
ротьбі за будівництво нового 
життя.

«Народжені бурою»—політич
ний, антифашистський роман, що 
оповідає про громадянську війну 
на Україні, про героїчну бороть
бу радянського народу проти 
білополяків. Ця книга виховує у 
нашої молоді почуття ненависті 
до іноземних загарбників, до всіх 
ворогів трудящих.

Партія і уряд високо оцінили 
заслуги Островського перед Бать
ківщиною. Він був нагороджений 
орденом Леніна. Молодь багатьох 
міст Радянськго Союзу не раз 
обирала Островського почесним 
делегатом комсомольських конфе
ренцій, він — делегат X з’їзду 
ВЛКСМ.

Незабаром після закінчення 
роботи над книгою «Народжені 
бурею» у Островського почався 
сильний приступ хвороби, який 
призвів до смерті, що настала 22 
грудня 1936 р.

Микола Олексійович Остров
ський вмер на бойовому посту, 
в розквіті творчих сил і задумів. 
Як заповіт молоді звучать його 
слова: «Найдорожче в людини— 
це життя. Воно дається їй один 
раз, і прожити його треба так, 
щоб не було нестерпно боляче за 
безцільно прожиті роки, щоб не 
палила ганьба за підленьке і 
дріб’язкове минуле і щоб, умира
ючи, зміг сказати: все життя і 
всі сили були віддані найпре- 
краснішому в світі—боротьбі за 
визволення людства».

Коротке, але яскраве, як про
мінь сонячного світла, життя 
письменника-комуніста служить 
запалюючим прикладом для юна
ків і дівчат нашої країни, для 
всієї передової молоді світу.

Н. ПЕРЕПЕЛИЦИНА, 
директор Шепетівського 
літературно - меморіаль

ного музею М. О. Остров
ського.

першими водрузили прапор пере
моги над берлінським рейхстагом.

Наша молодь вчиться жити і 
працювати так, як Островський- 
Корчагін.

Наш народ, радянська молодь 
ніколи не забудуть дорогого ім’я 
Миколи Олексійовича Остров
ського.

Він живий і живий! Він живий 
сьогодні і буде жити в поколін
нях. Безсмертя — щастя героя,' 
який став єдиним цілим з своїм 
великим, героїчним народом, 
який іде до сяючих вершин кому
нізму!

Лідія КЛИМЕНКО, 
слухачка Олександрійського пед
училища.

комсомолу
Громадськість нашого міста і 

району широко відзначає 50 роко
вини з дня народження видатного 
радянського ппсьменника-борця, 
героя громадянської війни, орде
ноносця Миколи Олексійовича 
Островського, чиє палке слово 
завжди кличе вперед, до нових 
перемог.

На підприємствах, в установах 
і учбових закладах проводяться 
бесіди про визначного письмен
ника, голосні читки його творів.

В бібліотеках влаштовані вис
тавки, присвячені М. Островсько- 
му, проводяться бесіди на або
нементі.

Діяльну підготовку до відзна
чення цієї дати провела мі
ська бібліотека. Тут виготов
лено і вивішено біографічні пла
кати, минулої неділі відбулася 
читацька конференція за твора
ми великого письменника.

25 вересня в міській середній 
школі № 10 був проведений лі
тературний вечір, присвячений 
пам'яті М. 0. Островського.

Святково прикрашений актовий 
зал. Над сценою великий тран
спарант з словами письменника: 
«Я хочу, щоб під час читання 
моєї книги читачем оволодівало 
найпрекрасніше з почуттів — по
чуття відданості нашій великій 
партії». На стінах залу портрети 
М. Островського, намальовані уч
нями, спеціальний добре ілюстро
ваний номер літературної газети, 
випущеної членами літгуртка.

Словами письменника, написа

Памяті Островського
Вагоноремонтний завод імені 

Січневого повстання. На цьому 
передовому підприємстві столиці 
Радянської України в 1921 — 
1922 рр. працював Микола Ост- 
ровський — талановитий пись
менник - комуніст, незламний бо- 
рець за щастя любимої Батьків
щини.

В заводському комітеті комсо
молу ми бачимо його портрет, 
майстерно написаний робітником, 
художником-любителем Іваном
Горбачовим. Немов живий диви
ться з портрета Микола Остров
ський. Він — у знайомій армій
ській гімнастьорці з орденом 
Леніна на грудях. Таким пам’я
тають його заступник начальника 
колісного цеху Павло Філоновин 
Лещенко', майстер вагонного цеху 
Клементій Григорович Кулик, ма
шиніст компресорного цеху Ми
хайло Тихоно.вич Васильєв та ін
ші старі кадровики.

На завод Микола Островський 
прийшов електромонтером і неза
баром став комсомольським вожа
ком. Своїми полум’яними виступа
ми і особистим прикладом він за
палював на самовіддану працю і 
молодь і стариків.

—Він був душею всіх патріо
тичних починань на заводі,—зга
дує т. Лещенко.—Незабутні орга
нізовані ним недільники по заго
тівлі лісу для ремонту вагонів і 
по спорудженню вузькоколійки 
від лісорозробок до залізничної 
станції Боярка, звідки ліс достав
лявся в Київ. Ця будова знайшла 
(’воє яскраве відображення у без
смертному творі письменника— 
«Як гартувалася сталь».

Самовідданою працею, кипу
чою енергією, чуйним ставленням 
до товаришів і надзвичайним по
тягом до знань завжди відзначав
ся Микола Островський. його 

ними ним в листі до Й. В. Сталіна 
—«Мене виховав Ленінський ком
сомол, вірний помічник партії, і 
доки у мене б’ється серце, до ос
таннього його удару, все моє жит
тя буде віддане більшовицькому 
вихованню молодого покоління 
нашої соціалістичної Батьківщи
ни», відкрив вечір десятикласник 
Анатолій Іванченко.

Члени літературного гур’ї^^ 
Павло Кольц, Петро ГончарЯЦ 
Олександра Білошейкіна та інші 
розповіли про життєвий і твор
чий шлях радянського письмен
ника. Учні Аня Дибаліна, Галя 
Сімченко, Алік Чиркін прочитали 
уривки з його творів.

Літгуртківцями було прочим^ 
но кілька творів, в яких розпові
дається, як приклад М. Остров
ського і героя його твору «Як 
гартувалася сталь» Павла Корча- 
гіна вдохновляє на трудові і бойо
ві подвиги нашу молодь.

Наприкінці вечора солісти 
шкільного хору Анатолій Атаеов, 
Аня Дибаліна, Ліда Новікова та 
Валентина Хандохіна виконали 
любимі пісні М. Островського: 
«Пісню про Каховку» —• І. Ду- 
наєвського, «Пісню про ІЦорса» 
— М. Блантера, «Орлятко» — 
В. Білого.

Літературні вечори, присвяче
ні пам’яті М. 0. Островського, від
булися і в інших школах міста і 
району.

Владислав ЖУРАВСЬКИЙ. 
селище Перемога.

пам’ятають на заводі нерозлучним 
з книгою. У вільний від роботи час 
він читав вголос захоплюючі тво
ри О. М. Горького, розповідав ро
бітникам про славні походи Чер
воної Армії, в яких він брав 
участь. Робітники дуже поважали 
його, як чудового пропагандиста, 
активного організатора культур
них заходів. Він був першим редак
тором стінної газети, йому нале
жить ініціатива обладнання сила
ми робітників першого заводського 
клубу.

Молодь заводу дбайливо збері
гає традиції незабутнього комсо
мольського вожака. Високо три
мають прапор соціалістичного зма
гання ЗО комсомольсько-молодіж
них бригад, яких тут називають 
«корчагіиськими»—за ім’ям героя 
романа «Як гартувалася сталь». 
Організована після смерті Миколи 
Островського перша така бригада 
у котельному цеху .весь час іде 
попереду. Не раз уже змінювався 
склад цього передового виробничо
го загону, але високі показники 
його праці залишаються незмін
ними — не менше двох норм за 
зміну при відмінній якості оброб
ки всіх деталей. Зараз бригаду 
очолює вихованець ремісничого 
училища комсомолець Іван Ро
машок.

До п'ятдесятиріччя з дня на
родження М. О. Островського 
молодь заводу підготувала літе
ратурний вечір.Із спогадами про 
життя і діяльність письменника 
виступлять старі кадровики. Бу
дуть прочитані уривки з творів 
М. О. Островського, які вихову
ють радянську молодь в дусі без
межної любові і відданості рід
ній Комуністичній партії.

К. ЄВГЕНОВ.

Редактор В. МАЛЕНКО.
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Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

СТАЛІНСЬКИЙ
ПРАПОР

В столиці нашої Батьківщини

ОРГАН ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО МІСЬККОМУ ТА РАЙКОМУ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ, МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД 

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
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Успішно завершити 
сільськогосподарський рік

Осінні місяці є вирішаль
ними для хліборобів в завер

шенні сільськогосподарсько- 
т" року.

Недарма >в народному 
прислів’ї говориться: «Кур
чат по осені щитають».

Для трудівників сільсько
го господарства стало слав

шою традицією—всі осінньо- 
. <ольові роботи завершувати 

до всенародного сівята —Ве
ликої Жовтневої соціалістич
ної революції.

Передові колгоспи району 
УЩІшно ведуть весь комп
лекс осінніх польових робіт.

Так, хлібороби артілі імені 
18 партконференції (голова 
правління т. Попов) своєчас
но закінчили збирання соняш
ника і кукурудзи, а зараз на
ближаються до завершення 
зяблевої оранки — готують
міцний фундамент врожаю 
майбутнього року. В цьому 
колгоспі створені умови для 

... ситої і теплої зимівлі худоби.
Громадське тваринництво за
безпечене добротними примі
щеннями 1 достатком кормів. 
Тільки силосу тут закладено 
понад план 200 тонн. Дбай
ливо зібране і добре зберігає
ться бадилля кукурудзи.

Однак, в цілому наш ра
йон ще серйозно відстає з ви
конанням важливих сільсько
господарських робіт. Більша 
половина площі їв колгоспах 1 
досі залишається не зораною 
на зяб, неприпустимо зволі
кається збирання картоплі і 
■цукрових буряків.

Такий стан створився внас
лідок вкрай незадовільного 
використання потужностей 
тракторів та інших машин, 

^які є в розпорядженні МТС.
Особливо повільними тем

пами провадяться осінні по
льові роботи в багатьох кол
госпах зони діяльності Олек
сандрійської машинно-трак
торної станції (директор тов. 
Байда). В артілі їм. Карла 
Маркса, обслужуваній цією 

^РгТС. наприклад, зорано на 
зяб всього 42 проценти пло
щі, а силосу закладено лише 
п’ята частина потрібної кіль
кості. Не забезпечена худоба 
цього колгоспу не тільки не
обхідними кормами на зи
му, але й приміщеннями.

Все це мало турбує керів
ників МТС, не тривожить 
правління колгоспу 1 його 
голову т. Ткаченка та секре
таря парт організації т. Бур-

Рік видання ХХМІ-Й

Ціна 15 коп.

нашова. Вони примирилися з 
порушниками трудової дис
ципліни. Тут мають місце ви
падки, коли значна частина 
колгоспників першої 1 другої 
рільничих бригад на чолі з 
бригадирами Головиенном і 
Смоляром по кілька днів 
зряду справляють весілля, а 
в полі навіть тракторів об
служити нікому.

На низькому рівні пере.- 
буває трудова дисципліна і в 
приміському колгоспі імені 
Леніна (голова т. Бузаньов) 
та ще деяких.

Ці факти свідчать про 
слабо поставлену організа
торську 1 виховну роботу се
ред хліборобів, про відсут
ність боротьби за міцну тру
дову дисципліну.

Нетерпимим є 1 самоплиїв, 
який допускається на збиран
ні пізніх культур і особливо 
їв підготовці до зимівлі гро
мадського тваринництва. Ад
же факт, що керівники 1 спе
ціаліста МТС та колгоспів 
мало дбають про механізацію 
трудомістких робіт. Вони по
кладаються на ручну працю. 
Через це дуже повільно впро
ваджується механізація на 
тваринницьких фермах, не 
виконуються договірні зо
бов’язання МТС з колгоспа
ми по підготовці і подрібнен
ню кормів, силосуванню 
тощо.

По механізації тварин
ницьких ферм повинні пода
ти дійову допомогу підшеф
ним колгоспам трудівники 
підприємств нашого міста.

Пленум Центрального Ко
мітету Комуністичної партії 
України, що недавно відбув
ся, поставив перед партійни
ми організаціями, радянсьни- 
іми і сільськогосподарськими 
органами відповідальні зав
дання в справі підготовки до 
зимівлі худоби. Тільки напо
легливе виконання цих зав
дань забезпечить ситу 1 теплу 
зимівлю громадського тва
ринництва.

Наближаються 37 рокови
ни Великої Жовтневої соціа
лістичної революції. Обов’я
зок партійних організацій на 
основі широко розгорнутого 
соціалістичного змагання мо
білізувати хліборобів на бо
ротьбу за достойну зустріч 
всенародного свята, за ус
пішне завершення сільсько
господарського року.

Москва сьогодні. Площа Маяковського.
Фото А. Барапова (Прескліше РАТАУ).

Урочисті збори у Москві і Києві, присвячені п'ятим роковинам 
утворення Китайської Народної Республіки

Трудящі Радянського Союзу 
широко відзначають п'ятиріччя з 
дня проголошення Китайської На
родної Республіки.

У Москві, в Колонному валі 
Будинку спілок, ЗО вересня від
булися урочисті збори, присвяче
ні п'ятим роковинам утворення 
Китайської Народної Республіки.

Серед присутніх—члени китай
ської і монгольської профспілко
вих делегацій, які гостюють в 
СРСР, діячі індійської кіпем’ато- 
графії, делегація Товариства в'єт- 
намо-радянської дружби, а також 
акредитовані в Москві глави ряду 
посольств і місій да їх співробіт
ники.

Відкриваючи збори, перший 
заступник міністра культури 
СРСР С. В. Кафтано® у своїй про
мові, висловлюючи почуття всіх 

Академія
Щодня чотири тисячі юнаків і . 

дівчат заповнюють аудиторії 
Української ордена Трудового 
Червоного Прапора сільськогос
подарської академії, недавно ство
реної в Києві на базі двох інсти
тутів — сільськогосподарського 
і лісогосподарського.

З усіх кінців країни приїха
ла сюди вчитися молодь. Є сту
денти з Сахаліне, Середньої Азії, 
з крайньої півночі. Сюди прийшли 
прославлені трудівники колгосп
них полів України. Свій досвід 
воїни збагачують знаннями. В ака
демії вчиться штатний машиніст 
молотильного атрегату Березнян- 
ської МТС на Чернігівщині, лау
реат Сталінської-премії, депутат 
Верховної Ради СРСР Микола 
Бредюк, Герой Соціалістичної 
Праці — знатна доярка колгоспу 
ім. ІІІагановича, Києво-СвятоШин- 
ського району, Марія Шиян, най
краща ланкова колгоспу «Черво
ний партизан», Черкаського ра
йону, Ніна Братко та інші.

Підготовка до Всесоюзної художньої виставки

присутніх, палко поздоровив ве
ликий китайський народ із слав
ними роковинами і від усієї ду
ші побажав йому дальших успі
хів у будівництві нового Китаю.

З доповіддю «П’яті роковини 
утворення Китайської Народної 
Республіки» виступив заступник 
голови ВЦРПС Л. М. Соловйов. 
Він характеризує успіхи, здобуті 
народом Китаю в економічному і 
політичному житті країни, від 
імені радянського народу бажає 
великому китайському народові 
нових успіхів у будівництві со
ціалістичного життя.

Палкий прпвііт від імені китай
ського народу і уряду КІІР пере
дав радянському народові, зуст
рінутий бурхливими оплесками, 
посол ’Іжаяь Вень-тянь.

мічурінської науки
Багато студентів не тільки 

вчаться, а і ведуть науково-дос
лідну роботу. В колгоспі імені 
Свердлова, Пирятинського райо-

на ц&шмн&е
Плакат художника А. Лаврова, 

випущений „ИЗОГИЗ”.

Наприкінці відбувся великий 
концерт.

* **
ЗО вересня в Києві на честь 

п'ятих роковин з дня утворення 
Китайської Народної Республіки 
відбувся урочистий вечір трудя
щих столиці України. В залі те
атру ім. Лесі Українки зібрали
ся передові люди київських під
приємств, діячі науки і культу
ри, /студенти, воїни Радянської 
Армії.

З доповіддю «П'яті роковини 
утворення Китайської Народної 
Республіки» на вечорі виступив 
голова української республікан
ської Ради профспілок К. Ф. Мос- 
ікалець.

Наприкінці вечора відбувся ве
ликий концерт.

(РАТАУ).

ну на Полтавщині студент Мос
каленко допоміг виростити на 
дослідній ділянці бульби картоп
лі вагою більше нівкілограма кож
на. Тепер т. Москаленко пише ро
боту: «Способи внесення добрив 
під картоплю на різних грунтах 
при квадратно-гніздовій посад
ці». Тема роботи студента Дейне
ки — «Вилив органічних і міне
ральних добрив на врожай озимої 
пшениці». Студент Корнійчук 
присвячує свою науково-дослідну 
роботу темі: «Вирощування со
няшника на зерно і насіння при 
квадратно-гніздовому посіві».

Великий інтерес у студентів і 
викладачів агрономічного факуль
тету викликали нові прийоми об
робітку грунту, розроблені кол
госпним ученим, лауреатом Ста
лінської премії Т. С. Мальцевим. 
При академії для дослідів відведе
ні спеціальні ділянки.

(РАТАУ).

X л і б—д е р ж а в і
Колгоспи Томської області Д°- 

строково виконали державний 
план хлібозаготівель і продовжу
ють здачу хліба по вручених ра
хунках за роботи МТС і продаж 
хліба по державних закупках. 

Колгоспи засинають насінні, фу
ражні та страхові фонди і про
вадять видачу хліба на трудодні 
колгоспникам.

(РАТАУ).

Виставочний комітет Всесоюз
ної художньої виставки почав 
відбір творів, виконаних радян
ськими художниками за останні 
два роки. Для показу на виставці 
1954 року вже рекомендовано 
близько 120 полотен і скульптур, 

■сотні малюнків, гравюр, плакатів, 
театральних ескізів художників 
РІ’ФСР, України, Грузії, Вірменії, 
Азербайджану й інших республік. 
Багато творів присвячено Великій 
Жовтневій соціалістичній револю
ції, найважливіиіим етапам роз

витку Радянської держави. Ряд 
жанрових полотен відображає, пра
цю і побут радянських людей. 
Пейзажі дають уявлення про кра
су природи нашої країни.

(РАТАУ).
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Наполегливо готувати худобі
ситу і теплу зимівлю

На пленумі райкому КП України
ЗО вересня відбувся пленум 

райкому КП України. З допо
віддю «Про підготовку до зи
мівлі худоби в колгоспах і рад
госпах району і вавдання парт- 
організацій в зв'язку з постано
вою пленуму ЦЕ КП України» 
виступив голова виконкому ра
йонної Ради депутатів трудя
щих т. Журавльов.

Доповідач (відзначив, що кол
госпники Іі працівники МТС ра
йону, перетворюючи в життя 
рішення XIX з’їзду партії, ве
ресневого, лютнево-березневого 
і червневого Пленумів ЦЕ КПРС, 
під керівництвом партійних ор
ганізацій добилися деякого під
несення громадського тварин
ництва.

Парторганізації колгоспів, МТС 
і радгоспів стали більше приді
ляти уваги поліпшенню органі
заторської роботи серед хліборо
бів, мобілізації їх на дальший 
розвиток громадського поголів’я 
худоби в колгоспах, на підви
щення продуктивності тварин
ництва.

На 20 вересня в колгоспі 
ім. 18 в’їзду ВЕП(б) надоєно на 
кожну фуражну корову 1987 
літрів молока, в колгоспі імені 
Жданова — 1798, імені Сталіна, 
Бандурівської сільради, 1509, 
імені Володимира Ульянова 
1371 і т. д.

Більшість колгоспів району 
виконали доведені плани розвит
ку громадського поголів’я худоби.

Набагато зросли і прибутки від 
цієї галузі колгоспного господар
ства. В цьому році від реалізації 
прибутків тваринництва сільгосп
артіль ім. 18 в’їзду ВЕП(б) одер
жала 530 тисяч карбованців, ар
тіль ім. Калійна—І230 тисяч 
карбованців, артіль ім. Сталіна, 
Бандурівської сільради, — 220 
тисяч карбованців.

Первинні парторганізації ряду 
колгоспів зуміли мобілізувати 
колгоспників на боротьбу за ство

Працівники молочно-товарної 
ферми артілі ім. 18 з’їзду 
ВКП(б) доклали немало зусиль до 
того, щоб в складних умовах 
цього року забезпечити високу 
продуктивність громадського тва
ринництва. Завдяки застосуван
ню зеленого конвейєра, а також 
старанного догляду за худобою 
середній удій на одну фуражну 

рення ситої і теплої зимівлі худо
би. В колгоспі ім. 18 партконфе- 
ренції, наприклад, вже закладено 
но 9 тонн силосної маси на 
одну фуражну корову, нагромад
жена велика кількість грубих 
кормів і провадиться збирання 
стебел кукурудзи.

Разом з цим учасники плену
му викрили серйозні недоліки, що 
мають місце в підготовці тварин
ницьких ферм до зими.

Парторганізації артілей ім. Бу- 
дьонного, ім. Рози Люксембург, 
ім. Еарла Маркса, ім. Енгельса і 
ще деяких слабо займаються пи
танням розвитку громадського 
тваринництва. Не дивно, що фер
ми тут і досі не укомплектовані 
худобою, за нею не встановлений 
належний догляд, все ще низька 
продуктивність її. Тут мають 
місце виснаження худоби і ви
падки падежу.

Надій молока на одну корову 
на фермах становить в артілі 
ім. Будьонного 700 літрів, в 
артілі ім. Еарла Маркса /ЗО, 
а в артілі ім. Рози Люкссмоург 
лише 657 літрів.

Все це е результатом недооцін
ки з боку парторганізацій і прав
лінь колгоспів справи створення 
міцної кормової бази, збільшення 
виробництва соковитих і концен
трованих кормів.

В ряді колгоспів району заго
тівля кормів провадиться незадо
вільно. В сільськогосподарських 
артілях ім. Сталіна (Ворошилов- 
ка), ім. Леніна (місто), ім. Рози 
Люксембург та інших закладена 
лише незначна кількість силосу і 
зараз зволікається збирання ба
дилля кукурудзи. Грубі корма, як 
правило, не оприбутковані, охо
рона їх не встановлена. В ре
зультаті мають місце факти роз
базарювання і крадіжки кормів.

Незадовільно провадиться та
кож ремонт тваринницьких при
міщень в колгоспах ім. Молотова, 
«ЛІрапор комунізму», ім. 19 з’їзду 

На передовій фермі
корову перевищив на 1 жовтня 
2.000 кілограмів молока.

Найкращих показників серед 
доярок домоглися Поліна Розіна і 
Віра Білецька. Від закріплених за 
ними корів вони надоїли за рік 
43 тонни молока. Це становить 
близько 2.400 кілограмів на ко
рову.

Ферма добре підготовлена до 
наступної зими. Всі приміщення 

КПРС, ім. Хрущова та ім. Еарла 
Маркса.

Гострій критиці піддали кому
ністи тт. Дубовий, Еоваль, Кодак 
та інші роботу Еористівської та 
(Олександрійської МТС, які стоять 
осторонь виробництва й заготівлі 
кормів.

Надто повільними темпами МТС 
провадять механізацію тварин
ницьких ферм, зволікають вико
нання договірних зобов’язань по 
подрібненню кормів і силосу
ванню.

Голова колгоспу ім. Жданова 
т. Ериворот вказував, що дирек
ція Олександрійської МТС надси
лає в колгоспи несправні комбай
ни і силосорізки.

Про це ж говорив і завідуючий 
фермами колгоспу «Шлях до ко
мунізму» т. Федоренко. Він навів 
приклад, коли довгий час дирек
ція Олександрійської МТС обіця
ла надіслати комбайн для силосу
вання зеленої кукурудзи. Та ціна 
обіцянок невелика. Еомбайн на
діслали тільки зараз.

Простоюють комбайни і сило
сорізки в колгоспах ім. Рози 
Люксембург, іім. 18 з’їзду ВКП(б) 
та інших.

На пленумі 'були також викри
ті недоліки їв доборі, розстановці 
і вихованні кадрів працівників 
ферм. Вказувалося, що в артілі 
ім. Леніна (місто) правління кол
госпу і голова т. Бузаньов стали 
на шлях порушення Статуту 
сільгоспартілі і залучали до робо
ти на фермах не членів артілі.

Комуністи тт. Еондратенко, 
Вакало, 'Федотов і інші вказали 
на недоліки в масово-політичній 
і .виховній роботі серед тварин
ників.

В обговоренні доповіді висту
пило 13 чоловік.

(Пленум намітив заходи для по
ліпшення роботи по підготовці 
тваринницьких ферм до зими і 
заготівлі кормів для худоби.

відремонтовані і утеплені, для 
всіх корів встановлені авто
поїлки.

Багато турботи виявляють кол
госпники за створення міцної 
кормової бази. В типові силосні 
споруди закладено в 2,5 раза 
більше силосу, ніж у минулому 
році.

К. ГОНТАР.

ПЕРШИЙ ДЕНЬ 
ПОЛІТИЧНОГО НАВЧАННЯ

Заняття пройшли організовано
Кропітку роботу по комплекту

ванню гуртків партійної освіти 
провела первинна партійна орга
нізація 11 дистанції служби ко
лії. З кожним комуністом члени 
партбюро провели бесіду, допо
могли обрати форму навчання.

З цього приводу перед почат
ком навчання відбулись відкриті 
партійні збори. Це дало певні нас
лідки. Заняття в гуртках почали
ся організовано.

В гурток по вивченню корот
кого курсу історії Комуністичної 
партії Радянського Союзу були 
зараховані 18 чоловік комуністів, 
комсомольців і безпартійного ак
тиву. На перше заняття прийшло 
14. Пропагандист провів коротку 
організаційну бесіду і потім 
приступив до викладення нового 
матеріалу по темі «Партія більше-

Поганий
Хоча вже наступила сьома го

дина вечора, в залі червоного кут
ка Олександрійської автобази не 
було ні слухачів, ні керівника 
гуртка по вивченню історії пар
тії.

Біля входу в зал два чоловіка 
завзято грали в більярд.

—Два нуль на мою користь,— 
вигукує один.

—А ми ще подивимось, чия 
візьме,—каже супротивник.

1 обидва ігроки беруться за киї. 
Удар — і в лузі шар.

—Хороший початок,—відзна
чає болільник.

Нарешті з’являється пропаган
дист т. Лебедєв. За ним слухачі 
тт. Єгорав, Скалозуб і Еінзе.

—Де ж останні?—(питає про
пагандист.

—Не знаємо, — відповідають 
присутні.

—(Підіть покличте, може хто є 
надворі,—каже він.

Через кілька хвилин в примі
щення заходять тт. Гончарова і 
Гойса.

Тов. Лебедєв бере журнал облі
ку і починає записувати з арку
шу паперу прізвища всіх слуха
чів. їх нараховується 19, а є ли
ше 5.

—Запізнились ми на годину, — 
сказав він,—але заняття розпоч
немо. Підемо в малу кімнату, не 
будемо заважати грати товаришам 
в більярд. 

виків у період іноземної воєнної 
інтервенції і громадянської вій
ни». Тов. Северин в розповіді ви
користовував художню літерату
ру, де розповідається про героїзм 
робітників і селян в боротьбі про
ти іноземних загарбників за 
встановлення радянської влади.

Слід відзначити, що при про
веденні перших занять мали 
місце також недоліки. Через від
сутність географічних карт про
пагандист не міг достатньо про
аналізувати і показати слухачам > 
обстановку, в якій перебувала ііЯ 
той момент наша країна.

При викладенні матеріалу тов. 
Северин допустив також окремі 
неточності. Ці недоліки слід усу
нути при проведенні наступних 
занять.

Л. ЖДАНОВА. >

початок
... Ііоли всі сіли за стіл (до ро-_, 

чі, у жодного слухача не було зо
шита), пропагандист задає запи
тання.

—(Яка була обстановка в кра
їні в 1918—(20 роках?

Всі мовчать.
—Значить не готувались?—ро

бить висновок керівник гуртка. 
Тоді я сам розповім.

І він починає розповідати. Вид
но, що пропагандист сам погано 
підготувався до занять. Говорячи 
про білий терор, пропагандист 
плутає, твердячи, що на Уриць- 
кого і Володарського був замах в 
Москві.

Тов. Лебедєв розповідає про 
зміст восьмої глави короткого кур
су історії партії й тут допускає 
деякі неточності. Спиняючись на 
питаннях Брестського миру, він 
відзначає, що місто, де був під
писаний мирний договір, знахо
диться в Західній Україні.

Недовго тривали заняття. Че к 
рез якихось 40 хвилин керівник 
гуртка попередив слухачів, що 
поведінка тих, які не з’явились на 
заняття, буде обговорюватись на 
партбюро. Не можна, мовляв, до^ 
пускати неорганізованості в по^ 
літнавчанні.

Правильно сказано. До цих 
слів важко щось додати.

С. ПЕТРОВ.
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В столиці нашої республіки

Червоноармійська вулиця в м. Києві.

Фото В. Сичова (Прескліше РАТАУ).
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Наполегливо готувати худобі 
ситу і теплу зимівлю 

На пленумі райкому КП України
ЗО вересня відбувся пленум 

райкому КП України. З допо
віддю «Про підготовку до зи
мівлі худоби в колгоспах і рад
госпах району і вавдання парт- 
організацій в зв’язку з постано
вою пленуму ЦК КП України» 
виступив голова виконкому ра
йонної Ради депутатів трудя
щих т. Журавльов.

Доповідач відзначив, що кол
госпники іі працівники МТС ра
йону, перетворюючи в життя 
рішення XIX з’їзду партії, ве
ресневого, лютнево-березневого 
і червневого Пленумів ЦК КПРС, 
під керівництвом партійних ор
ганізацій добилися деякого під
несення громадського тварин
ництва.

Парторганізації колгоспів, МТС 
і радгоспів стали більше приді
ляти уваги поліпшенню органі
заторської роботи-серед хліборо
бів, мобілізації їх на дальший 
розвиток громадського поголів’я 
худоби в колгоспах, на підви
щення продуктивності тварин
ництва.

На 20 вересня в колгоспі 
ім. 18 в’їзду ВКП(б) надоєно на 
кожну фуражну корову 1987 
літрів молока, в колгоспі імені 
Жданова — 1798, імені Сталіна, 
Бандурівської сільради, 1509, 
імені Володимира Ульянова 
1371 і т. д.

Більшість колгоспів району 
виконали доведені плани розвит
ку громадського поголів’я худоби.

Набагато зросли і прибутки від 
цієї галузі колгоспного господар
ства. В цьому році від реалізації 
прибутків тваринництва сільгосп
артіль ім. 18 в’їзду ВК'ІІ(б) одер
жала 530 тисяч карбованців, ар
тіль ім. Калініна—ВЗО тисяч 
карбованців, артіль ім. Сталіна, 
Бандурівської сільради, 220 
тисяч карбованців.

Первинні парторганізації ряду 
колгоспів зуміли мобілізувати 
колгоспників на боротьбу за ство

Працівники молочно-товарної 
ферми артілі ім. 18 з’їзду 
ВКП(б) доклали немало зусиль до 
того, щоб в складних умовах 
цього року забезпечити високу 
продуктивність громадського тва
ринництва. Завдяки застосуван
ню зеленого конвейєра, а також 
старанного догляду за худобою 
середній удій на одну фуражну 
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рення ситої іі теплої зимівлі худо
би. В колгоспі ім. 18 партконфе- 
ренції, наприклад, вже закладено 
по 9 тонн силосної маси на 
одну фуражну корову, нагромад
жена велика кількість грубих 
кормів і провадиться збирання 
стебел кукурудзи.

Разом з цим учасники плену
му викрили серйозні недоліки, що 
мають місце в підготовці тварин
ницьких ферм до зими.

Парторганізації артілей ім. Бу- 
дьоиного, ім. Рози Люксембург, 
ім. Карла Маркса, ім. Енгельса і 
ще деяких слабо займаються пи
танням розвитку громадського 
тваринництва. Не дивно, що фер
ми тут і досі не укомплектовані 
худобою, за нею не встановлений 
належний догляд, все ще низька 
продуктивність її. Тут мають 
місце виснаження худоби і ви
падки падежу.

Надій молока па одну корову 
на фермах становить в артілі 
ім. Будьонного 700 літрів, в 
артілі ім. Карла Маркса 730, 
а в артілі ім. Рози Люксембург 
лише 657 літрів.

Все це є (результатом недооцін
ки з боку парторганізацій і прав
лінь колгоспів справи створення 
міцної кормової бази, збільшення 
виробництва соковитих і концен
трованих кормів.

іВ ряді колгоспів району заго
тівля кормів провадиться незадо
вільно. В сільськогосподарських 
артілях ім. Сталіна (Ворошилов- 
ка), ім. Леніна (місто), ім. Рози 
Люксембург та інших закладена 
лише незначна кількість силосу і 
зараз зволікається збирання ба
дилля кукурудзи. Грубі корма, як 
правило, не оприбутковані, охо
рона їх не встановлена. В ре
зультаті мають місце факти роз
базарювання і крадіжки кормів.

Незадовільно провадиться та
кож ремонт тваринницьких при
міщень в колгоспах ім. Молотова, 
«Прапор комунізму», ім. 19 з’їзду 

На передовій фермі
корову перевищив на 1 жовтня 
2.000 кілограмів молока.

Найкращих показників серед 
доярок домоглися Поліна Розіна і 
Віра Білецька. Від закріплених за 
ними корів вони надоїли за рік 
43 тонни молока. Це становить 
близько 2.400 кілограмів на ко
рову.

Ферма добре підготовлена до 
наступної зими. Всі приміщення 

КПРС, ім. Хрущова та ім. Карла 
Маркса.

Гострій критиці піддали кому
ністи тт. Дубовий, Коваль, Кода® 
та інші роботу Користівської та 
Олександрійської МТС, які стоять 
осторонь виробництва й заготівлі 
кормів.

Надто повільними темпами МТС 
провадять механізацію тварин
ницьких ферм, зволікають вико
нання договірних зобов’язань по 
подрібненню кормів і силосу
ванню.

Голова колгоспу ім. Жданова 
т. Криворот вказував, що дирек
ція Олександрійської МТС надси
лає в колгоспи несправні комбай
ни і силосорізки.

Про це ж говорив і завідуючий 
фермами колгоспу «Шлях до ко
мунізму» т. Федоренко. Він навів 
приклад, коли довгий час дирек
ція Олександрійської МТС обіця
ла надіслати комбайн для силосу
вання зеленої кукурудзи. Та ціна 
обіцянок невелика. Комбайн на
діслали тільки зараз.

Простоюють комбайни і сило
сорізки в колгоспах ім. Рози 
Люксембург, іім. 18 з’їзду ВКП(’б) 
та інших.

На пленумі 'були також викри
ті недоліки їв доборі, розстановці 
і вихованні кадрів працівників 
ферм. Вказувалося, що в артілі 
ім. Леніна (місто) правління кол
госпу і голова т. Бузаньов стали 
на шлях порушення Статуту 
сільгоспартілі і залучали до робо
ти на фермах не членів артілі.

Комуністи тт. Кондратенко, 
Вакало, Федотов і інші вказали 
на недоліки в масово-політичній 
і виховній роботі серед тварин
ників.

В обговоренні доповіді висту
пило 13 чоловік.

Пленум намітив заходи для по
ліпшення роботи по підготовці 
тваринницьких ферм до зими і 
заготівлі кормів для худоби.

відремонтовані і утеплені, для 
всіх корів встановлені авто
поїлки.

Багато турботи виявляють кол
госпники за створення міцної 
кормової бази. В типові силосні 
споруди закладено в 2,5 раза 
більше силосу, ніж у минулому 
році.

К. ГОНТАР.

ПЕРШИЙ ДЕНЬ 
ПОЛІТИЧНОГО НАВЧАННЯ

Заняття пройшли організовано
Кропітку роботу по комплекту

ванню гуртків партійної освіти 
провела первинна партійна орга
нізація 11 дистанції служби ко
лії. З кожним комуністом члени 
партбюро провели бесіду, допо
могли обрати форму навчання.

З цього приводу перед почат
ком навчання відбулись відкриті 
партійні збори. Це дало певні нас
лідки. Заняття в гуртках почали
ся організовано.

В гурток по вивченню корот
кого курсу історії Комуністичної 
партії Радянського Союзу були 
зараховані 18 чоловік комуністів, 
комсомольців і безпартійного ак
тиву. На перше заняття прийшло 
14. Пропагандист провів коротку 
організаційну бесіду і потім 
приступив до викладення нового 
матеріалу по темі «Партія більшо

Поганий
Хоча вже наступила сьома го

дина вечора, в залі червоного кут
ка Олександрійської автобази не 
було ні слухачів, ні керівника 
гуртка по вивченню історії пар
тії.

Біля входу в зал два чоловіка 
завзято грали в більярд.

—Два нуль на мою користь,— 
вигукує один.

—А ми ще подивимось, чия 
візьме,—каже супротивпик.

І обидва ігроки беруться за киї. 
Удар — і в лузі шар.

—Хороший початок,—відзна
чає болільник.

Нарешті з’являється пропаган
дист т. Лебедєв. За ним слухачі 
тт. Єгоров, Скалозуб і Кінзе.

—Де ж останні?—питає про
пагандист.

—Не знаємо, — відповідають 
присутні.

—(ПІДІТЬ покличте, може хто є 
надворі,—каже він.

Через кілька хвилин в примі
щення заходять тт. Гончарова і 
Гойса.

Тов. Лебедєв бере журнал облі
ку і починає записувати з арку
шу паперу прізвища всіх слуха
чів. їх нараховується 19, а є ли
ше 5.

—Запізнились ми на годину,— 
сказав він,—але заняття розпоч
немо. Підемо в малу кімнату, не 
будемо заважати трати товаришам 
в більярд. 

В столиці нашої республіки

Червоноармійська вулиця в м. Києві.

Фото В. Сичова (Прсскліше РАТАУ).

виків у період іноземної воєнної 
інтервенції і громадянської вій
ни». Тов. Северин в розповіді ви
користовував художню літерату
ру, де розповідається про героїзм 
робітників і селян в боротьбі про
ти іноземних загарбників за 
встановлення радянської влади.

Слід відзначити, що при про
веденні перших занять мали 
місце також недоліки. Через від
сутність географічних карт про
пагандист не міг достатньо про
аналізувати і показати слухачам» 
обстановку, в якій перебувала 
той момент наша країна.

При викладенні матеріалу тов. 
Северин допустив також окремі 
неточності. Ці недоліки слід усу
нути при проведенні наступних 
занять.

Л. ЖДАНОВА. >

початок
... Коли всі сіли за стіл (до ре-^ 

чі, у жодного слухача не було зо
шита), пропагандист задає запи
тання.

—Яка була обстановка в кра
їні в 1918—(20 роках?

Всі мовчать.
—Значить не готувались?—ро

бить висновок керівник гуртка. 
Тоді я сам розповім.

1 він починає розповідати. Вид
но, що пропагандист сам погано 
підготувався до занять. Говорячи 
про білий терор, пропагандист 
плутає, твердячи, що на Уриць- 
кого і Володарського був замах в 
Москві.

Тов. Лебедєв розповідає про 
зміст восьмої глави короткого кур
су історії партії й тут допускає 
деякі неточності. Спиняючись на 
питаннях Брестського миру, він 
відзначає, що місто, де був під
писаний мирний договір, знахо
диться в Західній Україні.

Недовго тривали заняття. Че^ 
рез якихось 40 хвилин керівник 
гуртка попередив слухачів, що 
поведінка тих, які не з’явились на 
заняття, буде обговорюватись на 
партбюро. Не можна, мовляв, до^ 
пускати неорганізованості в пгр- 
літнавчанні.

Правильно сказано. До цих 
слів важко щось додати.

С. ПЕТРОВ.
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П'ятиріччя Китайської Народної Республіки
УРОЧИСТЕ ЗАСІДАННЯМ ПЕКІНІ

МІЖНАРОДНИЙ огляд
ЗО вересня в Пекіні відбулося 

урочисте засідання, присвячене 
п’ятим роковинам утворення Ки
тайської Народної Республіки.

У залі зібралися численні пред
ставники громадськості столиці, 
члени Центрального Комітету Ко
муністичної партії Китаю, депута
ти Всекитайських зборів народ
них представників, герої праці, 
представники літератури, мис
тецтва, знатні люди китайського 
народу.

Місця в президії займають зу
стрінуті бурхливою тривалою ова
цією голова Китайської Народної 
Республіки Мао Цзе-дун, заступ
ник голови Китайської Народної 
Республіки Чжу Де, голова Пос
тійного комітету Всекитайських 
зборів народних представників Лю 
Шао-ці, прем'єр Державної ради 
Чжоу Ень-лай та інші керівні ді
ячі Китайської держави. Разом з 
ними в президії засідання появля
ються палко зустрінуті всіма 
присутніми члени Радянської 
урядової делегації М. С. Хрущов,

1 жовтня в Пекіні на честь 
-всенародного свята — п’ятиріччя 
Китайської Народної Республіки 
відбулися військовий парад і де
монстрація трудящих.

Демонстрація, в якій в-зяли 
участь понад 500 тисяч чоловік, 
пройшла під знаком єдності ки

Сесія Всекитайських зборів народних представників
ПЕКІН, 28. (ТАРО). Робота 

першої сесії Всекитайських збо
рів народних представників Ки
тайської Народної Республіки 
першого скликання наближає
ться до'завершення. На вчораш
ньому засіданні Всекитайських 
зборів народних представників 
відбулися випори нового складу 
керівників державного апарату 
республіки.

Як уже повідомлялось, голо
вою Китайської Народної Респуб
ліки одностайно обраний товариш 
Мао Цзе-дун, а заступником го
лови — товариш Чжу Де.

Потім сесія обрала постійний 
комітет Всекитайських зоорів на
родних (представників у складі 
голови, 13 заступників, началь
ника секретаріату і 65 членів ко
мітету. Головою постійного комі
тету Всекитайських зборів народ
них представників обраний това
риш Лю Шао-ці. Заступниками 
голови -постійного комітету обра
ні: С'ун Цін-лін, Лінь Бо-цзюй, 
Лі Цзі-шень, Чжан Лань, Ло Жун- 
хуань, Шень Цзюнь-жу, Го Мо-жо, 
Хуан Янь-пей, Пин Чже>нь, Лі 
Вей-хань, Чень Шу-тун, далай- 
лама і Сайфудін.

Головою Верховного народного 
суду обраний Дун Бі-у, генераль
ним прокурором Верховної народ
ної прокуратури —> Чжан Дін- 
чен.

Оголошується, що висунення 
Головою Китайської Народної 
Республіки Мао Цзе-дуном кан
дидатури Чжоу Е-нь-лая на пост 
прем’єра Державної ради зат
верджене зборами.

Ці повідомлення були зустріну
ті тривалими оплесками.

ПЕКІН, 28. (ТАРС). Сьогодні 
відбулось -заключне засідання 
першої сесії Всекитайських збо
рів народних представників пер
шого скликання.

В залі Хуайженьтан виникає

М. 0. Вулганін, А. І. Мікоян, 
М. М. ПІверник і глави урядових 
делегацій Польщі, Корейської На
родно-Демократичної Республіки, 
Румунії, Монгольської Народної 
Республіки, Чехословаччини, 
Угорщини, Німецької Демократич
ної Республіки, Болгарії, Демо
кратичної Республіки В’єтнам, 
Албанії,

Головуючий Лю Шао-ці падає 
слово прем'єрові Державної ради 
Китайської Народної Республіки 
Чжоу Ень-лаю, тепло зустрінуто
му присутніми на урочистому за
сіданні.

Весь зал стоячи, бурхливими, 
тривалими оплесками вітав появу 
на трибуні керівника Радянської 
урядової делегації, першого Сек
ретаря Центрального Комітету 
К11РС і члена Президії Верховної 
Ради СРСР М- С. Хрущова, який 
звернувся до учасників засідання 
з великою вітальною промовою. 
Промова товариша М. С. Хрущова 
не раз переривалася бурхливими 
оплесками.

ПАРАД І СВЯТКОВА ДЕМОНСТРАЦІЯ В ПЕКІНІ
тайського народу, сповненого рі
шимості працювати в. ім’я нових 
перемог, в ім’я будівництва соціа
лізму в Китаї, під знаком згурто
ваності трудящих мас навколо 
Комуністичної партії Китаю і на
родного уряду. Святковий похід 
трудящих Пекіна був могутньою 

бурхлива овація, коли за столом 
президії з’являються Голова Ки
тайської Народної Республіки 
Мао Цзе-дун, Голова Постійного 
комітету Всекитайських зборів 
народних представників Лю Шао- 
ці, Прем’єр -Державної ради Чжоу 
Ень-лай та іпіші керівники КНР.

Відкриваючи сьогоднішнє засі
дання, Мао Цзе-дун надає слово 
Чжоу Ень-лаю для оголошення 
пропозиції про склад уряду. Де
путати бурхливими, тривалими 
оплесками схвалюють запропоно
ваний Чжоу Ень-лаєм склад Дер
жавної ради. Список приймається 
одностайно. За цим рішенням се
сії Всекитайських зборів народ
них представників, затвердже
ний уряд КНР у такому складі:

Заступники прем’єра — Чень 
Юнь, Лінь Бяо, Пин Де-х'уай, Ден 
Сяо-пін, Ден Цзи-хуей, Хе Луп, 
Чень І, Уланьфу, Лі Фу-чунь, Лі 
Сянь-нянь.

Міністри: внутрішніх оправ— 
Сє Цзюе-цзай, закордонних справ 
—‘Чжоу Ень-лай, оборони—Пин 
Де-хуай, громадської безпеки— 
Ло Жуй-фн, юстиції—Ші Лян, 
контролю—Нянь Ін; голова дер
жавного планового комітету—Лі 
Фу-чунь, голова комітету націо
нального будівництва Бо І-бо; 
міністри: фінансів—Лі Сянь- 
нянь, продовольства—Чжан Най- 
ці, торгівлі — Цзен Шань, зов
нішньої торгівлі—6 Цзі-чжуан, 
важкої промисловості—ІВан Хао- 
шоу, 1-го міністерства машино
будування—Хуан Цзін, 2-го мі
ністерства машинобудування 
Чжао Ер-лу; паливної промис
ловості—Чень Юй, геології — 
Лі Си-гуан, будівництва—Лю 
Сю-фи'Н, текстильної промисло
вості—Цзян Гуан-най, легкої 
промисловості—Цзя То-фу, міс
цевої промисловості—Ша Цянь- 
лі, залізниць—-Тен Дай-юань,

Після виступу М. С. Хрущова 
палкі привітання братніх народів 
народам великого Китаю переда
ли у своїх виступах главп урядо
вих делегацій країн народної де
мократії.

Головуючий Лю ІПао-ці, закри
ваючи урочисте засідання, при
свячене п’ятим роковинам прого
лошення Китайської - Народної 
Республіки, дякує тим, що висту
пили, за теплі слова привітання 
і натхнення.

Делегати, гості і всі присутні 
в єдиному пориві встають і влаш
товують гарячу, довго нестихаю- 
чу овацію на честь успіхів, до
сягнутих Китайською Народною 
Республікою за минуле п'ятиріч
чя, на честь Комуністичної пар
тії Китаю, на честь керівників 
.Китайської держави і народного 
вождя Мао Цзе-дуна.

Урочисто й могутньо звучить в 
залі музика пісні «Москва-Пекін» 
—пісні дружби китайського і ра
дянського народів.

(ТАїРС).

демонстрацією непохитної ріши* 
іцості китайського народу визво
лити споконвічну китайську те
риторію — острів Тайвань і боро
тися за зміцнення миру к Азії і 
в усьому світі.

(ТАРО.

комунікацій — Чжан Бо-цзюнь, 
пошт і телеграфу—)Чжу Сюе- 
фаиь, сільського господарства — 
Ляо Лу-янь, лісового господар
ства — Лян Сі, водного госпо
дарства —Фу Цзо-'і, праці—|Ма 
Вень-жуй, культури — Шень 
Янь-біп, вищої освіти—Ян Сю- 
фин, освіти—(Чжан Сі-жо, охо
рони здоров’я—Лі Де-цюань; го
лова Комітету по фізичній куль
турі і Ьпорту—Хе Луп, голова 
Комітету в справах національ
ностей—Уланьфу, голова Комі
сії в справах китайців, які про
живають за кордоном,—Хе Сяй
ній, начальником секретаріату 
Державної ради затверджений Сі 
Чжуй-сюнь.

Потім сесія затверджує запро
понований Головою Китайської 
Народної Республіки Мао Цзе- 
дуном список Державного комі
тету оборони в складі 15 заступ
ників голови комітету і 81 члена 
(згідно з Конституцією КНР, Го
ловою Державного комітету обо
рони є Голова КНР).

Крім того, сесія Всекитай
ських зборів народних представ
ників затвердила склад комісії в 
справах національностей під го
ловуванням Лю Го-піна, комісію 
законодавчих передбачень на чо
лі з головою Чжан Су і бюджет
ну комісію, головою якої за
тверджений Лю Лань-тао.

Бурхливими оплесками зустрі
чають депутати слова Голови 
Китайської Народної Республіки 
Мао Цзе-дуна про те, що перша 
сесія Всекитайських зборів на
родних представників Китай
ської Народної Республіки пер- ■ 

5 його скликання успішно завер
шила виконання завдань, які 
стояли перед нею. Мао Цзе-дун 
говорить, що порядок денний се
сії Всекитайських зборів народ
них представників вичерпаний, і 
оголопіує сесію закритою.

Велике свято 
китайського народу 

600-мільйоиниЙ китайський на
род урочисто відзначає славні 
роковини проголошення Китай
ської Народної Республіки. Здо
бувши під проводом комуністич
ної партії і вождя Мао Цзе-дуна 
історичну перемогу в революцій
ній боротьбі, народ Китаю вир
вався з кайданів гноблення та 
поневолення і став на шлях 
соціалізму. Досвід Китаю є за
палюючим прикладом для всіх 
народів колоніального сходу.

Справді разюче піднесення еко
номіки народного Китаю досягну
те при братерській допомозі Ра
дянського Союзу.

Промисловість, основу якої 
становлять державні (соціалістич
ні) підприємства, за роки народ
ної влади виросла в таких розмі
рах: виробництво електроенергії 
—в 2,5 раза, видобуток вугілля— 
в 2,6 раза, виплавка чавуну — в 
12,4 раза, сталі — в 13,7 раза 
і т. д.

Таких же видатних успіхів до
сягнуто в сільському господар
стві, де в результаті ліквідації кла
су поміщиків селяни одержали 
47 мільйонів гектарів землі, яку 
раніше вони арендували на ка
бальних умовах. Чекають, що в 
цьому році, порівняно з 1949 ро
ком, валовий урожай зернових 
збільшиться в півтора раза. а ба
вовни—в 2,8 раза.

В сільському господарстві пос
тупово проводяться соціалістичні 
перетворення. Шириться рух се
лян за трудову взаємодопомогу. 
В країні 60 процентів усіх селян
ських господарств охоплені брига
дами трудової взаємодопомоги і 
виробничими ко оп е р а тип а м и.

Успіхи у відбудові і розвитку 
економіки, доведеної чанкайшіст- 
ською клікбю до цілковитого роз
валу, дали можливість китай
ському народові в минулому ро
ці приступити до здійснення пер
шого п’ятирічного плану соціа
лістичної індустріалізації країни.

За минулі п’ять років незмірно 
зріс міжнародний авторитет КНР. 
Всупереч прагненню американ
ських імперіалістів ізолювати Ки
тай від решти світу, 25 країн з 
населенням у мільярд чоловік під
тримують тепер з кі 1Р диплома
тичні ВІІДНОСИНИ.

Китайський народ своє велике 
свято відзначає в обстановці ве
личезного трудового і політично
го піднесення. В країні щойно за
кінчилась історична сесія Всеки
тайських зборів народних пред
ставників, яка прийняла Консти
туцію КНР, що закріпила заво
ювання народу.

Глава урядової делегації Ра
дянського Союзу, що прибула в 
Пекін на святкування п’ятих ро
ковин КНР, М. С. Хрущов у сво
єму виступі сказав: «Миролюбні 
народи всіх країн бачать в неру
шимій дружбі двох великих дер
жав—Радянського Союзу і Ки
тайської Народної Республіки мо
гутній оплот миру, велику і не- 
іперсбоїрну силу, яка робить все

Таллін. На околиці столиці відбулись змагання на першість 
країни з велосипедного спорту на шосе. Загальну командну першість 
завоювали гонщики першої команди Москви.

На знімку: спортсмени на трасі. Пресклішс ТАРС.

Закінчення XI міжнародної шахової олімпіади в Амстердамі
25 вересня в Амстердамі за

кінчилася XI міжнародна шахо
ва олімпіада.

Перше місце в турнірній та
блиці зайняла команда СРСР— 

зростаючий вплив на розв’язання 
всіх міжнародних проблем в ін
тересах всього людства, в інтере
сах зміцнення миру в усьому 
світі».

Ці слова виражають думки 
всіх ліодей доброї волі, які 
справедливо бачать у дружбі 
СРСР і Китаю один з основних 
устоїв миру на землі.

Німецький народ проти планів 
озброєння 

Західної Німеччини
Як відомо, намагання амери

канських правлячих кіл відроди
ти в Західній Німеччині гітлерів
ську воєнну машину під ф.іагом 
«європейського оборонного спів
товариства», — зірвалися. Фран
цузький парламент відмовився 
затвердити підпис уряду, постав
лений під договором про ство
рення цього співтовариства. їм 
зв'язку з провалом «європейсько
го оборонного співтовариства», 
висунутий ряд нових планів пере
озброєння Західної Німеччини, 
обговоренню яких присвячена 
скликана в Лондоні нарада мі
ністрів закордонних справ дев’я
ти країн (США, Англії, Франції, 
Західної Німеччини, Італії, Бель
гії, Голландії, Люксембургу і Ка
нади). Хоч між учасниками нара
ди існують серйозні незгоди, про
те всі вони стоять за озброєння 
Західної Німеччини. Цього особ
ливо завзято вимагає боннський 
канцлер Аденауер, який виконує 
волю своїх американських хазяїв.

Але навіть буржуазний лон
донський журнал «Економіст» по
переджає, що прихильникам оз
броєння Західної Німеччини не
обхідно зважати на громадську 
думку своїх країн. Попередження 
це цілком резонне, бо народи сві
ту виступають проти відтворен
ня гітлерівської армії. Рішуче 
осуджує такого роду плани і сам 
німецький народ, який, виключаю
чи купку фінансових верховодів, 
тісно зв’язаних з американськими 
монополіями, не бажає нових во
єнних авантюр, для яких хоче оз
броюватись Аденауер. Керівник за
хіднонімецької буржуазної «віль
ної демократичної партії» Делер у 
своїх публічних виступах поставив 
вимогу, щоб уряд Аденауера пере-, 
став носитися з планами озброєння, 
бо це віддаляє «годину возз’єд
нання» Німеччини.

Ще рішучіше осудив ці плани оз
броєння з’їзд Союзу німців, що бо
рються за єдність, мир і свободу, 
який відбувся в Західній Німеччи
ні, незважаючи на заборону бон
нських властен. Голова Союзу 
Вільгельм'Ельфест з трибуни з’їз
ду заявив, що політиці мілітариза
ції Західної Німеччини повинен- 
бути покладений край. Німеччи
на, сказав він, потребує політики 
угоди І МИрУ

Німецький народ дедалі рішучі
ше виступає проти відродження 
гітлерівської армії в Західній Ні
меччині.

І. АРТЕМОВ.

34 очка. На другому місці Ар- 
гентіна — 27 очок, на третьому 
—Югославія — 26,5 очка._______

Редактор В. МАЛЕНКО.
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Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

СТАЛІНСЬКИЙ
1РАПОР

ОРГАН ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО МІСЬККОМУ ТА РАЙКОМУ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ, МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД 

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

№ 120 (4015) Середа, 6 жовтня 1954 р.

З перших днів усувати недоліки 
в політичному навчанні

- 1 жовтня розпочався но-
,^ий навчальний рік в систе- 

<чі партійної освіти.
Перший день навчання по

казав, що там, де партійні ор
ганізації заздалегідь готува
лися до нового навчального 

ч^хжу, вдумливо й уважно пі- 
~ дійшли до визначення форми 

навчання кожному комуністу, 
комсомольцю, суворо дотри
муючись принципу добро
вільності, таїм і навчання по- 

#Ллось організовано, при ви- 
• іГ5ній активності слухачів.

У визначений час всі слу
хачі гуртка по вивченню ко
роткого курсу історії КПРС 
при партійній організації Се- 
менівської брикетної фабриі- 
ки зібралися на заняття. 
Після короткої організацій
ної бесіди пропагандист тов. 
Самохотін приступив до ви
кладення теми «П’ятдесят ро
ків Комуністичної партії Ра
дянського Союзу (1903 — 
1953)». Він живо, на пере
конливих фактах показав 
піввіковий ■ шлях героїчної 
боротьби, тяжких випробу
вань і всесівітньоісторичних 
перемог, які здобула паша 
Комуністична партія під ке
рівництвом великих вождів 
трудящих всього світу 
В. І. Леніна і й. В. Сталіна. 
В своїй бесіді т. Самохотін 
використав місцевий матері
ал, пов’язуючи його з зав
даннями колективу брикетии- 
п**,. Перше заняття виклика
ло жвавий інтерес у слуха
чів.

Організовано ровпочали- 
\ся заняття в політшколах 

при партійних організаціях 
колгоспів «Заповіт Леніна» 
(пропагандист т. Сухииа), 
ім. Рози Люксембург (пропа
гандист т. Вакало) та інших.

Проте керівники ряду пар
тійних організацій бевиіідпо- 

Айгрльно поставилися до під- 
-іаЛОвіки навчання в сітці пар
тійної освіти. З 66 гуртків 
і політшкіл, які створені ІВ 
партійних організаціях міста, 
в перший день заняття були 
зірвані в 14.

Виключно безвідповідаль
но поставилося до організа
ції політичного навчання ко
муністів бюро партійної ор
ганізації Байдаїківського вуг

Житлове будівництво в
У нових зернових радгоспах, 

організованих в нинішньому році 
на цілинних і перелогових землях 
Казахстану, широко розгорнулося 
житлове будівництво. У селищах 
нових господарств вже здано в 
експлуатацію близько 150 тисяч 
квадратних метрів жилої площі. 
Заселені 1.570 збірних будинків.

Рік видання ХХУі-й

Ціна 15 коп.

лерозрізу. Тут в усіх гуртках 
в перший день навчання 
заняття були1 зірвані. Секре
тар паїрторганіїзації т. Мищен- 
ко не зробив для себе належ
них ВИСНОВКІВ з рішення пле
нуму міськкому КП України, 
де вказувалося на недоліки в 
підготовці до нового навчаль
ного року в цій партійній ор
ганізації, став на шлях ігно
рування рішення вищестоя
щих організацій.

В парторганіізації Семе- 
нівського вуглерозрізу через 
те, що значна частина слу
хачів і пропагандисти тт. Су- 
коватий 1 Петіроченко не з'я
вились, заняття в гуртках по 
вивченню історії КПРС не 
були проведені.

При низькому відвідуван
ні слухачами почали роботу 
гуртки й політшколи шахти 
№ 2-3, автотранспортної
контори та інші.

Підвищення якості полі
тичного навчання залежить 
від пропагандистів. Вони по
винні забезпечити високу 
ідейність і, організованість 
кожного заняття. Але подеку
ди заняття були зірвані з ви
ни самих пропагандистів. Так, 
пропагандистом гуртка по 
вивченню історії партії при 
партійній організації елек
тростанції було призначено 
комуніста т. Краївцова. До ви
конання партійного доручен
ня він поставився безвідпові
дально і з його вини заняття 
було зірвано.

В партійній організації 
колгоспу ім. Калініна пропа
гандистом гуртка було приз
начено секретаря парторга- 
ніізації т. Руденна, але він 1 
жовтня поїхав до міста по 
особистих справах і на за
няття не з’явився. Слухачі, 
прождавши 2 години, змуше
ні були розійтись.

Зараз перед партійними 
організаціями, міським і ра
йонним відділами пропаганди 
і агітації стоять невідкладні 
завдання — з перших днів 
рішуче усунути недоліки в 
політичному навчанні. Не
обхідно добитись того, щоб 
в кожному гуртку, ПОЛІІТШКОЛІІ 
заняття проводились органі
зовано і на високому ід ейно- 
теоретичному рівні.

нових зернорадгоспах
Закінчується складання ще 200 та
ких будинків.

Крім того, в нових зернорадгос
пах республіки споруджуються 
911 індивідуальних жилих будин
ків на довгострокові позички, ви
дані механізаторам і спеціалістам 
сільського господарства державою.

(РАТАУ).

Ленінградський завод худож
нього скла створив вазу „Друж
ба11. Вона виготовлена за ескіза
ми художників А. Липської і 
Б. Смирнової і виражає ідею не
рушимої дружби двох великих 
народів Радянського Союзу і Ки
тайської Народної Республіки.

На знімку: співавтор ескіза ва
зи Б. Смирнова і начальник цеху 
обробки скла А. Герасимов біля 
вази „Дружба".

Прескліше ТАРС.

Нові машини механіка 
Івана Крота

Механік Дніпропетровського бу
дівельно-монтажного тресту ТОїВ. 
Крот сконструював машину для 
маханізованого шпаклювання стін і 
підлог, яка заміняє працю 20 ро
бітників. Машина складається з 
компресора, бачка для шпаклю
вальної маси і розпилювача. Но
вою машиною малярі тт. Чечель- 
ницький і Демченко за неповний 
робочий день прошпаклювали по
над 400 квадратних метрів площі.

На будівельних площадках трес
ту застосовуються також механіч
на піч для сушіння крейди, меха
нізм для пофарбування фасадів 
багатоповерхових будинків, ма
шина для фігурного різання тов
стого скла конструкції т. Крота.

За десять років роботи в систе
мі тресту т. Крот сконструював 
понад 60 механізмів та інших прис
троїв. Економічний ефект від їх за
стосування становить понад міль
йон карбованців.

У районі освоєння 
цілинних земель

Зростає випуск машин і устат
кування для нових зернових рад
госпів, створених у районах осво
єння цілинних і перелогових зе
мель.

На просторах Казахстану ціли
ну піднімають потужними п'яти
корпусними плугами. Зчіпки для 
них почав виготовляти Москов
ський механічний завод. Підпри
ємство вже відвантажило в Кок
четавську, Акмолінську і Кустанай
ську області понад тисячу зчіпок. 
Близько 400 пересувних електро
станцій поставив новим господар
ствам Саратовський механічний 
завод. Зараз у радгоспах працює 
понад 400 високопродуктивних ма
шин — зернометів - зернонаван- 
тажувачів «ЗП-40», виробництво 
яких було освоєно в цьому році 
Уральським і Зерноградським ме
ханічними заводами .

На Всесоюзній сільськогосподарській виставці 

„Приїздіть жити в наші краї!“
В одному з залів виставки 21 

вересня відбулася зустріч екскур- 
сантіїв-далекосхідників з кол
госпниками України.

У своїх виступах колгоспники 
Амурської і Читинської областей, 
Хабаровського і Приморського 

ч країв, які в різний час пересели
лися в тутешні місця, розповіда
ли про своє життя, про багатю
щі перспективи розвитку всіх 
галузей сільського господарства 
Далекого Сходу.

На честь 37 роковин 
Великого Жовтня

Третій
гідротурбогенератор 
Камської ,ЬГЕС дав 

промисловий струм
29 вересня, на дев’ять діб ра

ніше строку, зданий в експлуа- 
| тацію третій гідротурбогенера- 

|| тор Камської ГЕС. Тепер про- 
|| мисловий струм надходить в 

сітку Молотовенерго вже від 
трьох машин. Будівники зо
бов’язались поставити під на
вантаження четвертий агрегат 

І ГЕС також достроково, до ЗІ 
жовтня.

100 ТИСЯЧ
| дизельних тракторів

29 вересня з головного кон- 
| вейєра Харківського тракторно

го заводу зійшов 100-тисячпий 
числом дизельний Трактор «ДТ- 
54».

На заводі відбувся багато
людний мітинг, присвячений 
цій знаменній події.

Останній статор— 
готовий

Колектив Харківського тур
бінного заводу імені Кірова в 
переджовтневому соціалістич
ному змаганні добився нового 
успіху, на місяць раніше стро
ку закінчено виготовлення 
шостого, останнього статора 
для турбіни Каховської ГЕС.

Надпланові тканини
3 початку року текстильники 

Ташкентського комбінату імені 
Сталіна виготовили понад завдан
ня один мільйон 417 тисяч метрів 
тканин, майже 200 тисяч мотків 
ниток і 167 тисяч мотків штапель
ного муліне. Вся надпланова про
дукція вироблена із зекономле
ної сировини і півфабрикатів.

Дрогобич. Колектив першого 
нафтоперегінного заводу, змага
ючись за дострокове виконання 
річного плану, до 10 вересня за
вершив 10-місячну програму.

На знімку: підготовка до від
правки чергового ешелону з 
пальним. Прескліше РАТАУ.

—На Далекий Схід,—говорить 
т. Білан, садовод колгоспу імені 
Сталіна, Хорольського району, 
Приморського, краю,—я пересе
лився з України в 1940 році. На 
наших землях достигають яблука, 
сливи, виноград. Колгосп має 
тисячу голів великої рогатої ху
доби, пасіку на 500 вуликів. Жи
вемо багато. Особисто я купив у 
цьому році легкову автомашину.

Директор Євгеньєвської МТС 
Приморського краю П. Клюєв по

Татарська АРСР. В селищах 
нафтовиків у цьому році відкри
лось декілька музичних шкіл. 
Для навчання дітей приїхали мо
лоді педагоги, які закінчили Ка
занську державну консерваторію 
і музичне училище.

На знімку: в дитячій музичній 
школі селища нафтовиків Ак-Буа. 
Урок веде молодий педагог Л. Н. 
Белялова.

Фото Б. М'ясникова. 
Прескліше ТАРС.

Турбогенератори з водневим 
охолодженням

На Харківському заводі тепло
возного електроустаткування закін
чена обмотка ротора турбогенера
тора потужністю в 25 тисяч кіло
ват з водневим охолодженням. Це 
підвищує коефіцієнт корисної дії 
агрегату на 20 процентів, в кіль
ка раз збільшується кількість ізо
ляційних матеріалів і обмотки.

При виготовленні генераторів з 
водневим охолодженням конструк
тори заводу з ученим и-енергетика- 
ми розв'язали важливу технічну 
проблему. Вони створили спеціаль
ні підшипники, що повністю запо
бігають проникненню водню з 
машин в навколишню атмосферу.

До кінця року буде виготовлено 
кілька таких турбогенераторів. Те
пер колектив підприємства готує
ться до виробництва унікального 
агрегату в 150 тисяч кіловат.

Нові бібліотеки в селах
У селі Федорівна, Ново-Водо- 

лазького району, Харківської об
ласті, відкрилась нова бібліотека. 
Книжковий фонд її становить кіль
ка тисяч томів. У цьому році нові 
бібліотеки відкрилися в шестиде- 
сяти селах Банківського, Красно- 
градського та інших районів. До 
кінця року почнуть працювати ще 
50 нових сільськогосподарських 
бібліотек.

Відпочинок машинобудівників
,50 тисяч робітників і службов

ців автомобільних, верстатобудів
них і приладобудівних підпри
ємств країни побували в цьому ро
ці у санаторіях і будинках відпо
чинку. Більшість їх одержала піль
гові путівки.

Добре провели літо діти маши-. 
нобудівників. Близько ста тисяч 
школярів жили в піонерських та
борах.

(РАТАУ),

відомив, що всі обслужувані ці
єю МТС колгоспи є мільйонерами. 
Заробіток кращих механізаторів 
досягає ЗО тисяч карбованців за 
рік. Але через недостачу тракто
ристів тракторний парк працює 
в одну зміну.

Далекосхідники — учасники 
зустрічі звернулися з закликом 
до колгоспників і механізаторів 
переселятися на багаті землі Да
лекого Сходу.

(РАТАУ).
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Лекції „Про
Цими днями для трудящих в 

клубах селища Октябрського, 11 
дистанції служби кол'ії, гудзико
вої фабрики іта на інших підпри
ємствах міста членом Товариства 
для поширення політичних і нау
кових знань т- Нікітенко була 
прочитана лекція про походження 
життя на землі.

На початку лекції т. Нікітен
ко розповіла про те, що людина 
ще в незапам'ятні часи прагнула 
зрозуміти суть життя. Навколо 
цього питання йшла і йде напру
жена боротьба між наукою і релі
гією, між матеріалізмом і ідеаліз
мом.

Релігія стверджує, що все жи
ве на землі створено надприрод
ною силою—богом. Люди старо
давніх часів не могли нічого про
тиставити цим релітійнил погля
дам, легендам і приймали їх на мі
ру. Це було вигідно експлуата
торським класам, бо релігія 
стверджує, що все в світі знахо
диться без змін і трудящим не 
треба й намагатися замінити існу
ючий уклад іншим. Церква жор
стоко переслідувала і страчувала 
передових вчених, які спростову
вали догмати церкви.Так, на кост
рі буїв спалений вчений Джордано 
Бруно, зазнавали переслідувань 
церкви І’алілей, Коперінік та ін
ші вчені.

І нині американські імперіа
лісти і імперіалісти інших кра
їн насаджують серед трудящих 
релігію і мракобісся.

Релігії протистоїть наше атеїс
тичне вчення.

Потім лектор розповіла про не
вірні погляди релігії і ідеалістів, 
які стверджують, що живі орга- 
нізми можуть іне тільки народжу
ватись від собі подібних,а й рап
тово виникати в готовому вигляді.

За біблією, бот виліпив з гли
ни людину і вдунув у неї душу. 
Це невірне тлумачення виникло 
в результаті нерозуміння явищ 
природи. Стародавні люди ство
рювали казки про раптове зарод
ження комах, риб, тварин і т. д. 
Ці казки і були прийняті христи
янством,

Наука вченням Дарвіїна, Тімі- 
рязєва, Мечнікоіва і інших дове
ла, що тварини і рослини, які 
оточують нас, виникли на землі

Наука і
'Наукові і релігійні погляди на 

Всесвіт, на розвиток природи і 
суспільства непримиренно ворожі 
один одному. Вони пояснюють 
явища природи і суспільного 
життя з протилежних позицій.

Спираючись на практику, на
ука вивчає об’єктивний світ і за
кони його розвитку, обгрунтовує 
і правильно пояснює причини 
тих чи інших явищ. Релігія ж 
віддає перевагу вірі перед знан
нями, прищеплює уявлення про 
вічність божественних установ
лень, про незмінність світу.

Наука виникла в стародавні 
часи у боротьбі людини з приро
дою. В процесі трудової діяльнос
ті людийа почала спостерігати і 
узагальнювати явища природи, 
навчилася добувати вогонь, вип
лавляти метал, виготовляти різ
ні знаряддя праці. Розвиток про
дуктивних сил і набутий вироб
ничий досвід зміцнювали позиції

походження життя на землі"
протягом багатьох тисячоліть 
шляхом розвитку найпростіших 
організмів.

Спочатку виникли найпростіші 
органічні речовини—вуглеводи і 
його похідні, потім білки—'Най
більш складна' форма органічних 
сполучень, білкові тіла, які мог
ли проводити обмін. А це вже 
життя. Далі йдуть етапи розвит
ку живої матерії: виникнення 
клітини, поява багатоклітинних 
організмів, виникнення мислення.

В складі земного шару була ве
лика кількість сполучень вуглецю 
з металом, які відомі під назвою 
карбідів. Останні при сполученні 
з водою дають органічні речови
ни- 3 появою живих істот ор
ганічні речовини стали виникати 
і через них.

Радянська наука шляхом дослі
дів довела, що й тепер деяка час
тина органічних речовин на 
землі виникає через сполучен
ня карбідів з водою.

Спостереження радянських вче
них, нова теорія утворення пла
нет і Землі, розроблена академі
ком 0. 10. Шмідтом, доводять, що 
вже в період зародження нашої 
планети з газопилової матерії до 
її складу -ввійшли найпростіші 
вуглеводи і вода. Це сприяло 
утворенню первинних органічних 
речовин. Вони розчинялися в во
ді океанів і морів, входили до 
складу вологої атмосфери. З цьо
го матеріалу природа створила 
тіла всіх живих організмів. Вони, 
всі без винятку в основному побу
довані з білкових речовин.

Сучасна наука встановила, що 
молекули всіх білків складають
ся з амінокислот, яві мають в со
бі азот. Властивість білка зале
жить від різної кількості аміно
кислот в його складі. В тілі лю
дини, наприклад, є тисячі різ
номанітних білків.

Досліди професора С- Е. Брес- 
леїра (Ленінград) довели, що в 
природних умовах на землі міль
йони років тому були всі МОЖЛИ
ВОСТІ для виникнення білків.

Лектор розповідає про суть об
міну речовин, без чого немисли
мо зрозуміти виникнення най
простіших форм життя. Всяке 
живе тіло володіє обміном речо

релігія—непримиренні
людини у боротьбі з природою. 
Розкриваючи суть її явищ, нау
ка озброювала людину знаннями 
для трудової діяльності.

Релігія також виникла в старо
давні часи, ‘ ще в докласовому 
суспільстві, коли людина не вмі
ла пояснювати явищ природи. 
Грізні її сили — грім і блискав
ка, поводі, урагани і багато ін
ших явищ — були незрозумілі 
людині, вражали її уявлення, ви
кликали у неї страх. Не вміючи 
осмислити і пояснити явищ при
роди, людина наділяла їх незви
чайними властивостями, обожест- 
вляла природу.

Коли виникло класове сус
пільство, релігія стала ідейною 
зброєю пануючих класів. Всяка 
релігія освячує експлуататор
ський лад, як «встановлений бо
гом» і тому ніби вічний і непо
рушний. Але історія довела, що 
цей лад не вічний, що трудящі 

вин: засвоєнням (асиміляція) і 
розпадом (дисиміляція). Для того, 
щоб жити, живі тіла потребують 
зв’язку з навколишнім середо
вищем.

В обміні речовин велику роль 
відіграють білки. Органічне спо
лучення протоплазми змінюється в 
процесі обміну в залежності від 
хімічних особливостей сполучен
ня і від діяльності ферментів — 
складних білкових речовин, які 
прискорюють реакцію.

На певній ступені розвитку 
матерії виникло життя на нашій 
планеті, виникли найпростіші жи
ві істоти. Проходили віки, тися
чоліття, удосконалювалася будова 
живих організмів. Частина з них в 
процесі природного відбору ви
робляла здатність вбирати вугле
кислоту, воду, енергію сонця і за 
їх рахунок, розкладаючи вугле
кислоту, будувати в своєму тілі 
органічні речовини. Так виникли 
рослини.

Інші частини живих організмів 
стали харчуватися водоростями. 
Так виникли тварини. І ті і інші 
були одноклітинними. 'Протягом 
часу вони ускладнялися, удоско
налювалися. Виникали багатоклі
тинні організми. Через сотні 
мільйоні® років в морях і океа
нах з’явилися 'МОЛЮСКИ, медузи, 
морські черв’яки. Далі тварини і 
рослини починають заселяти 
землю, виникають дерева, па- 
поротники, земноводні тварини, 
плазуни, птахи і ссавці. В чет
вертинному періоді нашої ери 
з’являється людина і ті тварини і 
рослини, які існують на землі за
раз- Так проходив природно-істо
ричний процес виникнення жит
тя на земліі.

Отже, заключає лектор, наука 
твердо встановила, що все живе 
виникає із неживого в силу при
родних причин тривалого роз
витку матерії. І надприродним 
силам і релігії тут немає місця.

Лекція викликала великий ін
терес і численні запитання слу
хачів.

І. ЖИСЛ1Н, 
відповідальний секретар То
вариства для поширення по
літичних і наукових знань.

можуть звільнитись від гноблен
ня експлуататорських класів. Це 
підтверджує досвід Радянського 
Союзу і країн народної демокра
тії, де знищений експлуататор
ський лад, де трудящі будують 
‘вільне щасливе життя без капі
талістів і поміщиків.

Саме в тому і полягає реакцій
ність релігії, що вона паралізує 
волю трудящих до боротьби за 
своє соціальне визволення, за 
знищення експлуатації людини 
людиною, підриває у них віру в 
свої власні сили. Обіцяючи тру
дящим «загробне життя», релігія 
тим самим відвертає їх від бо
ротьби проти гнобителів, за своє 
справжнє щастя на землі.

Сучасна імперіалістична реак
ція на чолі з правлячими колами 
США, проводячи політику підго
товки нової війни, пограбування 
колоніальних і залежних народів, 
розпалювання національної во

Москва. В технічному училищі № 9 почались учбові заняття.
На знімку: майстер технічного училища 1. В. Архипов зна

йомить учнів з токарним верстатом.
Фото В. Кунова. Прескліше ТАРС.

Про деякі недоліки в роботі *■ 
шкільних парторганізацій

Закінчилися звітно - виборні 
збори в первинних партоірганіза- 
ціях шкіл міста. Вони показали, 
що партортанізації стали приді
ляти більше уваги поліпшенню 
навчально-виховного процесу.

Парторігаїнізація середньої шко
ли № 1 (секретар т. ОліфеН'Ко) 
часто обговорювала питання ро
боти окремих вчителів, цікави
лась успішністю І дисципліною 
учнів. Це сприяло поліпшенню 
навчально-виховного процесу.

Проте в діяльності парторгані- 
зацій шкіл були викриті і недо
ліки. Так, секретар парторгані- 
зації середньої школи № 15 тов. 
Воробйоїва, як виявилося, мало 
приділяла уваги роботі комсо
мольської організації, не здійсню
вала контролю за виконанням 
планів роботи і рішень партійних 
зборів. Не цікавилася вона і тим, 
як виконується закон про всео
буч, в результаті 5 учнів в цьо
му навчальному році не відвіду
ють школу. Деякі школярі пору
шують дисципліну. Та секретаря 
паїріторганізації такий стан мало 
цікавить. Вона не встановила 
тісного зв’язку з батьками, з 
партійними і профспілковими 
організаціями тих підприємств і 
установ міста, де вони працю
ють, і не вжила заходів до поси
лення виховної роботи.

Комуністи середньої шкоди 
.V: 2 піддали гострій критиці 
відділ народної освіти за неза

рожнечі, для «ідеологічної оброб
ки» мас широко використовує 
релігію. Особливо активно слу
жить інтересам американського 
імперіалізму римсько-католицька 
церква.

Всяка релігія поділяє світ на 
два начала — матеріальне і ду
ховне. Матеріальний світ є нібито 
тимчасовий, минущий, вторин
ний, а світ духовний — вічний, 
первинний. Духовний світ в уяв
ленні релігійних людей населе
ний богами, ангелами, чортами, 
які нібито впливають на природу 
і життя людей. Теоретичною ос
новою релігії завжди була ідеа
лістична реакційна філософія. 
Ідеалісти, так само як і церков
ники, твердять, ніби оточуючий 
нас світ, як і сама людина, ство
рений духом — ботом.

Викриваючи ідеалістичні і ре
лігійні твердження як антинауко
ві і реакційні, марксистсько-ле
нінська матеріалістична філо
софія виходить з того, що в осно
ві буття лежить матерія. Ще ста

довільне комплектування школи 
кадрами вчителів. Через це » 
школі Л» 2 викладачі математи
ки 3 рази змінювалися, а у ве
чірній школі аж 4 рази. Внас
лідок успішність з математики 
в цих школах низька.

В школі № 2 не приділялАя 
увага трудовому вихованню у'ч- 
нів, пришкільні ділянки заросли 
бур’янами, бо вчитель комуніст 
т. Титаренко не організував уч
нів на обробіток ділянки.

Як показали збори, секретарі 
парторганізацій не вникали гли
боко в зміст навчально-виховно
го процесу в школах, не вивчали 
роботи кожного вчителя, не по
ширювали досвіду кращих.

Нерідко виховна робота серед 
учнів 8—10 класів зводилась до 
читки доповідей, присвячених 
урочистим датам.

Комуністи парторганізацій 
шкіл піддали гострій критиці 
міський відділ народної освіти 
за те, що його працівники приді
ляють основну увагу документа
ції, мало подають конкрет
ної, практичної допомоги вчите
лям, не аналізують їх роботи.

На зборах також критикува
лись працівники оргінструктоір- 
ського відділу міськкому партії 
за неїзадоівільне керівництіво^ро- 
ботою парторганізацій шкіл.

І. НАТАЛЬЧЕНКО, 
інструктор МК КП України. а

родавній грецький філософ Гера1 
кліт говорив, що світ, єдиний у 
всьому, не створений ніким з бо
гів і ніким з людей. Об’єктивний 
матеріальний світ розвивається 
•на основі своїх внутрішніх зако
нів І ДЛЯ СВОГО розвитку не 
требує ніяких «божествем*ци 
сил».

Релігія перекручує дійсність, 
закликає тільки вірити у неісну
ючого бога, заперечує можливість 
пізнання світу людиною. Церков
ники твердять, що людина цілком 
підкорена волі бога, що «шляхи 
господні невідомі» і про них ні
чого не можна знати, людина 
безсила проти «божої волі». Нау
ка спростовує це реакційне тверд
ження. Практична діяльність лю
дини, історія людського суспіль
ства доводять, що людина може 
пізнавати і правильно пізнає за
кони і явища природи. Нема у 
світі речей, що не пізнаються, а 
є тільки речі ще не пізнані, але 
які у дальшому будуть безумов
но пізнані. Наукові відкриття і
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Почесні завдання сільської молоді
Знову, як торік, на ірудоірсмонт- 

ному заводі повторюється одна і 
та ж історія: зволікається підго
товка до зими. Директор заводу 
т. Муконін не надає цьому особ
ливого значення. Мовляв, заходи 
намічені, все останнє встигнемо 
зробити.

Заходи справді є. Та біда в тому, 
що на підприємстві по суті не 
дбають про перетворення їх в 
життя. Далеко за фактами ходити 
не треба. Під Час дощу крізь дахи 
ливарного, ковальського, інстру
ментального цехів тече вода. До 
ремовту покрівлі не приступали. 
Пояснюють це тим, що нема рубе
ройду, кровельного заліза, смоли 
та ін.

—Трест «Укрвуглемонтаж» не 
забезпечує нас потрібними мате
ріалами, — пояснює начальник 
технічного відділу т. Герасимов,— 
а що ми самі можемо зробити?..

Припустимо, що завод дійсно 
не в силах вирішити такого пи
тання, але ж настелити підлогу 
в механічному і слюсарному це
хах, побілити стіни можна? Мож
на. Тут не потрібна допомога 
тресту, бо кошти для цього від
лущені. Необхідні ініціатива і 
вболівання за діло, а їх якраз і 
невистачає.

Особливу тривогу викликає 
стан парового опалення. Справа в 
тому, що стара паїрокотельня 
зруйнована. Треба зробити новий 
пристрій і встановити другий 
котел, щоб можна було забезпечи
ти опалення всіх цехів. Однак 
керівники заводу тільки тепер 
спохватилися. Вони надсилають 
в різні кінці телеграми з прось
бою прискорити складання про
екту. Коли ж буде готовий про
ект для встановлення котла,—не
відомо.

Значний обсяг робіт провадить 
котельний цех. Як не дивно, роз
міщений він... на майданчику під

Навести порядок на дільниці
На транспортній дільниці Бай- 

дакіївського вуглерозрізу внаслі
док послаблення трудової і вироб
ничої дисципліни збільшилась 
аварійність механізмів. У нас не 
розроблені заходи по безпеці ру
ху, не впорядкований технічний 
розпоряджуївальїний акт станції. 
Досі діє стара місцева інструкція 

відкритим небом. Якщо на цьому 
майданчику можна було влітку 
ефективно працювати, то тепер, 
в дощову негоду, а тим більше 
взимку під час морозів, виник
нуть великі труднощі в роботі. Ди
рекція ж чомусь на це не зважає. 
Вона розмістила в колишньо
му ливарному цеху слюсарний і 
термічний цехи. А про котельний 
забуває.

—(Ми, як пасинки,— з образою 
говорять котельники.—Колектив 
наш прагне підвищувати овій ви
робіток, підносити якість робіт, а 
нам не створюють необхідних 
умов.

З цим не можна не погодитись. 
Погано готуються на заводі до 

зими. Це видно не тільки з того, 
що чимало намічених заходів не 
здійснюється, але й з того, що 
майже нічого не робиться для 
забезпечення трудящих паливом.

На території заводу лежить 200 
тонн брикету. Він псується, од
нак директора т. Муконіна це не 
турбує. Він ніяк не спроможеть
ся вирішити питання, по скіль
ки ж тонн брикету слід видавати 
робітникам.

Нарешті кілька слів про їдаль
ню. В ній є парове опалення. Не 
так давно житлово-комунальна 
контора тресту «Олександріяву- 
гілля» відрізала паротрасу, яка 
йде від житлового будинку до 
їдальні, залишивши її таким чи
ном без опалення. Скільки не 
просять керівників житлово-ко
мунальної контори відновити па
ротрасу, нічого не допомагає.

Питання підготовки до зими не 
можна відкладати на завтра. Но
го треба вирішувати зараз. Це 
повинні зрозуміти керівники 
Олександрійського рудоремонтного 
заводу.

Рейдова бригада газети «Ста
лінський прапор»: 1. ЄВСЮ- 
ТІН, Т. ЗАЇКІН, А. ЛЬВОВ.

і регламент, що визначає рух по
їздів.

Начальник дільниці Лиско пи
ячить, виховної роботи не веде, 
до голосу рядових робітників не 
прислухається.

В. САВВА, 
стрілочник Байдаківського вуг
лерозрізу.

Пленум ЦК К11 України в сво
їй постанові «Про хід підготов
ки до зимівлі худоби в колгоспах 
і радгоспах Української РСР» 
серйозну увагу приділив даль
шому розвитку громадського тва
ринництва. Пленум вказує, що 
швидке піднесення цієї галузі 
сільського господарства має жит
тєво важливе значення для кра
їни і є тепер найбільш невід
кладним завданням партії і дер
жави.

Щоб успішно розвивати даль
ше громадське тваринництво, не
обхідно підібрати і послати на 
ферми кращі колгоспні кадри, 
укомплектувати тваринницькі 
бригади постійними доярками, 
чабанами, телятницями тощо.

Якраз з цим не все гаразд 
і в нашому колгоспі. Наші тва
ринницькі ферми потребують чи
мало енергійних, освічених пра
цівників. Є у нас і люди, які б 
змогли успішно розв’язати це 
завдання. Особливо велику допо
могу можуть подати нам комсо
мольці і молодь. Частина з них 
уже прийшла працювати на фер
ми. 6 комсомольців виявили ба
жання працювати доярками, 
кілька молодих ентузіастів сіли 
за руль трактора. Комсомолки 
тт. Шумська, Безкороівайна, 
Дмитрієва, Самойленко та інші 
самовіддано працюють в колгосп
ному виробництві.

Завершують 
зяблеву оранку

Поряд з іншими невідкладними 
сільськогосподарськими роботами 
в артілі ім. 18 партконференції 
успішно ведеться оранка на зяб.

Механізатори тракторної брига
ди Тіта Крючкова з Олександрій
ської МТС докладають всіх зу
силь, щоб виконати це завдання 
в найкращі строки. З плану 400 
гектарів вони вже виорали 340.

Найкращих показників на 
оранці добивається тракторист 
Іван Мищенко. Щодня він вико
нує завдання на 150 і більше 
процентів. Наслідуючи приклад 
передовика, механізатори бригади 
прагнуть протягом двох-трьох 
днів завершити завдання по оран
ці зябу.

П. ГОЛОВАНЬ.

Проте є ще серед молоді і такі 
товариші, які ухиляються від ро
боти в колгоспі, стороняться її- 
Між тим, як секретар комсомоль
ської організації т. Комлик, так і 
райком комсомолу мало що роб
лять, щоб роз’яснити молоді, яке 
важливе і почесне завдання по
кладається на них. Тільки цим і 
пояснюється той факт, що ком
сомольці Безкоровайиий, Голо- 
сенко, Барахта та. інші досі ніде 
не працюють, перебувають на ут
риманні своїх батьків. Члени 
ВЛКСМ Липовий, Бобров, Те- 
рентьєіва та Нечипоренко прояв
ляють недисциплінованість, поро
чать високе звання комсомоль
ця.

Але повз ці факти проходять у 
нас мимо, не таврують білоручок 
і ледарів, які намагаються зали
шитись в стороні .від вирішення 
важливих народногосподарських 
завдань.

Іноді комсомольська організа
ція робить корисні починання. 
Так, 3 жовтня вирішено було ор
ганізувати недільник по приве
денню в порядок тваринницьких 
приміщень і дворів. Але через 
незадовільну організацію неділь
ника на роботу вийшло лише 4 
комсомольці з 20 і кілька чоло
вік неспілкової молоді. Прав
да, вони подали колгоспу 

Сільгоспартілі Полтавської області широко використовують 
на будівництві тваринницьких приміщень місцеві матеріали. В 
колгоспі «Червона зірка", Хорольського району, в цьому році вже 
виготовлено 22 тисячі штук цементно-піщаної черепиці і 1250 ли
стів шлако-цементного шиферу. Солом'яні покрівлі замінюються 
черепицею й шифером.

На знімку: корівник на 100 голів у колгоспі „Червона зірка", 
перекритий черепицею місцевого виробництва.

Фото П. Кекало. Прескліше РАТАУ.

значну допомогу—(вивезли в по
ле понад 20 тонн гною. Однак 
цей недільник показав і інше— 
те, що наша партійна організа
ція, а також райком комсомолу 
працюють у відриві від комсо
мольців, не тримають тісного 
зв'язку з молоддю і по суті зали
шили її саму на себе.

Не дивно, що частина комсо
мольців взагалі відірвалась від 
життя. Про це свідчить і такий 
факт. У нашому селі кілька чоло
вік в цьому році закінчили серед
ню школу. Дальше вчитись не 
пішли і працювати ніде не ба
жають.

Заіраз колгоспники нашої арті
лі докладають всіх сил, щоб ус
пішно провести зимівлю худоби і 
створити всі необхідні умови для 
дальшого розвитку тваринництва. 
Вони розраховують на те, що всі 
комсомольці, вся молодь села пал
ко відгукнуться на постанову 
Пленуму ЦК КП України і сівоєю 
працею допоможуть успішно ви
рішити поставлені завдання. Не
обхідно, щоб райком ЛКСМУ і йо
го секретар т. Кобилянський біль
ше виявляли турботи про трудо- 
влаштування молоді і допомогли 
їм найти своє місце в трудовому 
житті.

Т. АНДРЕЄВ, 
голова протопопівського колгос
пу ім. Леніна.

винаходи, створення автомобілів, 
літаків, телефону, винайдення 
електрики, радіо, відкриття атом
ної енергії, яка ще до недавньо
го часу була таємницею природи, 
—все це є яскравим свідченням 
.правильного пізнання людиною 
законів розвитку природи.

Наука ставить своїм завдан
ням відкриття законів розвитку 
природи і суспільства. Керуючись 
практикою людей, дослідженням 
природи і суспільства та вивчен
ням законів їх розвитку, вона дає 
правильну, справжню картину 
світу. Наука озброює людей знан
ням законів розвитку природи і 
суспільства і дає їм можливість 
впливати на природу, на хід іс
торії людства, примушувати сили 
природи служити людині. Це до
ведено і перевірено всім ходом 
розвитку людства, розвитком нау
ки і техніки.

Колгоспний лад в нашій країні, 
спираючись на досягнення нау
ки і техніки, забезпечив ра
дянському селянству можливість 

все більш дійової боротьби з при
родою. Практичне застосування 
мічурінської агробіологічної нау
ки і здійснення інших заходів да
ло величезні позитивні результа
ти. Свідомо і планомірно поліпшу
ються сорти зернових і овочевих 
культур, фруктових дерев, ство
рюються нові види рослин, нові 
породи тварин.

Не молитви до бога, яких ви
магають церковники від вірую
чих, а наполеглива праця, впро
вадження досягнень передової 
агрономічної науки і техніки до
помагають вирощувати небачені 
врожаї на колгоспних ланах. Ось 
чому, наприклад, добиваються 
щороку високих врожаїв Герой 
Соціалістичної Праці Марко Ос
тапович Озерний, колгоспний но
ватор лауреат Сталінської премії 
Терентій Семенович Мальцев і ти
сячі інших прославлених колгосп
ників.

Боротьба науки проти релігії, 
передових прогресивних, матеріа
лістичних ідей і теорій проти від

сталих, реакційних, антинауко
вих ідей і теорій триває протягом 
всієї історії людського суспіль
ства. Історії відомі численні факти 
переслідування науки з боку 
церкви. Такі вчені, як Копернік, 
Джордано Бруно, Галілей і бага
то інших, що відкривали таємни
ці природи, зазнавали найжорсто- 
кііпих переслідувань з боку церк
ви. Великі російські вчені 
М. В. Ломоноеов, Д. І. Менделєєв, 
І. М. Сєченов, К. А. Тімірязєв, 
І. П. Павлов, І. В. Мічурін та ін
ші, які своїми науковими тво
рами відкривали реакційну суть 
релігії, були полум’яними борця
ми за матеріалізм, проти ідеа
лізму.

Комуністична партія завжди 
вважала і вважає своїм обов’яз
ком озброювати трудящих науко
вим світоглядом. В нашому со
ціалістичному суспільстві, де ре
лігія має місце лише як пережи
ток минулого в свідомості людей, 
створено всі умови для повного 
подолання релігійних забобонів. 

Однак покладати надії на те, що 
релігія зникне сама собою, відім
ре,—не можна. Як і всі пережит
ки минулого, релігійні забобони 
надзвичайно живучі і вони не 
відмирають самопливом. Треба 
проводити активну наукову і 
атеїстичну пропаганду, озброюва
ти трудящих науковим матеріа
лістичним світоглядом.

Дехто міркує так: якщо релі
гія шкідлива, то чому б не закри
ти церкви, не заборонити діяль
ність церковників? Такі засоби 
боротьби чужі марксистсько-ле
нінському розумінню шляхів по
долання релігійних пережитків і 
можуть завдати лише шкоди.

В Радянській Конституції гово
риться, що свобода відправлення 
релігійних культів і свобода анти
релігійної пропаганди визнається 
за всіма громадянами. В. І. Ленін 
вчив, що ми повинні боротись 
проти релігії ідейним і тільки 
ідейним шляхом.

Матеріальною основою подо
лання релігійних пережитків у 

нашому суспільстві є успіхи в 
економічному і культурному бу
дівництві. В нашій соціа
лістичній країні, де знищені 
економічні кризи, безробіття, зу
божіння мас і забезпечене неу
хильне зростання народного доб
робуту, радянські люди бачать, 
що всі успіхи в розвитку еконо
міки і культури цілком зале
жать від їх творчої праці, від 
впровадження науки, а не від 
якихось неземних «божественних 
сил».

Залучення трудящих до актив
ної політичної, виробничої і 
культурної діяльності, спрямова
ної на побудову комунізму, сис
тематична пропаганда наукових 
знань і марксистсько-ленінського 
матеріалістичного світогляду — 
головні засоби подолання релігій
них пережитків у свідомості ра
дянських людей.

П. ЗАГОРСЬКИЙ, 

кандидат історичних наук.
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Листи в редакцію 
Екскурсії на підприємства

Залізнична середня школа № 58 
станції Користіжи розгорнула ек
скурсійну роботу. Днями вчителі 
школи з учнями дев’ятих і деся
тих класів відвідали Олександрій
ську електростанцію, Байдаків- 
ський вуглерозріз і брикетну фаб
рику.

Привітно зустріли екскурсан
тів робітники і керівники підпри

Десятикласники
Багато юнаків і дівчат після 

закінчення 10 класів прийшли 
працювати на виробництво.

На Байдаківсьїкому вуглерозрі
зі слюсарями працюють колишні 
десятикласники середніх шкіл 
№№ 10 і 13 Блінова Надя, Шабо- 
тенво Володимир, Сервули Дмит-

Справедливі вимоги робітників
На Байдаківській брикетній 

фабриці працює буфет від їдаль
ні М 4 відділу робітничого пос
тачання Димитровського тресту.

Робітники фабрики справедли
во скаржаться на неякісне при
готування страв. Вони несмачні. 
В котлетах біля 90 процентів 
хліба замість м’яса, а перших 
блюд та чаю зовсім немає. Під 
час обідньої перерви столи не 
вдкбжраються. На неодноразові

СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУПІВ
Коли відремонтують будинок?

Під таким заголовком в газеті 
«Сталінський прапор» від 1 ве
ресня ц. р. був надрукований 
лист, в якому зазначалося, що в 
будинку № 33 по вулиці Кошо
вого в селищі Октябрському три 
місяці триває ремонт квартир.

Як повідомив редакцію в. о. 
начальника житлово-комупальної

„Працівник
Під таким заголовком в газеті 

«Сталінський прапор» від 5 ве- 
рвсня ц. р. була надрукована пе
редова стаття, в якій критикува
лася робота завідуючого продо
вольчим магазином міськзміш- 
торгу К» 28 Шейка, який допус
кав продаж спиртних напоїв «на 
розлив». 

ємств. Для обслужування екскур
сії були видалені висококваліфі- 
доівані інженерно-технічні пра
цівники.

Враження від таких екскурсій 
глибоко і надовго залишаться в 
пам’яті учнів.

В. БУЛАЄВ.
Середня школа № 58 станції Ко- 
ристівки.

на виробництві
ро. Спеціальністю токаря оволоді
вають Зміє® Петро, Руденко Воло
димир, Свердлов Роман. Керівни
ки Підприємств повинні подавати 
всебічну допомогу молодим робіт
никам в набутті спеціальностей.

М. ЛАШКУЛ, 
учитель середньої школи № 10.

зауваження та вимоги про по
ліпшення роботи буфету стар
ший повар Семенюк Валентина 
відповідає: «Якщо вам не довпо- 
доби, так я зовсім піду й більше 
в буфет не прийду».

Про погану роботу буфету добре 
відомо керівникам відділу і фаб
рики, але заходів вони не вжи
вають.

А. БЄЛОКОНЄВ.

контори тресту «Олександріяву
гілля» т. Ступа, зараз ремонт бу
динку закінчено. Крім того, дано 
вказівки керуючому будинками та 
бухгалтерії квартирну плату, 
сплачену за час ремонту будинку, 
робітникам зарахувати в нас
тупні місяці проживання в квар
тирах.

прилавку*'
Директор Олександрійського 

міськзмішторгу т. Стротанов по
відомляє, що передова стаття об
говорювалась на профспілкових 
зборах. Критика визнана правиль
ною.

Шейку вказано'на його безкон
трольність в роботі, що призвело 
до порушення правил торгівлі.

Відкриття в Пекіні виставки економічних 
і культурних досягнень СРСР

ПЕКІН, 2. (ТАРС). Ще зовсім 
недавно — рік тому — за ворота
ми Січжіминь поглядові відкрива
лась похмура картина пустирів. 
Менш як за рік самовідданої пра
ці будівників докорінно змінився 
вигляд цього району. Від старо
давніх воріт Січжіминь, на яких 
накреслені слова: «Хай живе ве
лика і нерушима дружба народів 
Китаю і СРСР», розкривається в 
усій величі видовище монумен
тального будинку виставки еконо
мічних і культурних досягнень 
СРСР, увінчаного золоченим шпи
лем з п’ятикутною рубіновою зір
кою.

Радянські архітектори і інже
нери у співдружності з китай
ськими будівельниками створили 
архітектурний ансамбль, який 
відзначається цільністю і широ
тою композиції, строгими пропор
ціями, легкістю і красою форм.

Перед центральним входом вис
тавки — простора площа, яку 
півколом охоплює аркада, що 
зв’язує головний вхід з боковими. 
На аркаді герби 16 союзних рес
публік. На башті головного входу 
державний герб СРСР. На флаг
штоках, які оточують площу, роз
віваються державні прапори 
СРСР, прапори союзних респуб
лік і прапори КНР.

Сьогодні відбулося відкриття 
виставки. На урочисту церемонію, 
присвячену цій події, зібралося 
близько п’яти тисяч чоловік. Се
ред присутніх — голова Постій
ного комітету Всекитайських збо
рів народних представників Лю 
Шао-ці, прем'єр Державної ради 
і міністр закордонних справ 
Чжоу Ень-лай, заступники голо
ви Постійного комітету Всекитай
ських зборів народних представ
ників Суи Цін-лін, Лінь Бо-цзюй, 
Лі Цзі-шень, Чжан Лань, Ло Жун- 
хуань, Шень Цзюнь-жу, Го Мо-жо, 
Пин Чжень, Лі Вей-хаиь, заступ
ники прем’єра Державної ради 
Чен Юнь, Пин Де-хуай, голова 
Верховного суду Дун Бі-у та 
інші.

На відкриття виставки прибу
ли керівник Радянської урядової 
делегації М. С. Хрущов, члени 

делегації М. 0. Булганін, А. І. Мі- 
коян, М. М. Швіерник, глави 
урядових делегацій Польської На
родної Республіки — Болеслав 
Берут, Корейської Народно-Демо
кратичної Республіки — Кім Ір 
Сен, Румунської Народної Рес
публіки — Георге Апостол, Мон
гольської Народної Республіки— 
Самбу, Чехословацької Республі
ки—Вацлав Ненецький, Угор
ської Народної Республіки — 
Андраш Хегедюш, Німецької Де
мократичної Республіки — Лотар 
Больц, Народної Республіки Бол
гарії—Райко Дамянов, Демокра
тичної Республіки В'єтнам — 
Хоанг МІнь Зіам, Албанської На
родної Республіки — Бехар 
Штюлла, а також члени урядо
вих делегацій.

На мітингу, що відбувся з на
годи відкриття виставки, були 
присутні депутати Всекитайських 
зборів народних представників, 
відповідальні працівники урядо
вих установ, представники гро
мадськості столиці, численні іно
земні гості, а також співробітни
ки радянського посольства, глави 
і члени іноземних посольств і мі
сій, акредитовані в Пекіні, ки
тайські та іноземні журналісти.

Мітинг відкрив секретар Ки
тайського комітету сприяння роз
виткові міжнародної торгівлі Дві 
Чао-дін. З промовою виступив по
сол Союзу РСР в Китайській На
родній Республіці П. Ф. Юдін.

Сьогодні в столиці Китайської 
Народної Республіки—Пекіні, — 
сказав II. Ф. Юдін,—ми відкри
ваємо виставку економічних і 
культурних досягнень Радянсько
го Союзу. Відкриття виставки збі
гається з великим святом китай
ського народу — п’ятими рокови
нами утворення Китайської На
родної Республіки.

Ми сподіваємось, що виставка, 
яка відкривається сьогодні, допо
може китайському народові ще 
більше дізнатися про життя і 
трудові подвиги радянського наро
ду, про його економічні і куль
турні досягнення. Ми також спо
діваємось, що ця виставка, яка 
показує досягнення радянської

науки і техніки, досягнення в 
розвитку промисловості і сіль
ського господарства Радянського 
Союзу, подасть допомогу китай
ському народові, допоможе вивчи
ти і сприйняти те найкраще, чого 
добився радянський народ у своє
му економічному і культурному 
розвитку.

Потім виступив міністр зов
нішньої торгівлі Китайської На
родної Республіки Р. Цзі-джуан. 
Ця виставка, сказав він, збагачу
ватиме наш народ досвідом будів
ництва, передової радянської 
науки і техніки, видатної куль
тури і мистецтва Радянського Со
юзу. Він буде вчитись у радян
ського народу непохитної волі до 
боротьби і його самовідданості в 
праці, щоб докласти всіх наших 
зусиль для виконання історичних 
завдань, які стоять перед нами.

Потім виступив голова Всесо
юзної торговельної палати, Несте- 
ров, який висловив упевненість, 
що виставка досягнень економіч
ного і культурного будівництва 
СРСР, яка відкривається, послу
жить дальшому зміцненню друж
ніх зв’язків між радянським і ки
тайським народами. Тов. Нестеров 
оголошує про відкриття виставки. 
Оркестр виконує державні гімни 
СРСР і КНР.

Прем’єр Державної ради і мі
ністр закордонних справ Чжоу 
Ень-лай розрізає червону шовко
ву стрічку.

Учасники мітингу заповнюють 
зали.

З великим інтересом вони огля
дають експонати виставки.

Всього представлено понад 
11.500 експонатів, що розміщені 
як у залах, так і на відкритих 
площадках.

Виставка розташована на тери
торії в 135 тисяч квадратних 
метрів. Крім виставочних залів, 
тут збудовані літній театр на 
3.200 місць, кінозал майже нз ' 
тисячу місць, ресторан «Москва 
з примикаючим до нього літнім 
кафе і адміністративне містечко.

Редактор В. МАЛЕНКО.

Про економію і впорядкування водопостачання міста Олександрії і робітничих селищ
Обов'язкове рішення № 4 виконкому Олександрійської міської Ради депутатів трудящих від 17 вересня 1954 року

З митою поліпшення постачання питтєвою водою про
мислових підприємств, організацій, установ і населення 
міста Олександрії і робітничих селищ, максимальної еко
номії і боротьби з безгосподарським витрачанням пи/г- 
тевої води, керуючись арт. 11 адміністративного Кодек
су УРСР, виконком міськради депутатів трудящих 
РІШАЄ:

І. Встановити такі норми витрачання питтевої води по 
місту Олександрії і в робітничих селищах відповідно до 
наказу Наркомгоспу РРФСР № 212 від 28. IV. 1941 року.

1. З вуличної водорозбірної колонки на 1
людину в день 26 літрів.

2. В житлових будинках, які мають водо
провід без каналізації ЗО літрів.

3. На одну помивку в бані 180 літрів.
4. На прання одного кілограма сухої бі

лизни в пральнях при ручному пранні 35 літрів.
5. В школах на одного учня на зміну
6. В установах на одну людину на добу
7. В дитячих садках і яслах на 1 дитину 

на добу

12 літрів.
15 літрів.

75 літрів.
8. В лікарнях на одне ліжко на добу 400 літрів.
9. На одного амбулаторного хворого

на добу 6 літрів.

10. В їдальнях для приготування одно
го обіду 20 літрів.

11. Поливка одного кв. метра вулиці
на добу 2 літри.

12. Поливка зелених насаджень і городів
1 кв. метр 2,5 літра.

13. На одну площу на добу 50 літрів.
14. На одну дрібну тварину на добу 25 літрів.
15. На одне миття посуду на годину 250 літрів.
16. На виготовлення одного відра квасу 60 літрів.
17. В хлібопекарнях на 100 кг випічки хліба 80 літрів.
18. В конторах і магазинах на 1 людину

приходячого персоналу 15 літрів.
19. В гаражах на одну легкову автомашину 300 літрів.
20. В гаражах на одну вантажну автома

шину 500 літрів.
II. Зобов'язати керівників підприємств, організацій і 

установ на потребу питтевої води, яка перевищує 500 літ
рів на добу, встановити лічильники-водоміри.

III. Категорично забороняється:
а) з вуличних водорозбірних колонок загального ко

ристування: мити автомашини, бочки, взуття, різний по
суд, відра, умиватись, поїти тварин, заливати бочки;

б) самочинно підключатись у водосітку організаціям 
і приватним особам без відома міськкомунгоспу і жит
лово-комунальних контор;

в) провадити перекриття водотраси за виключенням 
осіб, які мають на це повноваження.

IV. Винні в порушенні цього обов'язкового рішення, 
розд. III п—а, б, в,—притягаються до відповідальності— 
до поправно-трудових робіт до І місяця або штрафу 
до 100 карбованців.

V. Контроль за виконанням цього обов’язкового рі
шення покладається на міськкомунгосп, селищні Ради, 
житлово-комунальні контори трестів, органи міліції і 
санітарно-епідемічну станцію.

VI. Скарги на незаконне накладення адміністратив
них стягнень можуть бути подані виконкому міської Ра
ди депутатів трудящих в триденний строк з моменту 
одержання повідомлення про накладення стягнення.

VII. Дане обов’язкове рішення вступає в силу через 
10 днів після його опублікування в пресі і діє до його 
скасування.

В. о. голови виконкому міськради 
депутатів трудящих В. СРІБНИЙ.

Секретар виконкому міськради 
депутатів трудящих А. МАЛООК.

Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 62.
БК 04596. Олександрійська міська друкарня Кіровоградського обласного увравління культури, м. Олександрія, пул. Шевченка, 71. Зам. № 2027. Т. 5000.



Пролетарі всіх країн, єднайтеся! Рік видання ХХУІ-й

Хай зростає і міцніє нерушима

дружба радянського і німецького на

родів—запорука міцного миру і без

пеки в Європі!

СТАЛІНСЬКИЙ
ПРАПОР

ОРГАН ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО міськкому та райкому 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ, МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД 

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
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Четвертий квартал
З наближенням 37 роко

вин Великого Жовтня все 
ширше розгортається соціа
лістичне змагання за достой
ну зустріч военіародіноіго свя
та. Працівники соціалістич
ної промисловості доклада
ють всіх зусиль до того, щоб 
достроково виконати план 
1954 року, домогтись даль
шого підвищення продуктив
ності праці, зниження собі
вартості продукції.

Чимало підприємств Олек
сандрії успішно здійснюють 
свої переджовтневі зобов’я
зання. Так, Байдаківський 
вуглерозріз, швейна фабри
ка достроково виконали план 
трьох кварталів, а цегель
ний завод № 1 і контора за
лізничного траінюпорту завер
шили завдання десяти міся
ців.

Поряд з передовими в нас 
чимало відстаючих підпри
ємств. Взяти, наприклад, Се- 
меінівський вуглерозріз, шах
ту № 2-3, будівельні управ
ління Диіміитровського трес
ту. Вони мають велику за
боргованість перед ‘ країною. 
Покінчити з відставанням, 
повністю використати всі ре
зерви 1 можливості для різ
кого поліпшення роботи — 
обов’язок господарників^ пар
тійних організацій, всіх тру
дівників цих підприємств.

Почався четвертий, завер
шальний квартал. Отже тре
ба з перших його днів взяти 
високі темпи, забезпечувати 
виноінання і перевиконання 
встановлених планів з усіх 
кількісних 1 якісних показ
ників.

Серйозна увага повинна 
бути прицілена питанням 
всебічної підготовки до зими. 
Зима — иайбйльїш важкий 
період для роботи промисло
вості, особливо вугільної. От
же зараз треба зробити все, 
щоб під час морозів не 
знижувались темпи, щоб ро
бітники могли працювати з 
толком, високопродуктивно.

Проте саме цю важливу 
справу недооцінюють. Нині 
перед гірниками стоїть зав
дання — створити потрібні 
запаси вугілля, готового для 
виймання. Між тим, Семе- 
НІІВС’ЬКИЙ івуглерозріііз дуже

----------------------------------ф.

Прийом Г. М. Маленковим
керівника делегації діячів культури і мистецтва 

Індії пані М. Чандрасекхар
6 жовтня Голота Ради Мініст

рів СРСР Г. М. Малеяков прий
няв керівника делегації діячів 
культури і мистецтва Індії, яка 
перебуває в Радянському Союзі 
на запрошення Міністерства куль
тури СРСР, Заступника Міністра 
охорони здоров’я, члена парла

повільно веде вскришні ро
боти. Одною з причин низь
ких темпів—погане викорис
тання гірничої техніки та ру
хомого составу; простої 1 ава
рії не зменшуються.

Погано готуються до зи
ми на рудоремонтному заво
ді. В більшості цехів не від
ремонтовані дахи, не облад
нане пароіве опалення.

Такий стан і на електро
станції. На підприємстві не 
добиваються здійснення на 
мічених організаційно - тех
нічних заходів, миряться з 
низькою виробничою куль
турою. В цехах, зокрема в 
котельному, брудно, не скрізь 
вставлені шибни.

Директор тепло-елекгпро- 
стаїиції т. Кравіцов вияв
ляє косність у впровад
женні передової технології. 
Науково - дослідна установа 
«Оіргрес» дала ряд цінних 
пропозицій по поліпшенню 
роботи котлоагрегатів. Здійс
нення цих нововведень дозво
лить зберегти на рік близько 
1 мільйона карбованців.

Однак господарники майже 
нічого не роблять, щоб швид
ко перетворити пропозиції в 
життя. І це в той час, коли 
тут значна аварійність, вели
кі збитки.

В місті є підприємства, де 
недостатньо використовуєть
ся обладнання. Так, на заводі 
«Червоний ливарник» час
тина досконалих верстатів не 
завантажується.

Забезпечити щоденне ви
конання і пере виконання 
плану кожним підприємством, 
цехом, дільницею, бригадою, 
працювати чітко і ритмічно, 
успішно здійснювати соціа
лістичні зобов’язання, взяті 
на 1954 рік,—справа честі 
кожного виробничого колек
тиву.

Партійні і профспілкові 
організації зобов’язані по
силити керівництво соціаліс
тичним змаганням, поширю
вати досвід передовиків, до
биватись неухильного підне
сення продуктивності праці 
робітників, зниження собі
вартості продукції.

Мобілізуймо всі сили на ус
пішне виконання плану чет
вертого кварталу!

менту Індії пані М. Чандірасек- 
ха;р. Пані М. Чандрасекхар супро
водив перший секретар Посоль
ства Індії в СРСР п. П. II. Іїауль.

На прийомі йув присутній пер
ший заступник міністра закор
донних справ СРСР А. А. Громико.

Від'їзд і прибуття в Берлін Урядової
* делегації Радянського Союзу

У зв'язку з святкуванням п'я
тих роковин Німецької Демокра
тичної Республіки відбула з 
Москви в Берлін Урядова делега
ція Радянського Союзу в складі 
першого заступника Голови Ради 
Міністрів і міністра закордонних 
оправ СРСР товариша В. М. Мо
лотова (керівник делегації), сек
ретаря ЦІЇ ІІПРС товариша II. М. 
Поспалота, президента Академії 
наук СРСР товариша 0. М. Нес- 
меяїнова, секретаря ЦК КІІ Укра
їни товариша 0. І. Іващенко.

До складу делегації входить 
також посол СРСР в НДР това
риш Г. М. Пушкін.

Промова товариша В. М.
Дорогі товариші і друзі!
Радянська Урядова делегація 

щаслива передати населенню 
Берліна — столиці Німецької 
Демократичної Республіки, а та
кож всьому німецькому народові 
палкі дружні привітання і сердеч
ні поздоровлення.

П’ять років існування Німець
кої Демократичної Республіки,— 
славний ювілей якої народи від
значають в ці дні, були роками 
бурхливого розвитку економіки і 
культури і неухильного віднесен
ня добробуту її населення. Разом 
з тим це були роки наполегливої 
боротьби Німецької Демократичної 
Республіки за єдність Німеччини,

Колгоспи і радгоспи Житомир
ської області достроково викона
ли державний план хлібозаготі
вель по всіх культурах. Здано хлі
ба на 4 мільйони С54 тисячі пудів 
більше, ніж у минулому році. 
Колгоспи забезпечили себе на

20-річчя з дня смерті української артистки М. К. Заньковецької
Громадськість України широко 

відзначила двадцятиріччя з дня 
смерті видатної української ак
триси Марії Костянтинівни Зань
ковецької.

В Києві відбулась об’єднана 
сесія українського театрального 
товариства та інституту мистец
твознавства, фольклору і етно
графії Академії наук УРСР, прис
вячена пам’яті корифея україн

Київ. В Українській сіль
ськогосподарській академії на
вчається багато передовиків 
сільського господарства. На 
факультет механізації сільсько
го господарства прийнятий і 
механізатор Березнянської 
МТС Чернігівської області, де
путат Верховної Ради СРСР, 
лауреат Сталінської премії 
Микола Никандрович Бредюк.

На знімку: в бібліотеці Ук
раїнської сільськогосподар
ської академії. Другий зліва— 
студент М. Н. Бредюк.

Фото С. Михайлової. 
Прескліше РАТАУ.

5 жовтня Урядова делегація 
СРСР прибула в Берлін. На бер
лінському аеродромі Шенефельд, 
урочисто прикрашеному держав
ними прапорами Німецької Демо
кратичної Республіки, СРСР і 
країн народної демократії, делега
цію зустрічали керівники партії 
і Уряду НДР, урядові делегації 
країн народної демократії. При 
зустрічі були присутні працівни
ки радянського посольства, гла
ви і співробітники посольств і 
місій інших країн в НДР.

Радянську Урядову делегацію 

за мир і міжнародну безпеку. В 
цій славній боротьбі народи на
ших країн були в одних рядах. 
Це зміцнювало дружбу і сіпів- 
робіпництво між радянським і ні
мецьким народами.

Радянські люди радуються 
Вашим успіхам в економічному і 
культурному будівництві, Вашим 
досягненням у справі зближення 
між трудящими Східної і Західної 
Німеччини, що створює найваж
ливіші передумови для розв’язан
ня основного питання — віднов
лення єдності Німеччини на ми
ролюбній і демократичній основі. 
Позитивне розв'язання цього пи-
------------------------------------------- 

Виконали план хлібозаготівель
сінням, продовжують продаж 
хліба державі.

Колгоспи Могильовської області, 
Білоруської РСР, виконавши план 
заготівель і закупок хліба, здали 
державі на 1 мільйон 308 тисяч 

ської сцени М. К. Заньковецької. 
В роботі сесії взяли участь пред
ставники театральної громад
ськості, діячі науки і культури 
столиці Радянської України, де
легації Всеросійського і Грузин
ського театральних товариств.

5 жовтня на Байковому кладо
вищі, де похована М. К. Занько- 
вецька, зібралися вчені, пись

зустрічали також посол СРСР в 
НДР товариш Г. М. Пушкін, 
представники Радянської Армії 
на чолі з Головнокомандуючим 
групи радянських військ у Ні
меччині генералом армії А. А. 
Гречко.

При зустрічі була вишикувана 
почесна варта німецької Народ
ної поліції і були виконані Гім
ни СРСР і НДР.

Голова радянської Урядової 
делегації товариш В. М. Молотом 
виступив на аеродромі з такою 
промовою:

Молотова
таиня відповідає прагненням 
усіх миролюбних народів до за
безпечення і зміцнення миру.

Німецький народ може бути 
'впевнений у тому, що Радян
ський Союз буде, як і раніше, 
подавати йому всебічну дружню 
допомогу в цій справедливій 
справі.

Хай живе Німецька Демокра
тична Республіка — оплот ми
ролюбних і демократичних сил 
німецького народу!

Хай зростає і міцніє нерушима 
дружба радянського і німецького 
народі®—запорука міцйого миру 
і безпеки в Європі!

пудів хліба більше, ніж у 1953 
році. Колгоспи області виконали 
також план заготівель насіння 
льону на 168 процентів і здали 
його на 111 тисяч пудів біль
ше, ніж у минулому році.

менники, артисти Києва, пред
ставники театральної громад
ськості РРФСР і Грузії. На моги
лу видатної української артист
ки були покладені вінки живих 
квітів.

Вечори і концерти, присвячені 
пам’яті М. К. Заньковецької, від
булися в містах Харкові і Львові.

(РАТАУ).
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Партійне життя Не зволікати підготовки до зими

Поліпшувати
Високі вимоги до комуністів 

пред’являй Статут Комуністич
ної партії Радянського Союзу, 
прийнятий XIX з'їздом КПРС. 
Віїн вимагає від членів і кандида
тів партії активно боротись за 
виконання партійних рішень, бу
ти прикладом у праці і в побуті, 
повсякденно зміцнювати зв’язки 
з масами, неустанно працювати 
над підвищенням своєї свідомості 
і т. д.

На виховання цих якостей у 
комуністів і була спрямована вся 
партійно-виховна робота первин
них партійних організацій під
приємств і установ міста. Вони 
всіляко боролись за підвищення 
авангардної ролі членів і канди
датів партії, зміцнювали держав
ну, трудову і партійну дисциплі
ну, виступали організаторами 
соціалістичного змагання за дост
рокове виконання державних ви
робничих планів кожною дільни
цею, підприємством.

Проведена робота дала свої 
позитивні наслідки. Більшість 
комуністів стали зразком того, 
як треба боротись за виконання 
державних завдань, як необхід
но служити своєму народові, сво
їй Батьківщині.

Так, близько 50 комуністів 
Семенівсьїкого вуглерозрізу зай
мають авангардну роль на вироб
ництві. Вони систематично, день 
у день перевиконують виробничі 
завдання, подають приклад само
відданої праці всьому колекти
ву. Серед кращих робітників роз
різу заслуженою повагою користу
ються члени КІІРС — машиніс
ти екскаваторів Трохим Донець, 
Іван Мищенко, Сергій Стротаїной 
та інші. їх виробіток становить 
115—130 процентів завдання.

Комуністи пресувальники Се- 
менівської брикетної фабрики

Всесоюзна нарада працівників науки і практики 
сільського господарства в Шадрінську

виховну роботу
тг. Загурський і Оівчинніков до
биваються високопродуктивного 
використання дорученої техніки, 
за що профспілкова організація 
присудила їм червоний вимпел.

Поряд з виробничою діяльністю 
переважна більшість комуністів 
бере активну участь у внутрі
партійному житті первинних 
парторганізацій, виступає перед 
трудящими з лекціями, доповідя
ми, бесідами.

Члени КІІРС рудоремо'нтного 
заводу тт. Гурза, Бєлий, Бабін- 
ський, Зельцер, Бржезинський 
з’являються агітаторами і пропа
гандистами. Активна виробнича 
діяльність і систематична масо
во-політична робота з людьми 
сприяли тому, що колектив заво
ду в нинішньому році успішно 
реалізує виробничі плани, дає 
додатково країні чимало продук
ції.

На звітно-виборних зборах, що 
нині проходять в первинних 
парторган'ізаціях, комуністи бе
руть активну участь в обговорен
ні звітних доповідей. Досить 
сказати, що в 60 парторганіза- 
ціях, де відбулися звіти, висту
пила майже половина присутніх 
комуністів. Багато з них піддали 
гострій критиці недоліки, що 
мають місце в постановці вихов
ної роботи з членами і кандида
тами партії.

Так, товариші, що виступили 
по звітній доповіді секретарів 
парторганізацій змішторгу і від
ділу робітничого постачання Ди- 
митровського тресту (секретарі 
парторганізацій тт. Самоіценко і 
Александров), вказували, зокрема, 
на те, що тут недостатньо залу
чали комуністів до участі в масо
во-партійній роботі, неправильно 
давали партійні доручення, не 
здійснювали належного контролю-♦- - - - - -

з комуністами
за їх виконанням. Формальне 
ставлення до розподілу партій
них доручень не сприяло підви
щенню активності комуністів і 
їх відповідальності за виконання 
вимог Статуту КПРС.

Занедбаність виховної роботи з 
комуністами у відділі робітничого 
постачання призвела до того, що 
ряд комуністів, як, наприклад, 
тт. Аівраменко, Кучер, Пищенко, 
Нагорний та ще деякі, протягом 
року жодного разу не брали учас
ті в обговоренні питань, що 
ставились на обговорення партій
них зборів. Деякі комуністи цієї 
парторганізації допускали грубі 
порушення Статуту. I тому дове
лось члена КПРС Кузьміна вик
лючати з партії, а на комуніста 
т. Соколова накласти партійне 
стягнення.

Окремі секретарі партійних 
організацій занедбали роботу з 
кандидатами в члени КПРС. Ли
ше цим пояснюється той факт, 
що в міській парторганізації на
лічується 25 кандидатів в члени 
КПРС з простроченим стажем. Це 
стосується, зокрема, парторгані
зацій будівельного управління 
Димитровського тресту, автобази, 
міського відділу охорони здоров’я 
та інших.

Шляхом поліпшення виховної 
роботи з комуністами секретарі 
первинних парторганізацій повин
ні виправити недоліки і на цій 
основі добиватись дальшого підви
щення боєздатності і згуртова
ності партійних організацій, ви
користовуючи організуючу силу 
комуністів по мобілізації трудя
щих на дострокове виконання 
виробничих планів 1954 року.

С. ПЕТРОСОВ, 
завідуючий оргвідділом міськ
кому КП України.

Відомо, що успішне виконання 
державного плану залежить від 
організації виробництва, вміло
го використання наявного облад
нання, правильної розстановки 
робочої сили. Працювати в будь- 
який час року на високому рів
ні, виконувати і перевиконувати 
план — таке завдання.

Зараз, коли підприємства на
шого міста вступили в четвертий 
квартал, особливого значення на
буває підготовка до зимового пе
ріоду. Уроки минулого року по
казують, що ті виробничі колек
тиви, які погано підготувались 
до зими, під час морозів знизили 
темпи, працювали неритмічно, 
завдавали значних збитків.

Щоб забезпечити нормальну 
роботу в цьому році, на підпри
ємствах тресту «Олександріяву- 
гілля» були намічені конкретні 
заходи. Можна навести ряд фак
тів серйозного ставлення госпо
дарник іів до важливої справи. 
Так, директори електростанції 
і Семенівської брикетної фабрики 
тт. Шевченко і Самохотін взялп 
під свій безпосередній контроль 
хід виконання заходів. В резуль
таті на 5 жовтня на електростан
ції з 48 пунктів виконано 42. 
Капітально відремонтована опа
лювальна система, утеплені всі 
промислові будинки, вставлено 
800 квадратних метрів шибок 
тощо.

Енергійно готуються до зими 
на Семенівській брикетній фаб
риці. Тут з 67 пунктів заходів 
здійснено 52. В цехах приведено 
в порядок парове опалення, пере
вірений стан батарей, паропрово
дів і т. д.

Однак чимало керівників під
приємств не дбають про підго
товку до зими. Так, наприклад, 
начальник Семенівського вугле
розрізу т. Артюхов, підписавши 
непогані заходи, не забезпечує їх 
виконання.

Тов. Артюхов нині твердить, 
що підготовка розрізу до зими мо
же оцінюватись тільки по ство

ренню запасів вугілля, готового 
до виймання. Інші заходи він 
вважає дрібницею.

Безумовно, здійснення завдань 
по вскриші є вирішальним для 
розрізу, але якщо не будуть про
ведені інші роботи, то це дасть 
себе взнаки. ІІа розрізі досі не 
закінчена баластироївка колії, не 
проведений ремонт трансформа
торних кіосків, мастильних вими
качів.

Не налагоджується тут і теле
фонний зв’язок між дільницями. 
А саме це і позначається негатив
но на роботі. Такий стан т. Ар
тюхов пояснює відсутністю про
водів, а коли перевірили, то ви
явилось, що на складі розрізу ле- 
жать дві бухти телефонного про
воду.

Або взяти начальника шахти ”? 
№ 2-3 т. Панчищенка. Тут зво
лікається ремонт комбінату, 
очищення водозбірників. Отеплен
ня калориферів майже не ве
деться. І це тоді, як на шахті є 
всі необхідні матеріали.

Недалеко пішли і господарни
ки Байдаківського вуглерозрізу. 
Для того, щоб збудувати соляну 
станцію, очистити нагорні канали, 
отеплити підземні резервуари, 
не потрібні якісь особливі матері
али. Необхідні наполегливість й 
ініціатива. Її якраз на розрізі 
не виявляють.

Слід відзначити, що трест 
«Олександрівнугілля» слабо до
помагає підприємствам в підго
товці до зими. Техпостач не вжив 
потрібних заходів, щоб дати під
приємствам необхідну кількість 
газових труб, шпал, бруса, по
крівельного матеріалу.

Зима не за горами. Треба рі
шуче посилити підготовку до неї. 
Партійні організації зобов’язані 
взяти під свій контроль хід під
готовки до зими, добиватись, щоб 
всі намічені заходи виконувались 
в строк.

Г. ЛОСІНА, 
інженер технічного відділу 
тресту «Олсксандріявугілля».

З першого по третє жовтня В 
Шадрінську (Курганеька область) 
проходила скликана за рішенням 
ЦК КІІРС друга в цьому році 
Всесоюзна нарада по вивченню 
і поширенню методів роботи 
рільника колгоспу «Заветьі 
Ленина», директора Шадрінської 
дослідної станції Терентія Семе
новича Мальцева.

На нараді були присутні виз
начні працівники науки і прак
тики сільського господарства 
центрально-чорноземних і нечор
ноземних областей РРФСР, Украї
ни, Білорусії, Литви, Латвії, Ес
тонії, Республік Середньої Азії і 
Закавказзя. Всього в роботі нара
ди взяли участь близько 500 
чоловік, що приїхали з 37 рес
публік і областей країни.

Нараду відкрив заступник мі
ністра сільського господарства 
СРСР то®. Кучумов.

З докладною доповідаю висту
пив лауреат Сталінської премії 
Т. С. Мальцев. Він розповів про 
розроблену ним нову систему 
обробітку грунту і сівби, яка 
сприяє одержанню високих і ста
лих урожаїв сільськогосподар
ських культур.

Багато вчених і практиків 
сільського господарства «виступи
ли в дебатах на доповідь тов. 
Мальцева.

Міністр сільського господар
ства Української РСР тов. Співак 
відзначив, що інова система обро
бітку грунту має «величезне зна
чення для збільшення врожайнос
ті цукрових буряків, льону, ба
вовнику та інших технічних 
культур. За рішенням ЦК Кому
ністичної партії України і Ради 
Міністрів Української РСР в 22 
областях організуються дослідні 
станції за типом Шадрінської 
дослідної станції. В 300 МТС і 
2.000 колгоспів республіки за
кладаються дослііди по виро
щуванню сільськогосподарських 
культур з урахуванням досяг
нень то®. Мальцева.

На трибуні — віце-президент 
академії наук Білоруської РСР 
тов. Лупинович. Те, що я побачив 
у колгоспі, говорить він, пере
вершило всі мої сподівання. Сві
това сільськогосподарська наука 
завжди твердила про те, що одно
річні рослини руйнують структу
ру грунту, роблять його неродю
чим. Ознайомлення з полями кол
госпу «Заветьі Ленина» переко
нує нас у протилежному. Поло
ження тов. Мальцева про те, що 
однорічні рослини при певних 
умовах можуть збагачувати 
грунт органічними речовинами і 
пербгпоєм, підвищувати його ро

дючість є новим цінним вкладом 
в агрономічну науку. Всього в 
дебатах виступило 27 чоловік.

Для розробки рекомендацій і 
пропозицій по впровадженню у 
виробництво агротехнічних при
йомів тов. Мальцева були створе
ні три секції. В результаті робо
ти секцій внесено багато цінних 
пропозицій. Зокрема, учасники 
наради рекомендували розробити 
заходи по впровадженню ноївої 
системи обробітку грунту і сів
би при освоєнні цілинних і пере
логових земель. Поставлено пи
тання про якнайшвидший масо
вий «випуск плугів без полиць та 
інших грунтообробних знарядь 
конструкції Шадрінської дослід
ної станції.

Із заключним словом «виступив 
Т. С. Мальцев.

Потім керівники секцій пові
домили про вироблені рекоменда
ції і пропозиції по вивченню і 
впровадженню в практику агро
комплексу Т. С. Мальцева.

Нарада прийняла резолюцію, «в 
якій схвалюються і рекомендую
ться для широкого впровадження 
в колгоспно-радгоспне виробниц
тво методи роботи рільника кол
госпу «Заветьі Ленина», директо
ра Шадрінської дослідної станції 
Т. С. Мальцева.

(ТАРС).

СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУПІВ

„Умови однакові—показники різні"
Під таким заголовком в «Ста

лінському прапорі» від 8 верес
ня була вміщена стаття, в якій 
розповідалось про ритмічну робо
ту цеху № 2 і відставання цеху 
№ 1 Байдаківської брикетної 
фабрики.

Директор фабрики т. Філінов 
повідомив редакцію, що факти, 
наведені в статті, правильні.

Матеріали газети обговорюва
лись на партійних зборах. Про

Челябінський тракторний завод.
На знімку: конвейєр зборки тракторів „С-80*.
Фото В. Кунова і В. Георгієва. Прескліше ТАРС.

ведена нарада ремонтних робіт
ників по обміну передавим досві
дом. Укомплектований і посиле
ний експлуатаційний склад пра
цівників цеху № 1. Організова
на бригада по капітальному ре
монту механізмів.

• Завдяки вжитим заходам, 
піднесенню трудової і виробничої 
дисципліни цех № 1 поліпшує 
свою роботу. Вересневий план він 
успішно виконав.



П'ятниця, 8 жовтня 1954 р. СТАЛІНСЬКИЙ ПРАПОР З

Дамо більше молока на кожні 100 гектарів орної землі, лук і пасовищ!
Наші корови стоятимуть у теплих приміщеннях, над повними 
кормушками з подрібненими і запареними грубими кормами

Лист групи доярок колгоспів зони Бобринецької МТС до всіх доярок сільськогосподарських артілей області
Почався новий господарський рік у тваринництві. 

Для нас, доярок, цей рік буде вирішальним у виконан
ні постанови ©ересневого Пленуму ЦК КПРС.

Щоб ясніше уявити завдання, які стоять перед на
ми в цьому році, варто оглянутись на нашу роботу за 
рік, що минув після вересневого Пленуму ЦК партії. 
Зібрались ми оце в МТС, обговорили попередні підсум
ки в галузі тваринництва і прийшли до висновку, що 
працювали ще далеко не в повну міру своїх сил і мож
ливостей. Є ще у нас багато відсталих колгоспів, ферм, 
дуже багато відсталих доярок.

Деяке поліпшення справи тваринництва в колгос
пах порівняно з минулим роком не може приспати 
нашу увагу, бо навіть найпередовіші наші колгоспи 
ще далекі від виконання завдань, поставлених верес- 
аевим Пленумом ЦК КПРС. І справді, нам щороку тре
ба виробляти на 100 гектарів орної землі, лук і пасо
вищ 260 центнерів мблока, а в колгоспах зони МТС 
надоєно лише 92,5 центнера. Навіть у передовому кол
госпі «Комінтерн» надоєно всього по 154-центнери.

Ми запитуємо самі себе: чому це так? Чому у нас 
такий низький вихід молока?

Для того, щоб на 100 гектарів орної землі, лук і па
совищ щороку одержувати по 260 центнерів молока, 
треба мати на цю площу по 10—12 корів з річним 
удоєм кожна в 2.500—12.600 літрів. А у нас як? У 
колгоспах зони діяльності МТС на 100 гектарів є 7,7 
корови з надоєм нарік 1.355 літрів. Навіть колгосп 
«Комінтерн» на 100 гектарів орної землі, лук і пасо
вищ має 7,7 корови з річним надоєм кожна в 2.198 
літрів.

Якщо вдумаєшся в ці показники, то напрошується 
висновок: ми дуже погано використовуємо можливості, 
закладені в колгоспному ладі. Дехто посилається на 
складність погодних умов минулого року і не враховує 
того, Що вони були одинаковими, скажімо, для двох су
сідів — колгоспів імені Хрущова і «Комінтерн». Про
те доярки колгоспу «Комінтерн» надоїли в середньому 
по 2.198 літрів на. фуражну корову, а доярки колгоспу 
імені Хрущова — лише по 1.087 літрів. Якщо, на
приклад, в артілі «Червоний шлях», незважаючи на 
погані погоідні умови, надій зріс проти 1953 року на 
380 літрів на фуражну короіву, то за таких же умов у 
його сусіда, того ж таки колгоспу імені Хрущова, в 
1954 році надоєно на 443 літри менше, ніж у 
1953 році.

Або взяти таке порівняння. За минулий господар
ський рік надій на фуражну короіву становив: по зоні 
МТС—1.355 літрів, по колгоспу «Комінтерн»—2.198 
літрів, а передові доярки цієї артілі Марія Карасенко 

ж та Марія Дибич но своїй групі мають 3.847 літрів мо- 
Дока на фуражну корову. Разючі приклади можна на
вести по будь-якому колгоспу.

Отже, ми працювали погано, і в цьому визнаємо 
свою вину. Але нам прикро й те, що наші сусіди, 
тваринники колгоспів зони діяльності Кетрисанівської 
МТС, працювали ще гірше, що значно знижує загаль- 
норайонний показник.

У нас ще дуже мало зроблено для зміцнення кормо
вої бази, а наявні корма часом використовуються без- 
гЙЗіодарно: не подрібнюються, не запарюються, не 
здобрюються, годівля провадиться без раціонів, на фер
мах відсутній твердий розпорядок дня. Ми ще повільно 

впроваджуємо передові методи годівлі і догляду за ху
добою, якими користуються майстри високої продук
тивності тваринництва, учасники Всесоюзної сільсько
господарської виставки.

Подумавши спільно над усім цим, ми вирішили при
єднатися до пропозиції учасників Всесоюзної сільсько
господарської виставки, які запропонували розгорнути 
дійове змагання працівників тваринництва Російської 
Федерації та України за зразкову підготовку і прове
дення зимівлі худоби, за дальші успіхи в розвитку 
тваринництва, за право участі у Всесоюзній сільсько
господарській виставці.

Включаючись у це змагання, ми зобов'язуємось у 
новому господарському році добитись надою молока на 
кожну фуражну корову:

1. Карасенко Марія Пилипівна —- доярка колгоспу 
«Комінтерн» — по 4. 500 літрів.

2. Джигалюк Надія Сільвестрівна — доярка кол
госпу «Комінтерн» — по 3.500 літрів.

3. Розмаріца Раїса Леонтіївна — доярка колгоспу 
«Комінтерн» — по 3.000 літрів.

4. Сирота Катерина Василівна — доярка колгоспу 
імені Куйбишева — по 3.000 літрів.

5. Нурсик Параска Іллівна — доярка колгоспу «Ко
мінтерн» — по 2.700 літрів.

6. Ващишина Марія Прохорівна — доярка колгоспу 
«Комінтерн» — по 2.600 літрів.

7. Киртока Ніна Пилипівна — доярка колгоспу «Ко
мінтерн» — по 2.500 літрів.

8. Туменко Олександра Кузьмівна — доярка кол
госпу імені Куйбишева — по 2.500 літрів.

9. Поліщук Ганна Кузьмівна — доярка колгоспу 
імені Куйбишева — по 2.400 літрів.

10. Степанова Олександра Григорівна — доярка кол
госпу імені Хрущова — по 2.000 літрів.

11. Маценко Марія Андріївна —■ доярка колгоспу 
імені Хрущова — по 1.800 літрів.

12. Крапцю Марія Дмитрівна — доярка колгоспу 
імені Хрущова — по 1.800 літрів.

Кожна з нас усвідомлює, що, беручи ці зобов’язан
ня, ми беремо на себе велику відповідальність перед 
Батьківщиною. Але ми також знаємо, що виконати і 
перевиконати їх можна. Для цього треба більше і ро
зумніше працювати.

З чого ми почали боротьбу за виконання цих зобов’я
зань? Із завершення підготовки, до зими. Удої будуть 
високі, якщо корови стоятимуть у теплих приміщен
нях, над повними кормушками і матимуть вдосталь 
води, якщо неодмінно будемо подрібнювати, запарюва
ти грубі корма.

Тому-то ми ставимо перед правліннями наших кол
госпів, керівниками МТС і району вимогу—негайно і 
до кінця виконати директиву останнього Пленуму ЦК 
К1І України про те, щоб на період зимівлі кожен кол
госп мав на умовну голову великої рогатої худоби гру
бих кормів щонайменше 20 центнерів, соковитих—22 
центнери^ силосу на корову не менше 6—7 тонн.

Ми ж поки що (по зоні діяльності Бобринецької 
МТС) на умовну голову великої рогатої худоби маємо 
грубих кормів 13 центнерів, силосу на корову лише 
З тонни. І це в той час, коли в Цілому по району ще 
не зібрано стебла кукурудзи на площі 4.621 гектар, а 
вони можуть збільшити запаси грубих кормів на 6.875 
тонн і силосу майже на 5.000 тонн. У нас ще в землі 
кормові буряки на площі 732 гектари. При умові 
вчасного збирання їх можна збільшити запаси кормів 
на 3.000 тонн. На великих площах досі не зібрані 
стерня, кормові кавуни, гарбузи, в багатьох колгоспах 
не зібрані кошики соняшника, припинили заготівлю 
гілкового корму.

Великим гальмом у дальшому підвищенні продуктив
ності тваринництва є низькі темпи механізації трудо
містких процесів на фермах, зокрема водопостачання. 
Так, наприклад, з 13 колгоспів зони МТС водопоста
чання механізоване лише в 5. До того ж, водонапірні 
баки на зиму не утеплювались, вода замерзала, і корів 
напували з ставка або з корит один раз на день. Мон
тажні бригади МТС працюють погано, вони наробили 
насосів, які не качають води.

До переробки кормів приступили лише окремі кол
госпи. Минулого року наші керівники багато говорили 
про запарювання кормів, а по суті майже нічого не 
зробили. В ряді колгоспів корма згодовували непідго- 
товленими. Цього ми не можемо допустити тепер. 
Ми вимагаємо від керівників колгоспів і МТС — не 
пізніш як до 20 жовтня повністю закінчити виконан
ня плану механізації трудомістких процесів. Собі спо
кою не дамо, та й керівникам колгоспів і МТС його не 
буде, поки ці роботи не завершать. Не допоможуть на 
місці, знайдемо дорогу до району, до області, а свого 
доб'ємося.

Ми закликаємо всіх доярок, усіх працівників тва
ринництва області включитися в соціалістичне змаган
ня за зразкове проведення зимівлі худоби, за рішуче 
підвищення її продуктивності. Проявляйте наполегли
вість, не заспоконойтесь першими успіхами. Доведіть 
на ділі, що вже в першому місяці нового року в тварин
ництві ви поліпшите свою роботу, разом в нами боріть
ся за право участі в обласній нараді передових доярок.

Товариші доярки, подруги по роботі! Беручи на се
бе високі соціалістичні зобов’язання, будьте неприми
ренними до недоліків, до шкідливих настроїв, подібних 
до «якось воно буде». Рішуче критикуйте недоліки і 
хиби в роботі правлінь колгоспів, керівників МТС, сво
їх товаришів по роботі. Лише спільними зусиллями ми 
доб’ємося повного виконання директив нашої рідної Ко
муністичної партії про круте піднесення тварин
ництва.

Дамо більше молока на кожні 100 гектарів орної 
землі, лук і пасовищ!

Лист підписали доярки колгоспів зони Бобринецької 
МТС: М. КАРАСЕНКО, Н. ДЖИГАЛЮК, Р. РОЗ
МАРІЦА, К. СИРОТА. П. КУРСИК, М. ВАЩИШИ
НА, Н. КИРТОКА, О. ТУМЕНКО, Г. ПОЛІЩУК, 
О. СТЕПАНОВА, М. МАЦЕНКО, М. КРАПЦЮ.

На
З дня відкриття Всесоюзну 

виставку відвідало близько 5,5 
мільйона чоловік, в тому числі 
156 тисяч організованих екскур
сантів. На виставці побувало по
над 538 іноземних делегацій.

Багато цікавих зустрічей від
булося тут за останній тиждень.

Недавно інженери і механі
ки М.ТС з Казахстану, Сибіру» 
Курської і Орловської областей 
зустрілися на виставці з електро- 
зварювачем А. Назарович. Він

Всесоюзній сільськогосподарській виставці
розповів про те, який величез
ний ефект дає при ремонті сіль
ськогосподарських машин новий 
метод зварювання чавуну в хо
лодному стані. Механізатори 
Приволзької МТС Калінінської 
області тепер ремонтують цим 
способом десятки відповідальних 
тракторних деталей. Електроду
гове зварювання комбінованим 
пучком електродів дозволило від
новлювати деталі, які раніше іш
ли в лом.

Звістки про те, що Камська ГЕС 
дала струм, дозволили екскурсо
водам виставки збагатити свої 
розповіді про досягнення країни 
в галузі електрифікації.

Екскурсанти з 15 областей 
зібралися в павільйоні «Урал» 
біля карти з уральських само
цвітів. На ній позначені 740 
МТС, які обслужують уральські 
колгоспи. Колгоспи тільки Бє- 
лоярського району, Свердловської 

області, за останні шість років 
збільшили споживання електро
енергії більш як втроє.

Камська ГЕС,—говорить ек
скурсовод, — яка дала перший 
струм промисловим підприєм
ствам, дозволить значно поліп
шити електропостачання кол
госпів і МТС Уралу.

У павільйоні «Механізація і 
електрифікація сільського госпо
дарства» вчені ознайомили кол

госпників з питаннями застосу
вання електроенергії в сільсько
му господарстві.

Тваринники Підмосков’я і Ка
захстану уважно вивчали мож
ливості застосування ультрафіо
летових променів на колгоспних 
фермах. Завдяки такому опромі
нюванню в зимових умовах знач
но успішніше можна вирощувати 
молодняк.

(ТАРС).
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По шляху будівництва нового життя В Демократичній Польщі

Минуло п’ять років з дня ут
ворення Німецької Демократич
ної Республіки. Цю дату трудя
щі республіки і весь німецький 
народ відзначають як своє на
ціональне свято. П’ять років то
му правлячі (кола США, Англії і 
Франції довершили початий ни
ми розкол Німеччини, створив
ши сепаратну боннську державу. 
Демократичні сили німецького на
роду у відповідь на це вирішили 
взяти справу відновлення єднос
ті країни в свої руки.

Проголошення Німецької Де
мократичної Республіки має не 
тільки національне, але й велике 
міжнародне значення. Цей акт, 
за визначенням Й. В. Сталіна, 
був «поворотним пунктом в іс
торії Європи».

Радянський Союз з перших же 
днів утворення молодої республі
ки подавав їй всебічну підтрим
ку, допомагаючи подолати ті ве
личезні труднощі, які були вик
ликані розколом Німеччини іі по
рушенням внутрінімецьких зв'яз
ків, що історично склалися. Пос
тавки з Радянського Союзу най
важливіших промислових това
рів, сировини і продовольства, 
а також допомога кредитами доз
волили НДР не тільки відновити 
зруйновану війною ^економіку, 
але й забезпечити її швидкий 
розвиток.

Своє п’ятиріччя Німецька Де
мократична Республіка відзна
чає серйозними успіхами. В ній 
міцно укріпився новий, демокра
тичний лад, вільний від 
соціального і національного гноб
лення. Державна влада в ПДР 
належить робітничому класо
ві, який в союзі з селянством 
згуртував усі антифашистські, 
демократичні сили країни. Пере
довим загоном робітничого класу 
і всіх трудящих НДР є Соціаліс
тична єдина партія Німеччини, 
яка успадкувала найкращі рево
люційні традиції німецького про
летаріату.

Знищення в НДР панування 
монополістичного капіталу і по
міщицько-юнкерського землево
лодіння назавжди зруйнувало 
економічні основи німецького мі
літаризму в країні. Провідне міс
це їв економіці республіки нале
жить народному і кооперативно
му секторові, який вже до по
чатку цього року становив у 
промисловості 85,5 проц. Еконо
міка НДР знаходиться на нев
пинному піднесенні. До 1953 ро
ку загальний рівень промисло
вого виробництва порівняно з 
1950 роком зріс більш як ‘на 60 
процентів. У республіці створе
на власна металургійна база. 
Більш як вдвоє порівняно з 1936 
роком збільшилися виробництво

Угода про передачу Ханоя в'єтнамській Народній армії
ШАНХАЙ. (ТАРС). Як передає 

В’єтнамське інформаційне агент
ство, на засіданні мішаної комісії 
у В’єтнамі закінчилось обговорен
ня питання про передачу зброй
ними силами Французького союзу 
міста Ханоя (в’єтнамській Народ
ній армії.

В угоді, підписаній сторонами • 
2 жовтня, вказується, зокрема, 

електроенергії, видобуток вугіл
ля, випуск нродукції металургій
ної, хімічної, будівельної про
мисловості і т. д.

Значних успіхів досягнуто та
кож і в сільському господарстві. 
Сільське господарство НДР у 
1953 році збільшило випуск про
дукції в два рази порівняно з 
1946 роком. На селі створюють
ся і міцніють селянські виробни
чі кооперативи. Уряд НДР здійс
нює широку програму електри
фікації і механізації сільського 
господарства.

У НДР нема безробіття, кож
ний трудящий впевнений у 
завтрашньому дні. Працюючи на 
себе, на суспільство, трудящі 
республіки показують приклади 
трудового подвигу. Всій країні 
відомі імена найкращих вироб
ничників - активістів: лауреата 
Національної премії шахтаря 
Франца Франіка, ткалі Фріди 
Хокауф, сталеплавильника Пау- 
ля Урбана. Багато новаторів ви
робництва — Адольф Геннеке, 
Луїза Ерміга, Мартін Раббе та 
інші —- беруть активну участь 
і в роботі державних органів.

Уряд НДР проявляє особливе 
піклування про підвищення доб
робуту трудящих. До кінця дру
гого кварталу 1954 року серед
ня заробітна плата робітників у 
народній промисловості зросла по
рівняно з 1950 роком на 40,3 
проц. Але ще більше зросла ре
альна заробітна плата за рахунок 
неодноразового зниження роздріб
них цін і податків. Життєвий рі
вень кожної сім’ї в Німецькій 
Демократичній Республіці івже в 
минулому році був на ЗО проц. 
вищий, ніж у 1950 році.

У республіці провадиться ве
лике житлове будівництво. Вели
чезні кошти відпускаються по 
бюджету на курортне лікування, 
пенсії, допомогу по хворобі і Т. ’Д.

Значну роль в економічному 
розвитку республіки відіграє роз
ширення ‘ЗОВНІШНЬОЇ торгівлі. Як
що (взяти рівень зовнішньо-тор
говельного обороту НДР у 1949 
році за 100, то вже у 1953 році 
вір зріс: із СРСР—в 3,5 раза, з 
Чекословаччиною — в 4 рази, з 
Польщею—в 2 рази. Зріс товаро
оборот між НДР і Китайською На
родною Республікою. В останні 
роки НДР встановила економічні 
зв’язки з рядом капіталістичних 
країн, незважаючи на те, що аме
риканські правлячі кола всіляко 
намагаються перешкодити цьому.

Інше становище в Західній Ні
меччині. Політика ремілітариза
ції, здійснювана під тиском аме
риканських монополістів боннсь
ким урядом Аденауера, веде до 
зубожіння широких трудящих 
мас і величезного збагачення не

що верховне командування зброй
них сил Французького союзу зо
бов'язується передати комунальні 
заклади і майно верховному ко
мандуванню в’єтнамської Народ
ної армії. Будуть передані всі ко
мунальні підприємства, що були 
під контролем як французьких, 
так і баодаївських властей.

Згідно з угодою, верховне ко
мандування в’єтнамської Народної 

великої купки монополістів. Чис
ло безробітних у Західній Німеч
чині, навіть за офіціальною за
хіднонімецькою статистикою, до
сягає двох мільйонів чоловік. По
над 60 проц. робітників Західної 
Німеччини не заробляє навіть на 
прожитковий мінімум. Зате рік у 
рік зростають прибутки монопо
лій. Боннський уряд веде наступ 
і на демократичні права трудя
щих. У Західній Німеччині жор
стоко переслідуються німецькі 
патріоти, які виступають проти 
ремілітаризації, за мир і єдину 
Німеччину. Забороняються масові 
демократичні організації, а їх (ке
рівники арештовуються. Боннські 
мілітаристи кинули в тюрму ба
гатьох визначних діячів Кому
ністичної партії Німеччини.

В той же час всякими способа
ми заохочуються всілякі міліта
ристські і фашистські організа
ції. Уряд Аденауера посилено го
тується втягнути німецький на
род у нову воєнну авантюру.

В цих умовах трудящі маси 
Західної Німеччини і всі німецькі 
патріоти з надією звертають по
гляди до Німецької Демократич
ної Республіки, яка міцно сто
їть у таборі миру і демократії 
як незалежна, миролюбна держа
ва. Найбільшим аіктом довір'я до 
демократичних сил Німеччини 
було рішення Радянського уряду 
встановити з Німецькою Демо
кратичною Республікою такі ж 
відносини, як і з іншими неза
лежними державами. Тепер НДР 
розв’язує за власним розсудом 
свої зовнішні і внутрішні спра
ви, в тому числі й (питання взає
мовідносин із Західною Німеч
чиною.

Німецька Демократична Рес
публіка неухильно виступає за 
взаєморозуміння між (Німцями, за 
угоду між Східною і Західною 
Німеччиною. Урядом і Народною 
палатою НДР було прийнято по
над 50 рішень і пропозицій, в 
яких виражалася готовність до 
загальнонімецьких переговорів і 
досягнення загальнонімецької 
угоди.

Німецька Демократична Рес
публіка палко відгукнулася на 
пропозицію Радянського уряду 
про створення системи колектив
ної безпеки в Європі, виявивши 
готовність взяти участь у нараді 
європейських держав у цьому 
питанні.

Вступаючи у друге п’ятиріччя 
свого існування, трудящі НДР 
сповнені рішимості неухильно 
йти по шляху відновлення націо
нальної єдності країни і розвитку 
її як мирної і демократичної дер
жави.

С. ТАНІН.

армії вишле адміністративні гру
пи, на які покладене завдання по 
прийому комунальних закладів і 
підприємств. Верховне команду
вання збройних сил Французько
го союзу бере на себе відпові
дальність за охорону комуналь
них закладів і підприємств і га
рантування безпеки авангардних 
адміністративних груп.

В шахтах Польської Народної Республіки широко механі
зуються трудомісткі процеси. На великих шахтах для підвезення 
гірників до їх робочих місць збудовані .підземні трамваї".

На знімку: „підземний трамвай" на шахті „Забже-всхуд".
Прескліше РАТАУ.

Концерт Державного ансамблю 
народного танцю Союзу РСР 

у Пекіні
ПЕКІН. (ТАРС). 4 жовтня в за

лі Хуайженьтан відбувся пер
ший концерт Державного ансамб
лю народного танцю Союзу РСР 
під художнім керівництвом народ
ного артиста СРСР Ігоря Мойсе
ева.

На концерті були присутні: 
Голова Китайської Народної Рес; 
публіки Маю Цзе-ідун, заступник 
Голови Китайської Народної Рес
публіки Чжу Де, голова Постійно
го комітету Всекитайських зборів 
народних представників Лю Шао- 
ці, прем’єр Державної ради і мі
ністр закордонних справ Чжоу 
Ень-лай, заступник прем’єра ’Іень 
Юнь та інші керівники Китай
ської Народної Республіки, а та
кож депутати В'секитайських збо
рів народних представників, ке
рівні працівники урядових уста
нов, представники демократичних 
партій, народних організацій, 
представники громадськості сто
лиці КНР.

На концерті були присутні та
кож перебуваючі їв Пекіні керів
ник радянської урядової делегації 
М. С. Хрущов, члени делегації 
М. 0. Булганін, А. І. Мікоян, 

----- Трест „Укрвуглемонтаж"—
провадить набір слухачів на тримісячні 

виробничі курси з навчанням в денний час.
КУРСИ МАТИМУТЬ ДВІ ГРУПИ:
ПЕРША ГРУПА—електромонтери по монтажу електро

ліній передач низької та високої напруги і ліній зв'яз
ку 4—5 розрядів;

ДРУГА ГРУПА—електромонтажники по монтажу 
поділообладнання електростанцій і підстанцій 5—6 розрядів.

На курси приймається переважно молодь чоловічої статі 
не молодше 1935 року народження, яка має освіту за 7—10 
класів середньої школи.

Про умови прийому на курси і з заявами про вступ звер
татись у відділ кадрів тресту „Укрвуглемонтаж" (м. Олексан
дрія, вул. Жовтнева, №51) щоденно 3 9 години ранку до 18 го
дини вечора.

Строк здачі документів до 12 жовтня 1954 року.
АДМІНІСТРАЦІЯ.

Громадянин Виїцепан Леонід Федорович, що проживає в се
лищі Димитрово м. Олександрії, порушує справу про розторгнення 
шлюбу з громадянкою Вищепан Клавдією Леонтіївною, яка 
проживає в селі Знам'янці, Знам'япського району, Кіровоградської 
області.

Справа буде розглядатися в народному суді Знам'янського ра
йону. < •

М. М. ШверНИ'К, члени урядових 
делегацій Польської Народної Рес
публіки, Корейської Народно-Де
мократичної Республіки, Румун
ської Народної Республіки, Мон
гольської Народної Республіки, 
Чехословацької Республіки, Угор
ської Народної Республіки, Ні
мецької Демократичної Республі
ки, Народної Республіки Болга
рії, Демократичної Республіки 
В’єтнам, Народної Республіки Ал
банії.

На концерті був також посол 
СРСР у КНР П. Ф. Юдін.

Концерт відкрився хореогра
фічною сценою з російської сюї
ти «Пори року» — «Літо», яка 
викликала бурхливі оплески гля
дачів. Ансамбль виконав танці 
народів ртзних країн. З особли
вим захопленням були сприйняті 
виконані солістами ансамблю ста
ровинна китайська пантоміма 
«санчаїкоу», китайський танець з 
стрічками. Після концерту артис
там ансамблю були піднесені жи
ві квіти.

Редактор В. МАЛЕНКО.

Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 62.
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Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

СТАЛІНСЬКИЙ
ПРАПОР

ОРГАН ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО МІСЬККОМУ ТА РАЙКОМУ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ, МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД 

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

По нашій Батьківщині

№ 122 (4017) Неділя, 10 жовтня 1854 р.

Вчасно і без втрат 
зібрати цукрові буряки

На бурякових плантаціях 
району вже кілька тижнів 
йде збирання врожаю. Зав
дання нині полягає в тому, 
щоб своєчасно, до єдиного 
кореня зібрати вирощений 
урожай буряків і відправити 
їх на заготівельні пункти. 
На колгоспних полях, як ні- 

< коли раніше, працює багато 
бурякокомбайнів і бурякопі
діймачів. Для транспорту
вання сировини на заготі
вельні пункти виділено дос
таток машин. Створено всі 
умови для організованої і 
злагодженої роботи механі
заторів і колгоспників.

'БурякоіВоди артііл1! ііім. Ка- 
лініиа в комплексі з іншими 
невідкладними роботами ор
ганізовано розпочали копку 
буряків і з кожним днем на
рощують темпи. На 5 жовт
ня тут зібрали понад поло
вину врожаю. Лише за п’я
тиденну — з 1 по 5 жовтня 
—викопано буряки на 10 
гектарах, що становить май
же 20 процентів загальної 
площі посіву.

Самовіддано трудяться та
кож буряноводи бандерів
ської артілі ім. Сталіна і ря
ду ІНШИХ КОЛГОСПІВ'.

Однак в цілому збирання 
цукрових буряків у нашому 
районі . неприпустимо зволі
кається. Так, на 5 жовтня 
зібрано урожай лише з чет
вертої частини площі. В ба
гатьох колгоспах поряд з не
задовільними темпами допус
каються значні, втрати цінної 
сировини. Це сталося в ре
зультаті незадовільного ви
користання техніки, відсут
ності контролю за роботою 
колгоспників і механізаторів 
з боку правлінь колгоспів і 
директорів МТС.

Особливо загрозливий стан

Кіровоградська область. Буряководи Сальківського рад
госпу, Гайворонського району, виростили в цьому році добрий 
урожай цукрових буряків—в середньому по 280—290 центнерів з 
гектара. Тепер повним ходом провадиться механізоване збирання 
цієї цінної технічної культури. Бурякозбиральні агрегати СКЕМ-3 
Василя і Петра Деремчуків збирають щодня по 4,5—5 гектарів 
буряків при плані 3 гектари.

На знімку: агрегат комбайнера Сальківського бурякорад
госпу Петра Деремчука провадить збирання цукрових буряків.

Фото Г. Верушкіна. Прескліше РАТАУ.

Рік видання ХХУі-й
Ціна 15 коп.

створився в протоіпопівській 
артілі ім. Леніна (голова 
правління т. Андреєв). І-Іа 5 
жовтня з загальної площі 75 
гектарів буряки зібрано ли
ше на 9 гектарах. Про тем
пи копни можна судити з то
го, що за останню п’ятиден
ну тут викопано корені ли
ше на одному гектарі. Не
важко підрахувати, що при 
таких темпах копка буряків 
навряд чи завершиться до 
нового року. Між тим, ні гор
лову правління т. Андреєіва, 
ні керівників Користівської 
МТС тт. Жука і Сердюка не 
тривожить такий стан. На 
плантації працює дуже мало 
людей, а потужна машина — 
бурякокомбайн—не викорис
товується.

Незадовільно ведеться та
кож збирання буряків у во- 
рошиловському колгоспі іме
ні Сталіна та ще деяких. 
Бурякокомбайни, якії працю
ють на полях колгоспів зони 
д і я л ьіності Ол ексанідріїйськоії 
МТС, як правило,погано від
регульовані , що призводить 
до псування значної частини 
врожаю. Та це мало хвилює 
головного агронома МТС тоїв. 
Михайлова. Замість того, 
щоб вжити негайних заходів 
і відрегулювати машини, він 
іде по лінії найменшого опо
ру — виключає комбайни з 
роботи.

Осінь цього року вида
лась дощова, холодна. Не 
сьогодні-завтра настануть за
морозки. Тому кожна, година, 
кожен погожий день нині 
особливо дорогі. Не гаю
чись. повним ходом розгор
тати копку і вииовку буря
ків, з дня у день нарощува
ти темпи збирання—таке 
відповідальне заїдання сто
їть перед буряководами.

На честь 
п‘ятиріччя Німецької 

Демократичної 
Республіки

5 жовтня у Москві в Цен
тральному лекторії відбувся 
вечір, присвячений п’ятим ро
ковинам з дня проголошення 
Німецької Демократичної Рес
публіки.

Вступне слово виголосив 
академік Б. О. Веденський.

Своїми враженнями від пе
ребування в Німецькій Демо
кратичній Республіці поділили
ся на вечорі член Всесвітньої 
Ради Миру 3. М. Гагаріна, 
лауреати Сталінської премії 
народний художник РРФСР 
М. В. Томський, поет €. А. 
Долматовський та інші.

Тепло зустріли присутні 
виступ надзвичайного і повно
важного посла Німецької Де
мократичної Республіки в 
СРСР Рудольфа Аппельта.

Наприкінці відбувся кон
церт майстрів мистецтв.

На підприємствах, в устано
вах, учбових закладах Києва 
читаються лекції, доповіді, 
проводяться бесіди про успіхи 
Німецької Демократичної Рес
публіки. В Київському окруж
ному Будинку офіцерів, Бу
динку вчених, у багатьох па
лацах культури і клубах від
крились виставки і фотомон
тажі, присвячені цій видатній 
даті в житті німецького наро
ду. Велика книжкова виставка, 
що складається з чотирьох роз
ділів, відкрита в Державній 
публічній бібліотеці УРСР.

Ставропольський край. Неда
леко від Ставрополя відкрилась 
крайова сільськогосподарська 
виставка. На ній широко пред
ставлені досягнення передових 
господарств. Загальну увагу при
вертає стенд колгоспу імені 
Сталіна, Ново-Александровського 
району. В нинішньому році чле
ни цієї сільгоспартілі зібрали в 
середньому по 120 пудів озимої 
пшениці з гектара на площі 7424 
гектари.

На знімку: біля стенду колгос
пу імені Сталіна, Ново-Александ
ровського району.

Фото В. Михалева. 
Прескліше ТАРС.

Колгоспи і радгоспи Омської 
області достроково виконали дер
жавний план заготівель і заку
ло® хліба. Здано державі зерна 
більше, ніж у минулому році, на 
30,8 мільйона пудів. Найбільшу 
кількість хліба здали державі 
райони, які освоїли в цьому році 
значні площі цілинних і перело
гових земель.

Достроково виконали держав
ний план хлібозаготівель колгос
пи і радгоспи Курганської об
ласті. Здано хлііба на 12,4 міль
йона пудів більше, ніж у мину
лому році. Колгоспи і радгоспи 
області повністю забезпечили се

Мінськ. За десятиріччя з дня визволення від фашистських 
загарбників столиці Білоруської республіки в місті збудовані ти
сячі будинків, з’явилось понад сто нових вулиць. Тільки в 1953 
році на житлові і культурно-побутове будівництво і на благоуст
рій міста витрачено 297 мільйонів карбованців.

На знімку: багатоквартирні житлові будинки для залізнич
ників Мінської залізниці на Привокзальній площі.

Фото М. Минковича. Прескліше ТАРС.

У музеї-садибі М. Ю. Лєрмонтова
У музеї-садибі М. Ю. Лєрмон

това (Пензенська область) завер
шується підготовка до 140 роко
вин з дня народження великого 
російського поста. Вони минають 
15 жовтня. В нових експозиціях 
відводиться велике місце картинам 
і малюнкам М. Ю. Лєрмонтова.

. Спадщина живопису поета, що

510 пудів рису з гектара
У зрошувальних районах Рос

товської області розгорнулося ма
сове збирання рису. На відміну від 
минулого року, коли в області рис 
сіяли лише окремі господарства, 
нині вирощуванням нової культури 
займаються десятки колгоспів Ве- 
се.тонського, Романовського, Семи- 
каракорського та інших районів.

Великого успіху добились рисо-

У Казахстані відібрано для освоєння
15.600 тисяч гектарів цілини

За короткий строк в Казахста
ні обслідувана величезна площа 
земельного фонду 14 областей — 
82,5 мільйона гектарів. Виявлений 
резерв в 15.600 тисяч гектарів 
орнопридатних цілини і перелогів.

Почалося відведення відібраних 
масивів колгоспам і радгоспам. В

15 землерийний гігант Уралмашзаводу
На Уралмашзаводі почалося 

складання чергового, п’ятнадцято
го крокуючого, екскаватора, який 
працюватиме на вугільних розрі
зах. Ємкість ковша нового агрега

Тиражі в жовтні
У жовтні нинішнього року відбу

деться два тиражі по державних 
позиках. 24 жовтня в місті Запо
ріжжі буде проведений черговий 
тираж виграшів П’ятої державної 
позики відбудови і розвитку народ
ного господарства СРСР. 31 жовт

Виконали план хлібозаготівель
бе насінням, продовжують здачу 
хліба державі. Колгоспи і радгос
пи Све-рдловської області також 
достроково виконали державний 
план хлібозаготівель.

Колгоспи і радгоспи Білорусь
кої РСР достроково .виконали 
державний план хлібозаготівель. 
Здано державі зерна на 4.078 
тисяч пудів більше, інігк у ми
нулому році на цю дату. Вста
новлений на 1954 рік план зда
чі насіння льону виконаний на 
150 процентів. Завершено дер
жавний план сівби озимих і на 
107 процентів виконано план 
закладання силосу.

дійшла до наших днів, становить 
12 картин, написаних олією, 51 
акварель, 290 малюнків', кілька 
автолітографій, виконаних на ка
мені. Чудові альбомні карикатури 
Лєрмонтова, які висміюють раб
ське плазування аристократичних 
кіл перед царем і його сатрапами, 
самодурство чиновників.

води Ром а донського району. В кол
госпі імені Семи комунарів з кож
ного гектара землі суцільного за
топлення одержано по 400 пудів 
добірного зерна, а з плантації пе
ріодичного поливу — більш як по 
200 пудіз з гектара. Бригада Карі- 
мова на окремих ділянках вирос
тила рекордний урожай — по 5Ю 
пудів рису з гектара.

Акмолінській, Кустанайській, Кок
четавській, Актюбінській, Пів
нічно-Казахстанській і Західно- 
Казахстанській областях для ор
ганізації 185 нових зернорадгоспів 
землевпорядники відводять тепер 
3.656 тисяч гектарів землі.

ту — 14 кубометрів, довжина стрі
ли — 75 метрів.

Серед складальників ровгорнулоі- 
ся змагання за достроковий ви
пуск землерийного гіганта.

ня відбудеться тираж погашення 
І Другої державної позики відбудо

ви і розвитку народного господар
ства СРСР. Цей тираж буде про
ведений у Москві.

(РАТАУ).

Достроково завершили вста
новлений на 1954 рік держав
ний план хлібозаготівель колгос
пи Львівської області. Здано дер
жаві на 760 тисяч пудів хліба 
більше, ніж у минулому році на 
цей час. Колгоспи області забез
печили себе насінням, продовжу
ють продаж хліба державі і ви
дають хліб на трудодні колгосп
никам.

Колгоспи і радгоспи Волин
ської, Арзамаської і Івановської 
областей також достроково вико
нали державний план хлібозаго
тівель і в найкращі агротехнічні 
строки завершили сівбу озимих.
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В обкомі КП України

Про лист доярок колгоспів 
зони Бобринецької МТС 
до всіх доярок області

Бюро обкому КП України схвалило іні
ціативу доярок колгоспів зони Бобринець
кої МТС, які звернулися через газету 
«Кіровоградська правда» (номер за 5 жовт
ня) з листом до всіх доярок області про 
розгортання соціалістичного змагання за 
зразкове проведення зимівлі худоби, за рі
шуче підвищення її продуктивності.

Бюро зобов'язало секретарів райкомів 
партії, голів райвиконкомів, секретарів 
первинних партійних організацій колгоспів

і радгоспів обговорити лист доярок Бобри- 
нецького району на зборах усіх працівни
ків тваринницьких ферм і розгорнути со
ціалістичне змагання за зразкову підготов
ку. успішне проведення зимівлі худоби і 
підвищення її продуктивності.

Обласній газеті «Кіровоградська прав
да», всім районним газетам запропоновано 
широко висвітлювати на своїх сторінках 
хід соціалістичного змагання серед тва
ринників області.

Тваринники розгортають соціалістичне змагання 
за збільшення надоїв молока

За 2.000 літрів молока 
від коЖної корови

ПЕРШІ ЗАНЯТТЯ ПРОЙШЛИ 
ОРГАНІЗОВАНО

За мною закріплено 12 корів. 
Всі вовн в моїй групі знаходять
ся від 3 до 5 років. За цеп час 
я добре вивчила їх звички і по
ведінку, щр значно допомагає ме
ні в роботі.

В порівнянні з іншими доярка
ми у мене показники по надою 
молока трохи крапці. За минулий 
господарський рік від кожної ко
рови одержала в середньому по 
1.532 літри, а від корів «Небес
ної» і «Реви»— по 3.200— 
3.500 літрів молока.

В наступному році я взяла на 
себе зобов’язання надоїти від 
кожної .корови по 2.000 літрів, а 
від «Небесної» і «Реви» — по 
3.500—3.800 літрів молока.

Для виконання цих зобов'язань

Москва. Всесоюзна сільськогосподарська виставка.
На знімку: внутрішній вигляд чотирирядного корівника на 

200 голів, збудованого по типовому проекту.
Фото В. Поспелова. Прескліше ТАРС.

Громадській худобі—ситу і теплу зимівлю
Трудівники сільського госпо

дарства республіки борються за 
неретвоірення в життя рішень 
партії і уряду, спрямованих на 
дальший розвиток тваринництва. 
В колгоспах громадській худобі 
створюється тепла і сита зи
мівля.

В Суворівському районі, Одесь
кої області, соковитих кормів 
уже заготовлено по 9,3 тонни на 
корову, досить є грубих кормів. 
У колгоспах Буковини провадить
ся закладання силосу понад річ
ний план, працюють кормозапар
ники. В Гайворонському районі, 
Кіровоградської області, колгоспи 

у нас в всі можливості; заготов
лено достатню кількість силосу, 
грубих кормів, встановлені авто
поїлки.

Правлінню артілі слід подбати 
про краще утримання і догляд за 
плідниками, від чого в значній 
мірі залежать результати бороть
би за поліпшення якості стада і 
одержання хорошого приплоду.

Це створить додаткові умови 
для дальшого збільшення надоїв 
і одержання на кожні 100 гек
тарів землі, лук і пасовищ та
кої кількості молока, яка визна
чена вересневим Пленумом ЦІІ 
КПРС.

Т. ТИКВА, 
доярка колгоспу ім. 18 парт- 
конференції.

засипали необхідну кількість 
зернофуражу, заготовили по 6— 
10 тонн силосу на корову, збуду
вали більше ЗО нових приміщень.

З допомогою МТС в колгоспах 
провадяться великі роботи по ме
ханізації трудомістких процесів 
на фермах. В самих тільки кол
госпах Сумської області створює
ться більше 100 механізованих 
кормоцехів. У сільгоспартілі іме
ні Леніна, Сумського району, ус
таткований кормоцех, що забез
печує приготування кормів для 
однієї тисячі свиней і 500 голів 
великої рогатої худоби. В цеху

Будемо боротись 
за кращі 

показники
В лютому ц. р. я пішла пра

цювати на ферму. За мною було 
закріплено 13 корів - первісток. 
Всі вони відібрані з нашого кол
госпного стада.

Чимало праці доклала до того, 
щоб первістки давали більше мо
лока. Адже всі вони отелилися в 
березні і квітні. Перед отелом я 
провадила масаж вимені, після— 
займалася роздоюванням їх, ста
ранню доглядала. В результаті за 
7 місяців я надоїла в середньому 
по 1.140 літрів молока, а від 
«Венерн» і «Мальованої» — по 
2.000—2.200.

Ці показники, безумовно, неви
сокі. Вони були б значно вищі, 
якби правління колгоспу подба
ло про суворе дотримання на 
фермах розпорядку дня, про за-, 
безпечення тварин достатньою 
кількістю води. У нас влітку не
рідко порушувалися години до
їння в літніх таборах, що також 
позначилося на продуктивності 
корів.

У відповідь на лист, доярок 
колгоспів зони діяльності Бобри
нецької МТС до Всіх доярок сіль
ськогосподарських артілей облас
ті я взяла зобов'язання одержати 
від кожної корови в середньому 
по 1.800 літрів молока. Докладу 
■всіх сил і слова свого дотримаю.

К. ШУЛЬГА, 
доярка колгоспу ім. 18 парт- 
конференції.

з допомогою кормопереробних ма
шин і 12 електромоторів прова
диться миття бульб і коренепло
дів, подрібнення грубих, сокови
тих і концентрованих кормів, за
парювання і транспортування їх, 
механізовано водопостачання.

Готуючись до зимівлі худоби, 
багато сільгоспартілей Вороши- 
ловградської області механізува
ли подачу води на ферми від ко
лодязів, ставів і річок. Всього в 
області водопостачання механізо
ване більш як на 500 тварин
ницьких фермах.

(РАТАУ).

Наприкінці минулого місяця в 
парторганізації тресту «Олексан- 
дріяівугілля» відбулися партійні 
збори, на яких обговорювалося 
питання політичного навчання 
комуністів. На зборах кожен ко
муніст обрав для себе бажану 
форму підвищення політичних 
знань.

З 34 членів і кандидатів пар
тії 7 чоловік виявили бажання 
оволодівати основами марксист
сько-ленінської теорії самостій
но, частина комуністів навчаєть
ся у вечірньому університеті 
марксизму-ленінізму, на семінарі 
по зовнішній політиці Радянсько
го Союзу, а 10 членів партії вирі
шили підвищувати свої знання у 
створеному гуртку по вивченню 
економіки промисловості.

Хороший
Після звітно-виборних зборів 

парторганізації Олександрійської 
теїіло-електростанції новий склад 
парт'бюро по-діловому взявся за 
комплектування гуртків партій
ної освіти.

Суворо дотримуючись вказі
вок Ції КПРС про правильне 
комплектування сітки партійної 
освіти, член партбюро т. Бекето- 
ва провела бесіду з кожним ко
муністом, розповіла, які гуртки 
працюватимуть при парторга
нізації і порекомендувала форму 
партійного навчання.

Після таких бесід 20 комуніс
тів виявили бажання підвищува
ти свої політичні знання в гурт
ку по вивченню історії партії. 
Тут побажала навчатись і части
на безпартійних товаришів.

Важлива подія в житті шкільних
комсомольських організацій

XII з'їзд ВЛКСМ поставив зав
дання посилити трудове вихован
ня учнівської молоді, прищеплю
вати їй любов до знань і праці. 
Ці відповідальні і складні завдан
ня може вирішити лише згурто
ваний, здоровий колектив, всі си
ли якого спрямовані на зміцнен
ня дисципліни, підвищення ус
пішності, на створення таких 
умов, в яких кожен учень міг би 
найповніше виявляти і розвива
ти свої здібності.

Важливіша роль в цій справі 
належить в школах комсомоль
ським і піонерським організаціям, 
в житії яких нині відбувається 
важлива подія — проходять ви
бори активу.

Днями відбулися звітно-вибор
ні збори в комсомольській органі
зації середньої школи № 1. Сек
ретар комітету комсомолу т. Го- 
ловатенко старанно підготувала 
звітну доповідь. Вона розповіла 
про роботу комсомольської орга
нізації за звітний період, про не
доліки, що мали місце в роботі 
шкільної комсомольської органі
зації.

Відзначивши авангардну роль 
комсомольців у навчанні, їх вели
ке прагнення до знань, т. Голова- 
тенко піддала критиці окремих 
членів ВЛКСМ, які незадовільно 
навчаються, не виконують комсо

1 і 6 жовтня у цьому гуртку 
пройшли перші заняття. Всі слу
хачі в точно встановлений час 
з'явились на 'навчання. Перше 
заняття провела лектор міськко
му КП України т. Стаценко. Ве
на ознайомила слухачів з програ
мою гуртка і завданнями в ново
му навчальному році. Потім пе
рейшли до вивчення першої те
ми «Предмет політичної еко
номії».

Друге заняття по цій темі 6 
жовтня провів керівник гуртка 
т. Борисенко.

Перші заняття показали вели
ку організованість і бажання ко
муністів працювати над підви
щенням своїх політичних і еко
номічних знань.

А. БЄЛОКОНЄВ, 
член КПРС.

початок
За три дні до початку навчання 

було оголошену слухачам, в які 
години і де буде працювати той 
чи інший гурток.

Продумана підготовка дала хо
роші наслідки. 1 жовтня всі слу
хачі, в добре обладнаних кімна
тах, зайняли місця, і пропаган
дисти тт. Ііетрушевський і Ки- 
сельов розпочали заняття. Орга
нізовано пройшли заняття в гурт
ках і <> жовтня. Всі слухачі при
були з зошитами, підручника
ми, уважно'слухали і конспекту
вали розповіді пропагандистів.

Перші заняття в нас пройшли 
живо й організовано. Вони вик
ликали ще більший інтерес у 
слухачів до вивчення історії на
шої партії.

В. СЕМЕНОВ, 
слухач гуртка.

мольських доручень. Зокрема, 
вказувалося на такі факти, коли 
комсомольці Лотпкар і Колісник, 
які були призначені вожатими 
піонерських загонів, не справи
лись з цим почесним дорученням.

У виступах по доповіді учні- 
комсомольці Бережна, Куявська, 
Бондаренко та інші зробили 
критичні зауваження в адрес ко
мітету комсомолу, засудили по
ведінку тих, хто відстає в нав
чанні, порушує дисципліну.

На звітно-виборних зборах ком
сомольці одностайно обрали сек
ретарем учнівської комсомоль
ської організації вчительку Олек
сандру Бекерман.

У міських школах закінчились 
збори у піонерських дружинах. 
Новообраний піонерський актив 
розгорнув свою роботу.

Звіти І вибори в шкільних 
комсомольських організаціях три
вають. Провести їх на високому 
ідейному і політичному рівні — 
значить -закласти міцну основу 
для дальшого поліпшення роботи 
комсомольських організацій—бо
йових помічників школи в справі 
комуністичного виховання під
ростаючого покоління.

Р. БЛАГАЯ, 
зав. відділом міськкому ЛКСМУ 
по роботі серед шкільної молоді.
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ПЕРЕДЖОВТНЕВЕ ЗМАГАННЯ

Новатори удосконалюють технологію
За 7 днів жовтня колектив ме- 

хано-зб прального цеху заводу 
«Червовий ливарник» виконав 
декадне завдання. Вугільні під
приємства міста додатково одер
жали шахтні зчепки, електровоз- 
ні шестерні й інші деталі.

Несучи трудову вахту на честь 
37 роковин Великого Жовтня, 
новатори виробництва поліпшу
ють технологічний процес, підви
щують якість продукції. Фрезеру
вальник т. Соловйо'в удосконалив 
зубонарізний верстат. Тепер ве
личина профілю зуба доведена до
Ч ---------------------

Перевищують денні завдання
Несучи трудову вахту на 

честь 37 роковин Великого Жовт
ня, трудівники цегельного заво
ду Аі 1 підвищують темпи ро- 
фти. Бригада формувальників в 
складі Петра Ященка, Надії Мед- 
ведевої, Люби Пилилась, яку'очо
лює Іван Бельмович, щозміни дав
но 130 процентів 'норми.

Успішно виконує; свої зобов’я
зання цех обпилення, керований 
т. Зелененьким. Завдяки вмілому 
використанню виробничих площ 
колектив збільшив випуск про
дукції, наближається до завер
шення' 11-місячного плану.

Деревообробники дотримують
свого слова

Деревообробні майстерні Ди- 
митровського тресту, перевико
навши дев’ятимісячне завдання, 
борються за нові виробничі пере
моги.

Колектив успішно здійснює 
свої переджовтневі зобов'язання. 
Високих показників добиваються 
робітники лісопильного цеху. Зо
бов’язавшись розпиляти 500 ку
бометрів лісу понад завдання, во
ни з честю дотримують свого сло
ва. Перед у змаганні ведуть рам- 
щики Микола Клочко, Анатолій 
Петричеико, Михайло Львов.

ЗБІЛЬШУЄМО ВАГОВУ НОРМУ
Зал ізн и ч ни ки транспортної

контори тресту «Олеюсандоіяву- 
д^ї.тля» добиваються дострокового 

■виконання своїх переджовтневих
зобов’язань. Серед машиністів 
локомотивів все ширше розгор
тається змагання за збільшення 
вагової норми поїздів. 6 жовтня 
зміна старшого диспетчера Юрія 
Кузьмина відправила великоваго

Сталінська область. Минуло 20 років з дня пуску Ново- 
Краматорського заводу імені Сталіна. За ці роки завод став одним 
з найбільших в Союзі підприємств важкого машинобудування. Він 
виробляє потужні унікальні машини для вугільної, металургійної 
і енергетичної промисловості.

На знімку: складання конвертерів для металургійної промисло
вості в механічному цеху № 7. Прескліше РАТАУ.

модуля 10 замість 8. Продуктив
ність праці зросла в п’ять разів.

Токар т. Береговий зробив 
пристосування до верстата. Це 
дозволило йому обробляти деталі, 
які мають складну геометрію.

В результаті збільшився ви
пуск продукції. 8 жовтня токарі 
тт. Вдовенко і Баленко дали 250 
процентів норми. Весь колектив 
цеху значно перевиконав денне 
завдання.

Д. ЄРЕМЕНКО, 
начальник цеху заводу «Чер
воний ливарник».

Па підприємстві не тільки ко
лективи цехів і бригад переви
щують завдання, але й окремі 
робітники. Так, вантажники цег
ли Олексій Манойленко та Іван 
Чорний дають по півтори норми. 
Не відстають від них відкатни
ці Валентина Каїр’єва та Ганна 
Бобу, садчиЦі Ніна Олексіева та 
Марія Петренко.

Цегельники поліпшують вико
ристання обладнання, добиваю
ться того, щоб до всенародного 
свята виконати річний план.

О. БУЗИННИК.

Змінні норми вони виконують на 
150 процентів.

Енергійно трудиться колектив 
столярного цеху. Він дав слово до 
25 жовтня закінчити виготов
лення всіх столярно - теслярських 
виробів для житлових і культур
но-побутових об'єктів міста та 
робітничих селищ. Борючись за 
виконання цього зобов’язання, 
столярі Павло Єременко, Василь 
Вітряк, Петро Пазина виробля
ють до двох норм.

Г. ЧОРНА, 
працівник деревообробних май
стерень.

вий маршрут, що перевищує нор
му на 300 тонн. На день раніше 
диспетчер Олександр Лелека за
безпечив відправку поїзда, вага 
якого перевищувала норму на 
900 тонн.

В. ГУСЄВ, 
начальник служби вантаження 
залізничної контори.

НАУКА 
І ТЕХНІКА Енергія атомного ядра

До цього часу основним дже
релом енергії є паливо. Проте ще 
на початку XX століття вчені 
встановили, що в будь-якій ре
човині в мільярди раз більше 
енергії, ніж може дати рівна у 
ваговому відношенні кількість 
спалюваного вугілля, нафти та 
інших видів палива. Наприклад, 

Приблизна схема атомної електростанції: 1—урановий стер
жень, 2—графіт, 3—стержні управління, 4—теплообмінник, 5—за
хисні стінки, 6—парова турбіна, 7—електрогенератор.

один кілограм кожної речовини 
містить її в прихованому стані 
близько 25 млрд. кіловат-годин. 
Щоб одержати таку кількість 
енергії, треба було б спалити З 
мли. тонн вугілля.

Перед наукою постало питан
ня, як використати ці невичер
пні запаси енергії? І людська 
думка, проникнувши в світ най- 
дрібніших часток матерії, дала 
на нього відповідь.

Відомо, що всі предмети мате-' 
ріальиого світу складаються з 
атомів, що вимірюються стоміль
йонними частками сантиметра. 
Всередині атома знаходиться яд
ро, яке своїм об'ємом приблизно 
в тисячу мільярдів раз менше, 
ніж атом. Ядро складається з 
протонів (позитивно заряджені 
ядра водню) і нейтронів, що не 
мають електричного заряду. Ці 
частки зв’язані між собою особ
ливими могутніми силами, які 
надають ядру великої міцності. 
Саме в атомному ядрі зосереджені 
майже вся маса атома і його 
енергія.

Яким же способом одержують з 
ядра атомну енергію? Першою 
речовиною, яку вдалось для цьо
го застосувати, виявився уран— 
метал сріблястого кольору. З'ясу
валося, що нейтрони, нападаючи 
на ядра атомів урану, руйнують 
їх. При цьому ядра діляться на 
дві приблизно рівні частини, що 
розлітаються з величезними швид
костями. Дуже важливо, що це 
ділення супроводжується ПОЯВОЮ 
2—3 нових нейтронів, які мо
жуть викликати, в свою чергу, 
поділ інших ядер. Якщо цей про
цес розвивається, то проходить 
так звана ланцюгова реакція, під 
час якої і виділяється атомна 
енергія.

Саме такий процес відбуває
ться в «ядерному котлі» (реакто
рі), в якому для практичних по
треб одержується атомна енергія. 
«Ядерний котел» являє собою за
повнений графітом «короб» вели
ких розмірів, його захисні стін-

В Одеській області на Болдин- 
ському заводі стінових матеріалів 
проведені випробування машини 
для вирізання великих блоків. 

ки зроблені з бетону та інших 
матеріалів. Всередині «короба» на 
певній відстані у шаховому по
рядку закріплені бруски природ
ного урану.

Природний уран, що є «ядер
ним пальним» в реакторі, скла
дається з атомів двох типів, або, 
як їх називають, ізотопів. Май

же всі властивості їх цілком од
накові. Відрізняються вони (нез
начно) вагою ядер. Але, ділячись 
під діянням нейтронів, вони ве
дуть себе неоднаково: леткі ядра 
атомів урану найбільш ефектив
но діляться повільними нейтро
нами, а більш важкі (яких у при
родному урані в 140 раз біль
ше, ніж летких) — тільки швид
кими нейтронами. Але попадання 
швидких нейтронів у ядра відбу
вається надзвичайно рідко. По
вільні нейтрони відскакують від

Розщеплення уранового яд
ра під дією нейтрона. Ядро 
розвалюється на дві частини. 
При цьому виникає два—три 
нових нейтрони.

них, а нейтрони проміжних швид
костей поглинаються ними, і це 
поглинання не супроводжується 
діленням. Саме тому може при
пинитися ланцюгова реакція. 
Щоб запобігти цьому, застосовує
ться графіт. Стикаючись з ядрами 
атомів графіту, швидка нейтрони 
втрачають свою швидкість і, 
стаївши повільними, «блукають» 
у котлі доти, поки не попадуть 
на легкі ядра урану'. Відбудеть
ся нове ділення ядер. Ланцюгова 
реакція буде продовжуватись, а, 
значить, буде безперервно виділя
тись і енергія. Швидкість її ви
ділення регулюються спеціальни
ми стержнями з кадмію або порис
тої сталі.

Графіт, вбираючи енергію, ро
зігрівається до надзвичайно висо
кої температури. З допомогою 
теплообмінника топ.іо, що виник
ло, передаються воді, яка, нагрі
ваючись, перетворюються в пере
гріту пару, що надходить потім

НОВИН И Т Е X НІНИ

АГРЕГАТ ДЛЯ ВИРІЗАННЯ БЛОКІВ
Агрегат складається з рами, на 
якій встановлено п'ять барів, що 
роблять у масиві вертикальні і 
горизонтальні пропили, його про

в турбіну теплової електростанції. 
Така в коротких рисах схема ро
боти реактора. «Ядерний котел» 
повністю автоматизований і уп
равляється на відстані.

В Радянському Союзі вже пу
щена в експлуатацію атомна елек
тростанція корисною потужністю 
в 5 тисяч кіловат, яка дає елек
тричний струм для промисловості 
і сільського господарства навко
лишніх районів. Тим самим впер
ше зроблений реальний крок у 
справі мирного використання 
атомної енергії.

Радянські вчені та інженери 
тепер працюють над створенням 
більш потужних і досконалих 
атомних станцій, над дальшим 
оволодінням атомною енергією, 
розумне застосування якої дозво
лить в майбутньому добитися но
вого небаченого піднесення 'про
мисловості і сільського господар
ства, розквіту науки і техніки, 
зростання добробуту радянських 
людей.

Скільки ще невідомих можли
востей таїть їв собі використання 
атомної енергії для мирних ці
лей! Великі перспективи, на
приклад, відкриває застосування 
атомних двигунів на морських 
суднах, особливо підводних, на 
реактивних літаках, на кораблях 
для міжпланетних перельотів, в 
авто-і залізничному транспорті. 
Дуже можливо, що атомна енер
гія вплине на природу, яка ото
чує нас, дозволить змінити клі
мат окремих районів країни 
і т. Д-

Використання атомної енергії 
для мирних цілей — воістину 
благородна справа, що несе вели
чезні блага людству. Тому про
гресивні люди всієї земної кулі 
одностайно борються за те, щоб 
не дозволити імперіалістам засто
сувати атомну енергію для масо
вого знищення людей, виступа
ють за заборону атомної зброї, за 
знищення всіх існуючих запасів 
атомних бомб і встановлення 
ефективного міжнародного кон
тролю над виробництвом атомної 
енергії.

Атомна енергія повинна вико
ристовуватись тільки в інтересах

Один нейтрон викликає лан
цюгову реакцію, яка охоплює 
величезну кількість атомів.

трудового народу. Радянський Со
юз, освоюючи атомну енергію в 
мирних цілях, вносить тим са
мим свій вклад у справу відвер
нення нової війни і захисту ми
ру в усьому світі.

І. ДИЦМАН, 
кандидат фізико-математичних 
наук.

дуктивність доведена до 240 бло
ків за зміну. Перша партія нових 
машин буде виготовлена в 1955 
році.
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Куточок сатири і гумору
Олекса Плахотний зайшов у молочарню

Зоотехнік банду рівського колгоспу ім. Сталіна Олексій Радіонович Плахотний 
в п'яному стані з'явився на сепараторний пункт і вчинив там бійку. Він ображав пра
цівників пункту Тетяну Білан та Марію Матвієнко за те, що в журналі не по його за
писано було жирність молока.

П'яті роковини Німецької
Демократичної Республіки

Урочисте засідання в Берліні

Олекса Плахотний зайшов в молочарню,
І, вдаривши з ходу об стіл кулаком,
Владно спитав: — Чому жирність погана, 
Що робите тут ви з моїм молоком?!
—Ну, що, Радіонович, можна сказати,— 
Тетяна Білан відказала йому,—
Вам, зоотехніку, краще це знати.
Так, так, вам, звичайно, а більше ж кому?
Хіба ж вам для того на кошти державні 
У школі і вузі давали знання,
ІЦоб ви на роботу з’являлися п’яні, 
І в справі важливій брели навмання?
А з нами поводитесь так нетактично,
Що важко повірить, чи ви це є...
... Начальство поблідло.
—Так ось як критично
Висловлюєш ТИ НЄДОіВОЛЬСТВО своє?!
Та хто ж це дозволив тобі мене вчити, 
Зневажати поважну особу мою,
Та я в бутеїраметрі можу втопити

Тебе і оцю лаборантку твою.
Ти бачив таких дармоїдів відважних?!
Ви ж крадете жирність, сметану п’єте.
Так от, як не буде чотири проценти,
Тоді заспіваєте зовсім не те.
—Пішли б ви додому, проспалися б краще.—
Хотіли дівчата його умолить.
Та де там. Плахотний пішов врукопашну 
її приймальний журнал перервав в одну мить. 
Чорнило розлив і, розбивши Пробірку, 
Перейшов, як кажуть, до активніших дій: 
Тетяну Білан так штовхнув за одвірки,
Що в очах заблищав якийсь стовп'Вогняний...

♦ ♦
♦

В цій правді, як в байці,
Своя є мораль:
Плахотний не покараний досі,
А жаль.

Нелюдська мова Тихоненка
Коли ви, проїжджаючи тери

торією артілі ім. Жданова, по
чуєте вульгарну лайку і несамо
витий крик, знайте, що то заві
дуючий фермою артілі Опанас 
Тихоненко дає «керівні» вказів
ки дояркам.

Такої лайки, якою, мов помия
ми, обдає своїх підлеглих Тихо
ненко, запевняємо, ви ніде не но
чуєте. В цьому він неперевер- 
шений.

Міст не на наш ріст
Ще влітку міськрембудконтора (начальником 

тоді був Назаров) розібрала місток по дорозі з 
Олександрії в селище Перемога. А відремонтувати 
його ніяк не спроможуться. Тепер, в осінні дощі, тут 
неможливо проїхати- Найбільше страждає від цього 
автотранспорт.

Тоді було літо— 
Сонечко сіяло, 
Як біля колгоспу 
Місток розібрали. 
Розібрали тому, 
Що він поламався. 
Тільки до ремонту 
Ніхто ще не брався.

Керівники міськкомунгоспу вважають, що, як писав колись
А. П. Чехов, „Мости для того тільки й будуються, щоб їх об'їжд
жали".

Рис. В. Васильєва.

„Д о ш к
В газеті «Сталінський прапор» 

івід 29 веіресня ц. р. в куточку 
сатири і гумору під таким заго
ловком був надрукований лист 
т. Мусулеги про те, що на Олек-

Не дивно, що, коли до ферми 
підходить завідуючий, доярки 
розбігаються по кутках і затуля
ють вуха. Вони не бажають біль
ше слухати брутальну лайку і 
незаслужені образи, що принижу
ють гідність людини.

Радимо голові 'колгоспу Криво
роту не посміхатись, спостеріга
ючи за негідною поведінкою Ти
хоненка, а припинити назавжди 
його знущання з колгоспниць.

Група колгоспників.

Проминуло літо 
І настала осінь.
Дощ рясно полився.
— Ніде тут проїхать— 
Шофер дуже злився 
Й на місток з водиці 
З жалем подивився.

В. ЖУРАВСЬКИЙ,

СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУПІВ

а пошани ще не ви
счпдайському елеваторі «Загот- 
зерно» не обладнана Дошка по
шани.

Директор елеватора т. Безрод- 
ний повідомив редакцію, що фак-

Михайло САВЧЕНКО.
с. Бандурівка.

Вчинки 
Дьомушкіна

Поведінка Володимира Дьо- 
мушкіна на виробництві нічим по 
суті не відрізняється від домаш
ньої. Це, так би мовити, суціль
ний ланцюг пияцтва і найнеприс- 
тойнішої лайки, що часто завер
шується бійкою, хуліганством.

Налижеться горілки Дьомушкін 
до нестями, наступного дня—про
гул. А з'являється, як правило, 
хмільним на Байдаківську бри
кетну фабрику, де він, власне ка
жучи, не стільки працює, скільки 
числиться слюсарем.

Раніше працював Дьомушкін на 
Байдаківському вуглерозрізі. Та
кі ж сліди і там залишив.

Чесні трудівники підприємств 
різними методами намагались і 
зараз ще намагаються збудити 
здоровий розсудок у Дьомушкіна. 
Але він поки що залишається не
змінним у своїй непристойній по
ведінці.

Сусіди тридцятирічного Дьо
мушкіна характеризують кількома 
словами:

—Велике лихо жити з таким не 
то що по-сусідськи, а навіть на 
одній вулиці.

Невже в голові Дьомушкіна не 
знайдеться .місця здоровій іскорці, 
яка б підказала, що його вчинки 
межують з злочином?

З листа до редакції.

сохла"
ти, наведені в листі, правильні.

Зараз Дошка пошани приведе
на в належний вигляд — оформ
лена і на неї занесені передови
ки виробництва.

6 жовтня в Берліні в примі
щенні театру Німецької держав
ної опери відбулося урочисте 
засідання, присвячене п’ятим ро
ковинам з дня утворення Німець
кої Демократичної Республіки.

На засідання на честь знамен
ної дати в житті німецького на
роду зібралися члени уряду Ні
мецької Демократичної Республі
ки, члени Центрального Комітету 
Соціалістичної єдиної партії Ні
меччини, депутати Народної пала
ти і Палати земель НДР, пред
ставники демократичних партій і 
масових організацій, герої праці і 
активісти виробництва, представ
ники трудящих селян, визначні 
діячі науки, культури і мис
тецтва.

На засіданні були присутні 
урядові делегації СРСР і країн 
народної демократії, які прибули 
для участі в святкуванні п’ятих 
роковин Німецької Демократичної 
Республіки, а також гості з Фран
ції, Бельгії, Голландії й інших 
країн.

Урочисте засідання відкрив 
перший секретар ЦІС СЄПН, за
ступник прем’єр-міністра НДР 
Вальтер Ульбіріхт.

Під бурхливі оплески учасни
ків засідання він звертається з 
привітанням до президента Віль- 
гельма Піка, прем’єр-міністра От-

Нагородження Вільгельма Піка орденом 
„За заслуги перед вітчизною”

БЕРЛІН, 6. (ТАРС). Як повідом
ляє агентство АДН, сьогодні в 
урочистій обстановці прем’єр-мі
ністр 0. Гротевоіль вручив прези
дентові Вільгельму Піку орден 
«За заслуги перед вітчизною» 
1-го ступеня.

В державних сільських
За роки народної влади в Ал

банії створено 21 державне сіль
ське господарство, в тому числі 
10 багатогалузевих.

В розпорядженні державних 
сільських господарств є 266 
тракторів (в перерахунку на £5- 
сильні), 26 комбайнів та інша 
сільськогосподарська техніка.

Чисельність населення Франції
ПАРИЖ, 8. (ТАРС). Агент

ство Франс Пресе переїдає, що, 
згідно з попередніми даними пе
репису, проведеного в травні 
1954 року, населення Фран

-Трест „Укрвуглемонтаж"—=
провадить набір слухачів на тримісячні 

виробничі курси з навчанням в денний час.
КУРСИ МАТИМУТЬ ДВІ ГРУПИ:
ПЕРША ГРУПА—електромонтери по монтажу електро

ліній цередач низької та високої напруги і ліній зв'яз
ку 4—5 розрядів;

ДРУГА ГРУПА—електромонтажники по монтажу роз- 
поділообладнання електростанцій і підстанцій 5—6 розрядів.

На курси приймається переважно молодь чоловічої статі 
не молодше 1935 року народження, яка має освіту за 7—10 
класів середньої школи.

Про умови прийому на курси і з заявами про вступ звер
татись у відділ кадрів тресту „Укрвуглемонтаж" (м. Олексан
дрія, вул. Жовтнева, Л651) щоденно з 9 години ранку до 18 го
дини вечора.

Строк здачі документів до 12 жовтня 1954 року.
АДМІНІСТРАЦІЯ.

то Гротеволя і вітає керівників 
і членів іноземних делегацій, що 
прибули в Берлін на святкування 
п'ятих роковин Німецької Демо
кратичної Республіки.

Потім Вальтер Ульбріхт надає 
слово прем’єр-міністрові Німець
кої Демократігагої Республіки 
Отто Гротеволю, появу якого на 
трибуні присутні зустрічають 
бурхливими оплесками.

Промова Отто Гротеволя, вис- 
лухана з великим інтересом при
сутніми, не раз переривалась оп
лесками.

Головуючий оголошує, ІЦ0 сло
во для привітання надається ке
рівникові радянської Урядової де
легації товаришеві Вячеславу 
Михайловичу Молотову. Бурхли
вими, довго нсстихаючими оп
лесками зустрічають присутні по
яву на трибуні товариш.^- 
В. М. Молотова.

Промова товариша В. М. Мо
лотова була вислухала присутні
ми з величезною увагою і не раз 
переривалась бурхливими, три
валими оплесками.

Потім на урочистому засіданні 
виступили з вітальними промова
ми глави іноземних делегацій, що 
прибули на торжества з нагоди 
п’ятих роковин Німецької Демо
кратичної Республіки.

(ТАРС).

Вільгельм Пік нагороджений 
за рішенням президії Ради мі
ністрів НДР у зв’язку з п’ятими 
роковинами республіки за ви
датні заслуги в боротьбі за єд
ність Німеччини і в справі ство
рення і зміцнення НДР.

господарствах Албанії
Державні сільські господарства 

поставили землеробським коопе
ративам і селянам-одноосібникам 
за останні чотири роки понад 32 
тисячі центнерів добірного насін
ня пшениці, майже 6 тисяч 
центнерів насіння буряків, близь
ко 1.070 тисяч саджанців фрук
тових дерев, СОТНІ ГОЛІВ ПЛЄМІНі 
мої худоби. •» 

ції (без колоній) становить
42.774.000 чоловік.

Редактор В. МАЛЕНКО.

БК 04598.
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Середа, 13 жовтня 1954 р.
СТАЛІНСЬН

чия ХХУІ-Й

Дбайливо доглянути озимину нд018’
У цьому році озимину посіяно 

переважно по добре підготовленій 
площі, значно швидше і в кращі 
строки, ніж торік. Майже по всій 
Україні пройшли дощі і озимина 
дає дружні сходи, добре розви
вається. Тепер стан посівів і на
ступний урожай у великій мірі

ляпках без підкошування восени 
виявлено цукрів у рослинах 38 
процентів, а на підкошених 
24,1 процента. Після заморожу
вання до—16 гр. С відмічено пов
ну загибель підкошених рослин.

Дуже велику загрозу для ози
мих посівів створює озима совка, 
п „Чіпяімя Советов». ЯКИЙ

вих попередникреда 
інших районах» о 
перед посівом і**-* 
СХОДИ З’ЯВИ.ІИ^ТНЯ 
На таких поем 
треба організуй'* Р* 
живлення І С" 1

Найкраща і 15 коп.
ДЛЯ ПІДЖИВЛЮ" ■ ■

Л

Активна боротьба за здоровий побут— 
важливий обов'язок всіх партійних, всіх 
громадських організацій. Вона є невід'єм
ною складовою частиною роботи по кому
ністичному вихованню народу.

За здоровий побут
За роки радянської влади 

докорінно змінилося соціаль
не і економічне обличчя на
шої країни, невимірно зріс 
культурний рівень нашого 

Лк-гароду. Виросла нова радян- 
^Тька людина, людина висо

ких ідейних і моральних 
якостей. Вона над усе ста
вить Інтереси народу, потре
би своєї країни і віддає для 
її процвітання всіі сили 1 
знання. Працю на благо Вать- 

X ківщини радянські люди вва
жають найпочеснішою спра
вою, справою честі,- доблесті 
і геройства.

Комуністична партія вихо
вує нові риси людини, її но
ві моральні якості, бореться 
з пережитками проклятого 
капіталістичного минулого. 
які іце подекуди даються 
взнаки.

Пережитки минулого про
являються не лише в непра
вильному, неікомуніістичіному 
ставленні до праці, до гро
мадської соціалістичної влас
ності з боку окремих грома
дян. Вони проявляються 1 в 
побуті.

Здоровий побут утверджує
ться не сам собою, не само
пливом: він утверджується і 
міцніє в результаті гострої 
боротьби проти ганебної ста
рої моралі.

Одним з найбільш огидних 
і живучих пережитків мину
лого в побуті є пияцтво. Воно 
завдає великої шкоди здо
ров’ю трудящих, призводить 
до прогулів, до зниження 
продуктивності праці. Супут
ником пияцтва є хуліганство, 
розпуста, злочини. Крім то
го вживання алкоголю дуже 
гальмує культурний ріст лю
дини.

В нашій країні все біль-
- того розмаху набирає про

паганда здорового побуту. В 
цих умовах прояви алкоголіз
му—огидного пережитку ми
нулого — абсолютно нетер
пимі. Однак партійні, комсо- 

♦ мольські і профспілковії орга
нізації нашого міста і райо
ну ще дуже мало ведуть гро
мадську боротьбу проти пи
яцтва, не приділяють належ
ної уваги пропаганді здоро
вого побуту 1 організації 
культурного відпочинку тру
дящих, не роз’яснюють ШКО
ДИ від алкоголізму. Тому й 
не дивно, що в нас ще мають- 
місце факти аморальної, а 
підчас хуліганської поведім- І

Виконали план підняття цілинних і перелогових земель
Колгоспи і радгоспи Казахста

ну за дев’ять місяців цього року 
підняли 7 мільйонів 595 тисяч 
398 гектарів цілини і перелогів, 
перевищивши встановлене держав
не завдання більш як на мільйон 
гектарів. 

ки окремих громадян в по
буті.

Чого варта, наприклад, 
поведінка зоотехніка банду- 
рІїВСЬКОГО колгоспу ІІМЄІНІ 
Сталіна Плахотного (він же і 
секретар партійної організа
ції), який систематично пи
ячить, З ЛЮДЬМИ ПОВОДИТЬСЯ 
грубо. Як уже писалось в на
шій газеті, цей горе-кеїр'іївниік 
недавно в п’яному стані з'я
вився на сепараторний пункт 
і вчинив там бійку. Виклиікає 
подив і поведінка комуністів 
цієї партійної організації, 
які виявляють до п’яниці і 
хулігана Плахотного гнилий 
лібералізм.

Обурення й огиду викли
кає у жителів станції Корис-. 
тівки поведінка комсомольця 
Миколи Вінниченка, який 
працює телеграфістом стан
ції. Він, втративши почуття 
людської гідності, пиячить, 
лихословить, ображав грома
дян, влаштовує бійки. Про 
його негідну поведінку відо
мо керівникам станції 1 ком
сомольській організації, але 
вони чомусь миряться з ху
ліганськими вчинками В-іїн- 
ниченка, який порочить висо
ке звання комсомольця і пра
цівника радянської установи.

Наведені факти свідчать 
про те, що у нас ще не роз
горнуто систематичної гро
мадської боротьби з алкого
лізмом. Партійні, комсомоль
ські і профспілкові організа
ції часом залишають поза 
увагою, без гострого осуду 
вчинки або порушення гро
мадського порядку, виклика
ні пияцтвом. А ці вчинки 
завдають шкоди виробництву, 
призводять до порушення 
правил соціалістичного спів
життя.

Активна боротьба за. здо
ровий побут — важливий 
обов’язок всіх партійних і 
громадських організацій. Во
ни повинні вести активну бо
ротьбу з проявами пияцтва, 
широко організовуючи з цією 
метою бесіди, лекції, допові
ді. Треба пам'ятати: алкоголь 
шкідливий не тільки тим, що 
він веде до антигромадських 
проявів. Алкоголь—це от
рута, яка руйнує організм, 
позбавляє людину здоров’я і 
неминуче призводить до тяж
ких наслідків в побуті і на 
роботі. Алкоголізм повинен 
бути і буде викорінений з по
буту радянських людей.

Виконали державний план ос
воєння нових земель колгоспи 
Алтайського краю. Освоєно два 
мільйони 17 тисяч гектарів цілин
них і перелогових земель. В цьо
му році засіяно переважно зерно
вими культурами понад 1 мільйон 
гектарів нових земель.

На Всесоюзній сільськогосподарській виставці
Багрянцем і золотом прикра

сила осінь пишне листя гаїв, са
дів і розсадників виставки. Де
сятки тисяч відвідувачів і ек
скурсантів щодня заповнюють її 
алеї, площі, павільйони.

Цими днями павільйон «Кар
топля й овочі» відвідали екскур
санти з Бє.тгородсьвдї, Чернігів
ської, Київської, Ворошиловтрад- 
ської областей. Увагу екскурсан
тів привернули нові експонати 
—баклажани сорту «Ліванський» 
вагою по 2,5 кілограма і бульби 
картоплі в один кілограм. Бак
лажани ці вирощені овочівника
ми колгоспу ім. Жданова, Нахіче
ванської А РСР, картопля — на 
полях колгоспу ім. Шверника, 
Молотовської області.

З колгоспів Омської області в 
павільйон «Сибір» доставлена 
картопля сорту «Північний», 
кожна бульба якої важить один 
кілограм 350 мрамів. Близько 
800 грамів важать цибулини, 
виставлені в павільйоні «Укра
їнська РСР». Підмосковний кол-

Зустрічі трудящих 
з письменниками

За останній час у Москві і 
столичній області відбулося кіль
ка зустрічей читачів з письмен
никами. Письменники були їв 
гостях у колгоспників і інтеліген
ції. Цими днями в Колонному за
лі Будинку Спілок письменники 
зустрілися з молоддю Москви і 
Московської області. Про завдан
ня другого Всесоюзного з’їзду 
письменників розповів секретар 
Спілки радянських письменників 
К. Симонов.

Готуючись до третього з’їзду 
письменників України і другого 
Всесоюзного з'їзду письменників, 
літератори України у Львові 
провели зустрічі з робітниками, 
колгоспниками, студентами Львів
ської області, а також з трудя
щими Станіслава, Борислава, 
Ровно та інших міст.

Активно готуються до наступ
них з’їздів письменників одеські 
літератори. На заводах, фабриках, 
у вузах і в селах області, на ко
раблях Чорноморського торго
вельного флоту проходять конфе
ренції читачів, проводяться лек
ції, бесіди. Великий літератур
ний вечір відбувся в бібліотеці 
Одеського міськкому КП України. 
З повідомленням про підготовку 
до з’їздів виступив український 
письменник лауреат Сталінської 
премії Олесь Гончар.

Творчі зустрічі письменників 
України з читачами відбулися в 
Харкові, Ужгороді, Чернігові та 
інших містах і селах республіки.

(РАТАУ). 

госп «Луч» подав на виставку 
гарбуз у 50 кілограмів.

Тисячі картоплярів, які від
відали виставку їв ці дні, озна
йомилися з діянням препарату 
№ 2, що зберігає від проростан
ня картоплю, яка йде для тех
нічних цілей. Кандидат сіль
ськогосподарських наук Д. Кор- 
жуєв повідомив екскурсантів про 
нові цікаві досліди з препаратом 
Хг 2. Одержано дані про те, що 
препарат вберігає від проростан
ня і насінну картоплю.

Як завжди, багатолюдно було 
в ці дні в павільйоні «Механіза
ція і електрифікація сільського 
господарства». З дня відкриття 
виставки тут побувало більше се
ми тисяч екскурсій сільських ме
ханізаторів. Багато з них ділять
ся своїми враженнями в книзі 
записів, вносять пропозиції. Гру
па колгоспників Чернівецької об
ласті звертається до упорядників 
виставки з просьбою організува
ти на території ВСГВ па наступ

УКАЗ ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР

Про нагородження письменника 
Бажана М. П. орденом Леніна

За заслуги в галузі художньої літератури, в зв'язку з 
п'ятдесятиріччям з дня народження, нагородити письменника 
Бажана Миколу Платоновича• орденом Леніна.

Голова Президії Верховної Ради СРСР К. ВОРОШИЛОВ. 
Секретар Президії Верховної Ради СРСР М. ПЄГОВ.

Москва, Кремль, 9 жовтня 1954 р.

То в. БАЖАНУ М. П.
Дорогий Миколо Платоновичу, Рада Міністрів Ук

раїнської РСР та ЦІ< КП України сердечно вітають Вас 
з 50-річчям з дня народження 1 з нагородженням Вас високою 
урядовою нагородою—орденом Леніна.

Своєю творчістю Ви внесли великий вклад в ра
дянську літературу.

Бажаємо Вам, шановний Миколо ГІлатоновичу, здо
ров'я 1 нових творчих успіхів на благо нашого радян
ського народу.

РАДА МІНІСТРІВ ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ
УКРАЇНСЬКОЇ РСР. КП УКРАЇНИ.

Севастополь. Проспект Нахімова.

Фото А. Баженова. Пресклішс РА'ГАУ.

ний рік показ роботи електро- 
трактора.

6 жовтня в павільйоні «Меха
нізація і електрифікація сіль
ського господарства» встановлена 
найновіша збиральна машина — 
безмоторний прямотічний ком
байн «ЖМ-2,1». Комбайн «ЖМ- 
2,1» (жатка-молотарка з шири
ною захвата 2,1метра) призначе
ний для збирання довгостеблових 
високоврожайних зернових куль
тур і насінників трав у районах 
підвищеного зволоження. Нова 
машина може ефективно застосо
вуватись і в інших зонах країни 
■на масивах високоврожайних хлі
бів, а також легко пристосовує
ться для збирання зернобобових 
та інших культур.

Комбайн працює на тязі гусе
ничного трактора середньої по
тужності «КД-33» або колісної 
машини «Беларусь», а в особли
во тяжких умовах — на причепі 
у «ДТ-Й4». Продуктивність—від 
0,7 до 1,3 гектара за годину.

(ТАРС).



СТАЛІНСЬКИЙ ПРАПОР Середа, 13 жовтня 1954 р.

Посилити підготовку підприємств 
до роботи взимку

8 жовтня відбулися збори місь
кого партійного активу, які обго
ворили питання про стан підго
товки підприємств, установ і 
культосвітніх закладів міста до 
роботи в зимовий період. З допо
віддю в цьому питанні виступив 
секретар міськкому КП України 
т. Зуєв.

На зборах партійного активу 
(відзначалось, що частина підпри
ємств і установ міста старанно го
туються до роботи взимку. В цьо
му році значно1 краще, ніж торік, 
проведено ремонт шкіл і техніку
мів. Учбові заклади повністю за
безпечені на весь зимовий пері
од паливом і т. д.

Але поряд з цим в підготовці 
до зими були викриті і серйозні 
недоліки. Вказувалось, зокрема, 
на те, що до цього часу жодне 
підприємство міста ще не закін
чило повністю підготовки до ро
боти в умовах зими. Це, насампе
ред, стосується підприємств трес
ту «Олександріявугіілля»—Семе- 
нівськоіго вуглерозрізу, тепло
електростанції, шахти № 2-3 та 
інших. Зволікається піїдготоівка до 
зими і на рудоремонтному заводі.

Керівники цих підприємств, як 
видно, не зробили для себе необ
хідних висновків з минулорічних 
хиб, коли через погану підготов
леність до роботи в зимових умо
вах, в першому кварталі підпри
ємства знизили темпи, не вико
нували виробничих планів.

В цьому році заздалегідь кож
ним підприємством були розробле
ні конкретні заходи по ремонту 
приміщень, гірничого устаткуван
ня, по створенню необхідної кіль
кості некритих запасів вугілля 
і т. д. Але виконання цих заходів 
пущено на самотіли®.

Як і в минулому році, зараз на 
Семенівському вуглерозрізі не 
створено необхідної кількості за
пасів вугілля, готового до вий
мання, що знову ставить під за
грозу виконання плану першого 
кварталу 1955 року.

Начальник вуглерозрізу т. Ар- 
тіохов і секретар паїртбіюро тон. 
Колузаноїв мало що роблять для 
виправлення такого становища. 
Крім того, на розрізі досі не за
кінчено1 баластироївіки колій, не 
зроблено ремонту трансформатор
них кіосків, рухомого составу та 
інше.

Виключно безвідповідально по
ставився до підготовки підпри
ємства до роботи взимку дирек
тор рудоремонтного заводу тов. 
Мукоінін. Тут ще не приступали 
до ремонту дахів ливарного, ін
струментального та ковальського 
цехів. Не підготовлено і парове

Організовано проведемо передплату
на газети о

Газети і журнали міцно ввій
шли в побут радянських людей. 
Друковане слово проникло в на
родну гущу. Щоденне читання 
газет і журналів стало духоївною 
потребою кожної людини.

іЗараз провадиться передплата 
газет і журналів на 1955 рік. Ця 
велика і відповідальна робота на 
багатьох підприємствах, в колгос
пах, МТС і установах міста й ра
йону проходить набагато органі
зованеє, ніж торік.

Успішно передплачуються пе
ріодичні видання, наприклад, в 

опалення. Оправа в тому, що ста
ра парокотельня зруйнована і не
обхідно було збудувати нову. Та 
керівники заводу спохватилися 
тільки тепер, коли настав час 
опалення цехів. А між тим до 
цього часу ще не виготовлено на
віть проекту будівництва ко
тельні.

Гострій критиці на зборах були 
піддані керівники тресту «Олек- 
сандріянугілля» тт. Альошин і 
Шпекторов, які не подають на
лежної допомоги підприємствам в 
підготовці до зими.

Директор Семеїнівської брикет
ної фабрики т. Самохотін крити
кував у своєму виступі керівни
ків тресту за погане постачання 
підприємств необхідними матері
алами.

—Як не дивно,—сказав він, 
—але ми змушені закупляти 
скло в Новмтразькому районі, бо 
працівники технічного постачан
ня не спромоглися завезти скло 
на базу. Не дивлячись на наші 
неодноразові вимоги, до цього ча
су нас не забезпечили газовими 
трубами.

Голова завкому рудоремонтного 
заводу т. Заїкін говорив про по
гане забезпечення робітників під
приємства паливом. І це в той 
час, коли на завод ще на почат
ку вересня було завезено 200 
тонн брикету, який весь час ле
жав під дощем і псувався, а ди
ректор заводу т. Мукоінін все 
вишукував якихось особливих 
норм видачі палива.

Багато критичних зауважень 
було на адресу керівників заводу 
«Червоний ливарник», які сис
тематично зривають строки виго
товлення запасних частин для 
інших’ підприємств міста. Учас
ники зборів сподівались, що ди
ректор цього заводу т. Цибулен- 
ко розповість про заходи, які 
вживаються до виправлення та
кого становища. Але його виступ 
був несамокритичним.

Велику увагу учасники зборів 
приділили питанню підготовки до 
зими житлового фонду, культос
вітніх і побутових закладів, во
допроводу та інше.

В обговоренні доповіді взяли 
також участь завуч середньої 
школи № 15 т. Лощено, секре
тар парторганіїзації тешло-електро- 
отаиції т. Сидоренко, секретар 
міськкому КП України т. Луцен- 
ко, головний інженер житлово- 
комунальної контори Димитров- 
ськоіго тресту т. Петуроїв та інші.

Збори міського партійного ак
тиву намітили заходи, спрямова
ні на усунення недоліків у під
готовці до зими.

і журнали
артілі ім. Калініна (секретар 
паїрторганізації т. Руденко). Тут 
кожен колгоспний двір уже пе
редплатив газети і журнали. Се
ред хліборобів цієї артілі розпов
сюджено понад 300 примірників 
періодичних видань.

Необхідно, щоб всі партійні 
організації провели масово-полі
тичну роботу і добилися того, 
щоб кожен робітник, кожен кол
госпник мали газету, журнал.

Н. САВЧЕНКО, 
начальник міського відділу «Со- 
юзпечати».

ПРО» МІЖНАРОДНИЙ огляд
Новий вклад у справу миру

На дев’ятій сесії Генеральної 
Асамблеї ООН, що відбувається в 
Нью-Йорку, радянська делегація 
внесла нову пропозицію, спрямо
вану на зміцнення миру і безпеки 
народів. Радянський Союз пропо
нує укласти міжнародну конвен
цію (договір) в питанні про ско- 
ООЧ(?НМО ЛяАгм-иЗЛТи 1 -•*»’- -----

рії агрегатів. За вісім місяців 
тільки на заміну бід витрачено 
понад 100 тисяч карбованців.

В цехах відсутній елементар
ний порядок, боротьба за режим 
економії. Лише у вересні перевит
рати умовного палива станов
лять 643,6 тонни,, безгосподарно 
витрачається мазут. Облік і кон
троль в занедбаному стані.

■В цехах погано працюють з 
людьми, не добиваються підви
щення їх кваліфікації. Аварійні 
тренування персоналу не прова
дяться, аналізом виникнення бра
ку і неполадок ніхто не займає
ться. Не випадково одні і ті ж 
аварії повторюються кілька ра
зів.

На тепло-електростанції бага
то новаторів виробництва, творча 
думка яких спрямована на вияв
лення прихованих резервів, вдос
коналення виробничого процесу і 
підвищення продуктивності пра
ці. Але їх не підтримують. Не 
дивно, що багато цінних почи
нань тут глушать, не впроваджу
ють у виробництво.

Для підтвердження можна на
вести такий факт. Ще в квітні 
молодий кочегар котла Михайло 
Хлистун проявив цінну ініціати
ву. В процесі роботи він прий
шов до висновку, що можна на
багато краще використати котли 
і зекономити на цьому чимало 
палива. Необхідно тільки погоди
ти працю кочегарів, правильно 
регулювати роботу котлів.

Поговоривши з товаришами, 
т. Хлистун вирішив перейти на 
одночасне обслужування двох кот
лів. Один з них він перевів на 
рівномірний графік навантажен
ня, іншим регулював його заміну.

Обслужування двох потужних 
котлів, устаткованих досконали
ми механізмами і пристроями,— 
складна справа. Однак новатор 
з успіхом справився з завданням. 
Робота котлів стала' більш рит
мічною, знизилась норма витра
ти палива, скоротилась кіль
кість робітників, необхідних для 
їх обслужування.

Слід було сподіватись, що ке
рівники станції підхоплять цін
ний почин, поширять йото. Ста
лося ж навпаки. Досвід т. Хлис-

коли окремі 
виходили з ладу 
контролю над 
пройшло неіпо-

Теїплова елЄ'Кі'ростаь^'ге‘'І'СТІІЧ,п т(>‘ 
но справляється з пль великий ін- 
ня виробляються ТИСЯг!ИиР1'.. 
годин електроенергії і г,|іРі|;|9|: «Про 
пари. 1 і передсу-

Колектив підприємств,науки і про- 
,зробив в справі освоєнн; радянський 
ки, використання потЧе чи‘ 
діючого обладнання. Досягнення™ 
є, про них охоче говорить дирек
тор станції т. Краївцоїв. Він на
зиває цифри, наводить безліч 
фактів, які розповідають про на
полегливу боротьбу енергетиків 
за виконання взятих зобов’язань. 
Але, відзначаючи досягнення, ди
ректор замовчує серйозні провали 
і хиби в роботі. А їх багато.

Тут низька виробнича куль
тура, часта аварійність. Пік не 
дивно—з цим змирились. Півтора 
місяця тому несподівано зупинив
ся цех паливоподачі. В чому 
причина? Хто винний? 1 досі не 
відомо. Висновків не зроблено.

Були випадки, 
турбогенератори 
через відсутність 
продувною. І це 
мітло,.

Відсутність вимогливості, без
відповідальність ведуть до браку і 
неполадок. Взяти хоча б котель
ний цех. Про яку культуру в ро
боті можіе йти мова, коли на кот
лах і іншому обладнанні шари 
пилюки, на відмітці «О»—бруд?

Ремонтні роботи ведуться не
якісно. Недавно здали в експлу
атацію котел № 2, який прой
шов капітальний ремонт, але че
рез деякий час його знову поста
вили на ремонт.

Дуже погано працює гідротран
спорт. Щоб поліпшити його ро
боту, кілька раціоналізаторів за
пропонували застосувати пневмо- 
транспорт. Попередні підрахунки 
показали, що від здійснення за
думу новаторів щороку зберіга
тиметься 1.600 тисяч карбован
ців.

Пропозицію схвалили, але далі 
не пішли. Все більше заливають
ся пульпою кабельні канали, ряд 
виробничих приміщень, луки при
леглих колгоспів.

В загрозливому стані може 
опинитися станція під час моро
зів, бо система гідротранспорту 
не забезпечить викиду золи.

Косність і байдужість госпо
дарників до впровадження ново
го, передового видно на, кожному 
кроці. Науково-дослідна організа
ція «ОРГРЕС» внесла цінні пора
ди для кращого використання 
котлоагр агатів, підвищення їх

Ворошиловградський паро
возобудівний завод ім. Жовт

невої революції успішно ос

воює виробництво товарного 

локомотиву ,ЛВ". Новий па

ровоз за потужністю переви

щує на 25 процентів товарний 

локомотив „Л“ і володіє під

вищеною економічністю.

На знімку: товарний локо

мотив серії „ЛВ“.

Фото В. Войтенка. 

Прескліше ТАРС.

Нині, як визнає газета «Нью-Йорк 
тайме», Радянський Союз ще раз 
«простягнув руку західним держа
вам», закликаючи їх «виявити доб
ру волю».

Народи всього світу, які спра
ведливо бачать в радянській про
позиції новий важливий вклад у 
справу пом’якшення міжнародної 
напруженості, висловлюють споді- 

Д.ЯЛК51ГЦ1Х •- Кочрпяльна Асамблея 
паливоподачі т. Затоскіна, началь
ника паливно-транспортного це
ху т. Котляра та інших. А впро
вадження їх у виробництво за 
най скіромн і ш им и підрахуй аім и
дали б станції економію в кілька 
десятків тисяч карбованців іна рік.

Не раз комуністи вказували 
директору т. Кравцову на йогоАйь 
незадовільне керівництво стан" 
цією, на канцелярсько-бюрокра
тичні методи роботи. Але змін не 
сталося. Кравіцов не прислухає
ться до голосу знизу.

На партійних зборах, що від
булися ще 21 липня, члену 
КПРС т. Кіраївцову були пред’яв- т 
лені серйозні претензії. Його об
винувачували у безпринципності, 
у відриві від мас, в тому, що він 
не буває в цехах, не знає стану 
робочих місць, а здійснює керів
ництво по телефону. Все це запи
сано в протоколі партійних збо
рів. Через три місяці на звітно- 
виборних зборах комуністи зно
ву вказували Кравцову на ці ж 
самі недоліки.

Можна навести й інші факти 
барського ставлення до рішень 
партійних зборів і виконання ви
мог Статуту КПРС. 13 серпня, на
приклад, на станції мали відбу
тися партійні збори, на яких об
говорювалось питання про вико
нання партійних доручень. Країв- 
цов, почуваючи, що йому дове
деться відповідати нереїд кому
ністами, на збори не з’явився. 
Довелося перенести їх на 16 
серпня, потім на 18. Але Країв
цоїв на зборах так і не був при
сутній.

Дивним є те, що партбюро і 
його секретар т. Сидоренко ми
ряться з цими фактами, 
здійснюють надане право 
тролю за господарською 
ністю адміністрації.

Цифри про виконання вироб
ничого плану Т'енло-е'лектростан- 
цією заспокоїли керівників трес
ту «Олександріяівугілля», зо
крема його керуючого т. Альоши- х; 
на. Воїни вважають, що втруча
тись у справи станції не варто, 
мовляв, там все гаразд. Помилко
ва думка!

В. ЛЕОНТЬЄВ, 
С. ПЕТРОВ.

слабо
КОІН- 

діяль-

НОВА ТЕХНІКА
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Дбайливо доглянути озимину восени
У цьому році озимину посіяно 

переважно по добре підготовленій 
площі, значно швидше і в кращі 
строки, ніж торік. Майже по всій 
Україні пройшли дощі і озимина 
дає дружні сходи, добре розви
вається. Тепер стан посівів і на
ступний урожай у великій мірі 
залежать від осіннього догляду 
за ними.

У розвитку озимих культур 
догляд за посівами є дуже відпо
відальним періодом. Встановлено, 
що значна загибель і пошкоджен
ня озимих посівів, особливо ози
мої пшениці, бувають головним 
"адом через нестачу з осені по- 
Ц’яих речовин. Низькі темпера
тури на глибині вузла кущін
ня пошкоджують у першу чергу 
ослаблені восени посіви. На них 
шкідливо впливають чергування 
морозів, відлиг та утворення льо
дової корки.

Щоб підвищити зимостійкість 
озимих посівів, а також зменши
ти шкідливий вплив па них різ
них несприятливих умов зимівлі, 
догляд за посівами треба почина
ти зараз, до морозів.

В окремих колгоспах Дніпропе
тровської, Запорізької, Микола
ївської та інших областей, там, 
де під час сівби в грунті була не
достатня кількість вологи, вже 
зараз спостерігається зрідження 
посівів. Отже, не гаючи часу, тре
ба перевірити всі посіви на пов
ноту сходів. Там, де буде вста
новлено зрідження, слід негайно 
провести підсів впоперек рядків і 
добитися того, щоб на кожному 
погонному метрі було не менше 
70—<80 рослин, а при перехрес
ному і вузькорядному посівах — 
45—50 рослин.

Зараз в багатьох областях Ук
раїни випадають дощі, і коли на 
полях із зрідженими посівами 
зробити підсів, то до припинення 
вегетації (15—25 листопада) по
являться сходи і озимина ніде в 
зиму з нормально розвинутим 
травостоєм.

В колгоспах імені Мікояна, іме
ні Папаїніна, імені Димитроіва, 
імені Андрєєва, Іванівськото ра
йону, Одеської області, посіви 
озимої пшениці по непарових по
передниках густо заростають 
бур’янами. В колгоспі імені Кар
ла Маркса, який обслужує Гель- 
мязівська МТС Черкаської облас. 
ті, є багато бур’янів і на посівах 
по пару. Бур’яни затримують роз
виток озимими, знижують її зи
мостійкість. Тому необ'хідйо орга
нізувати боротьбу з бур’янами 
восени. Розмови про те, 1Ц0 зи
мою бур’яни загинуть,— безпід- 

д ставні, бо восени найбільше роз
ростаються на посівах зимуючі 
бур’яни, які 
урожай.

Особливої 
зазнають від 
восени худоби. Тварини низько 
під’їдають рослини, пошкоджу
ють точку росту, затоптують вуз
ли кущіння і обривають корінці. 
Все це приводить до зменшення 
зимостійкості, і якщо така озими
на і перезимовує, то врожайність 
її знижується на 3—4 центнери 
на гектарі.

'Спеціальними дослідами Си- 
нельникіївської станції встановле
но, що не тільки випасання худо
би, а й підкошування добре роз
винутого травостою озимих посі
вів зменшує кількість нагромад
жених цукрів у рослинах і 
знижує їх морозостійкість. На ді-

зимуючі
дуже занижують

шкоди озимі посіви 
випасання на них

ланках без підкошування восени 
виявлено цукрів у рослинах 38 
процентів, а на підкошених — 
24,1 процента. Після заморожу
вання до—16 гр. С відмічено пов
ну загибель підкошених рослин.

Дуже велику загрозу для ози
мих посівів створює озима совка. 
В колгоспі «Знамя Советов», який 
обслужує Старокозацька МТС 
Одеської області, на озимих по
сівах уже з’явилась гусінь ози
мої совки і почала пошкоджува
ти рослини. Особливо великий 
літ метеликів озимої совки у цьо
му році спостерігався в Полтав
ській, Вінницькій, Харківській 
областях і в Маловисківському ра
йоні, Кіровоградської області.

Зараз необхідно колгоспам усіх 
областей обслідувати озимі посі
ви і в разі виявлення гусені сов
ки негайно організувати боротьбу 
проти цього шкідника. Ділянки, 
де з’являється гусінь, треба об
копувати канавками і щодня зни
щувати у них гусінь, яка туди 
потрапила. На посівах слід роз
кладати отруєні принади і обпи
лювати посіви отрутохімікатами.

На Поліссі, в західних облас
тях України, в Закарпатській об
ласті і інших районах з великою 
вологістю передом колгоспи бо- 
рознують посіви озимини для 
стоку води. Надмірна вологість 
спричиняє загибель озимих від 
нестачі повітря для кореневої 
системи. Борозни нарізуються 
восени кінними підгортальника
ми або однокорпусними плугами, 
їх роблять в напрямі схилу, щоб 
забезпечити краще стікання во
ди. З цією метою окремі колгос
пи Дрогобицької області прова
дять кротовий дренаж за допо
могою спеціального плуга.

Радянською агрономічною нау
кою й багаторічною практикою 
колгоспів і радгоспів установлено, 
що для кращої перезимівлі і під
вищення врожайності озимих ве
лике значення має осіннє піджив
лення їх, особливо озимої пше
ниці.

Рослини озимих культур восе
ни проходять процеси загартуван
ня. В цей час у клітинах нагро
маджуються вуглеводи (цукри). 
При внесенні в грунт фосфорних 
і калійних добрив підвищується 
процент цукру в тканинах рос
лин і така озимина краще пере
зимовує навіть у безсніжні зими.

Передовики сільського госпо
дарства на власному досвіді пе
реконалися в значній ефективнос
ті осіннього підживлення. Кол
госп імені Молотова, Ново-Мир
городського району, Кіровоград
ської області, в жовтні 1953 ро
ку на посівах озимої пшениці 
розсіяв перегній-сииець по 3,5 
тонни на гектар, вчасно провів 
снігозатримання, в результаті чо
го одержав приріст урожаю по 
З центнери на кожний гектар. В 
Баштанському районі, Микола- 

імені

вих попередниках у південних та 
інших районах республіки, де 
перед посівом було мало дощів і 
сходи з’явились з запізненням. 
На таких посівах в першу чергу 
треба організувати осіннє під
живлення і снігозатримання.

Найкраща норма суперфосфату 
для підживлення посівів восени 
—1—1,5 центнера на гектар. 
Ефективність підвищується, ко
ли до 1 центнера суперфосфату 
додати 3—4 центнери перегною- 
сипцю. Таку суміш краще розсі
вати по полю.

Дужіе корисно додати до супер
фосфату 50—60 кілограмів хло
ристого калію. Можна вносити 
також 75 кілограмів калійної 
солі.

При нестачі суперфосфату для 
підживлення, особливо на підзо
листих грунтах, можна застосо
вувати попіл (3—4 центнери на 
гектар). На солонцюватих грун
тах вносити попіл і калійні доб
рива не слід.

Посіви по неудобрених поперед
никах треба також підживлювати 
і азотними добривами, найкра
ще — органічними, а з мінераль
них — сульфат-амонієм в дозі 
0,75—1 центнер на гектар.

Для підживлення озимини мож
на використовувати і такі місце
ві добрива, як перепній-сипець, 
пташиний ііосліід, гноївка.

Найкраще підживлювати озимі 
посіви з допомогою літаків.

Підживлення восени можна 
проводити з початку появи схо
дів і до випадання снігу, але тре
ба мати на увазі, що підживлен
ня, проведене не пізніше як за 
два тижні до замерзання грунту, 
дає найбільший приріст урожаю.

До догляду за озиминою восе
ни треба віднести і такі роботи, 
як підготовка снігозатримуючих 
засобів, — виготовлення 
заготівля для куліс стебел 
ника, кукурудзи, хмизу, 
засоби використовуються 
мерзання грунту.

Жодної роботи по догляду 
озиминою та багаторічними тра
вами не можна відкладати. Тре
ба зараз же підсівати, підживлю
вати, виготовляти кінні й трак
торні валкоутворювачі, щоб при 
перших снігопадах була можли
вість нагромаджувати сніг.

Добре доглянути озимі посіви 
восени — це значить забезпечи
ти їм кращу зимівлю і в 1955 
році одержати високі врожаї цих 
цінних продовольчих культур.

Агроном В. СОЛТИНСЬКИП. 
(«Радянська Україна» від 
7 жовтня 1954 р.).

ЩИТІВ, 
соняш- 
Всі ці 
до за-

ДОЯРКИ включилися 
В ЗМАГАННЯ

Закінчився господарський рік 
тваринництві. Підсумки роботи 

показали, що наші люди, змагаю
чись за створення достатку про
дуктів харчування, добились по
рівняно непоганих успіхів. Надій 
молока на фуражну корову за рік 
в цілому по колгоспу становить 
2.008 кілограмі®.

Ще кращі результати в пере
дових доярок. Так, Віра Білецька 
і Поліна Розіиа одержали від кож
ної з 18 закріплених за ними ко
рів по 2.400 кілограмів молока.

Відповідаючи на патріотичний 
лист бобринецьких доярок, тва
ринники артілі беруть підвищені 
зобов’язання. Вони розгортають 
боротьбу за одержання 2.500— 
3.500 кілограмів молока від кож
ної корови. Ініціаторами цього 
змагання виступили кращі дояр
ки Поліна І’озіна і Віра Білецька.

Правління колгоспу, підтриму
ючи патріотичні прагнення тва
ринників, створює необхідні умо
ви для виконання взятих зобов’я
зань. Чимало вже зроблено. Нині 
нагромаджено набагато більше 
силосу, ніж торік. В середньому 
на кожну корову ми маємо понад 
5 тонн силосної маси, яка збері
гається в добротних баштах і . 
траншеях.

В
Для більш раціонального ви

трачання грубих кормів в колгос
пі організовано переробку соломи 
на січку, ведеться будівництво 
кормоцеху, де провадитиметься 
запарювання грубих кормів.

Крім того, ми маємо в своєму 
розпорядженні значну частину 
концентрованого корму — маку
хи, висівок, комбікорму. Все це 
створює сприятливі можливості 
для різкого підвищення надою 
молока.

На наших фермах працюють 
підготовлені кадри доярок. Багато 
з них успішно закінчили триріч
ні курси майстрів сільського гос
подарства, збагатили себе основа
ми зоотехнічної мічурінської на
уки. Кращі тваринники побували 
на Всесоюзній сільськогосподар
ській виставці, і, запозичивши 
там досвід передових доярок кра
їни, впроваджують його зараз в 
своїй практичній роботі. Ось чому 
можпа впевнено сказати, що 
вий господарський рік для 
дівників нашого колгоспу 
роком дальшого піднесення 
мадського тваринництва, 
шення виходу молока на 
100 гектарів землі.

В. МЕТКИЙ, 
колгоспник артілі ім. 18 з’їзду 
ВКП(б).

но- 
тру- 
буде 
гро-

збіль- 
кожні

Подрібнюють грубий корм
Механізатори тракторної брига

ди Федора Погорілого з Олексан
дрійської МТС, які обслужують 
колгосп ім. Карла Маркса, успіш
но виковують свої зобов'язання 
по переробці грубих кормі® для 
громадського тваринництва.

Подрібнення кормів тут прова
диться силосорізкою, яка рухає
ться за допомогою мотора. Цим 
агрегатом успішно керує механі
затор Григорій Лещенко. Він уже 
переробив близько 100 тонн гру
бих кормів. О. ІВАНОВ.

В сільгоспартілях Улянівського району. Кіровоградської 
області, широко розгорнулось будівництво тваринницьких і гос
подарських приміщень. В 7 колгоспах зони діяльності ордена 
Леніна МТС ім. Кагановича закінчується спорудження великих 
типових 4-рядних корівників на 200 голів кожний. В 8 колгоспах 
завершується будівництво підвісних доріг і силосних башт з во
донапірними баками місткістю по 250 тонн. На 16 фермах пов
ністю механізоване водопостачання.

На знімку: будівництво типового 4-рядного корівника на 
200 голів худоби в колгоспі ім. Ульянова.

Фото Г. Вєрушкіна. Прескліше ТАРС.

ЗВЕДЕННЯ
збирання картоплі, цукрових буряків, закладки силосу 

року
райпланкомісії про хід

та оранки на зяб станом на 10 жовтня 1954
процентах(в до плану)

ївської області, колгосп 
Сталіна щороку підживлює з осе
ні посіви озимої пшениці 
ральними добривами — суперфос
фатом і калійною сіллю. Озимина 
добре перезимовує, і колгосп зби
рає високі врожаї.

Внесення калійних добрив у 
грунт сприяє різкому зниженню 
пошкоджуваності озимої пшениці 
бурою іржею, а також зменшує 
вилягання хлібів у дощове літо 
і при густій стебличності.

Особливої уваги в цьому році 
потребують посіви по стерньо-

МІНЄ- колгоспи

ім. Сталіна (Бандурівка) 
«Комунар*
ім. Молотова 
ім. Калініна 
.Прапор комунізму*
ім. Леніна (Протопопівка) 
ім. 18 партконференції 
ім. 19 з'їзду КПРС 
ім. Володимира Ульянова 
.Заповіт Леніна*
ім. Сталіна (Ворошиловка) 
ім. Ворошилова
ім. 18 з'їзду ВКП(б)
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В селищі Перемога МІЖНАРОДНИЙ огляд
ВЕЛИКІ 
ПЕРЕТВОРЕННЯ

Століттями ВІЛЬИ'О гуляв вітер 
степовими просторами, де ниві 
розкинулось своїми кварталами і 
широкими вулицями робітниче се
лище Перемога. Кілька років тому 
сюди прийшов загін будівельни
ків. Через деякий час виріс пер
ший будинок. На допомогу буді
вельникам прийшла потужна віт
чизняна техніка: автосамоскиди, 
бетономішалки, підіймальні кра
ни тощо. Процес будівництва ме
ханізувався. Незабаром почали 
помітно вирисоївуїватись вулиці 
нового селища.Біля щойно збудо
ваних будинків ставились огоро
жі, насаджувались молоденькі 
деревця.

Селище вугільників росло і 
впорядковувалось, поповнювалося 
новими спорудами: житлами, ди
тячими садками, продовольчими і 
промтоварними магазинами,полік
лінікою, лікарнею, лазнею. Серед 
них був і будинок дитячих ясел 
з колонами, який жителі селища 
любовно назвали Палацом миру.

Один з будівників селища, му
ляр Олексій Дорошенко, працю
ючи на спорудженні дитячих 
ясел, говорив:

—Ми будуємо навіки! І тому 
ні в кого з нас не вкладається в 
голові, що ці будинки можуть бу
ти коли-небудь зруйновані. Той, 
хто будує, не дозволить цього зро
бити. Ми не допустимо, щоб наші 
міста і селища руйнувались під 
вибухами фугасок, щоб кров'ю 
людей обливалась наша земля.

Ми будуємо для життя!
В цих словах виражені помис

ли і сподівання всіх радянських 
людей, що зайняті будівництвом 
комуністичного суспільства.

ПОТЯГ ДО ЗНАНЬ
19 лютого 1951 року в учнів 

семирічної школи К: 10 було ве
лике свято — вони переселилися 
в нове просторе двоповерхове 
приміщення школи з достатньою 
кількістю класів і кабінетів. Се
мирічна школа перетворилась в 
середню. Через рік їв селищі поча
ла працювати вечірня середня 
школа робітничої молоді, їв якій в 
цьому році навчається 171 моло
дий робітник. Багато учнів—шере- 
доівих людей підприємств—нав
чаються відмінно. Серед них — 
робітник електроцеху Байдаїків- 
ської брикетної фабрики Голуб, 
слюсар шахти № 2-3 Данько, 
працівник тепло-еле’ктростанц’ії 
Савчісінко, робітниця районного 
енергоупраівління Циганчук, нор
мувальник будівельного управ
ління Димитровського тресту 
Марчук та інші. В учбово-курсо

вому комбінаті тресту «Олексан- 
дріяівугілля» оволодівають нови
ми спеціальностями і підвищу
ють свою кваліфікацію багато 
трудівників вугільної промисло- 

' весті. В цьому році почались за
няття в Олександрійському ве- 
чірньому відділенні Київського 
гірничого технікуму, який роз
містився в селищі.

Слюсар управління комнлекту- 
ваяня обладнання Ліньов, черго
вий електромонтер тепло-електро
станції Павленко, слюсар Байда- 
ківського вуглерозрізу Жолдак, 
старший машиніст турбінного це
ху тепло-електростанції Саранча 
та багато інших навчаються в 
технікумі, поповнюють свої знан
ня беїз відриву від виробництва.

Багато жителів селища вчаться 
в заочних відділеннях технікумів 
та інститутів країни, частина їх 
підвищує свій ідейно - політич
ний рівень в місті Олексан
дрії у вечірньому філіалі Кірово
градського університету маїрк- 
сизму-ленінізму. Приємно, ІЦО в 
молодому селищі Перемога за по
рівняно короткий строк сталися 
такі великі перетворення. Однак 
прикро, що тут занедбана культ
освітня робота серед населення.

ПРО КНИЖКОВИЙ 
КІОСК
І „ЗАБІГАЛ0ВКИ“

Щоб придбати необхідну літе
ратуру чи навіть газету або жур
нал, учнівські приладдя, треба 
їхати в Олександрію. Небагатьом 
вдається 'іноді придбати газету в 
місцевому поштовому відділенні.

Ні торговельні організації, ні 
відділ «Ооюзпечати» (завідуючий 
т. Савченко) не подбали про від
криття хоча б ’книжково-газетно- 

Л'о кіоску в селищі.
Зате відділ робітничого, поста

чання організував продаж спирт
них напоїв аж у двох закусочних 
і трьох лотках.

КОЛИ НАСТАЄ 
ВЕЧІР...

Після напруженого трудового 
дня кожен прагне культурно від
почити, весело провести своє доз
вілля. Але це не завжди вдає
ться. В селищному клубі можна 
лише проглянути кінокартину. 
А більше нікуди піти.

Правда, частина юнаків і дів
чат відвідує гуртки художньої 
самодіяльності при клубі селища 
Октябрського, але багато молоді 
проводить свій вільний час, 
«шліфуючи» вулиці. І тому не
випадково мають місце пияцтво, 
хуліганство.

Останнім часом в селищі нала
годжено читання лекцій на при

СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУПІВ

родничі та науково-атеїстичні те
ми. Вони викликають великий ін
терес у жителів селища. Трудя
щі вже прослухали лекції: «Про 
наукові передбачення і передсу
ди», «Релігія—ворог науки і про
гресу», «За здоровий радянський 
побут» та інші. Але ще мало чи
тається лекцій на молодіжні те
ми: про моральне обличчя радян
ської молоді, про виховання волі 
і характеру, про колективізм 
і т. д. Цим питанням слід зайня
тись міському комітету комсо
молу.

Якось в середині серпня міськ
ком ЛКСМУ провів у селищі ве
чір молоді. На цьому вечорі сек
ретар міськкому т. Мальований 
прочитав доповідь та й заспо
коївся, більше в селищі він не 
з'являвся.

Культурні запити молоді з кож
ним днем зростають. їх треба пов
ніше задовольняти.

СКУЧНО
В СЕЛИЩНОМУ 
КЛУБІ

Клуб селища Перемога чомусь 
носить назву «Октябрського». 
Мабуть, тому, що на два клуби 
один завідуючий — т. Давиден- 
ко. Один і той же фільм тут де
монструють: починають їв селищі 
Октябрському, потім по частинах 
фільми доставляються на Перемо
гу. Нерідко в час демонстрування 
картини раптом в клубі спалахує 
світло. З’ясовується — не встиг
ли принести частину (а їх но
сять діти) і доводиться чекати.

Понад рік тому в селищі з ус
піхом виступав перед трудящими 
шахтарський ансамбль пісні і 
танцю. Він був створений напе
редодні міського та обласного ог
лядів художньої самодіяльності. 
В ньому охоче брали участь мо
лоді робітники двох селищ: Пере
моги і Октябрського. Але мину
ло кілька місяців і від ансамблю, 
як кажуть, тільки згадка зали
шилась. Завідуючий клубом тов. 
Давиденко і художній керівник 
т. Краснопольський пояснюють 
такий стан відсутністю баяніста. 
Насправді ж справа не в баяністі. 
Його підшукати неважко. Не хо
чуть ці керівники утруднювати 
себе. А міський відділ культури 
(завідуюча т. Синіцина) не три
вожить їх. І тому скучно в клубі.

В селищі ©же давно почато спо
рудження Будинку культури. Але 
будівельне управління Димитров
ського тресту (начальник т. Бе- 
ренштам) неприпустимо зволікає 
завершення будівництва.

Вл. ЖУРАВСЬКИЙ.
Селище Перемога.

Новий вклад у справу миру
На дев’ятій сесії Генеральної 

Асамблеї ООН, що відбувається в 
Нью-Йорку, радянська делегація 
внесла нову пропозицію, спрямо
вану на зміцнення миру і безпеки 
народів. Радянський Союз пропо
нує укласти міжнародну конвен
цію (договір) в питанні про ско
рочення озброєнь і заборону атом
ної, водневої та інших видів зброї 
масового знищення.

Згідно з радянською пропозиці
єю, держави-учасники конвенції 
повинні протягом шести місяців 
(або року) скоротити свої озбро
єння, збройні сили і військові вит
рати в розмірі 50 процентів від 
погоджених норм. Після цього за 
такий же строк — шість місяців 
(або рік) — здійснюється друга 
частина скорочення — на інші 50 
процентів погоджених норм. Про
позиція СРСР передбачає повну 
заборону атомної, водневої та ін
ших видів зброї масового знищен
ня і вимагає використання наяв
них атомних матеріалів лише для 
мирних цілей.

Як відомо, питання про скоро
чення озброєнь і заборону атомної 
зброї не сходить з порядку ден
ного Генеральної Асамблеї вже 
багато років. Для його розгляду 
була створена комісія ООН по 
роззброєнню, яка, проте, через по
зицію західних держав, насампе
ред США, зайшла в тупик. Пропо
зиція Радянського Союзу дає мож
ливість ліквідувати цей тупик. 
Прагнучи до досягнення взаємно 
прийнятної угоди; Радянський Со
юз рекомендує, щоб проект кон
венції (договору) був розробле
ний комісією ООН по роззброєн
ню на основі франко-аінглійських 
пропозицій від 11 червня 1954 ро
ку. Тим самим Радянський Союз 
знову показав своє щире бажан
ня забезпечити якнайшвидше роз
в'язання питань, зв’язаних із ско
роченням озброєнь і забороною 
зброї масового знищення.

Нова радянська пропозиція при
вернула увагу всієї світової гро
мадськості. У висловлюваннях ба
гатьох газет і громадських діячів 
червоною ниткою проходить дум
ка про те, що пропозиція СРСР 
відкриває шлях до захисту наро
дів від атомної загрози і обтяж
ливої гонки озброєнь. «Радянська 
пропозиція,—пише німецька газе
та «Нейєс Дейчланд»,—це про
грама миру, яка всюди зустріну
та народами з схваленням і під
тримкою, бо вона відображає їх 
найзапонітніші прагнення».

Радянська пропозиція ще раз 
спростовує твердження буржуазної 
преси про те, що розв’язанню пи
тань роззброєння заважає ніби-то 
«незговірливість» Радянського Со
юзу. Прикриваючись такими ви
гадками, правлячі кола США від
хиляли всі попередні кроки СРСР, 
спрямовані на досягнення міжна
родної угоди про скорочення оз
броєнь і заборону атомної зброї.

Радянський штангіст Бакір Фархутдінов— 
чемпіон світу

ВІДЕНЬ. (ТАРС). 7 жовтня у 
Відні почався розиграш першості 
світу по штанзі. В перший день 
змагань виступали штангісти най
легшої ваги десяти країн.

У цій вазі звання чемпіона сві
ту завоював представник команди 
СРСР Бакір Фархутдінов, який 
набрав у триборстві суму 315 кі
лограмів.

Нині, як визнає газета «Нью-Йорк 
тайме», Радянський Союз ще раз 
«простягнув руку західним держа
вам», закликаючи їх «виявити доб
ру волю».

Народи всього світу, які спра
ведливо бачать в радянській про
позиції новий важливий вклад у 
справу пом’якшення міжнародної 
напруженості, висловлюють споді
вання, що Генеральна Асамблея 
ООН прийме цю пропозицію.

Рішення, спрямовані 
на відродження 

німецького мілітаризму
Недавно в Лондоні закінчилась 

нарада представників дев’яти кра
їн (США, Англії, Франції, Захід
ної Німеччини, Італії, Кан;^^ 
Бельгії, Голландії і Люкссмбур^г 
присвячена питанню переозброєн
ня Західної Німеччини. Миролюб
на громадськість розцінює резуль
тати цієї наради як зговір, що має 
на меті поглибити розкол Німеч
чини і відродити в західній її час
тині воєнну машину гітлерівського 
типу. _

Згідно з лондонськими рішеї У 
нями, Західна Німеччина дістає 
право створити армію чисельністю 
в 12 дивізій, мати більше тисячі 
військових літаків, військово-мор
ський флот і широку можливість 
переозброюватись. Вона стає учас
ницею брюссельського воєнного до
говору і включається в агресив
ний Північно-атлантичний союз. В 
лондонських рішеннях багато го
вориться про прагнення західних 
держав до відновлення суверені
тету Західної Німеччини, причо
му цей «суверенітет» розглядає
ться як надання боннським реван
шистам можливості безперешкод
но озброюватись. Разом з тим у 
лондонських рішеннях записано, 
що війська західних держав зали
шаються на довгий строк на за
хіднонімецькі й території.

Розбираючи підсумки Лондон
ської наради, англійська газета 
«Дейлі уоркер» підкреслює, що її 
рішення досягнуті під натиском 
США. В той же час газета нага» 
дує, що між рішеннями Лондон
ської наради і волею народів Єв
ропи — величезна прірва.

Народи Європи відкидають план 
відродження гітлерівської воєнної 
машини в Західній Німеччині, в 
якій би формі воно не провади
лось. Народи кровно заінтересо
вані у відновленні єдності Німеч
чини, що є в нинішніх умовах го
ловною і невідкладною справою.

Оплот в боротьбі за єдність Ні
меччини миролюбні народи Євро
пи і всього світу бачать в Німець
кій Демократичній Республіці, яка 
відзначає в ці дні своє п'ятиріч
чя. Не допустити здійснення Лон
донських рішень — навколо цього 
завдання згуртовуються всі справ- •< 
ді патріотичні сили німецького та 
інших європейських народів.

В. ХАРЬКОВ.

Під бурхливі оплески глядачів 
Бакіру Фархутдінову вручається 
золота медаль чемпіона світу.

Фархутдінов одержує також зо
лоту медаль чемпіона Європи.

Редактор В. МАЛЕНКО.

Під таким заголовком в газеті 
«Сталінський прапор» плід 17 ве
ресня ц. р. був надрукований ма
теріал, в якому зазначалося, що 
відвальна дільниця Байдаківсько- 
го вуглерозрізу відстає і має ве
ликий борг.

Як повідомив редакцію на-

Чому ми відстаємо
чальник Байдаківського вугле
розрізу т. Філоіненко, наведені 
факти правильні. Статтю обгово
рено на нараді інженерно-тех
нічних працівників розрізу. У 
вересні колективи дільниць від
вальної і вснриніїної № 1 з дер
жавним планом справились. На
мічено конкретні заходи по забез

печенню виконання плану IV 
кварталу 1954 року. Також по
відомляється, що погана робота 
бульдозерного парку розрізу по
яснюється ще й ТИМ, ЩО ТЄХіПОС- 
тач тресту «Олександрія© у гілля» 
на неодноразові вимоги не забез
печує запасними частинами.

г- ВІДКРИТА ПЕРЕДПЛАТА .
на всі газети і журнали на 1955 рік. Передплата 

приймається від організацій, шкіл та підприємств до 20 
жовтня ц. р. Індивідуальна передплата відкривається з 
15 жовтня.

Передплату приймають Олександрійський відділ „Союз- 
печати", відділення зв'язку в селищах і селах району, громад
ські уповноважені по передплаті в організаціях та листоноші.

і „Союзпечать".

БК- 08301.
__________ Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 62.
Олександрійська міська друкарня Кіровоградського обласного управління культури, м. Олександрія, вул. Шевченка, 71. Зам. № 2111. Т. 5000
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Указ Президії Верховної Ради СРСР

Про нагородження товариша Лервухіна М. Г. 
орденом Леніна

У зв'язку з п'ятдесятиріччям з дня народження заступника Го
лови Ради Міністрів СРСР товариша ІІервухіна М. Г. і беручи до уваги 
його заслуги перед Комуністичною партією і Радянською державою, на
городити товариша Первухіна Михайла Георгійовича орденом Леніна.

Голова Президії Верховної Ради СРСР К. ВОРОШИЛОВ. 
Секретар Президії Верховної Ради СРСР М. ПЄГОВ.

Москва, Кремль. ІЗ жовтня 1954 р.

Активізувати діяльність 
комсомольських організацій

На підприємствах і бу
довах міста, в колгоспах, 
іМТС і радгоспах нашого ра
йону працює кілька тисяч 
юийків і дівчат. Вони йдуть 
вг* *ваінгаірді  всенародного со
ціалістичного змагання за 
дострокове завершення ви
робничих планів, за дальше 
круте піднесення .всіх галу
зей колгоспного виробниц
тва.

Чжоу Ень-лай та інші державні 
і громадські діячі Китайської На
родної Республіки.

Керівник Радянської урядової 
делегації, перший секретар ЦК 
КПРС і член Президії Верховної 
Ради СРСР М. С. Хрущов висту
пив на аеродромі з промовою.

Проводи делегації пройшли в 
обстановці великої теплоти і сер
дечності.

(ТАРС).

жавні і громадські діячі Німець
кої Демократичної Республіки.

Глава Радянської урядової де
легації т. В. М. Молоток виступив 
на аеродромі з промовою.

* **
13 жовтня урядова делегація 

Радянського Союзу повернулася 
в Москву.

(ТАРС).

В цьому році колгоспи збіль
шили доходи і видають на трудо
день колгоспникам грошей, хлі
ба та інших продуктів значно 
більше, ніж торік. Тільки від 
здачі і продажу державі зерна 
колгоспи одержать у цьому році 
не менш як 2лйьярди карбован
ців доходу, в середньому па 2 
мільйони карбованців на кожний 
колгосп.

Тепер колгоспи, радгоспи . і 
МТС краю проводять роботу по 
завершенню заготівель картоплі 
та цукрових буряків, оранці зя
бу і підготовці до зимівлі худоби.

(ТАРС).

Заслуженою повагою на 
л^хті № 2-3 користується 
комсомольсько - молодіжна 
бригада Єгора Шмаїкова. 
Молоді виробничники, змага
ючись з грузинськими гірни
ками м. Тпібулі, з місяця в 
місяць виконують свої ви
робничі завдання на 130 — 
150 процентів.

Багатогранне життя ком
сомольської організації кол
госпу їм. Сталіна (Бандуріів- 
ка). В її рядах налічується 
48 комсомольців. Більшість 
з них бере активну участь в 
нолгоспноіміу виробництві. 
Тут створено дві бригадні 
комсомольські організації, 
які мобілізують молодь на 
успішне завершення сіль
ськогосподарського року. Для 
сільської молоді комсомоль
ська організація систематич
но влаштовує читання лек
цій, доповідей. Регулярно 
працюють гуртки художньої 
самодіяльності і спортивні 
секції. '

Активну участь беруть 
сільськії комсомольці в підго
товці до зим'івлі худоби. В 
колгоспі іім, Каїрла Маркса, 
наприклад, створено комсо- 
мольсько-імолодіжну бригаду 
по заготівлі гілкового корму. 
Ця бригада вже заготовила 
понад 10 тонн цінного корму.

Прикладів самовідданої 
праці комсомольців па благо 
рідної Батьківщини можна 
навести багато. Вони є там, 
де партійні і комсомольські 
організації ведуть повсякден
ну виховну роботу серед мо
лоді, де творчі зусилля ком
сомольців спрямовуються на 
успішне виконання держав
них планів, на приведення в 
дію невикористаних вироб
ничих резервів.

Однак у нас ще є чимало 
комсомольських організацій, 
в яких занедбано виховну 
роботу серед молоді. Факти

Колгоспи країни виконали план 
сівби озимих культур

Колгоспи і машинно-тракторні 
станції країни, здійснюючи зав
дання збільшення виробництва 
зерна, успішно провели осінню 
сівбу. План сівби озимих у кол
госпах до 10 жовтня виконаний 

послаблення виховної роботи 
серед молодих виробничии- 
кіїв мають місце там, де не 
здійснюється повсякденне 
партійне керівництво ро
ботою комсомольських орга
нізацій. Тільки цим можна 
пояснити занедбаність ком
сомольської роботи на Семе- 
нівіськ’ій брикетній фабриці.

В цій організації налічує
ться понад 70 комсомольців. 
Це великий загін. Але серед 
них майже не проводиться 
виховна робота. Комсомоль
ські збори, лекції проводять
ся тут дуже рідко. Неоргані
зовано розпочався і навчаль
ний рік в сітці комсомоль
ської освіти.

Вже кілька раз звертали
ся комсомольці за допомо
гою в партійне бюро, але ні 
секретар партійної організа
ції т. Ковальчук, ні члени 
партбюро не вживають нія
ких заходів, щоб налагодити 
роботу комсомольської орга
нізації. Не подає в цьому 
допомоги 1 міськком ЯКОМУ 
(секретарі тт. Вараївіа і Ма
льований).

Занедбаність виховної ро
боти призводить до того, іцо 
окремі комсомольці пиячать, 
непристойно ведуть себе в 
побуті, відвідують церкву, 
роблять прогули та інше.

В боротьбі проти алкого
лізму, релігійних передсудів, 
некомун істинного ставлення 
до праці, до громадської со
ціалістичної- власності вели
ка роль належить комсомоль
ським організаціям. Воїни по
кликані вести активну бо
ротьбу проти пережитків ка
піталізму в свідомості моло
ді, широко організовуючи з 
цією метою бесіди, лекції, 
доповіді.

Особливе піклування по
винні проявити комсоїмоль- 
ські організації про моло
діжні гуртожитки, їх впоряд
кування, про надання допо
моги молодим робітникам у 
правильному витрачанні сво
го заробітку та інше.

Активізувати діяльність 
комсомольських організацій, 
наполегливо вести виховну 
роботу серед МОЛОДІ, постій
но здійснювати керівництво 
комсомолом в Цій справі — 
кровний обов’язок партійних 
органів, воіх комуністів.

на 101,3 процента.
В ряді південних районів осін

ня сівба триває. Всюди прова
диться оранка полів під ярі по
сіви наступного року.

-(ТАРС).

Михайло Георгійович Первухін

Від'їзд Радянської урядової делегації з Пекіна
ІЗ жовтня з Пекіна відбула 

Радянська урядова делегація, яка 
перебувала в Китаї в зв’язку з 
святкуванням п’ятих роковин з 
дня проголошення Китайської 
Народної Респ у би іік и.

На Пекінському аеродромі ке
рівника Радянської урядової де
легації, першого секретаря Цен
трального Комітету КПРС і чле
на Президії Верховнім Ради СРСР 
М. С. Хрущова, першого заступ
ника Голови Ради Міністрів

Від‘їзд з Берліна урядової делегації Радянського Союзу
13 жовтня з Берліна в Москву 

відбула урядова делегація Ра
дянського Союзу в складі першо
го заступника Голови Ради Мі
ністрів і міністра закордонних 
справ СРСР т. В. М. Молотова 
(керівник делегації), секретаря 
ЦК КПРС т. II. М. Поспєлоіва, 
президента Академії наук СРСР 
т. 0. М. Неемівяїнова, секретаря 
ЦК КП України т. 0. І. Іващенко,

Колгоспи і радгоспи Алтайського краю 
виконали державний план хлібозаготівель

Колгоспи і радгоспи Алтайсько
го краю достроково виконали 
плай заготівель і закупок хліба. 
Здано державі понад 192 міль
йони пудів зерна, що значно пе
ревищує кількість заготовленого 
в краї хліба в будь-якому з по
передніх років. План заготівель 
найважливішої продовольчої 
культури — пшениці перевико
наний. Колгоспи і радгоспи краю 
взяли зобов’язання в найближчі 
дні здати державі значну кіль
кість зерна понад план у раху
нок натуроплати за роботи МТС і 
в порядку державних закупок.

Здійснюючи рішення лютнево- 

СРСР М. 0. Булганіна, заступни
ка Голови Ради Міністрів СРСР 
А. І. Мікояна й інших членів Ра
дянської урядової делегації про
воджали секретар Центрального 
Комітету Комуністичної партії 
Китаю і заступник Голови Китай
ської Народної Республіки Чжу 
Де, секретар ЦК КІ1К і голова 
Постійного комітету Всекитай- 
ських зборів народних представ
ників Лю Шао-ці, секретар ЦК 
КПК і прем'єр Державної ради 

яка брала участь у святкуванні 
п’ятих роковин Німецької Демо
кратичної Республіки.

На Берлінському аеродромі Ше- 
нефельд урядову делегацію Ра
дянського Союзу проводжали: го
лова Народної палати ГІДР 
Й. Дікман, прем'єр-міністр НДР 
0. Гротеволь, заступник прем’єр- 
міністра і перший секретар ЦК 
СЄПН В. Ульбріхт та інші дер

березневого Пленуму ЦК КПРС, 
колгоспи, МТС і радгоспи краю 
виконали державний план осво
єння нових земель. Весною 
1954 року по цілинних і перело
гових землях посіяно понад 1 
мільйон гектарів ярої пшениці і 
проса. За рахунок освоєння нових 
земель колгоспи і радгоспи краю 
додатково збільшили виробниц
тво товарного хліба в 1954 році 
на 100 мільйонів пудів..

Колгоспи і радгоспи краю пов
ністю забезпечили себе насінням 
на весняну сівбу 1955 року, 
продовжують засипку фуражних 
та інших громадських фондів.

Товаришеві
ПЕРВУХІНУ *

Михайлові Георгійовичу
Центральний Комітет Комуністичної 

партії Радянського Союзу і Рада Мініс

трів Союзу РСР палко вітають Вас, виз

начного діяча. Комуністичної партії 1 Ра

дянської держави, в день Вашого п’ятде

сятиріччя.

Бажаємо Вам, наш друг і товариш, до

рогий Михайло Георгійович, багатьох ро

ків здоров’я і дальшої успішної роботи на 

благо радянського народу, на благо нашої 

великої Батьківщини.

Центральний Комітет Рада Міністрів
Комуністичної партії Союзу РСР.
Радянського Союзу.
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Відповідаємо на запитання читачів

Про ідеологію рівноправності і дружби народів
Невід'ємною частиною марк- 

сизму-ленінізму, могутньою ідей
ною зброєю робітничого класу і 
його авангарду — комуністич
них і робітничих партій — у 
боротьбі проти капіталістичного 
рабства, за побудову комунізму є 
соціалістична ідеологія рівноправ
ності і дружби народів.

Геніальний вождь і орга
нізатор Комуністичної партії 
В, І. Ленін, розвиваючи ідеї 
К. Маркса і Ф. Енгельса про 
пролетарський інтернаті аналізи, 
вперше в історії марксизму ви
робив теоретичну програму і полі
тику партії в національному пи
танні. Він показав, що національ
не питання є складовою части
ною загальної революційної бо
ротьби за диктатуру пролетаріа
ту. Великий Ленін був натхнен
ником політики рівноправності і 
дружби народів і керував здійс
ненням цієї політики на прак
тиці.

Трудящі нашої країни вперше 
в історії дістали в особі Комуніс
тичної партії, яка виступила з 
самого початку як прапороносець 
ідеології пролетарського інтерна
ціоналізму, рівноправності і 
дружби народів, надійного керів
ника в боротьбі за соціальне і на
ціональне визволення.

Партія при цьому завжди під
креслювала необхідність рішучої 
боротьби проти буржуазного на
ціоналізму, який експлуататор
ські класи використовували і ви
користовують для роз'єднання 
трудящих різних 'національнос
тей,- для нацьковування однієї 
нації і народності на іншу. Так, 
наприклад, діяли російські і ук
раїнські поміщики і буржуазія 
та їх поплічники — великодер
жавні шовіністи і українські на
ціоналісти.

Разом з тим партія з усією еіь 
лою вказувала на важливість 
єдності дій пролетарів усіх на
цій і згуртування їх навколо ро
сійського пролетаріату в спіль
ній боротьбі за торжество соціа
лістичної революції.

Під керівництвом Комуністич
ної партії робітничий клас Ро
сії в союзі з трудящим селян
ством здійснив Велику Жовтневу 
соціалістичну революцію, яка від
крила нову еру в історії люд
ства — еру краху капіталізму і 

торжества соціалізму. Жовтнева 
революція продемонструвала на 
прикладі народів Росії, що тіль
ки під керівництвом революцій
ного пролетаріату пригноблені 
народи можуть скинути ярмо 
імперіалізму.

На основі встановлення дикта
тури пролетаріату Комуністична 
партія зміцнила союз робітничого 
класу і трудящого селянства на
шої країни, який склався в бо
ротьбі проти царизму і капіта
лізму, надала цьому союзові дер
жавних форм, що забезпечили 
поєднання національних інтере
сів народів і спільних життєвих 
інтересів широких мас.

Партія згуртувала трудящих 
усіх націй нашої країни під 
прапором пролетарського інтерна
ціоналізму, добилась повної лік
відації національної нерівноправ
ності і національного розбрату, 
забезпечила братерське співробіт
ництво народів СРСР у системі 
єдиної союзної держави, яка є 
зразком багатонаціональної дер
жави.

Ленінські програмні вказівки в 
національному питанні знайшли 
дальший творчий розвиток у пра
цях П. В. Сталіна і в рішеннях 
партії, що узагальнюють досвід 
соціалістичного будівництва в 
СРСР.

Ленінсько - сталінська націо
нальна політика нашої партії, 
спрямована на здійснення фак
тичної рівності націй, привела 
до подолання економічної і куль
турної відсталості раніше приг
ноблених народів по єдино пра
вильному шляху будівництва 
соціалізму.

На ослові політики індустрі
алізації і колективізації розцві
ла економіка і культура всіх со
юзних республік, наша Батьків
щина перетворилась в могутню, 
незалежну, передову державу.

Ве. танов л енн я сої ц а ліс тичної 
системи народного господарства, 
ліквідація експлуататорських 
класів і експлуатації людини лю
диною в СРСР—все це мало і має 
вирішальне значення для тор
жества ленінсько-сталінської на
ціональної політики, ідей проле
тарського інтернаціоналізму. Са

ме на основі всесвітньоісторич- 
них перемог соціалізму сформу
вались нові, соціалістичні нації, 
склалась морально-політична єд
ність радянського суспільства, 
незмірно зміцніла дружба наро
дів, розвинувся радянський пат
ріотизм і що більше ЗМІЦНИВСЯ 
союз робітничого класу і селян
ства — основа могутності на
шої держави.

Завдяки зростанню сил Радян
ського Союзу, мудрій політиці 
Комуністичної партії трудящі 
України возз’єднали всі україн
ські землі в єдиній Українській 
Радянській держава. Ця видатна 
історична подія в житті україн
ського народу широко відзнача
тиметься в республіці 1 листопа
да ц. р. в зв’язку з п'ятнадцяти
річчям возз'єднання західноукра
їнських земель в єдиній Україн
ській Радянській соціалістичній 
державі.

Нерушима дружба народі® на
шої країни витримала суворі ви
пробування у Великій Вітчизня
ній війні, ще більше загартува
лась у боротьбі проти німецько- 
фашистських загарбників. Ра
дянська ідеологія дружби пародій 
здобула в роки війни повну пе
ремогу над імперіалістичною іде
ологією звірячого націоналізму і 
расової ненависті. Народи СРСР 
і Радянська Армія зробили нео
ціненну послугу міжнародному 
революційному рухові, ВИЗВОЛИ.ІII 
народи Європи від гітлерівської 
тиранії, виконавши цим свою іс
торичну місію і зробивши вели
кий інтернаціональний подвиг.

Ідеологія рівноправності і 
дружби всіх народів, що утвер
дилася в СРСР, є тією силою, 
яка скріплює і цементує єдність 
соціалістичних націй. Найдемб- 
кіратичиіша в світі Конституція 
СРСР свято оберігає рівноправ
ність громадян, незалежно від їх 
національності і раси, в усіх га
лузях господарського, державно
го, культурного і громадсько-по
літичного життя.

Зовсім інша картина спостері
гається в капіталістичних краї
нах, де загострюються класові 
суперечності, посилюється ворож
неча між національностями, роз

палювана в інтересах капіталіс
тів буржуазними націоналістами, 
зростає антагонізм між пригноб
леними народами і гноблячими 
націями. Буржуазія вже давно 
розтоптала так звану «свободу 
особи , відреклася навіть від 
формального визнання принципу 
рівноправності людей і націй. 
Про це красномовно говорить по
літика національного гноблення і 
расової дискримінації, яку прово
дять імперіалісти ЄНІ А. Досить 
згадати, що тут 13 мільйонів 
негрів фактично позбавлені еле
ментарних громадянських прав, 
приречені па голод і вимирання.

Успіхи радянського народу в 
правильному розв’язанні націо
нального питання, в будівництві 
комуністичного суспільства є за
палюючим прикладом для трудя
щих усіх країн в їх боротьбі 
проти соціального і національно
го гноблення.

Тепер радянський народ під 
керівництвом Комуністичної пар
тії бореться за успішне перетво
рення в життя дальшої програми 
будівництва комунізму, накрес
леної в рішеннях XIX з'їзду пар
тії і постановах вересневого і 
лютнево - березневого Пленумів 
ЦЕ КПРС. Ці рішення спрямова
ні на дальший розквіт соціаліс
тичного господарства і неухиль
не піднесення добробуту . та під- 
ВИ1ЦЄ1Ш1Н культурного рівня тру
дящих.

Радянські люди не шкодують 
сім і праці, ицоб добитися даль
шого розвитку промисловості, 
крутого піднесення сільського 
господарства, збільшення вироб
ництва товарів народного спожи
вання.

У самовідданій праці, в бороть
бі за побудову комунізму радян
ський народ незмінно черпає цат- 
хнення в свідомості своєї історич
ної ролі поборника ідей проле
тарського інтернаціоналізму. Він 
знає, що його допомоги і'підтрим
ки потребують робітничий клас, 
всі трудящі маси капіталістич
них і колоніальних країн. У свою 
чергу, наша країна потребує 
підтримки з боку зарубіжних 
трудящих. В цьому — один з 
найяскравіших виявів пролетар
ського інтернаціоналізм у.

Інтернаціональні зв'язки наро
дів СРСР з трудящими всіх кра
їн — великих і малих — один з 
наріжних каменів сили і могут
ності соціалістичної держави. 
Зразком таких зв'язків, прикла
дом дружби і співробітництва 
між народами є відносини між 
СРСР, Китайською Народною 
Республікою і всіма країнами на
родної демократії, де ліквідоване 
панування експлуататорів і вста
новлений народно-демократичний 
лад. Ленінські принципи ріь~Чі 
правності і дружби народів зако
нодавчо закріплені в конституці
ях цих країн. У прийнятій на 
першій сесії ВсекитайсБКих збо
рів народних представників Кон
ституції КНР говориться, що 
Китайська Народна Республіка^» 
багатонаціональною державою*)? 
якій усі національності спаяні 
дружбою і взаємодопомогою в єди
ну сім’ю вільних і рівноправних 
народів.

Зміцнюючи дружбу і співробіт
ництво з усіма миролюбними на
родами, радянський народ разом 
з тим пам'ятає про існування 
агресивних сил, очолюваних ре
акційними колами СІНА. їх полі
тиці воєнних авантюр і провока
цій, спрямованих проти СРСР, 
КНР і всього демократичного та
бору, радянський народ проти
ставить політику збереження і 
зміцнення миру, політику міжна
родного співробітництва і розвит
ку ділових зв’язків з усіма кра
їнами.

Всі народи нашої країни в умо
вах величезного патріотичного 
піднесення йдуть назустріч 37-м 
роковинам Великого Жовтня. Во
ни пишаються тим, що трудящі 
всіх країн, які борються за мир, 
демократію і соціалізм, • вважа
ють ці славні роковини своїм ін
тернаціональним святом.

Комуністична партія, Радян
ська держава пильно охороняють 
і зміцнюють ИСеСВІТіНММСТОрИЧіНІ 
завоювання Жовтневої соціаліс
тичної революції — великі пра
ва всіх рас і націй нашої країни, 
нерушиму дружбу народів—мо
гутню рушійну силу розвитку 
радянського суспільства по шля
ху до комунізму.

В. ПІТЕНКО.

Пензенська область. В місті Каменка відкрився вечірній 
університет марксизму-ленінізму. Понад сто комуністів і безпартій
них підвищують тут свої політичні знання.

На знімку: на лекції у вечірньому університеті.

Фото В. Гришина. Прескліше ТАРС.

Нові документи про героїв Севастопольської оборони
17 жовтня радянський на

род відзначає сторіччя героїч
ної оборони Севастополя. Найцін
ніші матеріали про безсмертні 
подвиги російських моряків в ро
ки Кримської війни і захисту 
Севастополя зберігаться в музе
ях і архівах Ленінграда.

Славній обороні Севастополя 
присвячений спеціальний розділ 
у Центральному військово-мор
ському музеї. Тут експонуються 
портрети героїв оборони міста,

Щоб дати можливість випускни
кам середніх шкіл разом з атеста
том зрілості одержати і диплом 
спеціаліста, з першого жовтня в 
порядку спроби в 26 середніх шко
лах України запроваджується нав
чання за новою програмою. Курс 

картини і малюнки, які відтво
рюють бойові епізоди.

Цікаві документи зберігаються 
в Центральному державному ар
хіві військово-морського флоту.

Виявлені листи багатьох учас
ників оборони Севастополя. Стат
ський радник Б. II. Мансуров, 
описуючи діяльність адмірала 
Нахімова і мужність моряків— 
захисників Севастополя, повідом
ляє: «Незрівнянні наші моряки 
стоять як і раніш і як завжди в 

Підготовка спеціалістів в середніх
навчання розрахований на 11—11,5 
років. Вивчення спеціальних дис
циплін передбачене з 8 класу. 
Під час канікул школярі прохо
дитимуть практику на заводах, у 
колгоспах, радгоспах і МТС. До 

перших рядах... Доблесний вождь 
його геройського сімейства—На- 
хіімов здоровий і цілий; досі бом
би і ядра немов не насмілюва
лись до нього торкатись... Важ
ко висловити до якої міри в 
усьому і скрізь виявляється не
обхідність його присутності...»

Нові документи включені в 
збірник «II. С. Нахімов», підго
товлений до сторіччя оборони Се
вастополя.

школах
викладання спеціальних дисциплін 
і керівництва практичними за
няттями залучені спеціалісти тех
нікумів і практики — передовики 
промисловості і сільського госпо
дарства.

(РАТАУ).
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Переджовтневе змагання

ВСЕНАРОДНОМУ СВЯТУ— 
ДОСТОЙНУ ЗУСТРІЧ

—Як виконуються переджовтневі соціалістичні зобов'язання, І 
яких успіхів добиваються в ці дні виробничі колективи? —з такими ! 
запитаннями звернулась редакція газети «Сталінський прапор» до | 
керівників ряду підприємств та будов міста.

Нижче ми друкуємо їх відповіді.

Переджовтнева трудова вахта 
рудоремонтників

Т. ЗАЇКІН-

голова завкому рудоремонтного заводу

В Олександрійській МТС погано використовують 
і зберігають потужну техніку

~ Фрезерувальник Григорій ІІІтен- 
гелов — один з кращих вироб
ничників рудоремоитного заводу. 
Борючись за підвищеная продук
тивності праці, він наполегливо 
удосконалює методи своєї роботи, 
раціоналізує виробничий процес, 

^нями йому дали завдання від- 
Фрезерувати шестерню. На зубо- 
фрезерному верстаті виконати та
ке завдання -не було можливості. 
Тоді новатор зробив пристосуван
ня. Це дозволило йому Фрезеру
вати шестерні з зубом великих 
модулів.

.Успішно несуть трудову вахту 
ковалі Микола Крамар і Олек
сандр Заруба. Раніше кожен з них

Будівельники набирають темпи
М. ПЕТРИЧЕНКО-

начальпик будівельної дільниці № 6 Димитровського тресту

Почалась кладка першого по
верху головного корпусу місь
кої лікарні. Самовіддано виконує; 
цю роботу бригада мулярів Лео
ніда Слінченка. Третій місяць 
тримає; воїна перехідний Червоний 
прапор Димитровського тресту. 
Змагаючись за гідну зустріч все
народного свята, бригада щодня 
виконує завдання на 13(1—140 
процентів. Рядом з нею працює; 
ланка бетонників Олексія Ржави- 
к-іна. Вона добивається ще кра

11-місячний план виконано!
В. САХАЦЬКИЙ—

директор цегельного заводу № |

Колектив цегельного заводу 
■ Аі 1 достроково завершив 11-мі

сячний план. У порівнянні з 
—минулим роком ■випуск цегли 

■ збільшився на 1 мільйон штук, 
а собівартість її знизилась на 3,5 
процента.

Першим завершив своє; зо
бов’язання формувальний цех, 

'^'і.тюваний т. Грабенком. Кра
щих успіхів у переджовтневому 
змаганні тут добилась бригада 

працював на одному горні. їх ви
робіток становив 125—130 про
центів. Виробничники вирішили 
працювати разом на двох горнах. 
Поки в одному .накаляється за
лізо, вони беруть деталі з іншото. 
Така організація праці дозволи
ла їм вдвічі підвищити свій ви
робіток.

12 жовтня токарі Сергій Обер- 
мот і Михайло Єременко застосу
вали швидкісне різання металу. 
Денне завдання кожний з них 
виконав на 268 процентів.

В усіх цехах в ці дні панує; 
трудове наднесений. Рудоремонт- 
ни-ки готують достойну зустріч 
37 роковинам Великого Жовтня.

щих показників, виконуючи до 
двох норм. Відмінних показників 
домагаються молоді мулярі брига
ди Василя Луценка.

Колектив нашої дільниці на
бирає темпи, енергійно бореться 
за здійснення своїх переджовтне
вих зобов'язань. Все більше за
стосовуються механізми. За допо
могою баштового крана подається 
збірний залізобетон для укла
дання перекрить. Зараз монтує
ться другий баштовий кран.

т. Бельмовича. Завдяки поліп
шенню використання обладнан
ня вона значно підвищила свій 
виробіток. За два тижні жовтня 
бригада дала додатково до норми 
понад 50 тисяч штук цегли.

На заводі зразки високопродук
тивної праці показують заван- 
тажниця цегли т. Медведєіва, ук
ладальниця т. Дешевова, виван
тажник т. Манойленко. Всі вони 
виконали свої річні норми.

Машинно - тракторні станції 
являють собою індустріальну ма- 
теріальпо-техиічну базу колгосп
ного ладу. Вони—вирішальна 
сила в розвитку колгоспного ви
робництва. За останній час досяг
нуті значні успіхи в механізації 
сільського господарства. МТС ос
настились новою потужною тех
нікою, що дозволило механізува
ти багато трудомістких робіт, 
звільнити чимало робочих рук, 
полегшити працю хліборобів.

Помітно поповнився машинно- 
тракторний парк і Олександрій
ської МТС, З’явились ноні ма
шини, яких ще не було рік тому. 
Це створило великі можливості 
для дальшого розвитку всіх га
лузей виробництва і! обслужува
них колгоспах. За минулий рік в 
сільгоспартілях механізовано чи
мало трудомістких процесів, по
ліпшилось використання техніки 
тощо.

Проте доводиться констатува
ти, що в значній частині колгос
пів, які обслужуються Олексап- 
дрійською МТС, все ще незадо
вільно ведеться рад важливих 
сільськогосподарських робіт. Зво
лікається збирання цукрових бу
ряків, копка картоплі, подріб
нення грубих кормів тощо. Це 
в той час, коли станція має в 
розпорядженні достаток буряйо- 
комбайнів і картоплекомбайнів, 
силосорізок, дробилок і інших ма
шин.

В чому ж причина? Вона криє
ться, насамперед, в незадовільно
му використанні потужної техні
ки, в антимеханізатоірських нас
троях, якими обтяжені деякі ке
рівники станції.

Звернемось до фактів. 11а по
лях колгоспів нині працює два 
картоплекомбайни. Машини, зви
чайно, нові і для того, щоб пра
вильно їх використати, треба 
проявити наполегливість, допо
могти механізаторам швидше їх 
освоїти. Над цим слід серйозно 
працювати. Керівники ж МТС, 
зокрема головний агроном т. 
Михайлом і головний інженер 
т. Богомолом, не утруднюють себе. 
Куди простіше дати розпоряд
ження випхнути машини з МТС і

Порівняно непоганий урожай 
капусти та інших овочів вирос
тили цього року колгоспники 
артілі «Заповіт Леніна».

Нині провадиться збирання 
овочевих культур, зокрема ка
пусти. Але облік зібраного вро
жаю не ведеться. 

вимагати роботи. Механізатори ж 
не змогли освоїти нону техніку і 
тому картоплекомбайни викорис
товуються як копачі. За ними 
доводиться посилати колгоспників 
для збирання клубигів.

■Коли про це стало відомо го
ловному агрономові і головному 
інженеру, вони замість конкрет
ної допомоги механізаторам стали 
вишукувати різні об'єктивні при
чини, доводити, піби-то нові ма
шини пепристосоївапі до роботи в 
наших умовах.

■Відсутність оперативності в 
роботі, творчої технічної думки, 
безвідповідальне ставлення до 
важливої справи з боку т. Бо- 
гом'олова позначились і на вико
ристанні тракторного парку. До
сить сказати, що в цей гарячий 
період майже половина тракторів 
не працює через технічні непо
ладки. Особливо погано викорис
товуються потужні машини 
«С-80». Виробітокїв переводі на 
умовну вражу в них такий, як 
і в малопотужних машин «УН-2».

Простої тракторі®, навіть через 
дрібні неполадки, іноді тривають 
по кілька тижнів. Так, в трак
торній бригаді А» 15 потужна 
машина «ДТ-54» простояла 17 
днів лише тому, що деталь, яку 
треба було замінити, видали зі 
складу тільки через два тижні, 
хоч вона була в наявності й ра
ніше. У цій же бригаді інший 
трактор «ХТЗ-7» не працював 
два місяці через... відсутність 
переднього балона. Подібних 
прикладів можна навести багато.

Та хіба такий стан лише з 
тракторами? А як використовую
ться силосорізки? По суті до пере
робки грубих кормів приступили 
лише в трьох колгоспах. В решті 
коїрмопервроібні машиїни стоять 
або через несправність, або через 
відсутність тракторів, які б їх 
рухали. Як і головного інженера, 
це дуже мало турбує механіка по 
сільгоспмашинах т. Климовця.

Безвідповідальне ставлення до 
використання техніки, до її збе
реження видно на кожному кро
ці. Побувайте в міському колгос
пі ім. Леніна. Як і скрізь, «ви по
бачите тут відрадні зміни, що

Налагодити облік урожаю ОВОЧІВ

Хіба можна вважати нормаль 
ним такий етап, коли зібрана ка 
пуста зсипається в купи і ле
жить там по кілька днів не ва 
жона? Звідти й беруть її для про
дажу на ринку.

Як не дивно, непорядки в об
ліку врожаю мало турбують прав- 

відбулися після вересневого Пле
нуму ЦК КПРС. Силами колгосп
ників, механізаторі® і шефів 
промислових підприємств в артілі 
збудована чудова теплиця, зро
шувальна система, зрошувальні 
насосні установки. Т«ут же для 
полиіву овочів використовувалась 
високопродуктивна дощувальна 
установка «ДДП-ЗОС». А як вона 
зберігається? Після закінчення 
поливного сезону, замість того, 
щоб привести її в належний виг
ляд і поставити на консервацію, 
установку відвезли на колгосп
ний двір і там залишили. Вона 
мокне під відкритим небом, іржа
віє, псується. Важко, щоб піс
ля такої зимівлі дощувальна ма
шина змогла знову працювати.

Півтора місяця тому в колгосп 
ім. 18 парткооіференції з МТС бу
ла направлена нова високопродук
тивна машина «ІГ-9» для виготов
лення землепорепнійних горщеч
ків, яка повністю замінює; люд
ську працю. За тиждень вона 
здатна забезпечити потребу ар
тілі в горщечках, а за три міся
ці—псі колгоспи МТС.

Що ж зробили в МТС для пуску 
цього агрегату в дію? Вони не 
вивчили його, пе підготовили 
кадри. Так і стоїть машина без 
дії, псується. А керівники МТС в 
цей час знову заводять розмови 
про непридатність нової машини 
для використання.

Досить несміливо .реагує іна вщ 
ці та інші подібні факти дирек
тор МТС т. Байда. В кращому 
випадку він дає вказівки Михай- 
лову чи Богомолову налагодити 
справу, пустити агрегат в дію. 
Але проконтролюівати виконання 
своїх розпоряджень, добитись їх 
здійснення в нього невистачає 
духу.

Обходить питання про роботу 
потужних машин, про їх збере
ження і партійна організація 
(секіретар тон. Горбенко). Між 
тим, всі причини відставання 
МТС в проведенні сільськогоспо
дарських робіт виходять з недбай
ливого ставлення до техніки, по
ганого її використання, зневаж
ливого ставлення до освоєння но
вих машин.

І. КРАВЧЕНКО.

давня і ревізійну комісію кол
госпу. Вони обходять це питання, 
чим завдають великої шкоди, бо 
створюють умови для розбаза
рювання овочів і заниження дохо
дів від їх реалізації.

М. ДЕРЕВ’ЯНКО, 
колгоспник.

Підвищується продуктивність праці
І. САМІНСЬКИЙ-

директор гудзикової фабрики

У змаганні за достойну зустріч 
37 роковин Великого Жовтня 
наш колектив добився виробни
чих успіхів. Додатково до десяти
місячного плану випущено про
дукції на 100 тисяч карбованців.

Продуктивність праці робітни
ків у порівнянні з минулим ро
ком зросла на 1'7 процентів. 
Значно знизилась собівартість ви
робів.

На переджовтневій трудовій 
вахті відзначаються тт. Тугачо- 
ва, Жоріна, Калита, Шейко. Що
дня вони дають по дві і більше 
■норми.

Трудящі підприємства змагаю
ться за виконання річного пла
ну до 7 листопада, дальше під
вищення продуктивності праці.

Ленінградська область. 
Безперервно збільшується 
машинний парк Осьмин- 
ської МТС.

На знімку: прийом но
вого обладнання для ма
шинно-тракторної майстер
ні.

Фото А. Михайлова.

Прескліше ТАРС.
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Листи в реданцію 

В двох їдальнях різні порядки
В радгоспі «Комііінтери» на пер

шому і другому відділках існують 
їдальні, та між ними є велика різ
ниця. Наприклад, їдальня дру
гого відділку працює за графіком. 
Тут завжди вчасно можете по
снідати і пообідати. Страва при
готовляється різноманітна і смач
на.

Робітники вдячіні працівникам 
їдальні за сумлінне ставлення до 
своїх обов'язків.

Але далеко не так обстоять 
справи в їдальні першого відділ

Клуб не підготовлений до зими
Неприглядний вигляд має при

міщення клубу їв селищі Октя- 
бірському. Воно потребує ремонту: 
стеля та стіни обвалюються, 
обсипається штукатурка. В кіно
будці і фойє дах не відремонто
ваний. Несправні груби і не за
везено на зиму паливо. Примі
щення не обладнане. Тут на
віть стільців невистачак.

Півроку заступник начальника 
шахти .N5 2-3 т. Храмцов обі

СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУПІВ 
„Ліквідувати знеосібку у догляді 

за обладнанням"
Під таким заголовком в газеті 

«Сталінський прапор» від 25 ве
ресня ц. р. писалось про те, що 
цех № 1 Байдаківської брикетної 
фабрики не виконує плану. В це
ху по-спраівжньому не борються 
за зміцнення виробничої і техно
логічної дисципліни, не ліквідо
вана зінеосібка в обслужуванні 
агрегатів.

Як повідомив секретар парт- 
ортанізації Байдаківської брикет
ної фабрики т. Патлань, факти, 
наведені в статті, підтвердились.

СЛІДАМИ НЕРПУБЛІ КОВАНИХ ЛИСТІВ

В листі до редакції робітник 
будівельної контори тресту 
«Олександріявугілля« т. Недаш- 
ковський І. А. писав, що за час 
роботи охоронником з 17 квітня 
по 1 липня ц. р. не користував
ся вихідними днями.

За великими креслярськими 
дошками працюють конструктори. 
Легко і майстерно рисують вони 
складні деталі, які на перший по
гляд здаються викройкою для по
шиття одягу. Але досить придиви
тися до вже закінчених креслень, 
де вимальовуються основні конту
ри майбутньої продукції, і стає 
ясно — тут створюються нові зраз
ки меблів.

Ще задовго до того, як у ви
робничих цехах мебльово-кон- 
структорського бюро Укрпромради 
починається виготовлення нових 
меблів, вони вже існують у де
сятках варіантів креслень. Най
кращі з них відбираються, за ни
ми створюються перші зразки, які 
потім передаються для масового 
виробництва на мебльові підпри
ємства міст і сіл України.

Дати радянському споживачеві 
малогабаритні і недорогі меблі — 
таке основне завдання в конструк

ку. Для того, щоб тут пообідати, 
треба простояти годину й більше 
в черзі за ложкою чи мискою, бо 
їх обмаль. Та до того ще й стра
ву тут готують несмачну й од
номанітну. На скарги робітний 
про наведення порядку в їдаль
ні завідуючий тов. Телятников 
завжди відповідає: «Нічого не 
можу зробити». Таке безтурбот
не ставлення обурює робітників.

В. ПАСТУШЕНКО,
1. ЛИСЕНКО.

Радгосп «Комінтерн».

цяє зробити ремонт, але далі обі
цянок справа не посувається, 
хоч клуб числиться на балансі 
шахти, керівники якої несуть 
відповідальність за підготовку 
клубу до зими. Партійна та проф
спілкові організації повинні 
втрутитись в цю справу з тим, 
щоб клуб міг нормально працю
вати в зимових умовах.

А. БЄЛОКОНЄВ.

П-артбюро зобов’язало комуніста 
головного інженера фабрики тов. 
Андрікнка провести технічну на
раду з пресувальниками і слюса
рями по усуненню недоліків в ро
боті пресового відділення. На
чальнику цеху № 1 т. Лопаті за
пропоновано обговорити статтю з 
робітниками під час нарядів. Го
ловний механік фабрики тов. 
Ліберзон і майстер по ремон
ту т. Яцушко зобов’язані провади
ти ремонт агрегатів суворо за гра
фіком.

Лист був надісланий в буді
вельну контору.

Начальник контори т. Серіков 
повідомив, що за час чергування 
у вихідні дні т. Недаїшковсько- 
му буде надана відпустка в дні 
за його бажанням.

Листи з столиці Радянсьної України

Красиві і зручні меблі
торів і спеціалістів експеримен
тального мебльового виробниц
тва. З неприхованою гордістю по
казують вони плоди своєї творчої 
праці. На складі готових виробів 
м ебл ьово - кон структорс ького б юр о 
рівними рядами розставлені аку
ратні, до блиску відполіровані ша
фи і стали, м’які стільці і крісла, 
дивани й етажерки. їх багато — 
перелік зразків 1954 року вже 
поповнився майже сотнею нових 
назв.

Привабливий вигляд має скон
струйований недавно невеликий 
гарнітур для спальні. Він складає
ться з горіхової шафи для одягу, 
двох ліжок, тумбочки і трельяжу. 
Собівартість його помітно зниже
на в результаті заміни спеціальної 
фанери легкими і міцними фільон- 
ками, виготовленими з відходів ви
робництва—деревної кришки, яка 
змішується з фенольними смолами 
і пресується до потрібної товщини.

До 140-річчя
з дня народження

Михайло Юрійович 
ЛЄРМОНТОВ

Перемога радянських 
важкоатлетів

У столиці Австрії Відні відбули
ся змагання на першість світу з 
важкої атлетики. В цих змаган
нях взяли участь спортсмени 28 
країн.

Радянські штангісти Б. Фархут- 
дінов (найлегша вага), Р. Чімішк- 
ян (напівлегка вага) та Д. Іва
нов (легка вага) здобули звання 
чемпіона світу і Європи.

У напівважкій вазі радянський 
спортсмен А. Воробйов у сумі 
класичного триборства установив 
новий світовий рекорд. Він на
брав 460 кілограмів. Представни
ки радянської команди Ф. Богда- 
новський (напівсередня вага) і 
Т. Ломакін (середня вага), які 
зайняли другі місця, одержали 
золоті медалі чемпіонів Європи. 
Ф. Богдановський перевищив на 
2,5 кілограма рекорд СРСР для 
атлетів напівсередньої ваги, уста
новлений 13 років тому.

Змагання на першість світу з 
важкої атлетики, які проходили в 
гострій спортивній боротьбі, за
кінчилися видатною перемогою 
команди СРСР.

Радянським спортсменам вру
чено 4 золоті і 3 срібні медалі за 
першість світу і 6 золотих і 1 
срібну медаль за першість Євро
пи. Загальна сума очок, набраних 
радянськими спортсменами у зма
ганнях на першість світу, 29. 
Команда США має 3 золоті меда
лі, 2 срібні і 2 бронзові. Вона на
брала 23 очка.

У першості Європи радянські 
спортсмени також зайняли за
гальне перше місце, набравши 33 
очка.

Для однокімнатної квартири 
створена красива, зручна шафа- 
буфет, яка займає небагато місця. 
Вона має вигляд шафи для одя
гу, але в ній є відділення з поли
цями для посуди і ящиками для 
продуктів.

Серед нових зразків ми бачимо 
також книжкову шафу з відкид
ною полицею, яка може з успіхом 
служити письмовим столом, неве
ликі розсувні столи — овальні, 
круглі і прямокутні, комбіновані 
дивани-ліжка.

Нові зразки меблів безумовно 
прикрасять квартири трудящих, 
зроблять їх ще затишнішими.

Неухильно зростає попит на до
бротні, красиві і зручні меблі. Ви
робництво їх на Україні збільшує
ться майже вдвоє порівняно з ми
нулим роком.

К. ЄВГЕНОВ. 
(Кор. РАТАУ).

м. Київ.

Перебування в Києві англійської 
парламентської делегації

11 жовтня в Київ прибула 
гостююча в Радянському Союзі на 
'запрошення Верховної Ради Со
юзу РСР група делегації англій- 
'ського парламенту на чолі з лор
дом Коулрейном.

На Київському аеродромі, при
крашеному державними прапора
ми Великобританії, Союзу РСР і 
Української РСР, членів англій
ської парламентської делегації 
зустрічали представники Уряду 
Української РСР, Міністерства 
Закордонних Оправ УРСР, гро
мадськості столиці України.

З доручення Верховної Ради 
Української Радянської Соціаліс
тичної Республіки Заступник Го
лови Президії Верховної Ради 
УРСР С. А. Ковпак вітав членів 
делегації з прибуттям в столицю 
Радянської України — Київ.

Із слоївом-відповіддю виступив

В'єтнамська 
вступила

ПЕКІН, 11. (ТАРС). Як передає 
кореспондент агентства Сіньхуа з 
Ханоя, вчора в’єтнамська Народ
на армія вступила шістьма ко
лонами з різних напрямів у Ха
ной.

Представники військ Фран
цузького союзу і в’єтнамської На
родної армії зустрілись біля ре
зиденції губернатора Північного 
В’єтнаму. Під час передачі міста 
на його вулицях були індійські, 
канадські і польські члени Між
народної комісії по нагляду і 
контролю, які стежили за ходом 
передачі.

До вступу в‘єтнамської Народної 
армії в Ханой

ЛОНДОН, 11. (ТАРС). Корес
пондент агентства Рейтер, пові
домляючи про вступ в'єтнажької 
Народної армії в Ханой, пише:

Юрби людей заповнили широкі 
бульвари Ханоя для того, щоб ві
тати молодих солдатів 308-ї диві
зії, більшість яких є учасниками 
битви за фортецю Діен-Бієн-Фу.

Невелика група французьких 
громадян, які залишилися в Ха
ної, пересувалася вільно, не зу
стрічаючи якого-небудь ворожого 
ставлення до себе.

Всі французькі військові і ци
вільні особи, зайняті передачею 
влади, високо оцінили організо

У Верховному суді 
Румунської Народної Республіки

БУХАРЕСТ. (ТАРС). Як пові
домляють газети, з 4-го по 8-е 
жовтня 1954 року військова коле
гія Верховного суду Румунської 
Народної Республіки розглянула 
справу підсудних Васіле Лука, 
Александру Якоб, Івана Шолі- 
мош і Думітру Чернічика. На під
ставі численних документів, пов
ного визнання підсудних і пока
зань великого числа свідків суд 
(встановив, що підсудний Лука 
створив контрреволюційну анти
державну групу, яка проводила 
посилену діяльність по підриву 
влади трудящих, по дезорганізації 
народного господарства з метою 
зірвати будівництво соціалізму в 
Румунії.

Винність всіх підсудних була 
повністю доведена на процесі до

глава англійської парламентської 
делегації лорд Коулрейн.

11 жовтня Голова Верховної 
Ради Української РСР 11. Г. Ти
чина прийняв членів англійської 
парламентської делегації. Під час 
розмови з П. Г. Тичиною гості 
цікавилися питаннями розвитку 
промисловості, сільського госпо
дарства на Україні, структурою 
Верховної Ради Української РСР, 
складом її депутатів.

В цей же день члени англій
ської парламентської делегації 
відвідали Софійський собоїр, лобу 
вали в цехах Київської трико-% 
тажіної фабрики імені Рози Люк
сембург, в Київській студії ху
дожніх фільмів. Тут їм був про
демонстрований фільм «Співа Ук
раїна».

(РАТАУ).

Народна армія 
в Ханой

До полудня більшість районів 
Ханоя була під контролем в’єт
намської Народної армії. 0 5 год. 
ЗО хівил. вечора, коли війська 
Французького союзу повністю за
лишили місто, майже на всіх бу
динках розвівалися червоні пра
пори, і жителі Ханоя вийшли на 
вулицю, щоб вітати в'єтнамську 
Народну армію. На вулицях зби
ралися юрби людей, щоб прослу
хати заяви уряду Демократичної 
Республіки В'єтнам, які Переда
валися через гучномовці, вста
новлені на автомашинах.

ваність, з якою прийняли місто 
люди, іцо пізнали 8 років парти
занських боїв, битв і труднощів. 
Зайняття міста пройшло без єди
ного інциденту. Французькі гру- 
зовики, танки і «джіїпи» пройш
ли через пустинні вулиці і пере
сікли міст над Червоною рікою 
в напрямі порту Хайфон, який 
залишиться в руках французів 
до травня наступного року.

Ледве остання машина пересік
ла міст, як з вікон і на дахах бу
динків стали з’являтися прапори 
і лозунги «Хай живе президент 
Хо ІІІі Мін!», «Хай живе Народ***  
на армія!».

Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 62.

кументами, речовими доказами, 
визнанням підсудних і численними 
показаннями свідків. Всі підсудні 
визнали повністю свою вину в 
учиненні вказаних злочинів про
ти держави і трудового народу,

Верховним судом Румунської 
Народної Республіки засуджені: 
В. Лука до страти, А. Якоб, І. Шо- 
лімош відповідно до 20 і до 15 
років каторжних робіт. Д. Черні
чика — до трьох років тюремного 
ув’язнення.

Президія Великих національних 
зборів, розглянувши просьбу за
судженого Васіле Лука, замінила 
йому страту довічними каторжни
ми роботами.

Редактор В. МАЛЕНКО.

БК—08302. Олександрійська міська друкарня Кіровоградського обласного управління культури, м. Олександрія, вул, Шевченка, 71. Зам. № 2119. Т. 5000
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Сьогодні —
100-річчя оборони

Севастополя

Лист Радянської урядової делегації
про передачу в дар китайському народові від радянського народу 

техніки і устаткування для організації великого 
зернового державного господарства

Дорогий товаришу Мао Цзе-ДУ'н!
Тепер у Радянському Союзі здійснюється ши- 

Ж рожа програма по освоєнню цілинних і перелого
вих земель з метою значного збільшення (вироб
ництва зерна і розвитку та цій базі всіх галузей 
сільськогосподарського виробництва. Як пожалує 
досвід масового освоєння цілинних земель, най
більш доцільною формою проведення цієї роботи 
є організація зернових радгоспів.

Маючи на увазі, що в Китайській Народній 
Республіці починається робота по освоєнню ці
линних і перелогових земель і бажаючи переда
ти нагромаджений Радянським Союзом досвід у 
цій справі, в знак братерської дружби китай
ського і радянського народів і на ознаменування 
п’ятих роковин утворення Китайської Народної 
Республіки просимо прийняти в дар китайському 
народові від радянського народу устаткування і 
техніку, необхідні для організації зернового рад
госпу з посівною площею 20 тисяч гектарів.

Для оснащення зернового радгоспу виділяє
ться: гусеничних тракторів «С-80»—ЗО штук, 
гусеничних тракторів «ДТ-54» —64, просапних 
тракторів «Беларусь»—4, комбайнів зернових—■ 
100, автомобілів вантажних— ЗО, бенвовоаів— 
4, автозаправників—4, автоіпересувних майсте
рень—2, автомобілів легкових—9, мотоциклів з 
колясками—10, автопричепіїв одновісних—6, 
автопричепів двовісних—8, плугів тракторних 
—128, сівалок тракторних зернових—і1120, 
культиваторів і лущильників—100, борін— 
1600, зерноочисних машин—16, сінозбиральних

машин—16, різник верстатів для устаткування 
ремонтної майстерні — 14, електрозварювальне 
устаткування—2 комплекти, устаткування для 
електростанції на 220 крт., радіостанцій різних 
марок—13, телефонну станцію на сто номерів і 
пересувну кіноустановку.

Для подання організаційної і технічної допо
моги в будівництві й освоєнні зернорадгоспу ми 
готові направити в Китайську Народну Респуб
ліку на період організації і першого року осво
єння виробництва зернорадгоспу радянських 
спеціалістів як радників—директора радгоспу, 
головного агронома., головного інжеінера-механіка, 
завідуючого ремонтною майстернею, агрономів і 
механіків відділків та головного бухгалтера зерно
радгоспу з тим, щоб китайські працівники, пос
тавлені на чолі зернорадгоспу разом з радянськи
ми спеціалістами, в найкоротший строк освоїли 
техніку і систему управління великим зерновим 
господарством.

Витрати по утриманню вказаних спеціалістів 
Радянський Союз бере на себе.

Висловлюємо надію, що організація такого зер
норадгоспу ідоніомоіжй сільському господарству 
Китаю використати досвід Радянського Союзу по 
освоєнню цілинних та перелогових земель у Ки
тайській Народній Республіці і послужить спра
ві дальшого зміцнення дружби між радянським і 
китайським народами.

РАДЯНСЬКА УРЯДОВА ДЕЛЕГАЦІЯ.
12 жовтня 1954 року.

Лист-відповідь Голови Мао Цзе-дуна 
про передачу в дар китайському народові від радянського народу 

техніки і устаткування для організації великого 
зернового державного господарства

Дорогий товаришу Хрущов і 'члени Радянської 
урядової делегації!

В п’яті роковини з дня утворення Китайської 
Народної Республіки Урядова делегація Радян
ського Союзу від імені радянського народу пере
дає в дар китайському народові устаткування і 
техніку, необхідні для організації зернового 
держгоспу з посівною площею 20 тисяч гектарів. 
На період організації і першого року освоєння 
виробництва зернового держгоспу Радянський 
Уряд для поїдання організаційної і технічної до
помоги в будівництві і освоєнні зернового держ
госпу готовий послати в Китайську Народну Рес
публіку спеціалістів як радників з тим, щоб 
китайські працівники, поставлені на чолі зер
нового держгоспу, разом з радянськими спеціа
лістами в найкоротший строк освоїли техніку 
і систему управління великим зерновим госпо
дарством.

Я маю честь від імені Китайської Народної 
Республіки і китайського народу палко приві

тати і сердечно подякувати Радянському Уря
дові і народові за цю важливу, велику, друж
ню допомогу.

Безсумнівно, що цей зерновий держгосп не 
тільки відіграє важливу зразкову роль щодо 
просування вперед соціалістичного, перетворення 
сільського господарства Китаю, але й допоможе 
Китаю підготувати технічні кадри для сільсько
го господарства і вивчити цінний досвід Радян
ського Союзу в освоєнні цілинних і перелогових 
земель. Китайський народ у цій великодушній 
доіпомоізі радянського народу бачить ще один про
яв глибокої дружби радянського народу до ки
тайського народу і його піклування та підтрим
ки справи будівництва, яке провадить китай
ський народ.

Хай живе велика, братерська дружба Китаю і 
Радянського Союзу!

МАО ЦЗЕ-ДУН.
12 жовтня 1954 року.

Державний польський театр прибув на гастролі в Київ
Привітно і гостинно зустріла 

столиця України майстрів мис
тецтв дружньої Польської Народ
ної Республіки. Гостей зустріча
ли артисти Київських театрів, 
представники Міністерства куль
тури Української РСР, працівни
ки преси. Серед тих, що зустрі
чали колектив Державного поль
ського театру — консул Поль
ської Народної Республіки в Киє

ві 11. С. Кеіргет і співробітники 
консульства.

Колектив театру пробуде в Ки- 
євіі до 20 жовтня і дасть 12 
спектаклів. 8 жовтня в Київсько
му окружному Будинку офіцерів 
Радянської Армії відбувся уро
чистий вечір, присвячений місяч
нику польсько-радянської друж
би.

З доповіддю «Дружба і співро
бітництво радянського і польсько

го народів» виступив заступ
ник міністра культури УРСР 
І. І. Мазепа.

Про незабутні дні перебування 
на Україні польської делегації 
діячів науки і культури, про 
сердечні зустрічі з радянськими 
людьми говорив глава делегації 
Казиміїр Брандис.

На закінчення відбувся вели
кий концерт.

(РАТАУ).

- - - - До ЮО-річчя оборони Севастополя—

Пам'ятник кораблям, затопленим у дні пер
шої оборони Севастополя. (1854—1855 рр.).

Фото Н. Леонтовича. Прескліше РАТАУ.

Указ Президії Верховної Ради Української РСР

Про перейменування Сєверного району міста 
Севастополя в Нахімовський район

У зв'язку з 100-річчям героїчної оборони міста Севасто
поля у 1854—1855 рр. і відзначаючи заслуги в цій обороні 
адмірала II. С. Иахімова, Президія Верховної Ради Української 
РСР постановляє:

Перейменувати Сєверний район міста Севастополя в ІІахі- 
мовськпй район.

Голова Президії Верховної Ради Української РСР
Д. КОРОТЧЕНКО.

Секретар Президії Верховної Ради Української РСР
В. НИЖНИК.

м. Київ, 14 жовтня 1954 р.

У місті
Сьогодні радянський народ 'Від

значає 100-річчя героїчної 'Обо
рони Севастополя в Кримській 
війні 1854—55 рр. Хоробро і 
стійко билися тоді з ворогом .ро
сійські моряки і населення міс
та, вписавши незабутню сторінку 
в історичне минуле нашої Бать
ківщини. 1Це яскравіше засяяла 
слава героїчних захисників Сева
стополя в роки Великої Вітчиз
няної війни. 250 днів і ночей 
тривала .в 1941—42 рр. безпри- 
ікладна щодо своєї мужності і 
стійкості оборона міста, протягом 
якої радянські івоїни і моряки 
військово-морського флоту завда-

-герої
вали гітлерівським полчищам ни
щівних ударів.

Десятки в лишком років тому 
місто було їв руїнах. В небачено 
короткі строки відродили МіІСТО- 
терой радянські люди. Прокладе
но широкі магістралі. Виросли 
красиві багатоповерхові будинки.. 
Тільки за останні чотири роки 
тут здано в експлуатацію понад 
300 тисяч квадратних метрів 
жилої площі, відкрито багато 
шкіл, бібліотек, лікарень.

■Зараз закінчуються роботи по 
відновленню знаменитої панора
ми оборони Севастополя 1854 — 
1855 рр. _
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Важливий вклад
на

Вчора в «Правде» були опуб
ліковані документи великого по
літичного значення: комюніке 
про ірадянсько-китайські пере
говори, спільні декларації урядів 
Радянського Союзу і Китайської 
Народної Республіки в питаннях 
радянсько-китайських відносин 
та міжнародного становища і в 
питанні про відносини в Японією, 
спільні комюніке в питанні про 
військово-морську базу Порт-Ар- 
тур, про існуючі мішані радян
сько-китайські товариства, про 
угоду відносно науково-технічно
го співробітництва, про будів
ництво залізниці Лань-чжоу — 
Урумчі — Алма-Ата, спільне ко
мюніке урядів Радянського Со
юзу, ‘Китайської Народної Рес
публіки і Монгольської Народної 
Республіки про будівництво за
лізниці від іЦзініна до Улан-Ба
тора.

іЦі найважливіші документи бу
ли підписані в результаті пере
говорів іу питаннях радянсько- 
китайських відносин і міжнарод
ного становища між Урядовою де
легацією Радянського Союзу, яка 
прибула в Пекін на запрошення 
китайського уряду в зв’язку з 
святкуванням п’ятиріччя в дня 
утворення Китайської Народної 
Республіки, Іі Урядом КНР. До
кументи ці є яскравим свідчен
ням нерушимої братерської друж
би народів Радянського Союзу і 
Китаю, неоціненним вкладом у 
справу миру і безпеки на Дале
кому Сході і в усьому світі.

Уряди Радянського Союзу і Ки
тайської Народної Республіки 
встановили наявність повної єд
ності поглядів як у галузі все
бічного співробітництва між обо
ма державами, яке розвивається, 
так і в питаннях міжнародного 
становища. В Спільній декларації 
вказується, іщо за п'ять років, які 
минули після історичної перемо
ги китайського народу, між. Ра
дянським Союзом і Китайською 
Народною Республікою склалися 
відносини, основані на тісному 
співробітництві у повній відповід
ності в Договором про дружбу, 
союз і взаємну допомогу івйд 14 
лютого 1950 року.

«Досвід показав,—говориться 
в декларації,—велику життєву 
силу співробітництва, яке вста
новилося між Радянським Союзом 
і Китайською Народного Республі
кою і яке є надійним оплотом 
миру і безпеки на Далекому Схо
ді і важливим фактором у оправі 
підтримання загального миру.

Уряд Радянського Союзу і Уряд 
Китайської Народної Республіки 
заявляють, що дружні відносини, 
які -склалися Між СРСР і Китаєм, 
є -основою дальшого тісното спів
робітництва між обома держава
ми у відповідності з принципами 
рівноправності, взаємної вигоди, 
взаємного поважання державного 
суверенітету і територіальної ці
лісності».

Як відзначається в декларації, 
уряди Радянського Союзу і Ки
тайської Народної Республіки 
одностайні в своїх прагненнях і 
далі брати участь в усі-х міжна
родних діях, спрямованих на 
зміцнення миру, і консультувати
муться один в одним кожного ра-

Далекому
зу, коли виникатимуть питання, 
що зачіпають спільні інтереси 
обох держав, з ім’етою погодження 
своїх дій, спрямованих на гаран
тування безпеки СРСР і Китаю, 
підтримання миру на Далекому 
Сході і в усьому світі.

Декларація підкреслює велике 
міжнародне значення Женевської 
наради, яка привела до припинен
ня воєнних дій їв Ііндо-Китаї і 
відкрила можливість для -врегулю
вання становища -в Індо-Ки-таї 
відповідно до законних інаці-о- 
нальних інтересів народів цьо
го району. Ця нарада показала 
важливе значення для справи ми
ру участі в розгляді назрілих 
міжнародних проблем усіх вели
ких держав, на яких Статут Ор
ганізації Об'єднаних -Націй по
кладає головну відповідальність 
за підтримання міжнародного 
миру.

Кожній інеупередженій людині 
-ясно, що обструкціоністська полі
тика -СІНА щодо законних прав 
народного Китаю в 00Н, прямі 
акти агресії, вчинені Сполучени
ми Штатами проти Китайської 
Народної Республіки, і особливо 
триваюча окупація американськи
ми збройними силами частини 
території Китаю—острова Тай
вань, а також воєнна і фінансо
ва підтримка ворожої китайсько
му народові ікілііки Чан Кай-піі 
несумісні з завданнями підтри
мання миру на Далекому Сході і 
зменшення міжнародної напруже
ності.

Уряди Радянського Союзу і 
Китайської Народної Республіки 
вважають ненормальним трива
ючий подія Кореї на дві частини, 
всупереч природним прагненням 
корейського народу до національ
ного возз’єднання -в єдину, миро
любну, демократичну корейську 
державу. Уряди обох держав вва
жають необхідним скликання в 
найближчому майбутньому конфе
ренції в корейському питанні з 
широкою участю заінтересованих 
держав, вважаючи, що -об’єднан
ня Кореї є одним з найважливі
ших завдань, розв’язання якого 
мало б велике значення для зміц
нення миру на Далекому-Сході.

Радянський Союз і Китайська 
Народна Республіка рішуче 
осуджують створення агресивно
го воєнного блоку в Південно- 
Східній Азії, бо ІВ 'ОСНОВІ цього 
блоку лежать імперіалістичні ці
лі його ініціаторів, і в першу 
чергу США. Цей блок спрямова
ний насамперед проти безпеки і 
національної незалежності кра
їн Азії, проти інтересів миру їв 
Азії 4 басейні Тихого океану. Са
ме тому агресивний блок у Пів
денно-Східній Азії буїв відкину
тий такими важливими країнами 
цього району, як Індія, Бірма, Ін
донезія та інші, що‘ справедливо 
розцінили його- як пряму загрозу 
своїй національній безпеці.

Радянський Союз і Китайська 
Народна Республіка’ вважають 
необхідним заявити, що свої від
носини із країнами Азії і Тихого 
океану, як і з Іншими державами, 
вони й далі будуватимуть на ос
нові строгого додержання прин
ципів взаємного поважання суве
ренітету і територіальної ціліс-

у справу 
Сході і в

кості, взаємного ненападу, вза
ємного невтручання у внутрішні 
справи, рівності і взаємної ви
годи, мирного співіснування, що 
відкриває широкі можливості для 
розвитку плодотворного міжнарод
ного співробітництва. Політика, 
що грунтується на цих' ‘принци
пах, як вказується їв декларації, 
«відповідає корінним інтересам 
всіх народів, у тому числі наро
дів Азії, безпека і благополуччя 
яких можуть бути гарантовані 
тільки на основі спільних зусиль 
держав у справі захисту миру».

Радянський уряд і уряд Китай
ської Народної Республіки із сво
го боку докладуть всіх Ьусиль 
для того, щоб сприяти врегулю
ванню нерозв'язаних міжнарод
них проблем, в тому числі проб
лем, які стосуються Азії.

Однією з важливих проблем 
Азії тепер, ‘безсумнівно, є стано
вище Японії. Це становище ство
рює у народів країн Азії і Далеко
го Сходу законні побоювання, що 
Японія може бути використана в 
агресивних планах США, чужих 
як інтересам японського народу, 
так і завданню підтримання ми
ру на Далекому Сході.

У спільній декларації уряду 
СРСР і уряду КНР про відносини 
з Японією глибоко розкриваю
ться причини нинішнього стану 
цієї країни, що опинилася через 
дев’ять років після закінчення 
війни на становищі напівокупо- 
ваної Сполученими Штатами Аме
рики, і формулюються принципи, 
якими керуються обидві держави 
у своїх відносинах в Японією.

Відомо, ‘Що після закінчення 
другої світової війни Японія, як 
це було передбачено Потсдам
ською угодою, повинна була діс
тати повну національну незалеж
ність, створити свої демократичні 
інститути, розвивати свою само
стійну мирну економіку і націо
нальну культуру. Проте ці зав
дання виявились невиконаними, 
бо Сполучені іПІтати — головна 
окупуюча держава в Японії, яка 
несе основну ‘відповідальність за 
виконання Потсдамських рішень, 
—грубо порушили ці рішення. 
Всупереч інтересам японського 
народу США нав'язали Японії 
Сан-Фрапціський «мирний дого
вір» і цілий Іряд інших угод, що 
в корені суперечать іПотсдамсьїкіій 
угоді.

Народи Радянського Союзу і 
Китайської Народної Республіки 
висловлюють глибоке співчуття 
Японії і японському народові, 
ЯКИЙ 'ОПИНИВСЯ в ггяжікому стано
вищі в результаті диктату США. 
Радянський і китайський народи 
разом з тим вірять, що япон
ський народ знайде в собі досить 
сил, щоб стати на шлях Визво
лення від іноземної залежності і 
відродження своєї батьківщини, 
на шлях встановлення нормаль
них відносин, широкого економіч
ного співробітництва і культур
них зв’язків з іншими держава
ми, а насамперед з своїми сусіда
ми.

«Уряди Радянського Союзу і 
Китайської Народної Республіки, 
—Говориться в декларації, —в 
своїй політиці Щодо Японії вихо
дять з принципу мирного співіс-

миру і безпеки 
усьому світі

нування держав незалежно від їх 
суспільного ладу, будучи впевне
ні в тому, що це відповідає жит
тєвим інтересам усік народів. Во
ни стоять за розвиток широких 
торговельних відносин із Японією 
на взаємно вигідних умовах, за 
встановлення із нею тісних куль
турних зв'язків.

Воїни висловлюють також го
товність вробити кроки з метою 
нормалізації своїх відносин з 
Японією і заявляють, що Японія 
зустріне повну підтримку в сво
єму прагненні до встановлення 
'ПОЛІТИЧНИХ і економічних відно
син з СРСР і в КНР, так само як 
зустрінуть повну підтримку вся
кі кроки з її боку, спрямовані на 
забезпечення умов для її мирно
го іі незалежного розвитку».

Спільні декларації урядів Ра
дянського Союзу і Китайської 
Народної Республіки в питаннях 
міжнародного становища і, зокре
ма, по найважливіших пробле
мах Азії відображають дальше 
зміцнення братерського співро
бітництва радянського і китай
ського народів в їх спільній бо
ротьбі за врятування людства 
від загрози нової війни.

Новим яскравим проявом від
носин дружби і співробітництва, 
які встановились і все зміцню
ються між Радянським Союзом і 
Китаєм, є угода в питанні про 
Порт-Артур і ряд угод в еконо
мічних питаннях.

Угода про Порт-Артур перед
бачає виведення радянських вій
ськових частин з цієї військово- 
морської бази, спільно викорис
товуваної Радянським Союзом і 
Китаєм в інтересах безпеки обох 
держав. Цей акт є результатом 
зміни міжнародної обстановки на 
Далекому Сході в зв’язку з при
пиненням війни в Кореї І ВІДНОВ- 
ленням миру в Індо-Кптаї, а та
кож у зв’язку з зміцненням 0‘бос 
роноздатності Китайської Народ
ної Республіки і дальшим зміц
ненням радянсько - китайської 
дружби і співробітництва.

Угода про Порт-Артур — це 
важливий акт, можливий тіль
ки в умовах нових, соціалістич
них відносин між державами, по
будованих на принципах рівності, 
взаємної поваги, братерської 
дружби і співробітництва.

Іншою угодою, основаною на 
принципах соціалістичного- спів
робітництва між державами, є 
угода про передачу Китайській 
Народній Республіці радянської 
ідолі участі в мішаних радянсько- 
китайських товариствах, які бу
ли створені їв 1950 і 1951 роках. 
Використовуючи передовий ра
дянський досвід тосіпоцарсьїко'го 
'будівництва, Ці мішані товарис
тва відіграли свою позитивну 
роль і внесли певний вклад у 
справу відбудови і розвитку ки
тайської економіки. Тепер народ
ний Китай, відбудувавши своє 
господарство, успішно виконує 
перший п’ятирічний план, ки
тайські господарські організації 
нагромадили необхідний досвід і 
можуть самі управляти діяль
ністю підприємств, які входять у 

мішані товариства. З 1 січня 
1955 року радянська доля участі 
в мішаних товариствах буде пов
ністю передана Китайській На
родній Республіці.

Новим важливим вкладом у 
справу зміцнення взаємних еко
номічних і культурних зв’язків 
між Радянським Союзом і Ки
тайською Народною Республікою 
є угода про науково-технічне 
співробітництво шляхом обміну 
досвідом в усіх галузях народно
го господарства. Цим же цілям 
зміцнення економічних і куль
турних зв’язків служать радян
сько-китайська угода про будів
ництво залізниці Лань-чжоу— 
Урумчі — Алма-Ата і радянсько-^ 
китайсько-монгольська угода про 
будівництво залізниці від Цізіні- 
на до Улан-Батора і про -органі
зацію прямого сполучення по цих 
залізницях.

Крім того, були підписані уго
да про надання Урядом СРСР 
Урядові КНР довгострокового кре
диту в сумі 520 мільйонів кар
бованців і протокол про подання 
Урядом СРСР допомоги Урядові 
КНР у будівництві додатково 
15 промислових Підприємств і 
збільшення обсягу поставок ус
таткування для 141 підприєм
ства, передбаченого в раніш під
писаній угоді, загальною вар
тістю додаткових поставок устат
кування з СРСР понад 400 міль
йонів карбованців. Значення цих 
угод важко переоцінити.

Сьогодні в «Правде» публі
куються лист Радянської урядо
вої делегації про передачу в дар 
китайському народові від радян
ського народу техніки і устатку
вання для організації великого 
зернового державного господар
ства і лис'Т-відповідь Голови Мао 
Цзе-дуна з цього приводу.

Такими є документи, які де
монструють величезну силу но
вих, соціалістичних відносин між 
державами. (Ці документи гово
рять про велику дружбу і пло
дотворне співробітництво Радян
ського Союзу і Китайської На
родної Республіки на благо наро
дів своїх країн, на благо миру в .. 
усьому світі.

Радянський народ одностайно 
вітає ці історичні документи як 
нову віху в зміцненні дружніх 
зв’язків із своїм китайським бра- 1 
том. Щойно опубліковані підсум
ки радянсько-ікитайських пере
говорів у Пекіні зустрінуті з ве
личезним задоволенням всіма ми
ролюбними народами, що розціню
ють їх як новий важливий вклад 
у справу дальшого зміцнення ми
ру і безпеки.

Пліч-о-пліч, в тісному брат
ньому союзі Радянська країна і 
народний Китай будуть і далі 
йти вперед по шляху економічно
го і культурного прогресу, по 
шляху зміцнення дружніх зв’яз
ків і мирного співробітництва з 
усіма країнами, відстоюючи спра
ву миру ‘і безпеки на Далекому 
Сході і в усьому світі.

(Передова «Правди» від 13 
жовтня).
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Місто
Сьогодні трудящі нашої кра

їни відзначають століття геро
їчної Севастопольської оборони. 
Священне ім’я Севастополя дві
чі прогриміло в історії нашого 
народу, його армії і флоту. Міс- 
то-герой здобуло світову славу їв 
Кримську війну 1853—4856 рр. 
і у Велику Вітчизняну війну 
1941—1945 ірр. Стійкість за
хисників Севастополя—матросів, 
солдатів і їх бойових керівників 
—увінчала російську зброю 
безсмертними бойовими лаврами.

Кримська війна виникла як 
результат загострення супереч- 
іносу’Г між кашітаиістичіними 
країнами Західної Європи і само
державно-кріпосницькою Росією, 
яка вступила на шлях ікапіталіс- 
тичного розвитку.

Підбурювана своїми англій
ськими радниками, Туреччина в 
жовтні 1853 року розгорнула <во- 
єи^дії проти Росії.

Заморські загарбники робили 
ставку на турецький флбт, бу
дівництвом і підготовкою якого 
протягом тривалого періоду ке
рували англійські морські офі
цери. Але ці розрахунки прова
лилися на самому початку вій
ни. В знаменитому Сінопському 
бою значна частина турецького 
'флоту була знищена моряками 
Чорноморського флоту під коман
дуванням адмірала Нахімова.

Розгром турків при Сіноіпі ви
кликав величезну тривогу в Ан
глії і Франції і прискорив вступ 
союзників у війну. Лицемірно 
маскуючись брехливими фразами 
про «захист незалежності» Ту
реччини, англ'О-францувькі імпе
ріалісти вже' їв кінці 1853 року 
ввели свій з’єднаний флот в Чор
не море, а 15—16 березня 1854 
року офіціально оголосили війну 
Росії.

У вересні 1854 року в Криму, 
біля Євпаторії, була висаджена 
майже 70-тисячна армія інтер
вентів з великою кількістю арти
лерії. Російські війська їв Криму 
їв цей час налічували всього 
близько 35 тисяч чоловік. Ко
мандував ними бездарний гене
рал князь Меншиков.

'Перший бій із загарбниками 
'відбувся 20 вересня на ріці Аль- 
мі. 'Мужньо билися російські ®о-. 
їни проти майже вдвоє переважа
ючих сил 'противника, підтриму
ваного з моря корабельною арти
лерією. Вони завдали ворогові 
великих втрат, але змушені бу
ли відступити.

Після бою па Альмі Меншиков, 
розгубившись, відвів свої вій
ська «від Севастополя, і основний 
тягар оборони міста ліг на пле
чі його порівняно невеликого 
гарнізону.

Адмірали В. 0. Корнілов і 
П. С. Нахімов, які перебували в 
той час в Севастополі, вжили ге
роїчних заходів по йідтотоївці міс-, 
та До оборони. Біля входу в бух
ту було затоплено кілька старих 
ісуден, що перегородили шлях во
рожим кораблям. Екіпажі кораб
лів були переівіедені на сушу. На 
всьому фронті розгорнулось бу
дівництво оборонних споруд, на 
бастіонах встановлювались гарма
ти, зняті в кораблів. Солдати, 
матроси, все міське населення, в 
тому числі й жінки, з величезним

російської
піднесенням перетворювали рід
не місто в могутній О'ПЛО'Т обо
рони.

До початку 'вересня ворог під
тягнув івійська для штурму міс
та. Але севастопольці могутніми 
вогневими ударами зірвали його 
плани і тим виграли час для 
дальшого укріплення міста.

17 жовтня, після старанної 
підготовки, СОЮЗНИКИ ІЗ моря і з 
суші почали ваіпекле бомбарду
вання Севастополя. Але воно не 
зламало бойового духу росій
ських матросів і солдатів. Влуч
ним вогнем севастопольці зірва
ли намічений штурм Севастополя. 
В цей день особливо тяжкою 
втратою для захисників міста, 
для всієї враїни була загибель 
організатора і керівника оборони 
віце-адмірала 'В. 0. Корнілова.

Керівництво обороною міста 
очолив видатний флотоводець 
II. С. Нахімов — любимець моря
ків і всього населення Севасто
поля. Своєю беззавітною хороб
рістю, невтомною діяльністю На- 
хіімов запалював підлеглих на по
двиги, на самовіддану боротьбу з 
ворогом.

Безперервно укріпляючи обо
рону, Нахімов надавав активного 
характеру Діям всіх бойових сил, 
які були в його розпорядженні. 
Кораблі, що лишилися, уміло ви
користовувались для сприяння 
сухопутним силам і для нане
сення ударів по позиціях і ко
раблях противника. Вночі і вдень 
севастопольці робили сміливі ви
лазки в табір противника, який 
перейшов до тривалої облоги. 
Легендарну хоробрість і винахід
ливість проявили в цих сміливих 
операціях лейтенанти Бірюльов і 
Астапов, матроси Копіка, Шев
ченко і багато шнших.

Війська союзників вісе частіше 
проводили варварські бомбарду
вання міста, не раз намагалися 
штурмом 'зламати опір його за
хисників. Але всі їх спроби роз
бивалися об стійкість севасто
польців, незважаючи на те, що 
становище обложених ставало де
далі тяжчим. їм невистачало бо
єприпасів, продовольства, рідша
ли їх ряди.

Моральний дух севастопольці® 
був винятково високий. Навіть 
'поранені, як правило, рвалися 
якнайскорше повернутися в 
стрій. Учасник оборони, великий 
російський хірург М. І. ІІІИфОГОІВ 
писав, іцо кожний поранений 
«горює не за втраченою рукою 
або ногою, а боліє душею про це, 
що не може залишитись в рядах 
своїх товаришів».

У липні 1855 року на Малахо- 
івому кургані від ворожої кулі за
гинув П. С. Наїхімов, який був 
душею оборони. Це була дуже ве
лика втрата.

У вересні 185'5 року, викорис
товуючи багаторазову перевагу в 
людях і артилерії, ворожі вій
ська захопили Маиахов курган. 
.Падіння важливої висоти вкрай 
утруднило оборону Південної сто- 
рони Севастополя. Тому було да
но наказ залишити цю частину 
міста.

■Майже рік війська англійців і 
французів стояли під стінами Се-

слави
вастополя. Інтервенти втратили 
понад 120 тисяч чоловік, витра
тили більше мільйона снарядів і 
3,5 мільйона патронів, але Сева
стополь так і не змогли взяти.

Весь світ був здивований не
баченим героїзмом і стійкістю за
хисників цієї ненереможеної твер
дині.

Минули десятиріччя, зовсім 
іншою стала наша Батьківщина. 
Під керівництвом Комуністичної 
партії наш народ вирвав владу з 
рук поміщиків і капіталістів і 
перетворив свою країну в могут
ню соціалістичну державу. І зно
ву на весь світ пролунало слав
не ім’я міста-героя.

В роки Великої Вітчизняної 
війни в незмірно складніших 
умовах радянські воїни під сті
нами Севастополя вписали нову 
сторінку в книгу безсмертної, сла
ви нашого народу.

Севастополь, як і інші міста-те- 
рої, став символом непохитної 
'СТІЙКОСТІ і безмежної МуЖІНО'СТ'І 
радя не ьк пх л юд е й—спадкоєм ці® 
кращих бойових традицій ювоїх 
співвітчизників.

•За 250 днів героїчної оборони 
Севастополя 1941 — 1942 ;рр. 
гітлерівці втратили на підступах 
до міста ідо 300 тисяч чоловік, 
сотні танків, літаків, .гармат і ве
личезну кількість іншої техніки. 
Фашистські 'Загарбники, як і їх 
попередники, все ж не 'ЗМОГЛИ 
ввірватися їв Севастополь. Він 
був залишений іза наказом 'Вер
ховного Головнокомандування.

Ба минуле століття Севастополь 
599 днів мужньо оборонявся від 
ворогів. (Кров’ю наших співвіт
чизників 'политий кожний клап
тик землі цього легендарного міс
та. Під стінами його найшли 
свій безславний кінець майже пів- 
мільйона іноземних загарбників.

Славне 'ім’я Севастополя з по
чуттям благоговіння і гордості 
вимовляє кожна радянська люди
на, все прогресивне людство. Це 
'ім’я приводить в трепет воротіїв 
нашої Вітчизни—'імперіалістич
них хижаків, які готують нову 
війну.

В. КОРШУНОВ, 
капітан II рангу.

Видатний
17 жовтня 1954 рому .радянська 

громадськість 'Відзначає ІОО-річ- 
ч,я з дня загибелі видатного- росій
ського флотоводця, відомого 
військово-морського діяча Воло
димира Олексійовича Корнілова.

Ім’я В. О. Корнілова, як і його 
соратника П. С. іНахі-моіва, широко 
.відоме -радянському 'народові.

Своє служіння батьківщині 
В. О. Корнілов почав під коман
дою славетного російського адмі
рала М. П. Лазарєва. Молодим 
морським офіцером Корнілов брав 
участь у іНавариінському бою, в 
якому був наголову розбитий 
сильний турецько - єгипетський 
флот.

В 1853 році на Чорному морі 
спалахнула одна з найкровопро- 
литніших воєн XIX сторіччя: об’єд
нані військові сили Англії, Фран
ції і Туреччини почали активні дії 
шроти Росії. В. О. Корнідов, який 
був у цей час начальником шта
бу Чорноморського флоту і пор
тів, брав участь у блискучій пере
мозі адмірала П. С. Нахімова над 
турецьким флотом у Сінопській 

бухті.

Переджовтневе змагання

Множити трудові успіхи
Прохідники випереджують графік
На високому рівні працюють 

гірники нашої дільниці. За 11 
днів жовтня ми виконали зав
дання трьох тижнів. При добо
вому плані 23 проходимо 28—ЗО 
погонних метрів гірничих виро
бок.

З честю здійснюють перед
жовтневі зобов’язання бригадир 
'Прохідників т. Ковальчук, а та
кож прохідники тт. Лозовий, 
Шмаїков, Артеменко та інші.

Борючись за створення шахта
рям широкого фронту робіт, ми

Перевиконуємо завдання
Перед колективом турбінного 

цеху Олександрійської теплової 
електростанції поставлено зав
дання капітально відремонтувати 
турбогенератор Я» 1 за 9 днів. 
-Ми зобов’язались виконати цю 
роботу за тиждень.

Свого слова ремонтники додер
жали. Особливо тут відзначились 
бригади слюсарів тт. Андрукова і 
Михайлоіва. Відмінно працювали 
■слюсарі -тт. Латвієць, Лічман, 
'Ки'ріпи'та, Буденно і інші.

Зараз колектив взявся за ка
пітальний ремонт т-урбогенера-то-

Завершили

Велике трудове піднесення 'В 
ці дні панує серед механізаторів 
тракторних бригад Павла Ланов- 
чуїка і Семена Устенка з Корис- 
ТІІВ'СЬКОЇ МТС, ЯКІ О'6.СЛ'УЖУЮ'ТЬ 
протопопів'ський 'КОЛГОСП 'імені 
Леніна. -Змагаючись за гідну зуст
річ Великого Жовтня, механіза
тори цих бригад першими в МТ-С 
завершили оранку зябу на пло
щі 850 гектарів.

На оранці впроваджувались 
передові методи обробітку грунту, 
запропоновані рільником колгос
пу «Заїветьі Левина», Курганської 
■області, Т. С. Мальцевим. Наслі
дуючи його досвід, механізатори 
зорали 50 гектарів ріллі без 'Обо
роту пласта.

Дні підготовки до свята Вели
кого Жовтня трактористи брита- 

російський полководець
Коли в 1854 році виникла безпо

середня заг.роза Севастополю, ад
мірал .Корнілов очолив його оборо
ну. Діючи з величезною енергією,

В. О. Коїрнмов з П. С. Нахімовим 
і В. І. Істоміним за короткий час 
створили навколо Севастополя 
сильні укріплення, об які розбива
лись численні атаки англійських, 
французьких і турецьких інтервен
тів.

значну увагу приділяємо підне
сенню виробничої культури. Від
криті нові вибої перебувають в 
'Зразковому стані. Тут порядок і 
чистота. В жовтні 'значно поліп
шилась якість кріплення.

Прохідники дільниці зараз до
биваються того, щоб понад місяч
ний план дати 50 погонних мет
рів 'гірничих виробок.

м. шовковськии, 
начальник четвертої дільниці 
шахти № 2-3.

ра Я: 2. Завдяки .оперативному 
керівництву майстрів тт. Мурав- 
йова та Колченогова немає ні
яких перебоїв 'в роботі. Вміла- ор
ганізація праці, забезпечення 
бригад матеріалами і допоміжним 
обладнанням дозволять ремонтни
кам значно перевиконувати нор
ми, добиватися виробничих успі
хів у соціалістичному змаганні 
на честь 37 роковин Великого 
Жовтня.

І. СЕМЕНОВ, 
майстер теплової електростанції.

оранку зябу
ди Павла Лановчука ознаменову
ють 'виконанням річного виробни
чого плану м’якої оранки. Набли
жаються до завершення річного 
завдання і механізатори бригади 
Семена Устенка.

Найкращих результатів у зма
ганні добився тракторист Леонід 
Прокопенко. Вміло івикористоіву- 
ючи доручений йому трактор 
ХТЗ, івін перевиконує норми 'ви
робітку і вже реалізував ірічне 
завдання в переводі на м’яку 
оранку .на 160 процентів.

'Зараз механізатори обох 
бригад розгорнули оранку чорних 
парів. І це завдання вони праг
нуть виконати в найкращі стро
ки і високоякісно..

г. логвин,
диспетчер Користівської МТС.

17 жовтня 1854 року, під час 
обходу під вогнем вюіро'Га бастіог 
іні'в Малахова Кургана, адмірал 
Корнілов був смертельно- поране
ний і незабаром вмер.

З іменем В. О. Корнілова пов’я
зано багато 'прогресивних заходів 
у Чорноморському флоті. Він ра
зом з М. П. Лазаревим ввів на 
озброєння кораблів гармати, що 
стріляли розривними бомбами, чим 
набагато підвищив -вогневу силу 
російського флоту. Борючись з ру
тиною і носкістю царського мор
ського відомства, він наполегливо 
замінював парусні військові судна 
бинтовими 'паровими кораблями. 
К'орінілову належить честь створен
ня в Севастополі зразкової воєн- 
н-о-морської бібліотеки,яка відігра
ла велику іродь у 'підвищенні рів
ня знань морського офіцерства. 
Для особового складу флоту вій 
написав ряд посібників та інструк
цій.

'Пам’ять про адмірала іВ. О. Кор
нілова—видатного флотоводця, га
рячого патріота, героя Севасто
польської оборони—живе в серцях 
народів иашої Батьківщини.
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Зростає число вкладників ощадкаси

ПО НАШОМУ МІСТУ і РАЙОНУ

Все більше трудящих міста 
і району з’являються вкладни
ками Олександрійських ощад
них кас.

Тільки за півріччя ц. р. чис
ло вкладників зросло на 1.282 
чоловіка.

Щорічно вкладникам та 
позикодержцям сплачуються 
великі суми доходів процента
ми та виграшами.

Велику допомогу подає Олек

МІСЯЧНИК КНИГИ

З 20 вересня на Олексан- 
дрійщині проходить місячник 
книги. За цей період Олексан
дрійський магазин книготоргу 
реалізував політичної, техніч
ної, сільськогосподарської і 
художньої літератури на за
гальну суму 41.366 карбован
ців.

З початку місячника уком
плектовано 80 особистих біблі
отек трудящих і доукомплекто
вано 10 бібліотек.

Бібліотеки підприємств, ус
танов і шкіл в ході місячника 
значно поповнились новими 
книгами.

Батьківські збори
На початку цього місяця в 

середній школі № 4 відбулись 
батьківські збори.

Для батьків учнів цієї шко
ли вчителька Клавдія Костян
тинівна Мордвінова прочитала 
лекцію на тему «Реакційна 
суть релігії». З допомогою де
монстрування хімічних явищ 
лектор переконливо показала,

Харківський завод опалювально- 
вентиляційного устаткування по
чав випускати спеціальні машини 
штучного клімату. З допомогою їх 
в квартирі, науковій лабораторії, 
лікувальному кабінеті круглий рік 
можна підтримувати однакову 

сандрійська ощадна каса тру
дящим в організації особисто
го бюджету.

В минулому і поточному 
році 32 чоловіка вкладників 
придбали легкові автомашини, 
260 чоловік—мотоцикли, понад 
тисячу чоловік придбали ра
діоприймачі і радіоли, багато 
спорудили власні будинки, по
бували в санаторіях і будин
ках відпочинку.

Так, заново організована 
дитяча бібліотека придбала лі
тератури на суму 3.000 карбо
ванців, міська—на 2.000 карбо
ванців, Байдаківського вугле
розрізу—на 1.580 карбованців 
і т. д.

Особливо відзначились в об
служуванні читача: книгоноша 
т. Савачевська і кіоскер т. Нас- 
тусснко.

Працівники магазину книго
торгу прагнуть за період місяч
ника повніше задовольнити за
пити трудящих з різних галу
зей знань і науки.

як служителям церкви вдає
ться обдурювати деяку части
ну відсталих людей.

Після лекції батьки через 
класних керівників знайоми
лись з успішністю своїх дітей.

Батьки висловили побажан
ня частіше проводити такі 
збори.

Машини, які створюють штучний клімат
температуру і вологість повітря.

Всі механізми цього агрегату 
розміщені в невеликій метале
вій шафі. В окремих її від
сіках знаходяться компресор, хо
лодильник, електроікалорифер, кон
денсатор з водорозпилювачем, три

В Куйбишеві завер
шено будівництво моста 
через ріку Самару.

На знімку: новий міст 
через ріку Самару.

Фото Н. Фінікова.

Прескліше ТАРС.

Пам'яті Лєрмонтова
Широко відзначають 140-річ- 

чя з дня народження великого 
російського поета-патріота Ми
хайла Юрійовича Лєрмонтова 
трудящі нашого міста і району.

В бібліотеках і червоних кут
ках влаштовані виставки тво
рів поета, проводяться бесіди 
про його життєвий і творчий 
шлях. В учбових закладах нині 
проводяться літературні вечо
ри. Вони вже відбулися в се
редніх школах №№ 10, 13 та
інших.

Нові житлові будинки
Будівельники Димитровсько- 

го тресту днями здали в ек
сплуатацію два восьмиквартир- 
них будинки загальною пло
щею 504 квадратних метри.

В нових будинках справили 
новосілля робітники та інже
нерно-технічні працівники ву
гільних підприємств міста: ста
левар заводу «Червоний ли
варник» т. Копитько, механік 
вугільної дільниці Байдаків
ського вуглерозрізу т. Рудев, 
інженер-економіст т. Марченко 
та інші.

Успіх ІНДІЙСЬКОГО 
кінофільму „Бродяга"

Великим успіхом в олексан
дрійського глядача користує
ться індійський кінофільм 
«Бродяга», який демонструє
ться в міському кінотеатрі іме
ні Першого травня.

За кілька днів фільм прогре
сивного кіномистецтва Респуб
ліки Індії переглянуло близько 
8.000 глядачів.

електродвигуни загальною потуж
ністю 2,4 кіловата. За годину ма
шина дає 860 кубометрів конден
сованого повітря. Агрегат працює 
безшумно і не потребує постійно
го нагляду.

(РАТАУ).

Китайський народ вітає 
радянсько-китайську угоду
Цими днями були опублікова

ні комюніке яро радяиснко-ки- 
тайські пере-гоївори, спільні дек
ларації урядів Радянського Сою
зу і Китайської Народної Респуб
ліки в питаннях радянсько-ки
тайських відносин і міяонародно- 
го становища, .і в питанні про від
носини з Японією, смільне комю
ніке в питанні про військово-мор
ську базу Порт-Артур, про існую
чі мішані радянсько-китайські ак
ціонерні товариства, про угоду 
відносно наукоїво-техніічното спів
робітництва, іпро будівництво за
лізниці Лань-чжоу — Урумчі— 
Алма-Ата, спільне комюніке '.уря
дів Радянського Союзу, Китай
ської Народної Ревпубліки і Мон
гольської Народно?’ Республіки 
про будівництво залізниці від 
іЦзініна до Улан-Батора.

Ці найважливіші документи 
були підписані в результаті пе
реговорів у питаннях радянсько-

Голландські газети про героїчну 
радянськихповедінку

ГААГА, 13. (ТАРС). Голланд
ські газети пишуть про самовід
даний вчинок моряків радянсько
го вантажного пароплава «Тар
ту», які, рискуючи життям, В ІНІЧ 
вії на 12 жовтня погасили по
жежу па норвезькому танкері 
«Фольга», що наскочив на міну 
біля берегів Голландії. Газета 
«Алгемейн дагблад» від 13 жовт
ня під великим заголовком «При 

На споконвічно китайському острові Тайвань засі
ла гомінданівська банда Чан-Кай-ші, яка при діяльній 
підтримці американських імперіалістів захоплює у відкри
тому морі кораблі різних країн.

(З газет).

китайських відносин і міжнарод
ного становища між урядовою де
легацією Радянського Союзу, що 
прибула в Пекін на запрошення 
китайського уряду в зв'язку в 
святкуванням п'ятиріччя з дня 
утворення Китайської Народної 
Республіки, і урядом КНР.

Китайський народ з величез
ною радістю зустрів повідомлення 
про підписання угод між Радян
ською урядовою делегацією і уря
дом Китайської Народної Респуб
ліки.

Всюди — на заводах, фабриках, 
в державних установах, учбо
вих закладах Пекіна—віялись 
масові мітинги і збори трудящих, 
іна яких підкреслювалось видат
не значення підписаних угод 
в справі соціалістичної індустріа
лізації Китаю для гарантування 
миру і безпеки на Далекому Схо
ді і в усьому світі.

(ТАМ).

моряків

гасінні пожежі росіяни рискува
ли власним пароплавом» пише:

Незважаючи на те, що з ін
ших пароплавів по радіо і світло
вими сигналами посилали попе
редження про можливий вибух 
танкера, радянський пароплав 
продовжував боротьбу з вогнем. 
Російські моряки рискували своїм 
життям. За врятування норвезь
кого танкера треба дякувати ро
сіянам.

ЗВЕДЕННЯ
райпланкомісії про хід збирання картоплі, закладки силосу, оранки зябу, 

збирання цукрових буряків етанол на 15 жовтня 1954 року

На чому тримається морський розбійник.
Мал. художника Фан-Чена.

Судова розправа в Ірані з прихильниками Мосаддика

(в процентах до плану)
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«Заповіт Леніна* 69 63.5 50 24
ім. Хрущова 68 30.5 87.5 20
ім. 12-річчя Жовтня 59 25 84.6 40
«Шлях до комунізму* 52 48 45 36
ім. Жданова 52 55 76 24
ім. Енгельса 37 46.6 36 50
ім. Сталіна (Ворошиловка) 33 74 58 37.5
ім. Рози Люксембург 31 62 54 зо
ім. Леніна (місто) 31 51 50 —
По Користівській МТС 78 47.5 70 45
По Олександрійській МТС 69.7 43 70 43
По району 74 45 70 44

ПАРИЖ. (ТАРС). Кореспон
дент агентства Франс Пресе пере
дає, що колишній депутат мед
жлісу від «національного фрон
ту» і .прихильник Мосаддика

Шаєтан і колишній віце-годова 
меджлісу Разавії засуджені вій
ськовим судом до довічного тю
ремного ув’язнення.

Редактор В. МАЛЕНКО.
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УКАЗ ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР
Про нагородження міста Севастополя орденом 

Червоного Прапора
У зв'язку з 100-річчям героїчної оборони Севастополя 

в 1854—1855 рр. і відзначаючи великі заслуги Севастополя 
перед нашою Батьківщиною, нагородити місто Севастополь 
орденом Червоного Прапора.

Голова Президії Верховної Ради СРСР К. ВОРОШИЛОВ.
Секретар Президії Верховної Ради СРСР М. ПЄГОВ.

Москва, Кремль, 16 жовтня 1954 р.

Бойове завдання гірників
«Вугільна промисловість має 

вирішальне значення для 
розвитку народного господар
ства. Вугілля, іза визначен
ням В. І. Леніна, — це 

4^ справжній хліб промисло- 
ІВОСТІ.

■Завдяки неустанному пік
луванню іКомуиістичної пар
тії і Радянського уряду ву
гільна промисловість вирос
ла в «могутню силу. За роми 
радянської влади поряд в 

^гдюввиткоїм Донбасу освоєні 
нозі 'крупнії басейни в цен
трі, на півночі і на сході 
СРСР.

'Оточені всенародною по
вагою, радянські шахтарі з 
ікоокниїм роком дають все 
більше палива. З часу XIV 
в’їзду «Комуністичної партії, 
який проголосив -курс на. ін
дус,тріад івадію країни, видо
буток вугілля ізріїс в 19 ра
зів. Виконані заівдання по 
видобутку вугілля в. четвер
тій п'ятирічці і за. перші три 
роки П’ЯТОЇ п’ятирічки.

Однак для 'заспокоєння 
нема ніяких підстав, бо зрос
таючі потреби народного 
господарства їв паливі повніс
тю ще не задовольняються.

'Обов’язок гірників поля
гає в тому, щоб не тільки 
задовольняти поточні пот
реби в паливі, але йти попе
реду інших галузей промис
ловості, створювати необхід
ні '.резерви 1 запаси. Для цьо
го необхідно, щоб державний 
план виконувався щодня всі
ма підприємствами, дільни
цями, бригадами.

Між тим, з цією справою у 
нас не все гаразд. З видобув-- 
ниїх підприємств Олексан
дрії тільки Байдакі'вський 
вуглерозріз систематично 
справляється з програмою. 
Нині він дає на 22 проценти 
вугілля більше, між у ми
нулому році.

Але, хоч колектив 'і йде по
переду, він може працювати 
набагато краще. Розріз не
погано 'підготувався до зими. 
Створені великі запаси ву
гілля, готового до виймання. 
Піроте невиконання плану 
ївснриші у вересні 'І жовтні 
становить під загрозу, що у 
«зимовий «період наявних за
пасів іневистачить. Отже
слід різко піднести темпи 
ївсікриші, забезпечити вико
нання річного плану.

Дошкульно позначається 
на роботі погане завантажен
ня потужної техніки, зокре
ма транспоіртно-відвального 
імоста, рухомого составу.

'Багато тисяч тонн 'палива 
заборгував -Семенівський вуг
лерозріз ((начальник т. Ар- 
тюхов). «Причина відставання 
криється в невмілому вико
ристанні «гірничого облад
нання, значній аварійності.

На розрізі щодня буває 
керуючий трестом «'Олексан- 
дріявугіілля» т. Альошин. 
Він бачить неподобства, але 
конкретних ізаходів не вжи
ває, потрібної допомоги у 
виправленні становища не по
дає. І це в той 'час, як Семе- 
ніївський вуглерозріз вирішує 
долю плану не тільки тресту, 
але й комбінату.

'В прориві опинилась шахта 
№ 2-3 (начальник т. Пан- 
чищеініко). Більшість діль
ниць не виконує плану. На 
шахті процвітає штурмівіщи- 
на. Нема того дня, щоб тут 
не було простоїв через від
сутність фронту робіт.

Керівники шахти поясню
ють відставання тим, що, 
мовляв, п’ята дільниця вий
шла з ладу. Та ці тверджен
ня не мають ніяких підстав. 
Хіба у вересні і жовтні пер
ша, друга, третя дільниці 
справлялись з завданням? 
Ні. Справа полягає в послаб
ленні тєинічного керівниц
тва, занедбаності гірничих 
«виробок, занепаді трудової і 
виробничої дисципліни.

На шахті забули про про
гресивний метод організації 
праці—графік циклічності.

Гірники повинні подолати 
відставання підготовчих ро
біт, добитися того, щоб на 
шахті, розрізах не тільки 
відновлювався, але й поши
рювався фронт очисних ро
біт.

Круто піднести темпи, по
ліпшити використання облад
нання, повернути борг краї
ні зобов’язані бринетники. 
Заівдання полягає в тому, 
щоб поліпшити організаційно- 
технічне керівництво всіма 
дільницями, підвищити роль 
'і віідповіїдальність .інженеірно- 
техніічних працівників за 
стан справ на виробництві, 
іза виконання плану.

Кожний роїзріз, шахта 
тресту «Оленса'нд'ріявуїґіл- 
ля», брикетні фабрики ма
ють всі можливості для вико
нання і перевиконання плану 
1 «значного поліпшення всіх 
якісних показників. Ці мож
ливості треба повністю «ви
користати.

Необхідно пустити в дію 
внутрішні резерви, дбати 
цро те, щоб кожний Гірник 
справлявся з своїми норма
ми виробітку, неухильно 
підвищував продуктивність 
праці.

Обов’язок партійних і 
Профспілкових організацій 
ПОСИЛИТИ ПОЛ ІТИКОнВИХОІВНУ 
роботу, поліпшити керівниц
тво соціалістичним змаган
ням.

«Країна вимагає більше «ву
гілля для народного господар
ства. І гірники Олександрії 
повинні його дати.

Прийом Г. М. Маленковим 
делегації парламенту Англії

16 жовтня Голова Ради Міністрів- СРСР 
Г. М. Малеінков разом з Першим Заступ
ником Голови Ради Міністрів СРСР «і 
Міністром закордонних справ СРСР 
В. М. Молотовим прийняли делегацію 
членів парламенту Англ ії, що «відвідала 
Радянський Союз на Ізапрошеніня Верхов
ної Ради СРСР.

На прийомі були «присутні керівник де
легації лорд «Коулрейн, заступник керів
ника делегації «Несе «Едваїрдс, члени деле
гації — герцог ВелЛіїнгтонський, лорд 
Страболджі, 1М«отт-Редклі«фф, Фредеріїк

Ерролл, Отто Прайор-іПадмеїр, Півсон Бра- 
уін, Едіт Пітт, Ральфі іКларк, лорд Ліісто- 
уел, Стенлі Вванс, Джордіж Уігг, Кріісто- 
фер Меійх’Ю, Елейн Вертай, Артур Холт.

«Під чаїс розмови, що тривала більше го
дини в невимушеній «1 теплій обстановці, 
були зачеплені питання, які стосуються 
міжнародного становища і відносин між 
СРСР і Англією.

На прийомі був (присутній Надзвичай
ний і Повноважний Посол Великобрита
нії в СРСР У. Хейтер.

Урочисті збори, присвячені 100-річчю 
севастопольської оборони

17 жовтня урочисто відзначи
ла -країна сторіччя героїчної обо
роти Севастополя. Святковий і 
'величавий «вигляд мало місто-те- 
рой —• Севастополь. На будин
ках Державні прапори СРСР і 
УРСР, портрети «керівників «пар
тії і уряду, художні панно, пла
кати, транспаранти, по«ртрети ге
роїчних захисників Севастополя.

'В Будинку офіцерів флоту від
булись урочисті «збори представ
ників трудящих Червонопрапіор- 
ного міста-героя, моряків, гостей.

'За столом президії секретар 
ЦК КіП України гов. 0. І. Кири- 
ченко, перший заступник Голови 
Ради Міністрів УРСР тов. 1. С. Се
нів, перший секретар Кримського 
■обкому партії тоїв. Д. С. Поідан- 
«ський, «голова виконкому «Крим
ської обласної Ради депутатів 
трудящих тов. М. Г. «Ку'зьменко, 
командуючий Чорноморським фло
том -адмірал тов. С. Г. Гершков, 
керівники делегацій трудящих 
Москви, Ленінграда, Києва, Ста- 
лінграда, Одеси й інших міст.

У -переддень сторіччя героїч
ної «борони Севастополя 1854— 
1855 років трудящі міста-героя, 
військові моряки Чорноморського 
флоту і численні тості зібрались 
на мітинг, «присвячений відкрит

Збільшено строк 
весняних канікул 

школярів
Міністерство освіти РРФСР 

збільшило тривалість весняних 
канікул у школах республіки з 
шести до десяти днів.

«Весняні канікули в міських 
школах тепер починатимуться 
24 березня і закінчуватимуться 
2 квітня.

«У сільських місцевостях 'рі
шення про час проведення кані
кул «прийматимуться місцевими 
Радами депутатів трудящих за
лежно від кліматичних умов.

, (РАТАУ).

З доповіддю «100 років героїч
ної оборони Севастополя 1854— 
1855 років» виступив командую
чий Чорноморським флотом адмі
рал тов. Горшков.

Після доповіді оголошується 
Указ Президії Верховної Ради 
СРСР «про нагородження міста Се
вастополя -орден о«м Червоного Пра- 
іпо-ра.

Слово надається секретареві 
ЦК ІМІ України тов. 0. І. Кири- 
ченку. В кінці свого виступу тав. 
Кириченко зачитує іпривіта-ння 
місту-геро'іо від Президії «Верхов
ної Ради УРСР, Ради Міністрів 
УРСР і ЦК КП України. Текст 
привітання всі присутні зустрі
чають бурхливою, довго нестиха- 
юч'ою овацією. Потім з вітальними 
промовами виступили «представни
ки партійних і радянських орга
нізацій, керівники делегацій від 
трудящих Москви, Ленінграда, 
Києва, Сталінграда, Одеси й ін
ших міст.

Після урочистих зборів від

Відкриття панорами „Оборона Севастополя"
тю відтвореної панорами «Оборо
на Севастополя».

Після закінчення мітингу «від
відувачі піднімаються на оглядо
ву площадку. Перед їх поглядом 

Севастополь. Графська пристань.

Фото Г. Бородіна.

бувся великий святковий кон
церт.

* *•
«В Колонному» зал«і Будинку 

Спілок відбулися урочисті збори 
трудящих Москви разом з пред
ставниками Радянської Армії і 
Військово-Морського Флоту, при
свячені 100-річчю «героїчної обо
рони Севастополя.

З доповіддю «Сторіччя героїч
ної оборони Севастополя в 1854 
—1855 рр.» «виступив адмірал 
тов. Аіндреєв.

« * *
У Київському «кружному Бу

динку офіцерів відбувся урочис
тий вечір, присвячений сторіччю 
героїчної оборони Севастополя. З 
доповіддю «Севастополь^містб ро
сійської слави» виступив капі
тан першого рангу т. Вязанікін.

З великим інтересом вислуха
ли присутні шо/гади учасників 
легендарної обороти Севастополя 
в 1941—1942 «роках.

На закінчення вечора відбувся 
великий концерт.

розкривається прекрасне творін
ня російського, мистецтва, що ві
дображає «одну з славних подій у 
героїчній історії російського на
роду.

(РАТАУ).

Прескліше ТАРС.
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Обмін листами між Радянською 
урядовою делегацією і Мао Цзе-дуном 

у зв'язку з передачею в дар Китайській Народній Республіці 
експонатів радянської виставки в Пекіні

Партійне життя

Більше уваги лекційній 
пропаганді

ПЕКІН, 13. (ТАРС). Радянська урядова деле
гація в Китаї від Імені Радянського уряду пере
дала в дар урядові Китайської Народної Респуб
ліки 83 верстати і сільськогосподарські машини, 
представлені на виставці економічних і куль
турних досягнень Радянського Союзу, яка від
крита в Пекіні. Голова Китайської Народної Рес
публіки Мао Цзе-дун надіслав главі Радянської 
урядової делегації М. С. Хрущову лист, в яко
му висловлює подяку за цей подарунок,

У листі Радянської урядової делегації голові 
Мао Дзе-дуну про передачу цього дару гово
риться:

«Голові Китайської Народної Республіки това
ришеві Мао Цзе-дуну.

Радянська урядова делегація має честь пові
домити Вас, що уряд Союзу РСР на знак друж
би вирішив піднести в дар урядові Китайської 
Народної Республіки верстати і сільськогоспо
дарські машини, експоновані на радянській вис
тавці у місті Пекіні, у відповідності з списком, 
який додається.

Радянська урядова делегація.

5 жовтня 1954 року».

У листі-івідпоівіді голови Мао Цзе-дуна гово
риться:

«Дорогий товаришу Хрущов і товариші члени 
Радянської урядової делегації.

Радянська урядова делегація в листі від 5 
жовтня 1954 року повідомила мене про рішен
ня уряду Союзу Радянських Соціалістичних Рес
публік передати нашій країні в дар верстати і 
сільськогосподарські машини всього в числі 83, 
експоновані на виставці економічних і культур
них досягнень Радянського Союзу в місті Пекіні. 
Дозвольте мені иід імені Китайської Народної 
Республіки і китайського народу (висловити* 1 уря
дові Союзу РСР сердечну Іподяку. Китайський на
род розглядатиме цей щедрий подарунок як кон
кретний вияв щирої дружби радянського наро
ду до китайського народу.

Восьма година ранку. Протяж
ний гудок сповіщає -про- початок 
роботи. Місця біля столярних 
верстатів займають юнаки в робо
чих халатах. Не поспішаючи, -про
ходить по цеху майстер Олек
сандр Петрович (Коваленко. Чіт
ко керує вііїн робото-ю кожного сто
ляра. Від його пильного ока ні
чого не сховається, навіть най
менша шорсткість в обробці де
талі.

Ось він зупинився біля верста
тів Григорія Василенка, Володи
мира Смолинського, Андрія Сав- 
ченка, Михайла Нечая. Посмішка 
майстра показує, що вен любує
ться роботою юнаків, які вже пе
ревищують норму досвідченого, 
кваліфікованого столяра і дають 
продукцію тільки иідмінно-ї якості.

І року не минуло ВІДТОДІ, як 
склад бригади Олександра Пет
ровича -майже -повністю оновився. 
Робочі місця його старих учніїв, 
які стали вже майстрами, зайня
ли 70 випускників ремісничого 
училища. З молодим завзяттям, 
гаряче взялись вони за справу,

Мао Цзе-дун, 12 жовтня 1954 (року, Пекін».

Хліб державі
Колгоспи і радгоспи Східно

казахстанської області достроко
во виконали державний план 
хлібозаготівель. У цьому році 
здано і продано хліба державі на 
12 мільйонів 529 тисяч пудів, у 
тому числі пшениці на 8 мільйо
нів 592 тисячі пудів більше, ніж 
за весь минулий рік.

Достроково виконали план за
готівель хліба і насіння аіьону- 
довгуїнця колгоспи і радгоспи Ка- 
лініиської області. Здано державі 
хліба на 2,2 мільйона пудів і на
сіння'Льону на ЗО тисяч пудів 
більше, ніж у минулому році.

Також достроково завершили 
державний іплап заготівель і за
купок хліба колгоспи і радгоспи: 
Тал-ди-Курга-нської області біль
ше на 3 мільйони 457 тисяч пу
дів, ніж за весь минулий рік, Ір
кутської області на 2,2 мільйона 
пудів більше, ніж торік.

Колгоспи і радгоспи цих облас
тей продовжують здачу хліба 
державі за роботи МТС і в поряд
ку державних закупок, прова
дять засипку насінних і фураж
них фондів і видачу хліба кол
госпникам на трудодні.

Листи з столиці Радянської України

Для Палацу культури і науки у Варшаві

Колгоспи і радгоспи Баїнкір- 
ської АРСР достроково виконати 
план хлібозаготівель і закупок 
хліба. Здано державі на 7,4 міль
йона пудів хліба більше, ніж за 
весь минулий рік. План заготі
вель і закупок овочів виконаний 
на 106 процентів.

Достроково виконали держав
ний план хлібозаготівель колгос
пи і радгоспи Тюменської і Горь- 
ковської областей.

Трудівники сільського госпо
дарства Башкірської АРСР, Тю
менської й Гоїрьковської об
ластей продовжують продавати 
хліб державі, провадять засипку 
насіння і видачу хліба на тру
додні колгоспникам. В найкра
щі агротехнічні строки воші про
вели сівбу озимих.

* * *
Колгоспи і радгоспи Новоси

бірської області достроково вико
нали державний план заготівель 
і закупок хліба. Порівняно з 
1953 роком здано хліба більше 
па 40 мільйонів пудів, у тому 
числі пшениці на 26 мільйонів 
пудів.

швидко освоїли найновіше устат
кування і тепер високо- тримають 
прапор соціалістичного змагання.

Коли Київський -деревообробний 
ко-мбіїнат одержав почесне замов
лення на півтори тисячі квадрат
них метрів віконних блоків для 
будівництва Палацу культури і 
науки імені Й. В. Сталіна у Вар
шаві, це завдання було доручене 
бригаді Коваленка. Треба сказа
ти, що такі масивні віконні бло
ки, висота яких досягає три з 
половиною метра, на підприєм
стві ще ніколи не виготовляли. 
Довелося докорінно перебудовува
ти технологію виробництва, ввес
ти в дію нові машини. Вдень і вно
чі можна було бачити Олексан
дра Петровича і його друзів у це
ху. За короткий строк вони завер
шили всі -підготовчі роботи і зра
зу ж почали нарощувати темпи 
нового виробництва.

Молодіжна бригада з честю 
справдила надії 'всього колекти
ву. Вона в строк і високоякісно 
виконала -замовлення. Всі віконні

Колгоспи і радгоспи Кемеров
ської області достроково викона
ли державний план заготівель і 
закупок хліба на 102,4 процен
та, в тому числі пшениці — на 
104,5 процента. Здано державі 
на 4 мільйони 866 тисяч пудів 
зерна більше, ніж у минулому 
році.

* **
Колгоспи і колгоспники Ровен- 

ської області перші в республіці 
достроково виконали державний 
план заготівель і закупок кар
топлі. В цьому році здано картоп
лі на 24 тисячі 800 тонн більше, 
ніж торік.

Здача картоплі в рахунок дер
жавної -закупки триває.

* *♦
Колгоспники Волинської об

ласті, борючись-за першість у со
ціалістичному змаганні з трудів
никами- сільського господарства 
Ровеяської області, достроково, 
на 133,1 процента виконали річ
ний план вдачі державі овочів по 
поставках :і закупках. Заготовле
но овочів на 8 тисяч 758 тонн 
більше, ніж у минулому році на 
цей час.

(РАТАУ).

блоки відвантажені у Варшаву в 
період місячника зміцнення поль
сько-радянської дружби, який за
кінчився 12 жовтня.

Свято польсько-радянської друж
би ознаменоване виконанням по
чесних замовлень і на інших під
приємствах України. Київський 
завод «Укркабель» 'відвантажив у 
Варшаву більше 15 тисяч метрів 
установленого проводи і шнура 
для електропроводки. Три три
тонних автонавантажувачів дав 
будівництву Львівський завод. 
Багато лісоматеріалів' відванта
жили в столицю Польщі закар
патські лісоруби.

Радянські люди з радістю роб
лять все, що потрібно для висот
ного Палацу культури іі науки іме
ні й. В. -Сталіна, у Варшаві, який 
споруджується -Радянським Сою
зом в дар братньому польському 
народові.

К. ЄВГЕНОВ.
(Кор. РАТАУ).

м. Київ.

З 1 жовтня почались заняття 
в сітці партійної освіти. В цьо
му навчальному ро-ці велика 
кількість комуністів буде під
вищувати свої знання шляхом 
самостійного вивчення основ 
марксйзму-леижзміу. Відомо, що 
метод самостійного вивчення іс
торії і теорії КПРС є 'ОСНОВНИМ 
методом ПОЛІТИЧНОЇ 'ОСіВСІТИ кому

ністів. Тому кількість товаришів, 
які виявили бажання працювати 
не в гуртках, а самостійно, проти 
минулого раку значно збільши
лась. Це вимагає від партійних 
організацій посилити допомогу 
цим комуністам.

Однією в важливих форм допо
моги в освоєнні марксистсько-ле
нінської теорії є лекції. Ідучи на
зустріч побажанням комуністів, 
міськком партії розробив графік 
читання лекцій по трьох циклах: 
історія КПРС, політична економія 
та зовнішня політика СРСР і су
часні міжнародні відносини.,

Лекторська група міськкому 
партії активно працює над під
готовкою циклових лекцій і слід 
відзначити, (що перші лекції, які 
прочитані в жовтні, глибоко 
змістовні і викликали у слуха
чів великий інтерес до марксист
сько-ленінської теорії. Але 'ВІД
ДІЛ пропаганди і агітації міськ
кому партії і первинні партійні 
організації не подбали про- те, 
щоб широко оповістити- ВОІ'Х ко
муністів про місце (і час прове
дення циклових лекцій. Якщо 
на першій лекції з історії КПРС 
«Маніфест -Комуністичної партії 
—перший програмний документ 
марксизму» було понад 90 чоло
вік слухачів, то на лекцію по по
літичній економії «Первісно-'об- 
іци-нниїй спосіб -виробництва» з’я
вилося лише 1 1 ЧОЛОВІК. Це 
свідчить про зневажливе став
лення деяких -секретарів первин
них партійних організацій до 
лекційпої пропаганди.

Так, наприклад, в партійній 
організації міськлікарні (секре
тар т. Бульба) в минулому році 
працювало 4 ігуртки, в цьому ро
ці гуртків зовсім немає, бо ко
муністи виявили бажання пра
цювати самостійно. Але циклові 
лекції з цієї парторганізації від
відує лише 2—3 чоловіка. Сек
ретар парторгаїнізації тепло
електростанції т. Сидоренко 
13 жовтня повідомив міськ
ком партії, що прослухати цик

По три-чотири норми дають 
механізатори на заготівлі кормів

(Забезпечити громадське тва
ринництво достатком кормів на 
зимовий період, новими трудови
ми перемогами ознаменувати 37 
роковини Великого Жовтня—(ПІД 
таким лозунгом проходить нині 
-змагання трудівників колгоспно
го села.

Високих показників у роботі 
добиваються механізатори іКорис- 
тіівської МТС. Самовіддано тру
дяться на заготівлі кормів в кол
госпі ім. Молотова комбайнер 
Іван Карпець та йото помічник 

лову лекцію виявило бажання по
над 15 комуністів і безпартій
них, але на лекцію не з’явився 
ні один чоловік тому, що їх не 
повідомив -своєчасно т. Сидоренко. 
Із парторганіаації змішторгу 
(секретар т. С-амощенко) вияви
ло бажання -самостійно вивчати 
марксистсько-ленінську теорію 5, 
а у відділі робітничого постачання 
(секретар т. Александров) — 15 
комуністів, але жодний з них не 
відвідує лекцій.

Особливо недбайливо ставлять- ’ 
ся до організації слухання лек
цій -вчителями секретарі парт- 
організацій шкіл Я: І і «V: 6 
тт. Оліфен-ко і Роженко. Так, із 
-середньої школи Я: 1 29 вчите
лів виявили бажання відвідува
ти циклові лекції, але -на остач^^ 
ній лекції по політичній еконо
мії не було жодного з них. В 
цьому повинен і відділ пропа
ганди і агітації міськкому пар
тії, який не повідомив секрета
рів парторганіаацій про графік 
проведення лекцій. Секретарям 
первинних партійних організацій 
треба більше уваги приділяти 
створенню умов комуністам і без
партійним, які бажають відвіду
вати циклові лекції, і подавати їм 
всебічну допомогу в їх самостій
ній роботі -над вивченням марк
систсько-ленінської теорії.

Поруч з цим слід ввести в 
практику читання популярних 
лекцій з питань марксиаму-лені- 
нтзму -в первинних партійних ор
ганізаціях. Лекторська група 
міськкому партії має можливість 
направляти лекторів на місця для 
читання популярних лекцій, але 
деякі -паїрторганізації не плану
ють їх.

Високий теоретичний і ідей
ний рівень лекцій повинен поєд
нуватись з високого організова
ністю слухачів, з регулярним 
відвідуванням циклових лекцій.

Недоліки в лекційній пропаган
ді, які виявились в перший мі
сяць нового -учбового року, не мо
жуть бути -терпимими. Завдання 
полягає в тому, щоб якнайшвид
ше усунути ці недоліки, піднести 
лекційну пропаганду на вищий 
рівень, подибати самостійно пра
цюючим 'комуністам дійову допо
могу в справі вивчення теорії 
Маркс изму-ленінізму.

1. СУХОВИЙ,
завідуючий відділом пропаганди 
і агітації міськкому КП Укра
їни.

Володимир Самойленко. На зби
ранні бадилля кукурудзи вони 
успішно використовують ком
байн «СТ-4». Потужна машина в 
умілих руках працює (безвідмов
но. Як наслідок, доведені денні 
завдання (комбайнери (виконують 
на 300—400 процентів.

Все скошене бадилля слідом 
підвозиться до силосних ям, по
дрібнюється і силосується.

М. ДМИТРІЄВ, 
завідуючий клубом с. Косівки.
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Переджовтневе соціалістичне змагання

Всі резерви збільшення видобутку вугілля — в дію
Гірники Байдаківського вуглерозрізу наполегливо 

борються за збільшення видобутку вугілля, поліпшення 
якісних показників.

Нижче передові люди підприємства розповідають про 
внутрішні виробничі резерви, які треба пустити в дію.

Наші можливості
В. ПРОСНЯКОВ-

начальник вугільної дільниці

Впроваджувати передові методи

Гірники нашої дільниці в цьо
му році 'Збільшили видобуток ву
гілля проти минулого року на 22 
просвіти. Однак не можна ска
зати, ЩО МИ ВСС зробили ДЛЯ ТОг 
го, щоб дати країні більше пали
ва. Прихованих резервів у нас 
багато. Зупинимось на них.

На першому уступі ми даємо 
високозольне .вугілля 38 — 40 
процентів. Воно становить третю 
чаїс^іу загальної кількості всьо
го видобутку. Однак відвантажу
вати його немає куди. Давно 
йдуть розмови про те, щоб вирі
шити це питання, та ніякого зру
шення нема. Внаслідок стримує
ться просування першого уступу. 
Це в свою чергу знижує загаль
ний запас, ми не можемо чітко 
працювати протягом року.

Далеко, не повністю використо
вується техніка. 18 жовтня в 
першу зміну основний екскава
тор першого уступу до 11 годині 
ранку не дав жодної тонни ву
гілля, а в третій зміні 17 жовт
ня відвантажив 400 тонн при 
нормі 1.150. І це тому, що не
має куди відвантажувати високо- 
зольне вугілля.

Щоб забезпечити безперебійну 
роботу транспортно-івідвального 
могла, екскаватор повинен дати в 
ЖОВТНІ близько’ 130 тисяч кубо
метрів гірничої маси. За 17 днів 
жовтня ним вийнято лише 61 ти
сячу кубометрів.

Керівники розрізу знай «на
тискують», вимагаючи вугілля з 
другого уступу, а збільшити ви
добуток нелегко. Місячне просу
вання на першому уступі повин
но бути 23 метри, а насправді— 
14—15 метрів. Такий стан мало 

Створити умови для високопродуктивної праці
М. КАМИШАН —

електрослюсар депо

г На перший погляд здається, 
що від ремонтників залізничного 
депо вуглерозрізу найменше за
лежить виконання плану вугле
видобутку. Насправді це далеко 

ме таж. Скажемо, затримується ре
монт електровоза, це в свою чер
гу позначається на темпах тран
спортування вугілля і породи, 
створює напруження в роботі, 
призводить до зниження темпів 
вуглевидобутку.

Отже, чим краще будуть пра
цювати ремонтники, тим менше 
п росло юватим ут ь е л ектрово'З и,
тим більше породи і вугілля во
ни вивезуть. Між тим, в час ре
монту машин доводиться зустрі
чатись з значними труднощами, 
що набагато знижує продуктив
ність нашої праці.

Зупинюсь на постачанні не
обхідними матеріалами і інстру
ментами, які вкрай необхідні. 
Бракує в нас лаку, емалі, лако- 

кого турбує з керівників розрізу.
Негативно позначається на 

нашій роботі і те, що* брикетна 
фабрика неспроможна забезпечи
ти себе сировиною на добу. Прий
мальна яма вміщує лише 750 
тонн вугілля. Дільниця ж на до
бу дає набагато більше, отже ми 
змушені нерідко просіто'іо'вати. 
Давно назріло питання розширити 
приймальну яму, однак в тресті 
чомусь вважають, що немає ра
ції братись за цю справу. Таке 
неправильне ставлення господар
ників призводить не тільки до 
втрати сотень тисяч карбованців 
через простої екскаваторів, але й 
створює ненормальні умови в ро
боті і на брикетній фабриці, і на 
розрізі.

'Необхідно прискорити створен
ня другого вугільного складу. Це 
дасть нам можливість безперерв
но вести видобуток палива.

Гіірники нашої дільниці прой
няті єдиним прагненням—дати 
радній Батьківщині більше пали
ва. В дні переджовтневої трудової 
вахти екскаваторники тг. Гори- 
славець, Ніколеико, Журавльов 
та інші дають до двох норм.

1'6 жовтня зміна, якою керує 
гірничий майстер т. Лемешко, 
відвантажила 2.870 тонн вугіл
ля—на 1.000 більше завдання.

Вишукуючи внутрішні резерви, 
усуваючи недоліки їв роботі, гір
ники розрізу повинні різко під
нести темпи видобутку вугілля, 
підвищити продуктивність пра
ці, знизити собівартість продук
ції. Для цього необхідно, щоб 
керівники розрізу більше дбали 
про ефективне використання на
шої потужної техніки.

шовіку, «вистачає ножовочних 
полотен, свердел та інших мате
ріалів, інструментів, 'запасних 
частин. їх доводиться розшукува
ти, що забирає чимало часу, за
тримує ремонт.

Нерідкі випадки, коли ми пе
реставляємо окремі деталі з од
ного електровоза на інший, але 
ж це не виручає нас. Ось чому 
окремі машини, як А» А» 7, 8, 15, 
замість ЗО днів перебувають в 
ремонті по 2 і більше місяці. А 
скільки б вугілля і породи за цей 
час змогли воїни перевезти!

Зараз, коли країна потребує 
якнайбільше вугілля, трудівники 
вуглерозрізу докладають всіх сил, 
щоб успішно впоратись з вироб
ничими планами, гідно ознамену
вати наступні 37 роковини Вели
кого Жовтня. Для цього їм не
обхідно створити всі умови для 
високопродуктивної праці. Це 
стосується і нас, ремонтників.

Великим резервом для дальшо
го піднесення продуктивності 
праці є застосування передових 
методів. Що це дає, можна бачи
ти на прикладі роботи нашого 
електровоза А» 13.

Ось уже півроку як я виконую 
0воє виробниче завдання в серед
ньому на 120—130 процентів. Це 
результат дбайливого догляду за 
машиною.

Ще в час змагання за гідну 
-зустріч Дня шахтаря ми розро
били ущільнений графік руху 
поїадів. Ним передбачалось, зо
крема, збільшення швидкості пе
ресування составів по коліях Л 
ряд інших заході®.

Робота по-новому не забарилась 
позначитись на продуктивності 
пращі. Якщо раніше ми встига
ли вивозити за- зміну 4 вертуш
ки, то тепер вивозимо по 5—6.

Успіху сприяла, звичайно, не 
лише підвищена швидкість елек
тровоза, але й тісна виробнича 
співдружність з екскаваторника
ми, відвальниками, стрілочни
ками.

При вантаженні состава ми 
спостерігали, що машиніст ек
скаватора не завжди встигав роз
вернутися до нашого приїзду, не 
розраховував, як краще поставити 
свій землерийний агрегат. Тому 
механізатору доводилось робити 
великий радіус повороту ковша, 
щоб навантажити останній дум
ка®. Затримка була невелика. 
Але якщо скласти всі зайво вит
рачені хвилини протягом зміни, 
то їх набереться не менш 50. 
Цього часу досить, щоб вертуш
ка зробила один повний оборот, а 
екскаватор -навантажив два сос
тави.

Ми почали боротись за ці хви
лини. При подачі состава нама
гаємось поставити йото так, щоб

Про те, що на нашій дільниці 
є великі внутрішні резерви, свід
чать такі -факти. Дільниця може 
протягом доби приймати 12 тисяч 
кубометрів породи. Приймаємо ж 
9—9,5 тисячі. Якби нас забезпе
чили достатньою кількістю елек
тровозник составів, то екскава
тор «У'ЗТМ-8» не простоював би 
по дві доби, як це було в першій 
половині жовтня. В результаті 
втрачено не менше 8 тисяч кубо
метрів породи.

Або візьмемо 18 жовтня. Пе
редбачалось, що працюватиме 4 
-вертушки, а працювало 3. При
чому, ємкість кожного состава 
становила 120 кубометрів, тоді 
як 'кілька днів тому—144 кубо
метри. Тільки за один день не 
прийнято сотні кубометрів по
роди.

Ми приймаємо породу від 
вскришників, отже злагодженість 
в роботі залежить насамперед від 
них, від того, як вони викорис
товуватимуть рухомий состав і 
землерийні машини. Треба однак 
вказати, що особливо погана 
справа на всікришній дільниці 
№ 1. Колійне господарство тут пе
ребуває в занедбаному стані.

І. СКАЛОЗУБ— 
машиніст електровоза

машиністу не доводилось робити 
великі повороти коївша. На цьому 
виграємо деякий час. По приїзді 
на відвали у нас стало правил ом 
стежити за якісного очисткою ва
гонів. Адже коли не -слідкувати 
за цим, на днищах думкарів під 
час їх навантаження налипає 
грунт, що ускладнює розванта
ження, призводить до зайвого 
витрачання часу.

Дбайливий догляд за машиною, 
-знання її матеріальної частини 
набагато полегшує працю, дозво
ляє більш поваго використовува
ти її потужність.

Перш, ніж стати на ремонт, ми 
попереджуємо майстрі® і брига
дирів депо, які роботи необхідно 
провести і які матеріали слід під
готувати. Ось чому, коли дово
диться ставати на профілактику, 
'вона провадиться без затримки. 
-Причому всі основні роботи ви
кошуються силами нашої бригади. 
Я вважаю нічим не 'виправданим 
те, що «кремі машиністи передо
ручають проведення ремонту 
працівникам депо, а самі лише 
спостерігають за його ходом. Не 
варт доводити, яку шкоду завдає 
це підприємству.

Саме недбайливим ставленням 
до ремонту можна пояснити той 
факт, що деякі машиністи, крім 
'Триденної профілактики, щоміся
ця заводять свої машини в депо 
по 3—4 рази. А кожний день 
простою електровоза обходиться 
вуглерозрізу в кілька тисяч кар
бованців.

Чітка, безаварійна робота, 
збільшення обороту вагонів доз
волили нам знизити собівартість

За чітку роботу дільниць
П. БАХТАМОВ- 

начальник відвальної дільниці

16 жовтня екскаватор «УЗТМ-10» 
не працював 6 годин, а 18 жовт
ня—5 годин. Причина'—«не було 
куди вантажити породи. Вагони 
зійшли з рейок і їх не підняли.

'Слід також відзначити, що 
працівники служби руху мало 
дбають про Своєчасне змащуван
ня думіка-рів, а це знижує їх про
дуктивність. Ми повинні макси
мально прискорити оборот елек
тровозник составів. Для цього не
обхідно формувати поїзди з одно
типних 'вагонів. На жаль, у нас в 
одному составі три-чотири типи 
думкарів. Крім того, треба при
вести ва-тони у такий стан, щоб 
їх обслужували два робітники, 
а не 4—6, як зараз.

Дається взнаки і те, що хвос
тові вагони, як правило, мають 
ємкість меншу, ніж головні. Це 
приводить до втрати продуктив
ності составів.

Відвальники відіграють велику 
роль на розрізі, а, між '.тим, їм не 
приділяють належної уваги. Тут 

одного тонно-кілометра майже на 
карбованець проти плану.

Якби всі наші електров'озні 
бригади добились таких показ
ників, це дало б розрізу економію 
близько 100 тисяч карбованців 
щомісяця. Це один з багатьох 
шляхів підвищення продуктивнос
ті праці, зниження собівартості 
продукції.

Ці факти, однак, не говорять, 
що ми вже використали всі ре
зерви. На розрізі їх чимало. Але 
через -ряд причин багато з них 
ще -не використовується.

Непоодинокі випадки, коли 
нас затримують на відвалах 
і при навантаженні. Особливо 
дається взнаки поганий стан ко
лії па вскрипіпому і видобувно
му відвалах. Як наслідок, нерід
ко вагони сходять з колії, а це 
веде до значних простоїв рухо
мого составу.

Часті простої електровозів на 
вугільному складі. Так, 18 жовт
ня машина № 16 простояла там 
з 8 годин ранку до 12 годин дня. 
Я вже не говорю про те, що на
віть при роботі, яку ми вважаємо 
нормальною, -ми витрачаємо що
зміни на різні непередбачені прос
тої близько години часу. А за цей 
час один с-остав може перевезти 
понад 500 кубометрів вантажу.

Слабо ще використовуються у 
на-с потужності діючого обладнан
ня: транспортно-вадвальний міст, 
екскаватори і т. д. Ці машини 
нерідко працюють нерівномірно, 
що призводить до штурмівщини, 
порушення графіка, а іноді й 
до невиконання виробничих зав
дань.

Як видно, резерви для дальшо
го збільшення 'видобутку -вугілля 
у нас є. Оправа за тим, щоб пос
тавити їх на службу вироб
ництву.

не буває секретар партбюро 
т. Міщенім), рідко заглядають сю
ди керівники розрізу. Не дивно, 
що відсутність конкретної допо
моги позначається на нашій ро
боті. Не видно тут і працівни
ків йідділу організації праці 
тресту «Оліександріяівугілля ».
Кілька років ми не бачили у се
бе начальника цього відділу 
т. Мальованого. Та воно й не ди
вно. Він не займається організа
цією праці серед гірників. Наве
ду такий приклад. У нас і на Се- 
мені'ВсьК’Ому вуглерозрізі є буль
дозер і ось за одні і ті я? роботи 
бульдозеристи Семеніївсвиого вуг
лерозрізу одержували заробіток 
більший, ніж наші. Звернулись 
за поясненням до Мальованого. 
Замість того, щоб негайно ви
рішити питання, ми півтора мі
сяця чекали відповіді. Хіба це не 
бюрократичне ставлення до гір
ників?

Колектив дільниці зобов'язав
ся дб 7 листопада прийняти 260 
тисяч при плані 215 тисяч кубо
метрів. Зобов’язання серйозне і 
ми докладемо всіх зусиль, щоб з 
честю дотримати свого слова.
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З редакційної пошти
Група робітників та інженераго- 

технічниїх працівників теплової 
електростанції пише, що за ос
танній час почастішали випадки 
порушення трудової дисципліни 
шоферами автоколони (нач. т. Лу- 
іцеяко), які працюють по перевов- 
ці робітників з роботи і на ро
боту.

1 жовтня ц. р.,. наприклад, шо
фер чергової машини «ФА 94-87» 
■Провіває Михайло не приїхав в 
місто Олександрію за робітниками 
чергової зміни тому, що був на 
Семенівському розрізі в той час, 
коли йому там не було чого ро
бити. Адміністрація станції зму
шена була послати аварійну ма
шину, щоб не запізнилась зміна 
на роботу. А 3 жовтня цей же 
шофер прибув за зміною з запіз
ненням на півгодини, бо їздив 
десь по особистих справах.

Такі випадки непоодинокі. Про 
це добре знають керівники авто
колони, але до порушників дис
ципліни заходів не вживають.** *

—(Наш колгосп ім. 12-річчя 
Жовтня має телефонний апарат. 
Ми регулярно вносимо за нього

Забутий цех
Підприємства нашого міста го

туються д<о роботи в зимових умо
вах, щоб безперебійно випускати 
в пробіл и ч у продукці 10.

А ось на цегельному заводі 
№ 1 Димитровського тресту цех 
залізо бетонних виробів до зими 
зовсім не підготовлений. Стеля 
цеху повисла і скоро обвалиться. 
Дах не відремонтований і через

Переглянути графік роботи кладової
Встановлений розпорядок робо

ти підземної кладової на шахті 
№ 2-3 не забезпечує вимог ву
гільників по сівдаєчасній видачі 
інструменту. Якщо робітникові 
необхідний якийсь інструмент в 
середині зміни, то його одержати 
неможливо тому, що кладовщик 
відсутній. Так було 16 та 19 ве
ресня. На першому уклоні прор

СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУПІВ
Посилити роботу культосвітніх установ"

В газеті «Сталінський прапор» 
від 8 вересня ц. р. в передовій 
статті під таким заголовком кри
тикувалась робота міського Бу
динку культури за слабе розгор
тання виховної роботи серед на
селення та незадовільну організа- 
ціно культурного відпочинку тру
дящих, вказувалось на недостат
нє керівництво з боку міського 
відділу культури справою куль
турно-освітньої роботи.

Нові
АЛМА-АТА. (ТАРС). В Алма- 

Ату з Грузії повернулась експе
диція астроботаніки Акаде
мії наук Казахської РСР, яка 
провадила спостереження Марса. 
Керівник сектора астроботаніки 
член-кореспондент Академії наук 
СРСР Г. А. Тихов у розмові з ко
респондентом ТАРС повідомив:

Експедиція працювала на Аба- 
стуманській астрофізичній обсер
ваторії Академії наук Грузинської 
РСР. Відзначено цікаві явища. В 
цьому році на Марсі була значно 
менша, ніж звичайно, хмарність. 
Встановлено, що деякі темні дета
лі планети змінили свої обриси. 

абонентну плату, але розмовля
ти по телефону доводиться рідко, 
тому що по1 кілька днів він буває 
несправний,—пише т. І’ерман.

—■Не раз з цього приводу зверта
лись до начальника Ворошилов- 
ського відділку зв’язку т. Сухо
рука, але чуємо від нього одну 
відповідь: «Винуватий в цьому 
міський комутатор». Так і не мож
на добитись наведення порядку в 
роботі телефону.

Сподіваємось, що начальник 
контори зв’язку т. Терещенко 
нам в цьому допоможе.» **

Мулярі тт. Пасітушенко, Лисен- 
ко і Розсоха з бригади т. Літвіно- 
ва, яка працює у радгоспі «Ко
мінтерн», в Листі до редакції пи
шуть:

—4 жовтня приміщення, де ми 
живемо, перейшло «в розпоряджен
ня коменданта т. Телятникова. 
Минуло більше півмісяця, але до 
нас ніхто не заглядає. Треба за
мінити постіль, хоч один раз на 
тиждень помити підлоту чи під
мести її. На наші неодноразові 
скарги комендант не звертає 
уваги.

це під час дощу тут багато во
ди. Електроосвітлення відсутнє, у 
приміщенні немає навіть дверей. 
Про це знає директор заводу тов. 
Сахацький, але заходів не вжи
ває. Осторонь цієї справи стоїть 
і т. Міліцин з горно-технічної 
інспекції.

Б. ОЛІЙНИК, 
начальник ВТК.

вав плавун, треба було негайно 
одержати з кладової інструмент 
для ліквідації аварії. Та його не 
одержали тому, що не було кла- 
довщика. Такі факти вимагають 
переглянути графік роботи кла
дової.

СКІБІЦЬКИЙ, 
гірничий майстер шахти № 2-3.

Завідуюча міським відділом 
культури т. Синіцина повідомляє, 
що передову статтю обговорено 
на виробничій нараді працівників 
міського Будинку культури, про
ведено збори учасників гуртків 
художньої самодіяльності, на 
якій намітили практичні заходи 
для посилення масово-політичної 
та виховної роботи серед трудя
щих міста.

матеріали про
Особливо помітні зміни сталися 
на так званому Великому Сирті. 
Це підтверджує припущення ра
дянських учених про те, що тем
ні місця на цін планеті є зоною 
рослинності. Одержано нове під
твердження гіпотези радянських 
астроботаніків про палеоботаніку 
Марса, тобто про те, що в давни
ну на цін планеті був теплий клі
мат і марсіанські рослини в той 
час мали червонуватий відтінок. 
Казахстанським ученим вдалося 
зафіксувати зміну кольору обідка 
південної полярної шапки Марса. 
Тут у цей час настала весна і від
бувалося танення снігу. Спочатку

Пекін. Палац Хуайженьтан, 
в якому проходило засідання 
Першої сесії Всекитайських 
зборів народних представників 
і де була прийнята перша Кон
ституція Китайської Народної 
Республіки.

Фото агентства Сіньхуа. 

Прескліше ТАРС.

Нерушима 
радянсько-китайська 
дружба—могутній 

оплот миру
12 жовтня в результаті перегово

рів між урядовою делегацією Ра
дянського Союзу, яка брала участь 
у святкуванні п’ятиріччя Ки
тайської Народної Республіки, і 
урядом КНР були підписані доку
менти величезного політичного і 
економічного значення.

Підсумки радянсько-китайських 
переговорів свідчать про єдність 
цілей і спільність інтересів двох 
івеликих народів, що становлять 
третину населення земної кулі. 
Спільність декларації урядів СРСР 
і КНР у питаннях радянсько-китай
ських (відносин і міжнародного 
становища і в питанні про від
носини з Японією, спільне комюні
ке про військово-морську базу 
Порт-Артур, про існуючі мішані 
р адянсько-к ита йс ькі товар иств а, 
цро науково-технічне співробітниц
тво та інші документи, підписані’ в 
Пекіні, є яскравим виявом братер
ської дружби між радянським і 
китайським народами, важливим 
.вкладом у справу зміцнення ми
ру. Братерська дружба і одностай
ність Китаю і СРСР, підкреслює 
газета «Женьміньжібао», основує
ться на їх обопільному бажанні 
зміцнювати мцр, на щирому 
прагненні подавати один одному 
допомогу в ім’я інтересів обох на- 
родіїВі для ослаблення міжнарод
ної напруженості.

Радянсько-китайські переговори 
є переконливим прикладом відно
син нового типу, що існують між 
країнами табору миру, демокра
тії і соціалізму. В капіталістично
му світі відносини між країнами 
визначаються прагненнями моно
полій до наживи. — Відноси
ни ж між вільними наро
дами пройняті взаємним піклуван
ням про економічний і культурний 
розвиток, духом безкорисливої до
помоги. Підписані в Пекіні доку
менти, як підкреслює китайська 
преса, з новою силою показали, 
що Радянський Союз є для наро
ду Китаю, як і для інших братніх 
(народів, найвірнішим другом.

Радянсько-китайські переговори 
продемонстрували палке прагнен
ня народів іСРСР і Китаю до роз
витку співробітництва з усіма кра
їнами. Уряди обох держав івисло-

Марс
ця частина Марса була червону
вато-коричневого відтінку, потім 
стала блакитнуватою.

Проібудженн я рослинності—змі- 
ну кольору—вдалось також спо
стерігати і на (решті південної піїв- 
ікуліі Марса, тимчасом як на пів
нічній півкулі всі темні плями по
буріли. Тут настала осінь.

Експедиція одержала також но
ві дані про прозорість атмосфери 
Марса. В Алма-Ату доставлено 
70 зарисовок і близько 700 фото
знімків планети.

Сектор астроботаніки приступив 
до обробки зібраних експедицією 
матеріалів.

МІЖНАРОДНИЙ огляд
вили готовіність зробити кроки до 
(нормалізації своїх відносин з Япо
нією. Вони заявили про те, що до
кладуть усіх зусиль, щоб сприяти 
врегулюванню нерозв’язаних пи
тань, в тому числі питань, які сто
суються Азії.

Радянсько-китайські угоди в еко
номічних питаннях, передача в 
дар китайському народові устатку
вання для організації великого 
■зернового господарства, а також 
верстатів і машин, представлених 
на радянській виставці в Пекіні,— 
■все це показує, з яким щирим по
чуттям братерської дружби ста
виться Радянський Союз до Китай
ської Народної Республіки. Пос
тійно відчуваючи радянську допо
могу і використовуючи радянський 
досвід, китайський народ з гор
дістю заявляє: «Радянське сьогодні 
—це наше завтра».

Все миролюбне людство вітає 
р езул ьтатиі р а д я не ь ко -к итайс ьких 
переговорів і бачить в них запору
ку дальшого зміцнення співробіт
ництва двох великих держав, що є 
могутнім фактором зміцнення ми
ру в усьому світі.

За єдність Німеччини
Німецьке питання є питанням, 

яке залишається неіврегульоіваним 
після закінчення війни. Це впли
ває на всю міжнародну обстанов
ку і, насамперед, на становище в 
Європі. Вцступаючи на урочисто
му засіданні в Берліні з нагоди 
п’ятиріччя Німецької Демократич
ної Республіки, В. М. Молотоїв 
підкреслив, що для розв’язання 
німецького питання в нинішніх 
умовах головним і невідкладним 
є відновлення єдності Німеччини.

В промові В. М. Молотова ви
кладені нові радянські пропози
ції, спрямовані на досягнення цієї

На кубок СРСР з футбола
Київська команда «Динамо» ввійшла

16 жовтня в Москві, на цен
тральному стадіоні «Динамо», від
бувся другий півфінальний матч 
разиграішу кубка іСРСР з футбола. 
Динамівці Києва грали з ленін
градською командою товариства 
«Зеніт». У першій половині гри 
жодній команді не вдалося від
крити рахунок. Друга половина 
■також пройшла в безрезультатних 
атаках обох (команд. І тільки в до
датковий час киянам вдалося за

Колектив учителів і учнів Олександрійської середньої 
школи № 2 ім. О. М. Горького з глибоким сумом сповіщають 
про передчасну смерть учня 9 класу

КАРАПИША Станіслава
і висловлюють співчуття рідним покійного.

Олександрійський міськком профспілки працівників куль
тури, дирекція і місцевий комітет культосвітнього технікуму 
висловлюють глибоке співчуття тов. Карапишу Дмитру Кирило- 
вичу і його дружині Ліні Федорівну з приводу передчасної 
смерті їх сина Станіслава.

мети. Радянський уряд знову за- 
цропонував США, Англії і Фран
ції досягти угоди про виведення з 
території Німеччини окупаційних 
військ. Він вказав, що існують 
можливості для зближення пози
цій чотирьох держав щодо прове
дення вільних загальлоніїЛ^.ких 
виборів. В той же час є немало 
підстав до того, заявив В. М. Мо- 
лотов, щоб відносини Радянського 
Союзу і Німецької федеральної 
республіки (Західна (Німеччина) 
також почали розвиватися на 
більш здоровій основі. Радян
ський Союз стоїть за те, щоб пи
тання про відновлення єдності Ні
меччини не (відкладалося далі, і 
вважає несумісним з розв’язан
ням цього завдання планів ремі
літаризації Західної Німеччини.

Нові радянські пропозиції в ні
мецькому питанні викликали ши
рокі відгуки. Англійська гро
мадськість підкреслює, що ці про
позиції «забезпечують прекрасну 
основу для відновлення перегово
рів». Такі ж заяви робляться у 
Франції. Французькі патріоти ви
магають, щоб плани переозброєн
ня Західної Німеччини були від
кинуті. В Західній Німеччині со- 
ціал-демократична партія і проф
спілки заявили, що вони відхиля
ють лондонські рішення 9 держав 
про переозброєння Західної Німеч
чини і виступають за переговори з 
Радянським Союзом, про возз’єд
нання Німеччини.

Народи Європи і всього світу 
підтримують радянські пропозиції, 
бо в них намічений реальний шлях 
для якнайшвидшого розв’язан
ня німецького питання в інтересах 
миру і міжнародної безпеки.

В. ХАРЬКОВ.

у фінал

бити м’яч у ворота ленінградців.
Це й вирішило результат вустрічЯІ^

Таким чином, (вигравши у коман
ди («Зеніт» з рахунком 1 : 0, кия
ни ввійшли у фінал розиграшу 
кубка. Сьогодні на стадіоні «Ди
намо» в /Москві відбудеться фі
нальна гра. Київські футболісту 
зустрінуться з єреванською команЖ^ 
дою товариства «Спартак».

Редактор В. МАЛЕНКО.

Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 62.
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Органи народної освіти повинні дбайли
во вивчати, узагальнювати й поширювати 
передовий педагогічний досвід, зокрема 
досвід у галузі політехнізації навчання. 
Треба вчасно помічати й підтримувати 
всяку корисну ініціативу в цій справі.

Кожній школі—
матеріально-технічну базу

' Героїчною працею споїв- 
печ\ життя радянських лю
дей”. Кожний рік приносить 
все нові й нові благотворні 
наслідки цієї праці. Наша
промисловйоть і сільське гос
подарство зростають і осна
щуються першокласною віт- 
ЧИЗІНЯІНОЮ ТЄХИІІКОЮ. Нове по- 
іікМіеиня робітничого класу 'і 
трудівників сільського _ гос
подарства повинно бути під
готовлене до того, щоб уп
равляти цією складною тех
нікою.

Десятки юнаків і дівчат, 
ямі закінчили середню шко
лу, вже працюють на під
приємствах і будовах міста, 
колгоспах, радгоспах 1 МТС 
району. Так, випускники се
редніх шкіл №№ 10 і 13 На- 
дя Блйнава, Володимир Ша- 
іботенко, Володимир Рудсініко 
та рад інших пішли працюва
ти на виробництво. Вони опа
новують виробничими спеці
альностями, прагнуть оволо
діти окладною техініїкою. Це 
робить честь школам, які зу
міли прищепити своїм ви
пускникам любоїв до праці, 
до робітничих професій.

Але серед випускників се
редніх шкіл виявилися й такі, 
які зневажливо ставляться 
до праці на підприємстві, в 
колгоспі. Це свідчить про те, 
що в окремих школах педа
гоги 1 батьки погано прищеп
лювали у ‘виховіаінціїв повагу 
до фізичної праці, мало тур
бувалися про виховання у 
них прагнення стати корис
ною людиною на тій ділянці 
комуністичного будівництва, 
куди закликає їх Батьків
щина.

Зараз перед школою все 
більше постає завдання го
тувати молодь до практичної 
діяльності. Школа повинна 
давати: своїм нихоианцяім по
літехнічні навики, відповідну 
і,Азову підготовну, В цій 
новій і складній справі їй 
потрібна підтримка громад
ськості, в першу чергу з бо
ку підприємств, колгоспів і 
МТС. Вони мають подати 
допомогу школам міста і ра
йону у створенні матеріаль
но-технічної бази.

Значна частина підпри
ємств міста розгорнула, робо
ту по наданню школам шеф
ської допомоги. Колективи 
міської тепло-електростан- 
ції (директор т. Шевченко) і 
будівельного управління (на

Вечір у міському Будинку культури
Днями в міському Будинку 

культури віїдібуївся вечір, при
свячений 100-річчю оборони Се
вастополя. 

чальник т. Беренштаїм) об
ладнують в середніх школах 
№ 10 та № 13 майстерні по 
обробці металу і дереіва. В 
середній школі № 13, на
приклад, встановлено токар
ний верстат, тисни, виготов
лено ножовіни та інші інстру
менти. Тут вирішено створи
ти групу, яка буде готувати 
токарів.

Цінна ініціатива педаго
гічних колективів середніх 
шкіл №№ 10 і 13 та колек
тивів тепло-електроотаїнцііїї і 
будівельників повинна знай
ти широкий івіідгук серед ін
ших підприємств і шкіл 
міста.

Разом з цим слід відзна
чити, що керівники ряду 
підприємств недооцінюють 
важливості подання допомо
ги школам. Не дивлячись на 
неодноразові просьби педа
гогічного колективу дитячо
го будинку № 1, керівники 
Байдаїнівс ького вуплероізр і - 
зу (начальник т. Філюненко, 
секретар паїртоірпаніїзаїції 
т. Мтіценко) не подають нія
кої допомоги. Зневажливо 
ставляться до цього важли
вого питання І КеірІЕНИіКИ Се- 
іменівського вуглерозрізу (на
чальник т. Артюхов, секре
тар парторігаїніїзації т. Коліу- 
занов), які шефствують над 
середньою школою № 12.

'Важливії завдання стоять 
перед вчителями шкіл, 3 цьо
го року в учбову програму 
початкових класів введена 
ручиа праця, а в програму 
5-х класів —практичнії за
няття на учбово-доісілідних 
ділянках. Збільшено кіль
кість годин, які відводяться 
на лабораторні роботи в 
старіших класах. Передбаче
ні учбовою програмою прак
тичнії заняття, демонстрації 
дослідів, лабораторні роботи, 
екскурсії на підприємства, в 
колгоспи, МТС і радгоспи 
повинні проводитись кожним 
викладачем 1 неодмінно в 
повному їх обсязі. Цеі тепер 
закон для вчителя.

Слід подати допомогу 1 
вчителям, особливо молод
ших класів, які самі слабо 
підготовлені для навчання 
дітей ручній праці.

Створення в кожній школі 
матеріально-технічної бази, 
дальше впровадження пола- 
текнізіаці'і навчання, вихован
ня в учнів поваги до праці 
—справа всієї громадськості.

З доповідаю «100 років Севас
топольської оборони» виступив 
т. Бобилев. Після доповіді відбув
ся концерт.

ТЕЛЕГРАМА

Президії Верховної Ради Союзу Радянських Соціалістичних Республік 
Раді Міністрів Союзу Радянських Соціалістичних Республік 

Центральному Комітетові Комуністичної партії Радянського Союзу
Дорогі товариші!
Дозвольте івід імені всього китайсько

го народу висловити Віаїм сердечну подяку 
за Ваші дружні поздоровлення з пагоди 
5 роковин з дня утворення Китайської На
родної Республіки.

Успіхи, досягнуті народами нашої кра
їни протягом минулих п'яти ромів в галузі 
соціальних перетворень, відбудови народ
ного господарства, соціалістичного будів

ПОСТІЙНИЙ КОМІТЕТ ВСЕКИТАЙСЬКИХ ЗБОРІВ 
ГОЛОВА КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ 

ДЕРЖАВНА РАДА 
ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ

16 жовтня 1954 року.
Пекін.

ництва і соціалістичної перебудови, не
віддільні ВІД щирої ІІ безкорисливої ДОПО
МОГИ: з боку великого радянського народу, 
Комуністичної партії Радянського Союїзу і 
Радянського Уряду.

Просимо Вас передати нашу найщирішу 
подяку всьому радянському народові.

Хай жида нерушима братня дружба між 
народами Китаю і Радянського Союзу.

НАРОДНИХ ПРЕДСТАВНИКІВ
МАО ЦЗЕ-ДУН

КИТАЙСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ КИТАЮ

Вручення міжнародної Сталінської премії „За зміцнення миру 
між народами" італійському священникові Андреа Гаджеро

17 жовтня в Римі в пдаїміщеи- 
ніі асоціації працівників мис
тецтв відбулося вручення міжна
родної Сталінської премії «За 
зміцнення миру між народами» 
відомому громадському діячеві, 
активному борцеві за мир свя
щенникові Андреа Гаджеро.

В залі асоціації зібрались чис
ленні представниіки ігрстресивіної 
громадськості, сенатори і депу
тати, діячі культури і науки, ак
тивісти комітетів захисту миру, 
■які прибули з різних міст країни, 
щоб бути присутніми на цервмо-

До перебування в
20 жовтня громадськість сто

лиці Радянської України провод
жала колектив Державного орде
на Трудового Прапора першого 
ступеня польського театру («Те
атру польського»), який гастро
лював тут з 8 жовтня.

Майстри драматичного мис
тецтва дружнього польського на

На Україні в розпалі сезон цукроваріння. В результаті проведеної реконструкції значно під
вищилась продуктивність цукрових заводів республіки. Тепер вони можуть переробляти за добу на 
143,2 тисячі центнерів цукрових буряків більше, ніж в минулому році.

Колективи цукрових заводів, включившись у змагання на честь 37-х роковин Великого Жовтня, 
борються за дострокове виконання плану виробництва цукру.

На знімках: 1. В бурякопереробному цеху Угроїдського цукрового комбінату. На передньому 
плані—батарейниця М. 1. Кругляк. 2. Колгоспники привезли буряки на Бабино-Томахівський завод. 
3. В продуктовому цеху Гніванського цукрового заводу. (Прескліше РАТАУ).

ції вручення премії.
В 1944 році, будучій іце моло

дим священником, Гаджеро був 
арештований фашистсько®) полиц
ею за активну участь в парти- 
зансьїкому русі’ проти гітлеріїв- 
сіжиїх загарбників і засуджений 
на 18 раків тюремного ув’яз
нення. Відбувши два роки' ув'яз
нення в німецькому концентра
ційному таборі, Гаджеро після за
кінчення війни повернувся у 
свою церковну парафію в Геную, 
де продовжував службу як свя
щенник, але незабаром викликав

Києві Державного 
роду показали киянам шість 
кращих своїх постанов.

За час перебування в Києві 
артисти польського театру позна
йомилися з визначними місцями 
та історичними пам’ятками 
столиці України, її культурно- 
освітніми закладами, побували в 
музеях і на виставках, зустріча
лися з робітниками і службовця- 

неїзадоволення вищих церковних 
властей своєю діяльністю по на
данню допомоги бідним і пропові
дями на захист миру. Церква 
позбавила йото саіну і заборонила 
виконувати функції священника. 
Під бурхливі оплески присутніх 
Андреа Гаджеро вручені диплом і 
золота медаль лауреата міжнарод
ної Сталінської премії.

Андреа Гаджеро виступив з 
промовою-відповідаїю, яка була з 
великою увагою вислухана при
сутніми.

(ТАРС).

польського театру 
ми, вченими, діячами україн
ського мистецтва і літератури, 
зробили прогулянку на теплохо
ді по Дніпру.

Перебування колективу Дер
жавного польського театру в Ки
єві вилилось в незабутню, хви
люючу демонстрацію нерушимої 
братерської дружби радянського 
і польського народів. (РАТАУ).
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Святкування 100-річчя 
героїчної оборони 

Севастополя

НА ЕКОНОМІЧНІ ТЕМИ

В день славного ювілею в Се
вастополі відбувся парад кораб
лів Чорноморського флоту. Від 
Графської пристані відходить 
катер приймаючого парад адмі
рала М. Є. Басистого. 11а цьому 
ж катері—секретар ЦК КП Ук
раїни 0. І. Кириченко, перший 

• заступник Голови Ради Міністрів 
УРСР І. С. Сенів, командуючий 
Чорноморським флотом адмірал 
С. Г. Горшкоїв, генерали, адмірали. 
За флагманівським катером ідуть 
катери з делегаціями, які прибу
ли на святкування з Москви, Ки
єва, Ленінграда, Сталіяпрада, 
Одеси, Миколаєва, Сімферополя, 
представники трудящих, керівни
ки партійних і радянських орга
нізацій міста. Адмірал Басистий, 
який приймає парад, поздоровляє 
матросів і офіцерів із славними 
роковинами. У відповідь лунає 
могутнє «ура». Потім адмірал 
Басистий піднімається на борт 
крейсера «Адмірал Нахімов» і ви
голошує промову. Він закінчує її

Республіканський семінар в питаннях 
лекційної пропаганди

В Києві закінчив роботу рес
публіканський семінар керівни
ків лекторських груп, лекторів 
обкомів і міськкомів КП України 
та консультантів міськкомів пар
тії, який був скликаний за рі
шенням ЦК КП України і тривав 
з 8 по 19 жовтня. В роботі семі
нару взяли участь завідуючі 
'Відділами пропаганди і агітації 
обкомів КП України, керівники 
лекторських груп обкомів комсо
молу, відповідальні секретарі об
ласних відділень Товариства для 
поширення політичних і наукових 
знань, директори обласних лек
ційних бюро, начальники управ
лінь сільськогосподарської про
паганди обласних управлінь сіль
ського господарства.

Бесіда перша

Як виникли
Релігія і наука—<це дві ворожі 

і непримиримі ідеології, це дві 
різні, дві протилежні форми люд
ської СВІДОМОСТІ. Вони виникли і 
.розвиваються в залежності від 
життєвих умов людського сус
пільства. На найпервіанішому 
ступені суспільного розвитку у 
людей жодної релігії, а тим біль
ше науки не було. Релігійні ві
рування і зародки науки з’яви
лися значно пізніше, коли люд
ське суспільство у своєму розвит
ку ДОСЯГЛО' певного рівня, коли 
розвинулися мишленіня і вираз
на мова.

Наука— суспільна «відомість, 
яка правильно відображає дійс
ність, бо грунтується на точно
му пізнанні закономірностей роз
витку природи і суспільства. В 
науці зібрані знання про приро
ду, суспільство і мипілення, на
громаджені людьми. На основі 
цих знань наука розкриває об’єк
тивні закони розвитку. 

здравицею на честь великої Ко
муністичної партії і Радянської 
Батьківщини.

Десятки тисяч трудящих і 
військових моряків були присут
ні на площі Леніна, па мітингу, 
присвяченому нагородженню міс
та орденом Червоного Прапора. 
Перший заступник Голови Ради 
Міністрів УРСР тов. Сенів від 
імені уряду УРСР, ЦК КП Украї
ни і від імені всього українського 
народу палко поздоровив трудя
щих міота-героя і моряків доб
лесного Чорноморського флоту із 
слаївною історичного датою.

Після мітингу почалися народ
ні гуляння. Опівдні тисячі горо
жам і військових моряків запов
нили трибуни стадіону Чорномор
ського флоту, де ^відбулося вели
ке свято пісні і танцю.

Коли на місто спустилися су
тінки, звелися яскраві вогні 
святкового фейєрверку.

(РАТАУ).

Для учасників семінару були 
прочитані 20 лекцій з історії 
КПРС, філософії, політичної еко
номії та інші.

На семінарі працювали секції 
історії КПРС, філософії, політич
ної економії, міжнародних від
носин.

Учасники семінару заслухали і 
обговорили доповідь завідуючого 
відділом пропаганди і агітації 
ЦК КП України тов. Паніка Я. 10. 
«Про стан і заходи поліпшення 
лекційної пропаганди в респуб
ліці».

В обговоренні доповіді взяли 
участь 20 чоловік.

Па семінарі з промовою висту
пив секретар ЦК КП України 
тов. І. Д. Назаренко.

(РАТАУ).

релігія
Релігія—це також суспільна 

свідомість, але така, яка. пере
кручено відображає дійсність, ос
новуючись на наївній, сліпій ві
рі в надприродні сили, що ніби
то панують в природі і в сус
пільстві, наперекір усім об’єктив
ним законам. Релігія—це сума 
неуцьких уявлень про зовнішній 
світ, запам’їятоваїних людьми у 
вигляді вірувань, догматів, обря
дів, замивань і поклонінь.

Справжній науці властивий 
дійсний прогрес і ворожість до 
будь-якої догматики. Вона в сво
єму поступальному розвитку ру
хається вперед, вдосконалюється 
і змінюється на краще. Цим на
ука сприяє прогресу суспільства, 
його рухові вперед.

Інша річ релігія. Паразитую
чи на відсталості і темряві, ви 
іюористовуючи неуцтво, вона всі
єю своєю суттю тягне суспіль
ство назад, до непроглядної .тем
ряви і реакції.

Пр искорити оборот
На Всесоюзній нараді активу 

праці віників залізничного тран
спорту тов. Кагановигч в своїй 
промові відзначив, що вирішаль
ний елемент обороту вагона— 
простої вагонів під навантажен
ням і вивантаженням за остан
ній час. стримують прискорення 
обороту вагона.

Як же виконують важливу 
державну оправу—прискорення 
обороту поїздів —промислові під
приємства Олександрії?

Простої під вивантаженням 
составів, які прибувають на ад
ресу тресту «Олександрівнугіл
ля» і будівельних управлінь Ди- 
'Митровського тресту, набагато 
'перевищують норму. За підсумка
ми дев’яти місяців перепростої 
кожного вагона становлять по 
шахті А» 2-3 сім годин, Семе- 
нівському вуглерозрізі—(6 гадин, 
будівельній конторі тресту 
«Олексавдріяівугілля»—10 годин.

Найбільша кількість вантажів 
прибуває на шахту № 2-3. Отже, 
здавалося б, що саме тут по- 
справжньому організують спра
ву. Та на ділі не так. З прибу
лих 1.360 вагонів тільки 40 роз
вантажували у встановлений час. 
Дорого обійшовся такий пере- 
іпростой: шахта сплатила штра
фу ЗО тисяч карбованців.

Це є наслідок того, що лісний 
склад знаходиться в занедбаному 
стані. На нього не звертають ува
ги. Вивантаження лісу прова
диться вручну, ніяких простих 
видів механізації не застосову
ють. Територія окладу в нічний 
час не освітлюється. Дивує те, 
що на шахті не спроможуться 
знайти шнура Для переносного 
ліхтаря, щоб робітники могли

Енергетики теплової електро
станції прагнуть поліпшити еко
номічні показники, добитись рен
табельної роботи. В цій справі 
чимало можуть зробити працівни
ки електротехнічної лабораторії. 
На жаль, лабораторія як слід не 
обладнана, хоч необхідне устат

і наука
На перших ступенях розвитку 

люди, були пригнічені грізними 
силами природи, повното своєю 
залежністю від оточуючих явищ 
і предметів. Людина була безси
лою перед такими явищами, як 
голод і холод, спека і жага. її 
забирав острах перед повіддю, 
бурею, нападом хижих звірів і 
ворожих племен. її переслідували 
нерозгадані хвороби, страшна 
смерть.

В непосильній боротьбі з при
родою, погано озброєні знаряддя
ми праці, люди з величезними 
труднощами добували засоби іс
нування, боролися за життя,'про
ти всіляких загроз і бідувань. 
Виживав тільки той, хто прагнув 
подолати оточуючі труднощі і 
перешкоди. Людське суспільство 
вижило і забезпечило свій про
гресивний розвиток саме завдяки 
тому, що люди виявилися здат
ними не чекати милостей від 
природи і богів, а уперто і нас

швидко і безпечно провадити ро
боти.

Штат працівників складу не 
укомплектований, більш того, за 
рахунок складу тримають робіт
ників на інших дільницях. І це 
в той час, як обсяг робіт тут чи
малий.

Начальник шахти т. Панчи- 
щенко і його заступник т. Храм- 
цов добре розуміють, яке зна
чення мак прискорення обороту 
вагонів, але свої слова вони не 
підкріплюють ділами. Наведемо 
кілька фактів, які свідчать про 
безвідповідальне ставлення гос
подарників до організації роботи. 
15 серпня 16 вагонів були пос
тавлені під розвантаження. Че
рез 4 години 20 хвилин виван
тажили шість вагонів. В другій і 
третій зміні вантажників пе 
було, і десять вагонів стояли 16 
годин.

Таким чином, весь состав 
простояв 269 вагоно-годин. 7 
жовтня вагон № 745161 о 12 
годині .дня був поставлений під 
розвантаження. В цей час робіт
ники першої зміни лісного скла
ду заготовляли кріплення для 
шахти. Другої і третьої змін не 
організувати. Внаслідок івагон 
простояв 24 години.

Керівники шахти байдуже 
ставляться до організації чіткої 
роботи на лісному складі, а це 
негативно позначається на еко
номічних показниках. За остан
ні три роки шахта «платила 
штрафу за перепростой вагонів 
під розвантаженням лісу стіль
ки, що його вистачило б на прид
бання чотирьох автокранів для 
організації механізованого виван
таження лісу.

Цінне обладнання лежить без руху
кування давно лежить на скла
ді Димитровського тресту.

Близько двох місяців тому ми 
звернулись з листом до головно
го бухгалтера дирекції Убийвов- 
ка передати виділені нам прила
ди. Просили ми і головного бух
галтера нашої станції Мостового 

тійно боротися за існування. В 
тривалій боротьбі, що не припи
нялася від покоління до поколін
ня, люди набували досвіду, на
вичок, розвивали свідомість. Ра
зом з тим у людському суспіль
стві з’явились основи релігійно
го і наукового уявлення про ото
чуючий «віт, виникала і форму
валася суспільна ідеологія. Свої 
погляди, ідеї, уявлення різні кла
си виробляють в залежності від 
матеріальних умов, в яких вони 
живуть, і інтересів, що їх вони 
переслідують.

Багатоти'сячолітня історія сус
пільства показує, що людство ви
робило два основних світогляди 
—матеріалістичний і ідеалістич
ний. Матеріалісти вважають, що 
в оточуючому світі спочатку іс
нувала природа, земля, а потім 
з’явилася людина. Людська «ві
домість, уявлення, ідеї породжу
ються почуттями і мозком люди
ни, що сприймають зовнішнє 
життя. Таким чином, ідеальне, 
тобто наші уявлення, ідеї пород
жені реально існуючим матері
альним світом. Суспільна «відо
мість людей породжується їх сус
пільним буттям.

вагонів
Досвід показує, що застосуван

ня стаціонарних кабель-кранів 
на шахтах тресту «Сніжінянан- 
трацпт» дає великий економіч
ний ефект. За допомогою їх 4 ро
бітники провадять вивантаження 
і штабелювання лісу з одного 
нолувагона за півтори-дві години.

Для швидкого здійснення ме
ханізації вивантаження кругло
го лісу в полуївагонів велике зна
чення має пропозиція т. Панюті- 
на, який разом з працівниками 
централ ьного науково-досадного 
інституту розробив спосіб виван
таження лісоматеріалів. В чому 
суть цього методу? Полувагон 
ставлять проти майданчика, на 
якому встановлюються па винос
них опорах автокрани. Майдан
чик має висоту 1,2 метра Дфрів- 
ня рейок. До крюка крана- підві
шуються два троси, які мають з 
обох кінців петлі. Крюк крана 
опускається разом з підвішеними 
до нього тросами, які протягаю
ться під пакетом і надіваються на 
крюки. Крюк крана піднімається 
вгору і пакет з лісом вивантажу
ється з полувагонів. Внаслідок 
того, що кінці обох тросів закріп
лені наглухо, а інші кінці їх 
підтягуються крюком, то для ви
вантаження пакетів вагою 6 тони 
досить тягового зусилля У ТІШ 
тонни. Це дає можливість засто
сувати автокрани, які є на під
приємствах і автобазах Олексан
дрії.

Вагон — державне майно і 
боротьба за краще його викорис
тання є справою великої ваги.

В. ГУСЄВ, 
начальник вантажної служби 
залізничної контори тресту 
«Олександріявугілля».

довести справу до кінця. Таці два 
крючкотвори і бюрократи чинять 
всілякі перешкоди, не хочуть 
нас і слухати.

' С. ГРИНЮК, 
начальник електротехнічної 

лабораторії теплової елек
тростанції.

Ідеалістичний світогляд, нав
паки, визнає, що нібито первіс
ним є ідея, свідомість. са
мим він скеровує людину по не
правильному шляху, ставить пи
тання з ніг на голову, приводить 
людину до перекрученого уявлен
ня про оточуючу ДІЙСН'ІСТКгЛю- 
дина ж, у якої немає правиль
ного і ясното розуміння оточую
чих умов і предметів, стає їх по
кірним рабом—обожествляє все 
те, чого не розуміє. Людина, яка 
'перебуває в полоні ідеалістич
них уявлень, нездатна боротися 
за краще життя. В її свідомості 
паїнує плутанина.

Релігія—це реакційна ідеоло
гія, основною рисою її є віра в 
надприродні сили і чудесні яви
ща (віра в бога, в ангелів, в 
безсмертя душі, у вічне життя 
після смерті тощо). Релігія уособ
лює і одухотіворює видимі явища 
і сили природи, суспільства. Ра
зом з перекрученими ідеями і 
уявленнями про оточуючий ре
альний «віт в релігії обов’язково 
виникає і складається відповід
ний їй релігійний культ, тобто 
всякі обряди, свята, молитви і
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Громадському тваринництву—ситу і теплу зимівлю

Кровна справа парторганізації
Постанова Пленуму ЦК КГІ Ук

раїни «Про ХІД ПІДГОТОВКИ до зи
мівлі худоби в колгоспах і рад
госпах Української РСР» викли
кала жваве обговорення і одно
стайне схвалення у тваринників 
нашої артілі. Адже і в нас, не
зважаючи на деяке поліпшення 
утримання і догляду худоби, 
продуктивність її залишається 
ще низькою. Досить сказати, що 
за минулий господарський рік 
середній надій молока на кожну 
фуражну корову по колгоспу 
становить 1.300 літрів, або на 
кожні 100 гектарів орної землі, 
лук і пасовищ тільки 109 цент
нерів.

Це- дуже мало. Адже для того, 
щоб успішно виконати завдання, 
поставлені вересневим Пленумом 
ЦК КПРС в галузі тваринництва, 
ми повинні мати на кожні 100 
гектарів орної землі, лук і пасо
вищ не менше 260 центнерів 
молока. Для одержання такої 
кількості продукції необхідно 
Збільшити надій від наших ко
рів принаймні вдвічі.

Якими шляхами можна домог
тись цього? Чи є в нас необхідні 
можливості? Передова зоотехніч
на наука вказує, що продуктив
ність худоби залежить не стіль
ки від породи тварин, скільки 
івід правильної годівлі і хорошо
го утримання. Для створення 
цих умов в нас дещо зроблено. 
За останні роки в колгоспі спо
руджені добротні тваринницькі 
приміщення, механізонано ряд 
трудомістких процесів. Всі ферми 
електрифікована, встановлено ав
топоїлки, одержано ряд нових 
машин для переробки кормів.

Чимало попрацювали колгосп
ники над створенням міцної кор
мової бази—головної передумови 
збільшення продуктивності худо
би. Адже кожному відоме мудре 
народне прислів’я, яке говорить, 
що молоко в корови на язиці.

Пленум ЦК КП України вима
гає, щоб кожен колгосп мав на 
одну голову великої рогатої худо
би не менше 20 центнерів гру
бих кормів і на кожну корову 

почитання богів, а також певна 
релігійна організація з числен
ними її служителями. Все це за
кріплює і забезпечує посилення 
релігійного впливу на свідомість 
і почуття людей, позначається 
на їх поведінці.

Релігія—Ще перекручене сприй
мання світу, опіум народу, ство
рений самою людиною в ім’я сво
го примарного щастя. Це один із 
видів духовного гніту, своєрідна 
духовна сивуха.

Наука зародилася в процесі 
-праці з практичних потреб жит
тя. Люди, працюючи спільно, 
розвивали і вдосконалювали свої 
знаряддя, піклуючись про те, щоб 
працювати було легше, щоб при 
меншій затраті часу і сил доби
ватись більших, кращих резуль
татів. Разом з тим розвивались 
взаємовідносини людей в процесі 
виробництва. Ці виробничі відно
сини складалися в залежності 
від того, яким був характер влас
ності на засоби виробництва.

Спостерігаючи і узагальнюючи 
явища природи і суспільного 
життя, люди приходять до пев
них висновків. Людина має здат

6—7 тонн силосу. Ми заготови
ли по 20 центнерів грубих кор
мів і по 9 тонн силосу. Запаси 
кормів весь час поповнюються за 
рахунок гички з буряків, куку
рудзяного бадилля, свіжого жому.

Звичайно, мати достаток кормів 
—це півспраіви. Треба вміло їх ви
користовувати. 1 в цьому нами 
дещо зроблено. В артілі збудовано 
4 ями для самозапарювання кор
мів загальною ємкістю 200 цент
нерів, організована кормокухня, 
подрібнено 1.800 центнерів ба
дилля кукурудзи і т. д.

Виходячи з наявних можливос
тей, тваринники колгоспу, від
повідаючи па патріотичний лист 
групи доярок Бобринецької МТС, 
взяли на 1955 господарський рік 
новії, підвищені зобов’язання. 
Так, доярки Тетяна Тиква, Ган
на Усенко, Настя Жбир та інші 
розгорнули боротьбу за одержан
ня 1.800—12.000 літрів молока 
від кожної фуражної корови. Мо- 
білізовує тваринників на бороть
бу за дальше .підвищення продук
тивності тваринництва наша пар
тійна організація. В цій справі 
використовуємо всі наявні мето
ди і форми масової роботи. Піс
ля опублікування постанови 
Пленуму ЦК КП України про 
хід підготовки до зимівлі худоби 
ми провели відкриті партійні 
збори з участю колгоспного акти
ву. На них, крім комуністів, вис
тупали безпартійні товариші. 
Критикуючи недоліки в справі 
підготовки до зимівлі худоби, во
ни внесли цінні пропозиції. Че
рез кілька днів за ініціативою 
парторганізації відбулися. загаль
ні збори тваринників, яві прой
шли під знаком розгорнутої кри
тики хиб в роботі і виявлення 
невикористаних резервів.

Поряд з цими організаційними 
заходами був проведений семінар 
агітаторів, після чого на фермах, 
в тваринницьких бригадах про
водились бесіди і читки газет по 
питанню підвищення продуктив
ності тваринництва.

На вирішення поставлених 
завдань спрямована і наша стін

ність узагальнювати реальні яви
ща життя, встановлювати при
чинний зв’язок і взаємозв’я
зок між ними, проникати в їх 
суть і викривати об’єктивну за
кономірність. Саме на цьому 
шляху виникли і розвинулися 
;всі науки.

Практика, досвід мали вирі
шальне значення для появи і 
розвитку науки. Добуваючи за
соби існування, люди відкрили 
воігонь, приручили тварин, стали 
виготовляти різні знаряддя і пред
мети вжитку. Практичні потреби 
господарського жиггтя древніх 
єгиптян, які були зацікавлені в 
тому, щоб точно знати час роз
ливу річки Пілу, примусили їх 
спостерігати за небесними світи
лами, по розташуванню яких 
визначали початок весни, літа, 
осені. Це сприяло появі однієї з 
найстародавніш их па у к—астро
номії.

Практика мореплавства і роз
ширення торговельних зносин 
між землями і країнами привели 
до дальшого розвитку астрономії, 
механіки, математики і т. д. 

на газета. В двох жовтневих но
мерах висвітлюється хід підго
товки до зимівлі худоби, розпові
дається про досвід кращих тва
ринників.

Ось стінна газета №23 за 14 
жовтня. В передовім статті 
«Зразково підготувати ферми до 
зимівлі худоби» поставлені зав
дання, викривається ряд недо
ліків. Далі у замітці «Плоди са- 
моївідданої’праці» розповідається 
про перший успіх доярки Тетяни 
Тикви, яка в жовтні надоює від 
своєї групи корів в середньому 
по 70—80 літрі® молока щодня 
проти плану 60. Поруч критичні 
замітки про доярку Катерину Пет- 
русенко, конюха Усенка та інших, 
яві недбайливо ставляться до 
своїх обов’язків. Все це дає доб
рі наслідки. Доярки тт. Тиква, 
Бадейко та інші з перших днів 
нового господарського року ус
пішно здійснюють свої зобов’я
зання.

Це, так би мовити, позитивні 
сторони. Та ми не звільнились і 
від багатьох недоліків. В цілому 
в нас надій молока низький. Він 
навіть зменшився в порівнянні 
з попередніми місяцями. Партій
на організація і правління арті
лі розробили заходи для виправ
лення стану. Зараз запроваджено 
щоденний графік надою молока. 
В ньому відображаються показни
ки кожної доярки.

Нам необхідно серйозно попра
цювати над організацією перероб
ки кормів, відповідаиьніше ста
витись до поповнення їх запасів. 
Адже саме через несерйозне 
ставлення ми допустили псуван
ня деякої частини цінного 
корму.

Комуністи добре знають, що 
проведена робота лише початок у 
оправі виконання взятих зобов’я
зань. Основна робота попереду. 
Різко підвищити надій молока— 
кровна справа тваринників і на
самперед нашої парторганізації.

С. УМАНЕЦЬ, 
секретар парторганізації кол
госпу їм. 18 партконференції.

Практичні потреби боротьби про
ти хвороб породили зачатки ме
дицини. Розвиток промисловості і 
сільського господарства привів до 
вдосконалення механіки, фізики, 
хімії, появи ботаніки, зоології та 
інших наук.

Класові інтереси буржуазії, яка 
боролася проти феодалів, викли
кали дальший розвиток сус
пільних і природничих наук. 
Поява на історичній арені 
сучасного пролетаріату приве
ла до виникнення марксизму 
—великої науки про закони 
розвитку природи і сустгільетва, 
науки про революції гноблених і 
експлуатованих мас, про пере
могу соціалізму і будівництво 
комуністичного суспільства.

Пізнаючи закономірності ото
чуючого світу за допомогою на
уки, люди перестають бути слі
пою іграшкою в руках природи і 
суспільства, а підкоряють собі їх 
сили і використовують це для 
прискореного розвитку суспіль
ства.

М. КОВАЛЕНКО. 
«Блокнот агітатора»

Високі надої молока 
в колгоспах України

Закінчився сільськогосподар
ський рік у тваринництві. Підве
дені підсумки показали великі 
успіхи у підвищенні продуктив
ності худоби в колгоспах Укра
їни.

(Механізація трудомістких про
цесів на фермах, правильне ви
користання зеленого конвейєра 
допомогли тваринникам Черні
вецької області різко1 підвищити 
продуктивність молочної худоби. 
Річний план надою молока на 
фуражну корову становить по 
області 1.873 кілограми—на 440 
Кілограмів більше, ніж у минуло
му році.

З пере виконанням плану надою 
молока- закінчили рік сільгоспар
тілі Станіславської, Вінницької і 
Тернопіл ьс ької областей.

Високі надої молока одержали 
доярки Вінницького району, Він
ницької області. Тут середній на
дій молока від корови становить 
2.927 літрів, а в сільгоспарті

Ферми не готові до зими
Лише по 1.050 літрів молока 

одержали за рік ві д кожної фураж
ної корови в міському колгоспі 
ім. Леніна. Низька продуктив
ність—наслідок поганого догля
ду і годівлі худоби. Здавалося б, 
що цього року правління артілі 
(голова т. Бузаньов) зважить на 
недоліки і дбайливо підійде до 
створення кормової бази, своєчас
но підготує приміщення до зими.

Але факти розповідають про 
інше. І зараз колгосп відчуває 
гостру нестачу в кормах, далеко 
не всі ферми підготовлені до зи
ми. Ось молочно-товарна ферма 
№ 1. На просторому дворі тут 
виросло три добротні приміщен
ня. Та тільки в одному з них 
розміщується худоба. В друге 
приміщення лише кілька днів то
му прийшли будівельники. Вони 
встановлюють автопоїлки, про
вадять інші ремонтні роботи. Да
леко не закінчений третій корів
ник. Тепер, коли тварин необ
хідно ставити на зимівлю, тут 
взялись за будівництво.

Чимало тваринників, відгук
нувшись на лист бобринецьких 
доярок, взяли на себе високі зо
бов’язання. За 2.000 літрів мо
лока від кожної фуражної коро
ви бореться доярка Діда Крі
пак та інші. Але вони в 

В колгоспі ім. Леніна ■ (місто) не виявляють 
достатнього піклування про організацію теплої і 
ситої зимівлі громадської худоби.

Доки будемо терпіти?
Обіцяв зимівлю ситу,

Корму ж мало нам даєш, 
А доїть—так бак несенії

Мал. О. Козюренка.

лях зони діяльності Стриїжавської 
МТС одержано по 3.011 літрів мо
лока від кожної корови.

Середній надій молока по Ук
раїні від кожної корови у 1954 
році на 100 кілограмів більший, 
ніж торік.

Першість серед доярок респуб
ліки завоювала Герой Соціаліс
тичної Праці Марія Саівчжко з 
колгоспу імені Леніна, Лебедин- 
ського району, Сумської області, 
яка надоїла від кожної з закріп
лених за нею корів по 7.674 літ
ри молока.

Передові райони України, які 
виконали плани молокопоставок, 
одержують великі прибутки від 
продажу молока державі по за
купочних Цінах. Колгоспи Він
ницької області продали держа
ві понад 370 тисяч центнерів 
молока. За продане державі моло
ко вони купують автомашини і 
'будівельні матеріали.

(РАТАУ).

своїх силах не впевнені, бо го
дівля тварин поставлена занадто 
погано.

—З однієї соломи, яку ми да
ємо коровам навіть неподрібне
ною, багато молока не візьмеш,— 
-з гіркістю говорить Ліда Кріпак.

І дійсно, надій тут мізерний. 
Він не перебільшує 1—'2 літри 
на добу від корови.

Як -не дивно, але в артілі й по
нині не укомплектовані тварин
ницькі бригади. Для нормальної 
роботи на одній молочно-товар
ній фермі невистачає 4 доярок.

У справі заготівлі й поповнен
ня запасу кормів значну допомо
гу колгоспу має подати Олексан
дрійська МТС. Та свої зобов’я
зання вона виконує незадовіль
но. Досі тут не налагоджено по
дрібнення кормі®, зволікається 
збирання бадилля кукурудзи, не 
організовано підвезення необхід
ного запасу кормів до ферм.

Артіль ім. Леніна обслужує 
два зоотехніки тт. Гетьманець і 
Лебедєів. Але дійової, конкретної 
допомоги правлінню в справі під
готовки до зимівлі громадського 
тваринництва вони не подають, 
що й призвело до зволікання не
відкладних робіт.

В. КРАВЧЕНКО.
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За дальше зміцнення 
первинних організацій ДТСААФ

Прибуття прем’єр-міністра 
Індії Неру в Пекін

Широкою сіткою розкинулись 
по країні первинні організації 
Добровільного товариства спри
яння армії, авіаїції і флотові. Па 
фабриках і заводах, у колгоспах, 
радгоспах і МТС, в установах і 
школах члени цього патріотично
го товариства оволодівають осно
вами військової справи, техні
кою водіння автомобіля, тракто
ра, мотоцикла, вивчають радіо
техніку, займаються різними ви
дами військово - прикладного 
спорту.

Діяльність ДТСААФ зустрічає 
постійну підтримку з боку гро
мадськості. З її допомогою пер
винні організації створюють ма
теріальну базу для навчальної 
і спортивної роботи.

Зростання добробуту колгос
пів, їх організаційне зміцнення 
створюють величезні можливості 
для дальшого поліпшення діяль
ності організацій ДТСААФ у сіль
ській місцевості. Широкою попу
лярністю, наприклад, користує
ться у Сімферопольському районі, 
Кримської області, організація 
ДТСААФ колгоспу імені Вороши- 
лова, яка налічує в своїх рядах 
понад двісті чоловік. Тут широко 
розвинутий стрілецький спорт, є 
кілька стрілецько - спортивних 
команд, обладнано колгоспний 
тир. Кінноїтники-спортсміени, що 
пройшли навчання в колгоспно
му гуртку, успішно виступають 
на районних кінноспортивних 
змаганнях. В організації ство
рені гуртки гранатометників, 
протиповітряної і хімічної обо
рони, проводяться лекції і допо
віді на оборонні теми, випускає
ться стінна газета. Активну 
участь у цій справі беруть ком
сомольці. Правління колгоспу 
виділило кошти, на які придба
ні малокаліберна зброя, навчаль
не майно і література.

Понад тисячу членів налічує 
організація ДТСААФ колгоспу 
«Красная звезда», Пластунов- 
ського району, Краснодарського 
краю. В колгоспі створено кіль
ка гуртків і спортивних команд, 
в яких колгоспники-дтсаафівці 
вивчають автомобіль, мотоцикл, 
радіотехніку, з захопленням зай
маються стрілецьким і кінним 
спортом.

За останній час у багатьох 
районах помітно пожвавішала 
діяльність ДТСААФ, первинні ор
ганізації значно збільшились і 
зміцніли. Успішно працює орга
нізація ДТСААФ Гримайлівсько- 

ЗВЕДЕННЯ
рай танком ісії про хід оранки на зяб, збирання цукрових буряків, закладки силосу, 

збирання овочів станом на 20 жовтня 1954 року
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ім. Карла Маркса 81 — 25 86
ім. 18 з'їзду ВКП(б) 89 27 52 75
ім. Рози Люксембург 75 33 64 83
«Прапор комунізму* 73 100 57 95
«Шлях до комунізму" 68 52 48 83
ім. Сталіна (Ворошиловка) 63 50 74 90
«Комунар* 61 — 61 75.5
ім. Енгельса 60 55 46.6 92
„Заповіт Леніна" 57 46 63.5 87
По Олександрійській МТС 87.7 55 43.8 90
По Користівській МТС 80 56 48 86
По району 84 55.7 45.8 88

іго району, Тернопільської області. 
За три роки чисельність її зрос
ла в три рази. В усіх колгоспах 
району створені працездатні пер
винні організації, що налічують 
по 300—500 чоловік.

Поряд з позитивними прикла
дами в роботі ряду організацій 
ДТСААФ» є серйозні хиби. Так, у 
багатьох колгоспах Алтайського 
краю, Бєлгородської, Владимир
ської, Смоленської, Чкаловської 
та деяких інших областей пер
винні організації не працюють 
або зовсім не створені. Слабо по
ставлена робота ДТСААФ» у Тоць- 
кому районі, Чкаловської області. 
Тут у колгоспах «Маяк Ильича», 
«іМагнит», «Красивій путиловец», 
у зернорадгоспі, Тоцькій МТС ор
ганізації товариства лічаться 
тільки формально, на папері.

Успіх у роботі Добровільного 
товариства сприяння армії, авіа
ції і флотові забезпечується ак
тивною діяльністю його первин
них організацій. Саме вони по
кликані організувати серед на
селення всю навчальну і спор
тивно-масову роботу.

У жовтні—грудні провадити
муться звіти і вибори керівних 
органів у первинних організаці
ях ДТСААФ. Звітно-виборні збо
ри і конференції можуть викона
ти свою відповідальну роль лише 
в тому разі, якщо вони пройдуть 
на високому ідейному і організа
ційному рівні, при широко роз
горнутій критиці і самокритиці. 
На зборах і конференціях члени 
товариства висловлять багато 
цінних і конкретних пропозицій. 
Ці пропозиції слід глибоко вив
чити і врахувати.

Рівень роботи організацій 
ДТСААФ’ в основному залежить 
від якісного складу комітетів 
первинних організацій та їх го
лів. Важливо, щоб до складу ко
мітетів були обрані найбільш ак
тивні люди, що знають і люблять 
військову справу, вмілі організа
тори, здатні виправдати довір’я 
членів товариства.

Активну допомогу організа
ціям ДТСААФ» у підготовці і про
веденні звітів і виборів повинні 
подати партійні, комсомольські, 
профспілкові організації. Прове
дення звітів і виборів на високо
му політичному і організаційному 
рівні дозволить забезпечити 
дальше піднесення і поліпшення 
масової оборонної і спортивної 
роботи.

Н. ПОКРОВСЬКИЙ.

Сталінабад. Новим спектаклем 
„Легенда о любви* Назима Хік- 
мета відкрив зимовий сезон Дер
жавний Таджицький Академічний 
театр драми.

На знімку; сцена з другого акту. 
Прескліше ТАРС.

Футбол

Закінчились змагання 
на першість країни

У неділю, 17 жовтня, в Москві на 
Центральному стадіоні «Динамо» 
була проведена остання зустріч 
футбольних команд класу «А»— 
учасниць всесоюзного чемпіонату. 
Грали столичні команди товариств 
«Спартак» і «Локомотив». Матч 
закінчився з рахунком 5: 2 на ко
ристь спартаківціів. Таким чином, 
розиграш першості СРСР з фут- 
бола у 1954 році приніс перемогу 
колективу футболістів московсько
го «Динамо». Ця команда, набрав
ши 35 очок, здобула почесне зван
ня чемпіона країни. Друге місце 
зайняли футболісти московського 
«Спартака»—31 очко, на третьо
му місці—опартаківці Мінська. У 
них—ЗО очок.

Динамівці Києва і футболісти 
ленінградської команди «Трудові 
резерви» набрали по 26 очок. Про
те за співвідношенням забитих і 
пропущених м’ячів ленінградські 
спортсмени зайняли четверте міс
це, а кияни—п'яте. На шостому 
місці—команда Центрального Бу
динку Радянської Армії—24 очка. 
Ленінградська команда «Зеніт» і 
динамівці Тбілісі набрали по, 23 
очка. За співвідношенням забитих 
і пропущених м’ячів становище ле
нінградців краще, і ні команди 
зайняли відповідно сьоме і вось
ме місця в турнірній таблиці. Ли
ше на одно очко менше у столич
ної команди товариства «Торпедо», 
яка зайняла дев’яте місце. Коман
да московських залізничників, на
бравши 21 очко, зайняла десяте 
місце. На одинадцятому—футбо
лісти товариства «Крила Рад» 
(Куйбишев), на дванадцятому— 
«Локомотив» (Харків) і на три
надцятому—ториадівці м. Горяно
го. За правилами розиграшу пер
шості серед команд класу «А» 
футболісти харківського «Локо
мотива» і горьковського «Торпе
до», які зайняли два останні міс
ця, переводяться з класу «А» у 
клас «Б».

ПЕКІН, 19. (ТАРС). Сьогодні 
в Пекін па запрошення уряду 
КНР прибув прем'єр-міністр Індії 
Джавахарлал Неру. Прем’єр-мі
ністра супроводять його дочка 
Індіра Ганді і генеральний сскірс- 
тар міністерства закордонних 
справ ІІіллаї.

На аеродромі Неру зустрічали 
прем’єр Державної ради і міністр 
закордонних справ КНР Чжоу 
Ень-лай, заступники прем'єра 
Державної ради Нень Юнь, Пігн 
Де-хуай, Ден Цзи-хуей, Хе Лун, 
Уланьфу, Лі Фу-чунь, Лі Сянь- 
нянь; генеральний секретар Дер
жавної ради КНР Сі Чжун-сюнь, 
представники командування На
родно-визвольної армії, мер Пека
на Пин Чжень, командуючий Пе
кінським і Тяньцзіньським гарні
зоном Не Жунь-чжень, голова Ко

Прийом головою Китайської Народної Республіки 
Мао Цзе-дуном прем’єр-міністра Індії Неру

ПЕКІН, 19. (ТАРС). Сьогодні 
голова Китайської Народної Рес
публіки Мао Цзе-дун прийняв 
прем'єр-міністра Індії Неру.

На прийомі були присутні за
ступник голови КНР Чжу Де, то
лова Постійного комітету Всеки- 
тайських зборів народних пред
ставників Лю ПІао-ці, прем’єр 
Державної ради і міністр закор

Номюніке про переговори 
між Неру і Хо Ші Міном

ПЕКІН, 18. (ТАРС). Ханой
ський кореспондент агентства 
СіПьхуа передав текст сильного 
комюніке, опублікованого після 
перетовюрів між президентом Де
мократичної Республіки В’єтнам 
Хо Ші Міном і прем’єр-міїніетро'М 
Індії Перу. В комюніке гово
риться:

«Президент Хо Ші Мін ввечері 
17 жовтня мав зустріч з прем’ер- 
міністром Індії, і вони обговорю
вали різні питання, які являють 
спільний інтерес. Обидва вони 
заінтересовані у виконанні же
невської угоди по Індо-Китаю, і 
президент Хо Ші Мін запевнив 
прем’єр-міністра в тому, що він 
подає і подаватиме своє повне 
сприяння міжнародній комісії для 
виконання цієї угоди. Він праг
не розв’язати всі питання, які 
залишаються, в дусі миру і спів
робітництва з тим, щоб країни 
Індо-Китаю могли жити незалеж
но і процвітати без будь-якого 
зовні пан ь ого втручанн я.

ПІРАТСЬКИЙ НАПАД ГОМІНДАНІВСЬКИХ ВІЙСЬКОВИХ 
КОРАБЛІВ НА АНГЛІЙСЬКЕ СУДНО

ПЕКІН, 18. (ТАРС). Агент
ство Сіньхуа переїдає:

Шанхайські берегові радіостан
ції прийняли вчора повідомлення 
англійського торговельного суд
на «Інч'КІлда», в якому говорить

Наслідки урагану в США
ЛОНДОН, 16 жовтня. (ТАРС). 

Як передає лондонське радіо, в 
результаті урагану, який проніс
ся над східним узбережжям Спо
лучених Штатів, вбито близько 40 
чоловік і тисячі людей залишили
ся без притулку. Шкода, завдана 
ураганом, обчислюється в міль
йонах доларів. 

мітету зв'язку прихильників ми
ру країн Азії і Тихого океану 
Сун Цін-лін, голова Китайського 
комітету захисту миру Го Мо-іжо, 
начальник секретаріату ЦК Ки
тайської комуністичної партії 
Ден Сяо-пін, керівники демокра
тичних партій і громадських ор
ганізацій, голова Товариства ки
тайсько-індійської дружби Дім 
Сі-лінь, заступник голови Всеін- 
дійської ради миру, лауреат між
народної Сталінської премії ми
ру Сахіб Сінг Сокхей, студенти 
вузів, представники молодіжних 
організацій.

Серед тих, що зустрічали, на 
аеродромі були посол СРСР в КНР 
II. Ф». ІОдін, глави і члени по
сольств і місій, акредитовані в 
Пекіні.

донних справ КНР Чжоу Ень- 
лай, заступник голови Постійно
го комітету Всінкитайських збо
рів народних представників Сун 
Цін-лін, заступник прем’єра Дер
жавної ради КНР Чень Юнь, по
сол Республіки Індії в КНР Раг- 
хаван і посол КНР в Республіці 
Індії Юань Чжун-сянь.

(Президент .Хо Ші Мін повністю 
(Вірить у п’ять принципів, Про 
які було досягнуто угоди між 
прем'єр-міністрами Китаю і Індії, і 
бажає застосувати їх до відносин 
між В'єтнамом, з одного боку, і 
Лаосом і Камбоджею—з другого, 
а також до відносин з іншими 
країнами.

Прем’єр-міністр Індії погодив
ся з тим, що застосування цих 
принципів усуне труднощі та по
боювання і сприятиме встанов
ленню дружніх відносин і мирно
го співробітництва між різними 
країнами.

Президент Хо Ші Мін вказав 
на стародавні зв’язки Індії з на
родом В'єтнаму і висловив надію, 
що в майбутньому ці зв’язки бу
дуть відновлені і зміцнені. Пре
м'єр-міністр Індії повністю пого
дився З ТИМ, ЩО (ВІДНОСИНИ Індії 
з країнами і народами В’єтнаму, 
Лаосу і Камбоджі повинні заохо
чуватись і зміцнюватись.

ся, що 15 жовтня о 00 год. 
15 хвил. судно було перехопле
не чанкайпіістськими військови
ми кораблями в той час, коли во
но прямувало в Шанхай.

Будинки на узбережжі Пів
денної і Північної Кароліни, жите
лі яких були евакуйовані, зруйно
вані і занесені в море. Ураган по
силився, коли він досягнув штатів 
Віргінія і Мрріленд. У Вашінгто- 
ні ураганом були вибиті в будин
ках шибки і повалені дерева.

Редактор В. МАЛЕНКО.
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Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

СТАЛІНСЬКИЙ
ПРАПОР

ОРГАН ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО МІСЬККОМУ ТА РАЙКОМУ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ, МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД 

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

№ 128 (4023) Неділя, 24 жовтня 1954 р.

Досвід передовиків 
всім колгоспам

Чимало передовиків на
шого району наполегливою 
працею завоювали почесне 
право участі у Всесоюзній 
сільськогосподарській вис
тавці. Повні незабутніх віра- 
хСнь, вони повернулись до
дому і зараз наполегливо 
впроваджують прогресивні 
методи праці у колгоспне ви
робництво.

Досвід учасників виставки 
глибоко розкривається (в на- 
піїіій пресі—газетах, журна
лах, в окремих виданнях. 
Широко популяризувати йо
го, впроіваїджуївати у життя 
кожного колгоспу, радгоспу, 
МТС—важливе, почесне И від
повідальне завдання партій
них організацій, радянських і 
<: л: хгькогосподарсьних орга- 
н.в. спец'Іал’іСтів сільського 
господарства. Адже це вели
ка рушійна сила, спроможна 
круто піднести урожайність 
колгоспних ланів і пір од у н- 
тизиість громадського тва- 
ріл-зпщтва.

За фактами далеко не хо- 
дити. Відомо, що колгосп 
•м. 18 з’їзду ВКПі(б), запро- 
вадизпві двозмінну роботу до
яре к. поліпшивши годівлю і 
утримання тварин, з року в 
рік добивається високих на
дої з молока.

А хіба інші колгоспи ма- 
:-ггь менші можливості? Ні. 
Справа в тому, що не скрізь 
як слід дбають про громад
ське тваринництво, нехтують 
передовим досвідом.

А які широкі горизонти 
для дальшого підвищення 
щшжайіюсті колгоспних ла
нів розкриває нова система 
обссібйку грунту, запропоно
вана рільником колгоспу «За- 
ветьі Ленина»’, Курганської 
■ власті. т. Мальцеївим. Цін- 

ліі досвід нагромадили тва- 
ринники Вінницького' району, 
Винницької області. За ми
нулий господарський рік іво- 
ни надоїли по 3.021 кіло
граму молока віїд кожної 
фуражної корови в серед
ньому по району. Всі 28 
колгоспів району досяглій по
казників. які дають їм право 
участі у Всесоюзній сільсько
господарській виставці в 
1955 році.

Річний план виконаний
Великим трудовим успіхом зу

стрічає 37 .роковини Великого 
Жовтня колектив шахти «За- 
падная» тресту «Куйбишевву- 
гілля». Днями ним відван
тажений 50-тонний ешелон з 
паливом, видобутим в цьому ро

Рік видання ХХУІ-йЦіна 15 коп.

В справі впровадження 
передових методів дещо вроб
лено і в колгоспах нашого ра
йону. Повернувшись з сіль- 
ськогосподарської виставки, 
голови артілей ім. 18 з’їзду 
ВКП(б) т. Дубовий, імені 
'Сталіна т. Вуйнов та деякі 
інші наполегливо впроваджу
ють у колгоспне виробництво 
досвід новаторів. Вони розпо
віли хліборобам про успіхи 
передових колгоспів, радгос
пів і МТС, розробили кон
кретні заходи, спрямовані на 
дальший розвиток всіх галу
зей господарства.

Та в цілому пропаганда і 
впровадження передового 
досвіду в районі проводяться 
ще слабо. Хіба можна виаока- 
зді нормальним таке явище, 
коли в колгоспах ім. Леніна 
(місто), ім. Хрущова й інших, 
де особливо низька продук
тивність худоби, досі не ство
рено потрібного запасу кор
мів, неї відремонтовані при
міщення, зволікається подріб
нення соломи тощо.

Пропаганда досвіду, який 
широко демонструвався на 
виставці, повинна носити бо
йовий, наступальний харак
тер. На жаль, в нас ще мало 
читається з цього приводу 
цікавих лекцій, проводиться 
бесід, не влаштовуються зус
трічі учасників виставки з 
працівниками колгоспного 
села.

В Цій справі партійним ор
ганізаціям велику допомогу 
можуть і повинні подати 
сільські лекторії, групи до
повідачів, агітатори. Але во
ни повільно перебудовують 
свою роботу у світлі нових 
завдань. слабо залучають до 
пропагандистської роботи 
спеціалістів сільського гос
подарства, учасників вис
тавки —передовиків колгосп
ного виробництва.

Впровадження досвіду пе
редовиків буде сприяти даль
шому піднесенню всіх галу
зей сільського господарства, 
успішному виконанню зав
дань, поставлених вересне
вим і лютнево - березневим 
Пленумами ЦК КПРС.

ці понад план. Цим завершено 
виконання річного завдання.

Всі дільниці і бригади шахти 
добилися значного зниження со
бівартості палива. З початку ро
ку одержано близько півтора 
мільйона карбованців економії.

(РАТАУ).

Москва сьогодні. Садова-Чор- 
ногрязька вулиця.

Фото В. Соболева 
Прескліше ТАРС.

Черговий прийом до шкіл ФЗН 
і гірничопромислових шкіл
20 жовтня почався черговий 

прийом молоді що шкіл ФЗН і 
гірничопромислових шкіл Голов
ного управління трудових резер
вів при Раді Міністрів СРСР.

Школи 'Готуватимуть муляїрів, 
теслярів, монтажників сталевих 
конструкцій, штукатурів, малярів, 
■вибійників, кріпильників, прохід
ників, машиністів навантажуваль
них і навалочних машин, а також 
робітників інших будівельних і 
гірничорудних спеціальностей.

'Прийматимуться до шкіл юна
ки і дівчата віком від 16 до 18 
.років. Вперше в цьому році до 
цих шкіл відкрито прийом воїнів, 
що закінчили строк служби в ря
дах Радянської Армії, незалежно, 
від віку.

Строк навчання в школах ФЗН 
—6 місяців, у гірничопромисло
вих школах—10 місяців. Всі учні 
забезпечуються харчуванням, об
мундируванням і гуртожитком.

Дослідна станція в колгоспі, 
обслужуваному бригадою 

П. Ангеліної
У колгоспі імені Сталіна, Старо- 

Бешівського району (Сталінська 
область), організована дослідна 
станція по впровадженню методу 
Т. С. Мальцева.

З метою всебічної перевірки но
вого методу в умовах Донецького 
степу в колгоспі намічено провес
ти ряд дослідів. Тут буде випро
бувана оранка плугами без полиць 
на глибину до 45 сантиметрів і 
оранка з полицями, проваджена 
на цю ж глибину плугами з грун
топоглиблювачами. Вирішено пе
ревірити вплив усіх цих прийомів 
на врожайність різних культур.

Тракторна бригада П. М. Анге- 
лііної зорала десятки гектарів зя
бу і парів плугами без полиць.

Трудова вахта на честь 37 річниці Жовтня
Трудящі республіки готують 

ігідну зустріч святу Великого 
Жовтня. Включившись в соціа
лістичне змагання, вони борють
ся за дострокове виконання ви
робничих планів. В комбінаті 
«Вор'Ошиловградв'угілля» 20 шаіхт 
і шахтоуправлінь достроково за
вершили програму десяти міся
ців. Останні тонни палива в ра
хунок десятимісячної програми 
видали передові колективи шахт 
трестів «Первомайськвугілля », 
«Овердловвуїгілля ». Вугільники 
шахти «Холодна балка» тресту 
«іМакіїввугілля» відправили 32 
ешелони надпланового палива, ви
добутого з початку року. За ос
танній рік вони збільшили добо

Радгоспи Міністерства 
радгоспів РРФСР виконали 
план здачі хліба державі

Радгоспи Міністерства радгос
пів РРФСР достроково 'виконали 
план вдачі хліба державі на 
100,8 процента.

Здійснюючи рішення ліютнево- 
березневого Пленуму ЦК К1ІРС, 
радгоспи Російської Федерації ви
конали державний план освоєн
ня цілинних і перелогових зе
мель на 120,5 процента, план 
озимої сівби — на 117,6 про
цента.

Тепер радгоспи завершують 
здачу державі картоплі, овочів і 
засипку насіння, закінчують під
няття зябу і готуються до1 орга
нізованого проведення зимівлі ху
доби.

Верхньо-Нарабахський канал
На сотні квадратних кіломет

рів розлилося молоде Мі'нгсчаур- 
ське море. Глибина його доходить 
вже до 50 метрів. Незабаром рі
вень води підніметься ще вище і 
досягне проектної позначки.

Води Кури нагромаджуються в 
Мінгечаурському морі не тільки 
для гідроелектростанції, але й для 
зрошення степів Азербайджанської 
низовини. З літака видно, як від 
Мінгечаура йде вдалину траса 
магістрального Верхньо--Карабах- 
ського каналу, потужність якого в 
півтора раза перевищує Великий 
Ферганський канал. Новий канал 
дасть воду десяткам тисяч гекта
рів колгоспних полів, стане дже
релом живлення Араксу, який 
сильно мільшає в літні місяці.

До кінця року його перша чер
га довжиною понад 60 кіломет
рів повинна стати до ладу.

Москва. На запрошення Мініс
терства культури СРСР в Радян
ський Союз приїхали майстри 
мистецтва Греції.

На знімку: після концерту в 
Великому залі Московської кон
серваторії ім. П. І. Чайковського 
глядачі вітають грецьких артистів.

Фото А. Стужина.

вий видобуток вугілля на 200 
тонн і в півтора раза перевищи
ли проектну потужність свого 
підприємства.

'Будівники Верхньо-Інгулецької 
зрошувальної системи з честю ви
конали своє переджовтневе зо
бов’язання—достроково заверши
ли річний план переміщення 
грунту. Зараз закінчуються робо
ти по спорудженню першого 
пруса потужної насосної станції 
на річці Інгулець і Жовтневого 
водоймища.

Велике виробниче піднесення 
панує на будівництві Каховської 
ГЕС. Гідромонтажники значно ви
переджають графік монтажу ар
матури і закладних частин на

Краснодарський край. В Кур- 
ганському районі відкрилась ра
йонна сільськогосподарська вис
тавка, на якій демонструються 
досягнення колгоспів у вирощу
ванні сільськогосподарських куль
тур і механізації колгоспного 
виробництва. В районі повністю 
механізовані оранка, сівба, зби
рання колоскових і соняшника. 
Грошовий доход, одержаний кол
госпниками в середньому на 100 
гектарів орної землі, лук і пасо
вищ, підвищився в порівнянні з 
1950 роком з 38.658 карбованців 
до 48.800 карбованців.

На знімку: відвідувачі огляда
ють виставку.

Фото П. Кальницького. 
Прескліше ТАРС.

Нагородження значком 
„За освоєння нових земель44

Центральний Комітет ВЛКСМ 
йаснував нагрудний значок «За 
освоєння нових земель». Ним на
городжуються комсомольці, юнаки 
і дівчата, які особливо відзначи
лися на роботах по освоєнню ці
линних і перелогових земель.

Першими почесної нагороди 
удостоєні члени комсомольсько- 
молодіжної бригади Василя Міна- 
ко'ва — переможця у соціалістич
ному змаганні механізаторів Ал
тайського краю. План освоєння 
нових земель вони виконали на 
232 проценти.

Значком «За освоєння нових 
земель» нагороджена велика гру
па механізаторів Кокчетавської і 
Північно-Казахстанської облас
тей.

Всього' нагрудним значком ЦК 
іВЛКСМ «За освоєння нових зе
мель» нагороджено вже 125 чо
ловік.

Успіхи китобійної флотилії 
„Алеут"

Колектив китобійної флотилії 
«Алеут», завершивши річний план, 
вирішив у подарунок до 37 роко
вин Великого Жовтня видобути і 
переробити понад завдання 30 ти
сяч центнерів китового сирцю. 
Своє зобов’язання китобої успіш
но виконують.

Тільки за один день гарпунери 
флотилії вбили 27 морських велет
нів вагою по ЗО—40 і більше тонн.

спорудженні греблі і судноплав
ного шлюзу. Змінні завдання ви
конуються на 200—Й50 процен
тів. Бригада прославленого бе- 
тонщика т. Нікуліна за 2 місяці 
виконала п’ятимісячне завдання. 
Зараз іде установлення статора 
третьої турбіни, проведене кон
трольне складання четвертого 
статора.

'Колектив Вінницького м’ясо
комбінату достроково виконав 
план 10 місяців. Тільки у ве
ресні комбінат випустив надпла
нової продукції на мільйон кар
бованців. Колектив комбінату зо
бов’язався до 7 листопада завер
шити 11-місячне завдання.

(РАТАУ).
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Рівнятись на передовиків переджовтневого змагання
Зростає творча активність 

робітників
Серйозних успіхів у перед

жовтневому соціалістичному зма
ганні добився колектив рудоре- 
монтного заводу. Він вже кілька 
днів видає продукцію в рахунок 
листопада. Першими на заводі 
виконали річний план колективи 
слюсарного та інструментального 
цехів.

З початку року надпланова 
економія становить близько од
ного мільйона карбованців.

За останній час на підприєм
стві освоєні нові марки високо
якісної сталі і антифрикційного 
чавуну. Тепер деталі до гірничих 
машин виготовляються на місці. 
Це дає можливість вугільникам 
краще використати потужну тех
ніку.

З подвоєною енергією
В просторому приміщенні лісо

пильного цеху Олександрійського 
будівельно-монтажного управлін
ня тресту «Автотрансбуд» зібра
лись робітники, інженерно-тех
нічні працівники і службовці, 
'іцоб обговорити підсумки змаган
ня за минулий місяць. Голова бу
дівельного комітету т. Клейнос 
розповів, що будівельне управлін
ня, змагаючись з будівельниками 
міста Києва, підвищують темпи 
роботи, УСПІШНО здійснюють взя
ті зобов’язання.

Бригада мулярів т. Токового 
'Щодня виконує завдання на 125 
—1 ЗО процентів. Такі ж показ
ники має бригада т. Лук’янця.

Освоєно випуск нової продукції
В легкій, нафтовій, машинобу

дівній і паперовій промисловості 
широко застосовуються пульти 
управління, які виготовляє Олек
сандрійський електромеханічний 
завод. Підприємство освоїло ви
пуск розрядних обладнань для 
шахтних електровозів, високо
вольтні секції потужних двигу
нів.

Працівники заводу все ширше 
розгортають соціалістичне зма
гання на честь 37 роковин Ве
ликого Жовтня. Несучи перед
святкову трудову вахту, вироб

Кіровоградська область. Учасники Всесоюзної сільськогос
подарської виставки, повернувшись з Москви, широко знайомлять 
колгоспників і механізаторів з досягненнями кращих передовиків 
сільського господарства країни, представленими на ВСГВ.

На знімку: учасник Всесоюзної сільськогосподарської вистав
ки, бригадир передової тракторної бригади ордена Леніна МТС 
ім. Кагановича Улянівського району М. С. Болячий ділиться 
своїми враженнями про Всесоюзну сільськогосподарську виставку 
з колгоспниками сільгоспартілі ім. Ульянова.

Фото Г. Вєрушкіна. Прескліше ТАРС.

В дні передсвяткової трудової 
вахти зростає творча активність 
робітників. Стругальник т. По
грібняк застосував фасонний рі
зець, чим набагато скоротив час. 
на обробці зубів. Продуктивність 
праці новатора підвищилась в 
2,5 раза.

На заводі 200 робітників ви
дають продукцію в рахунок 
1955 року.

Колектив нашого підприєм
ства поставив перед собою зав
дання зустріти 37 роковини Ве
ликого Жовтня достроковим ви
конанням річпого плану. Трудо
ві діла виробничників показують, 
що свого слова ми дотримаємо.

М. ГУРЗА, 
головний інженер рудоремонт- 
ного заводу.

Наш колектив зобов’язався до 
7 листопада здати в експлуата
цію два житлових будинки, за
кінчити обладнання гуртожитка 
на 80 чоловік. Вирішено полііп.- 
шити використання матеріалів, 
сировини, підвищити продуктив
ність праці, підготуватись до ро
боти в зимових умовах.

З подвоєною енергією працю
ють мулярі, теслярі, штукатури і 
робітники інших спеціальностей. 
Вони готують достойну зустріч 
святу Великого Жовтня.

А. СИДОРЧУК, 
працівник будівельного управ- 
лінння.

ничники підвищують продуктив
ність праці. Іізоляторпиця т. Виш- 
невецька за півзміни виконує 
денне завдання. Намотник т. ПІум- 
ський, накатник т. ІІосунько 
дають по 180 процентів норми. 
Перевищують свої завдання слю
сарно-монтажні бригади тт. Па
січного, Усенка, Маковецьжого.

Щодня завод випереджує 
графік.

М. УСИК, 
майстер електромеханічного 
заводу.

Міськхарчокомбінат 
виконав річний план
Колектив міськхарчокомбінату 

достроково виконав виробничий 
план 1954 року. В нинішньому 
році нами освоєний ряд нових 
видів хлібо-булочних виробів і 
безалкогольних напоїв. Набагато 
підвищилась якість продукції. 
В нас не було жодного випадку 
рекламації з боку споживачів.

Завдяки підвищенню продук
тивності праці ми зекономили 
близько 27 тисяч карбованців.

Значна робота проведена по 
економії сировини, матеріалів, 
палива, електроенергії, внаслідок 
ми зберегли 24 тисячі карбован
ців.

В ході переджовтневого соціа
лістичного змагання найкращих 
успіхів добилась бригада май
стра хлібо-булочного цеху Ганни 
Кривошей, яка виконала річну 
норму на 132 проценти. Високих 
показників домоглись також пра
цівники Марія Мажара-, Вален
тина Додатко, Олександра Скало
зуб, Сергій Дегтярьов та інші.

Колектив комбінату, обгово
ривши свої можливості, взяв на 
себе зобов’язання дати до кінця 
року на півмільйона карбован
ців надпланової продукції.

м. кизиль, 
директор Олександрійського 
міськхарчокомбінату.

Півтори річних норми
На дільниці Звенигородського 

кам’яного /кар’єру /кипить напру
жена праця. Десятки робітників, 
змагаючись за гідну зустріч 37 
■роковин Великого Жовтня, доби
ваються високих виробничих по
казників. Бутопоми Іван Скинка, 
Михайло Бахмацький, Микола 
Шило вже дали по півтори річ
них норми.

II ідвищення продуктивності 
праці дозволило колективу діль
ниці .достроково виконати десяти
місячний план. Будови міста 
одержали понад завдання сотні 
кубометрів каменю і щебеню.

Зараз серед бригад шириться 
змагання /за виконання річного 
плану до 7 листопада.

Г. БУЗЬКО, 
майстер кам'яного кар’єру.

Двадцятип’ятиріччя Таджицької РСР_
24 жовтня трудящі Радянсько

го Союзу відзначають 25-річчя з 
дня утворення Таджицької РСР.

За чверть століття, що прой
шла, таджицький народ під ке
рівництвом Комуністичної партії і 
Радянського уряду, при братній 
допомозі великого російського й 
інших народів нашої країни пе
ретворив Таджикистан в передо
ву соціалістичну республіку.

До Великої Жовтневої соціаліс
тичної революції в Таджикистані 
не було своєї промисловості, в 
сільському господарстві викорис
товувалася примітивна техніка. 
Народ був суцільно неписьмен
ний.

Великий Жовтень поклав край 
відсталості і приніс визволення 
таджицькому 'народові. За остан
ні 25 років у республіці створе
ні металообробна, вугільна, 'наф

На честь великого свята
Т руді вники бурякорадгоспу

«Комінтерн» наполегливо змага
ються за гідну зустріч Великого 
Жовтня. Вони зобов’язались до 
27 жовтня закінчити копання 
цукрових буряків і частину їх 
закагатувати.

Щоб успішно впоратись з цим 
завданням, працівники радгоспу 
розпочинають роботу о шостій 
годині і працюють до сутінок. На 
допомогу буряководам прийшла 
частина тваринників, будівель
ників, домогосподарок.

Змагання розгорнуте між кож
ною бригадою, ланкою. А ввечері, 
коли трудівники приходять на 
спочинок, диктор 'радгоспного 
радіовузла підводить підсумки ро
боти за день; Він називає пріз

Худоба зимуватиме 
в теплих приміщеннях

Наполегливою працею відпові
дають тваринники бандурівсько- 
го колгоспу ім. Сталіна на патріо
тичний лист доярок Бобринець- 
кої МТС. Вони докладають бага
то. зусиль, щоб створити громад
ській худобі нормальні умови для 
зимівлі.

Можна вже підвести деякі під
сумки. На сьогодні всі тварин
ницькі приміщення підремонто
вані, утеплені. До існуючих до
бавився недавно збудований но
вий корівник на 150 голів. Всі 
основні роботи на фермах механі
зовано—діє 'Водопровід, подріб

Цінна раціоналізаторська 
пропозиція

Активно працюють раціоналі
затори Олександрійської теплової 
електростанції. В цьому році тут 
здійснено багато раціоналізатор
ських пропозицій. Цінну пропо
зицію недавно впровадив заступ
ник начальника турбінного цеху 
т. Білий. Він запропонував змі
нити схему подавання технічної 
води.

Раніше воду подавали з балки 

товидобувна, бавовноочисна, тек
стильна, шовкова, консервна, 
маслоробна й інші галузі промис
ловості, оснащені першокласною 
ради нською техніко ю.

Головна галузь сільського гос
подарства республіки і основне 
багатство—бавовна. В 1913 році 
на території нинішнього Таджи
кистану збирались 33 тисячі тонн 
бавовни, а в цьому році бавов
нярі Таджикистану взяли на себе 
зобов’язання дати країні не мен
ше 550 тисяч тонн.

Таджицький народ здійснив 
культурну революцію. До жовт
ня в Таджикистані на 900 чоло
вік населення припадав тільки 
■один письменний. Зараз на кожні 
550 жителів припадає одна шко
ла і на тисячу жителів — 238 
учнів у початкових і середніх 
школах. 

вища робітників, бригади й лан
ки, які сьогодні вийшли перемож
цями в змаганні.

(Найкращих успіхів добиває
ться ланка Марії Терповської з 
рільничої бригади т. Вігури. Во
на щодня перевиконує доведені 
завдання. Заробіток кожної ро
бітниці за зміну досягає близько 
50 карбованців.

Серед працівників дК/о-го 
відділку першість веде бригада 
Марка Кушніра.

За досягнуті успіхи в перед
жовтневому змаганні передови
кам вручені перехідні Червоні 
прапори.

В. ПАСТУШЕНКХ1.
Радгосп «Комінтерн».

нюються корма, встановлюються 
кормозапарники тощо.

Підвівши підсумки роботи за 
минулий господарський рік, тва
ринники взяли на себе нові зо
бов’язання. За 2.500 літрів мо
лока в новому році борються 
кращі доярки артілі Вфроісинія 
Пастух, Ольга Губа, ІІа-расковія 
Кравцова та інші.

Тваринники артілі повні рі
шучості ознаменувати 1955 рік 
дальшим підвищенням продуктив
ності громадської худоби.

С. МИХАЙЛЕНКО.

«Развилина» через баки, а по
тім насосом у хімводоочистку. Тон. 
Білий вирішив подавати воду 
бевповередньо в хімводоочистку. 
Відпала необхідність у застосу
ванні насоса. Від впровадження 
пропозиції новатора зекономлено 
27.700 карбованців.

В. СЕМЕНОВ, 
працівник теплової електро
станції.

Університет і десятки інших 
учбових закладів готують високо
кваліфіковані кадри.

Гордістю республіки є Акаде
мія наук, що об’єднує різні нау
кові заклади. В Таджикистані, де 
лише 25 років тому важко було 
знайти письменну людину, зараз 
є близько тисячі наукових пра
цівників. До Великого Жовтня в 
Таджикистані не видавалось жод
ної газети. Зараз тут є 8 республі
канських газет, 8 журналів, 58 
обласних і районних газет. Тад
жицьке державне видавництво 
щороку випускає мільйони при
мірників книг, в тому числі 
підручники рідною мовою, твори 
класиків марксизму - ленінізму, 
кращі твори російської худож
ньої літератури, твори письмен
ників Таджикистану.

(ТАРС).



Неділя, 24 жовтня 1954 р. СТАЛІНСЬКИЙ ПРАПОР З

Натхненні дні
Гудки крізь марево світань
Збудили далеч і щасливі,
Щоб дню віддати світлу дань, 
Крокують друзі гомінливі.

Готові множити в труді,
Під щойно створені акорди,
В горінні сили і борні — 
Новодосягнуті рекорди!

І вже будівель корпуси
Встають до сонячної висі,
Такої чистої краси,
Що наче з казки підвелися.

П. СУМАРОКОВ, 
селище Димитрово.

Пам'яті Ярослава Галана

Ярослав Галан

Сьогодні минає. 5 років з дня 
загибелі Ярослава Галана. Тру
дящі Радянської України свято 
шанують пам’ять видатного ук
раїнського ипсьменника-публі- 
циста, вірного сина своєї Бать
ківщини. На підприємствах, в ус
тановах, учбових закладах, у па
лацах культури і клубах міст і 
сіл читаються лекції, проводять
ся бесіди, організуються літера
турні вечори, присвячені життю і 
творчості Я. Галана.

Про величезну популярність 
творів Ярослава Галана говорять 

Рига. В музеї латвійського і російського мистецтва відкрита 
республіканська художня виставка. На ній представлено понад 
400 творів живопису, скульптури і графіки.

На знімку: відвідувачі виставки біля дипломної роботи сту
дента Академії художеств Латвійської РСР Е. Кампарс „На 
площі піонерів".

Фото Є. Ясенова. Прескліше ТАРС.

дані книжкової палати УРСР. 
150-тисячнИ'МИ тиражами ви
пущені збірки памфлетів і фейле
тонів: «Люди без батьківщини», 
«У Римі дзвонять дзвони». У 
1953 році Держлітввдав УРСР 
випустив двотомник, куди ввій
шли памфлети, нариси, оповідан
ня і п’єси. Всього на Україні тво
ри письменника видавались 
більше ЗО раз. Загальний тираж 
їх становить більше 1 мільйона 
380 тисяч примірників.

(РАТАУ).

П’ять років тому, 24 жовтня 
1949 р., від рук підлих аген
тів Ватікану і міжнародного ім
періалізму — українських 'бур
жуазних націоналістів трагічно 
загинув видатний український 
письменник і публіцист Яро
слав Олександрович Галан.

До 'возз’єднання всіх україн
ських земель в єдиній Україн
ській Радянській державі Я. Га
лан жив спочатку їв -умовах ав- 
стро-угорської монархії, а потім 
панської Польщі. «Мінялись ви
віски і шлагбауми, замість одних 
мундирів з’являлись інші, але 
кайдани лишалися одні й ті ж», 
—згадував письменник про ті 
часи.

У період першої світової вій
ни сім’я Галаніїв 'евакуювалася 
в Ростов на Дону. Роки перебу
вання на російській землі, коли 
насувався 'Великий Жовтень, за
лишили незгладний слід у пам’я
ті вразливого -юнака.

Незабаром після повернення в 
Перемишль Я. Галан бере участь 
у революційному русі. Він від
дав свої молоді сили боротьбі про
ти польських іпоміщи'кіів і 'Капіта
лістів, за соціальне і національ
не визволення трудящих Захід
ної України, за возз’єднання ук
раїнських земель в єдиній Ук
раїнській Радянській державі.

Зброєю в руках Я. Галана бу
ло художнє слово письменника. 
Його оповідання, п’єси, статті 
були викривальними документа
ми проти польських панів і Ва
тікану, проти українських бур
жуазних націоналістів і уніат
ської церкви. Натхнення пись
менник черпав у великих ідеях 
марксизму-ленінізму, їв найбільш 

передовій у світі радянській лі
тературі, яка була для нього про
відною ніркою.

Починаючи з незабутніх верес
невих днів 1939 р., коли робіт

ники, трудящі селяни і передова 
інтелігенція Західної України 
назавжди визволились від нена
висного польсько - шляхетського 
ярма і приступили до будівниц
тва нового життя, по-новому, ще 
сильніше зазвучав голос письмен- 
ника-комуніста Я. Галана. Він 
івесь 'віддається творчій роботі, 
активній громадській і державній 
діяльності.

В роки Великої Вітчизняної 
війни Я. Галам працює на фрон
ті як військовий радіокомента
тор. У своїх полум’яних висту
пах він викривав брехню і нак
лепи фашистської пропаганди, 
злодіяння гітлерівських орд, зрад
ництво українських буржуазних 
націоналістів. В той же час він 
натхненно говорив про мужність 
і героїзм нашого народу, про ви

сокі моральні і політичні якості 
радянських людей.

іВ 1945 р. Я. Галан був при
сутній як спеціальний кореспон
дент газети «Радянська Украї
на» на Нюрнберзькому процесі 
над головними німецькими воєн
ними злочинцями. Матеріали його 
газетних звітів при процес стали 
складовою частиною написаних 
ним збірників «їх обличчя», «'Пе
ред лицем фактів».

Під враженням перебування 
їв Нюрнбергу письменник напи
сав видатний твір — п’єсу «Під 
золотим орлом».

'Особливе місце в творчості 
письменника займає тема ви
криття Ватікану. «Що таке 
унія», «З хрестом чи з ножем», 
«На службі їв сатани», «Я і па
па» та інші його' памфлети з 
цього циклу розкривають ре
акційну суть католицизму і уні
атської церкви.

Любов'ю і сердечною тепло
тою пройняті твори Я. Галана, 
присвячені життю і праці, відпо
чинкові і радощам 'радянської лю
дини. Розповідаючи про героїку 
мирних днів, письменник славив 
працю вільної людини, закликав 
зміцнювати дружбу народів СРСР. 
Він не раз підкреслював, що свя
щенним обов’язком для радян
ських людей є беззавітне служін
ня партії, Батьківщині, народові.

Радянський народ високо ці
нить творчість Я. Галана —іпись- 
меніника-комуніста, письменника- 
бійця. Його твори є гострою збро
єю проти імперіалістичної реак
ції і католицького мракобісся, за 
прогрес і мир в усьому світі.

А. МАТВЄЄВ.

О человек
С ліюбоиью я цроизіношу: Галан!
И ненаївисти гнеїв в пруди киїпит 

ібевімерньїй
К тебе, преїзірен’ньгй миром Ватинам, 
И к вам, полонки подпого Бендерьі. 
Удар из-ва утла. Топор и финсний нож— 
Ваше* божество! Для нас оіно н-е ново.

е-патриоте
Но разіве отим способом убьаиіь 
Простое облиічшельное слово?!
Ему судьба бессмортиія Діана,
Его не подстережешь в ненастье.
Он о жилет, как имя Галана,
И нас зовет к боїрьібе за мир и снасть».

М. САВЧЕНКО.

Квітнуть народні таланти
Тихий вечір опускається на зем

лю. Закінчується трудовий день. 
Громадяни нашого міста і району 
залишають цехи заводів і фабрик, 
приміщення установ і учбових за
кладів, поля колгоспів і радгос
пів — повертаються додому.

У кожного трудівника свої пла
ни, і кожний проводить свій від
починок по-різному. Але єднають 
їх творчі думки—принести якнай
більше користі своїй любимій 
Батьківщині. Бо це ж вона—вели
ка країна Рад—створила чудові 
умови для трудящих. Умови, в 
яких можна творчо працювати, 
весело і культурно відпочити, дос
татню кількість часу приділити 
своєму любимому заняттю. Для 
цього є все необхідне.

В нашій країні відкрито широкі 
простори для творчих шукань і 
розквіту народних талантів.

Лише за останні три роки на 
літературних сторінках газети 
«Сталінський прапор» надруковані 
іпоетичні, прозаїчні і драматичні 
твори 50 місцевих авторів.

Пишуть молоді і літні люди: 
робітники і колгоспники, вчителі і 

службовці, студенти й учні. Цей 
факт свідчить про великий куль
турний ріст нашого народу, про 
його тісні і прямі зв’язки з мис
тецтвом, літературою. Він гово
рить також про існування в нас 
великої кількості талановитих лю
дей, із числа яких виходять все 
нові й нові поети та письменники.

Дружба народів, боротьба за 
міцний мир у всьому світі, гор
дість за свою країну, яка волею 
Комуністичної партії перетворює
ться в квітучий край, боротьба за 
високу продуктивність праці—ось 
далеко неповний перелік тем, в 
розроблення яких вносять свій 
вклад і наші початківці.

Тимофій Семиволос у вірші 
«Ми мирні люди» оспівує великі 
перетворення в Радянському Со
юзі, що відбуваються під мудрим 
проводом Комуністичної партії.

Я—воїн праці, я служу народу, 
Все віддаю—і силу, і любов, 
Бо труд мій—подихи заводів, 
Рух поїздів і ріст новобудов,

—говорить у вірші «Я—воїн пра
ці» Петро Джувага.

«Радянська жінка»—так назва
ний один з віршів Оксани Мако- 
вецької з села Ворошиловки. В 
ньому розповідається про велику 
роль жінки в нашій країні. Ра
дянську жінку можна побачити 
скрізь: і в кабінеті директора за
воду чи фабрики, і на капітан
ському містку корабля, і за штур
валом комбайна, і за рулем авто
мобіля, і в кабіні літака. Скрізь, 
на всіх ділянках жінка натхнен
но трудиться.

О. Маковецька пише:
В полі, в школі і на морі, 
В шахті глибоко й вгорі 
Здобувають перемоги 
Наші сестри й матері.

Яскраво змальовує перетворен
ня, які сталися за роки Радянської 
влади в селі Войн'івці, Іван Шапо- 
вал у вірші «Войніївчанам».

Валентина Сергієнко з натхнен
ням пише, що «світ кремлівської 
зорі сяє гордо на землі» для 
того,

Щоб жили щасливо люди,
Щоб пісні дзвеніли всюди,
Щоб життя цвіло, як сад,

В трудовій країні Рад.
(«Країна Рад»),
Один з віршів («Повернення») 

В. Сергієнко присвячує історич
ній постанові вересневого Плену
му Центрального Комітету Кому
ністичної партії Радянського Со
юзу, в якій партія закликала спе
ціалістів повернутися на роботу в 
колгоспи і МТС. В ньому розпові
дається про Миколу й Омелька, 
які вирішили повернутись з міста 
працювати в рідне село.

Вони разом читали, і воля єдина 
З’явилася в їхніх гарячих серцях.
Успіхом у читачів користували

ся віірші В. Сергієнко «Лети, мій 
голуб», «Вечір у місті», «Слово 
матері», «Свято врожаю».

По лінії зростання йде творчість 
колишнього учня середньої школи 
№ 6 Олексія Онопи.

1954 рік є визначним в історії 
нашої Вітчизни. В цьому році 
весь радянський народ відзначав 
велике свято—300-іріччя возз’єд
нання України з Росією, яке пе
ретворилося у всенародне тор
жество дружби народів.

Цій темі присвятили багато 
творів наші початкуючі автори. 
Серед них заслуговують уваги 
вірші «Побратими» — О. Онопи, 
«Україно моя!» і «Русскому на-: 

роду»— М. Савчеика, «Від щиро
го серця»—В. Цюні та інші.

У вірші «Побратими» О. Онопа 
описує один бойовий епізод ча
сів Великої Вітчизняної війни.

В бою під Перекопом зустрі
лись два бійці: український хлібо
роб і уральський робітник. Пер
ший з них був поранений, його 
врятовує воїн з Уралу.

—Ні, ти не вмреш...
Зі мною разом
В бій підеш,
Забудеш свою рану.

Спільний бойовий шлях від 
Перекопа до Берліна зріднив двох 
бійців. Минули роки війни. Друзі 
розлучились.

Один на Уралі сталь виплавля, 
Другий на Вкраїні поля обробля.
І слава лунає по світу
Про подвиги їх трудові.
У вірші «Русскому народу» Ми

хайло Савченко підкреслює любов 
до старшого брата російського на
роду, до його культури.

Тьі славиться силой
своей исполинской,

Умом СВОИМ ЯСНЬІМ
и дружбой большой.

(Закінчення на 4 стор ).
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Листи в редакцію МІЖНАРОДНИЙ огляд
Котко „ремонтує..."

Щороку значні суми асигну
ються на ремонт і зберігання на
явного житлового фонду міста.

Понад рік я веду переписну з 
комунгоспом, щоб у будинку ГІ0 
Жовтневій вулиці № 38 провели 
ремонт груби, плити, бо вони 
стали зовсім непридатні. Один 
раз завітали в цей будинок заві
дуючий МІСБКЮОМУН'ГОСПОМ тов. 
Глушко та керуючий Жовтневим 
домоуправлінням т. Котко і 
стали докоряти мені, що замість 
того, щоб писати листи, самому 
взятись за ремонт стелі, дверей, 
електропроводки тощо. А потім 
змилувалися наді мною, 60-річ- 
ним стариком, і пообіцяли від

Співчувають і обіцяють
Скарги та неодноразові на

гадування керівникам Байдаків- 
ськото вуглерозрізу про припи
нення систематичного ламання 
решіток та воріт нд приймально
му бункері Байдаківської бри
кетної фабрики не дають ніяких 
результатів. Вже минуло більше 
семи місяців як електровозом 
поламали ворота, але до цього

Приміщення до зими не підготовлене
Пе всі приміщення автоколони 

№ 2 в селищі Димитрово підго
товлені до роботи взимку. Навіс, 
де проходить ремонт тракторів, 
наприклад, до цього часу не 
вкритий.

Не раз звертались ми до началь
ника автоколони т. Луцеика про 
необхідність ремонту даху тому,

СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУПІВ
„З редакційної пошти"

Під такою рубрикою в газеті 
«Сталінський прапор» від 10 
вересня ц. р. був надрукований 
лист, в якому зазначалося, що 
на складі міїськтопу відпускають 
брикет пополам з землею.

Директор міськтопу т. Пше
ничний повідомив редакцію, що 
матеріал газети був обговорений 
з робітниками, де було звернуто 
увагу на поліпшення обслужу
вання трудящих, а також на 
неприпустимість груїбостей, об
міру та обважування споживачів.

В газеті «Сталінський прапор» 
від 10 вересня ц. р. писалося

Квітнуть народні таланти
(Закінчення).

Недаром навеки
народ украинский

На гаре врагам 
породнился с тобой.

До творчих удач М. Савченка 
слід віднести і вірші «Агітатор», 
«Марія», «Вечірньою порою». Во
ни легко сприймаються, залиша
ють приємне враження.

Останнім часом на літератур
них сторінках почали друкуватись 
вірші працівника теїпло-електро- 
станції Павла Сумарокова. його 
поезія відрізняється спрямованістю 
і пісенно-ліричною формою.

У творі «Нам світять зорі кому
нізму» П. Сумароков пише:

Для нас нема тепер на світі 
Ні перепон, ані дистанцій, 
Бо й день продовжує ясніти 

ремонтувати плиту й зробити у 
вікні кватирку. Після цих обіця
нок минуло 2 місяці, але знову 
нічого не робиться. А в міськ
виконком домоуправління повідо
мило, що днями ремонт буде 
зроблений.

Недавно зустрів я Котка і пи
таю, коли все ж буде зроблено ре
монт. Він відповів, що ремонту 
робити не будемо. У нас бракує 
коштів, нема робочої сили. Прий
діть в житлоуправління, я ви
пишу вам цегли, перевезіть і ре
монтуйте самі.

г. починко.
м. Олександрія.

часу нічого не зроблено, щоб їх 
відремонтувати й винних в цьому 
притягти до відповідальності.

Про це добре знає заступник 
начальника Байдаківськото вуг
лерозрізу т. Хейфіц. Він співчу
ває нам, обіцяє навести поря
док, але далі пустих розмов 
справа не посувається.

І. МИХАЙЛОВ.

що вже осінь і працювати під 
відкритим небом неможливо. Але 
одержали від нього відповідь: 
«Зробимо, не турбуйтесь, що не 
один дощ буде».
Б. КОВАЛЬ, В. СЕРЕДА, С. ОВ-

ЧАРЕНКО—робітники автоколо

ни № 2.

про погану роботу та запізнен
ня на роботу завідуючої ларком 
при Користівському пункті «За- 
готзерно'» т. Заболотної. Голова 
правління райспоживспілки т. Те- 
рехов повідомляє, що матеріал 
газети обговорювався на зборах 
торговельних працівників ІІрото- 
попівськог'О споживчого това
риства.

Намічені конкретні заходи для 
поліпшення роботи ларка. За за
пізнення на роботу т. Заболотна 
попереджена.

В нічних вогнях електростанцій. 
В іншому вірші говориться: 
Краю мій! Любов свою, як мрію, 
Все життя я в серці пронесу. 
Ти народів світу—гордість 

і надія, 
Слава скрізь лунає про твою 

красу.
(«Мій край»).

Не позбавлена творчість наших 
літературних початківців і серйоз
них недоліків. В деяких віршах 
слабо розкриті теми, в частині з 
них мають місце недоробленості.

Нашим молодим літераторам 
слід пам’ятати мудрі вказівки 
О. М. Горького, В. В. Маяковсько- 
го, М. О. Некрасова, Л. М. Тол- 
стого та інших майстрів слона про

Німецький народ голосує 
за мир і єдність Німеччини

У Німецькій Демократичній Рес
публіці відбулися вибори до На
родної палати (парламент) і до 
оцружіних зборів депутатів. Жите
лі демократичного сектора. Берлі
на обрали народне представниц
тво Великого Берліна.

На виборах з єдиним списком 
кандидатів виступав Національний 
фронт демократичної Німеччини, 
який об’єднує соціалістичну єди
ну партію Німеччини і всі інші де
мократичні партії і організації Ні
мецької Демократичної Республі
ки. До цього списку були внесені 
імена представників усіх верств 
населення.

Програма, з якою Національ
ний фронт виступав на виборах і 
яка була викладена в його перед
виборній відозві, категорично від
кидає відродження воєнної маши
ни гітлерівського типу в Західній 
Німеччині і вимагає встановлення 
взаєморозуміння між німцями 
Сходу і Заходу як першої перед
умови для об’єднання Німеччини 
на мирній і демократичній основі. 
Передвиборна відозва Національ
ного фронту містить також вимогу 
відновити переговори чотирьох 
держав у німецькому питанні. 
Президент Німецької Демократич
ної Республіки Віільгельм Пік, 
виступаючи напередодні виборів, 
вказав, що «шляхом переговорів 
можуть бути розв’язані всі пи
тання про возз’єднання Німеччи
ни, включаючи питання про про
ведення вільних виборів в усій 
Німеччині».

Програма національного фрон-' 
ту передбачає також дальше

КАТАСТРОФА АНГЛІЙСЬКОГО 
ВІЙСЬКОВОГО ЛІТАКА

Як передає американське радіо, 
поблизу Касселя упав, загорівшись 
у повітрі, англійський реактивний 
винищувач, пілот загинув.

КАТАСТРОФА
НА БЕЛЬГІЙСЬКІЙ ШАХТІ
18 жовтня на шахті «Петріа» в 

провінції Ено стався обвал, в ре
зультаті якого вбито чотири шах
тарі. ________

ПОЖЕЖА В ПУСАНІ
Як офіціально повідомляється, 

18 жовтня вночі в Пусані (Півден
на Корея) спалахнула пожежа, в 
результаті якої знищений 481 бу
динок. ________

ПОВІДЬ В АНГЛІЇ
В результаті сильних дощів де

які райони Північно-Західної Ан
глії, Шотландії і Північної Ірлан
дії зазнали поводі. Місто Уайтон і 
Омах внаслідок поводі повністю 
відрізані від зовнішнього світу. 
Залізничне сполучення в районах, 
які зазнали поводі, порушене.

Нинішня повідь, як повідомляє 
агентство Рейтер, є найбільшою 
за останні роки.

досконалість поетичної мови.
Некрасов говорив:
Стих, как монету, чекань
Строго, отчетливо, честно.
Правилу слсдуй упорно:
Чтобьі словам бмло тесно,
Мислям — просторно.

Слід відзначити, що наші по
чатківці ще мало' уваги приділя-' 
ють таким важливим жанрам як 
нарис, оповідання, мало ще пока
зують передових людей промисло
вості і сільського господарства. 
Показати велич мирної творчої 
праці радянських людей—таке на
ше завдання. Створимо ж бойові 
твори, які б всебічно зображали 
наше квітуче життя, кликали 
вперед, до нових перемог в ім’я 
комунізму.

Владислав ЖУРАВСЬКИЙ. 

зміцнення І ПОСИ'ІСННЯ Німецької 
Д ем о кр а ти ч ної Р есп у блі ки —п ер - 
шої в історії Німеччини справді 
миролюбної держави.

Німецький народ справедливо 
назвав програму Національного 
фронту програмою миру і возз’єд
нання Німеччини. Підсумки вибо
рів свідчать про одностайну під
тримку всієї програми всіма нім
цями, які бажають мирного роз
витку і возз’єднання своєї країни. 
За єдиний список Національного 
фронту демократичної Німеччини 
віддали свої голоси 99,4 процента 
всіх громадян, що брали участь у 
голосуванні.

Результати голосування є яскра
вою демонстрацією єдності і згур
тованості населення Німецької 
Демократичної Республіки навко
ло свого уряду. Віддавши голоси 
'за кандидатів Національного 
франту, населення НДР тим са
мим проголосувало за політику 
зміцнення миру, за політику воз
з’єднання Німеччини на мирній і 
демократичній основі, за політику, 
спрямовану на дальше піднесення 
добробуту населення республіки, 
за загальнонімецьку угоду.

Страйковий рух в Англії
За останні місяці в Англії по

силився страйковий рух.
Більше місяця в Лондоні три

ває страйк 8 тисяч судноремонтни- 
ків, що протестують проти сваво
лі підприємців, які несправедливо 
звільнили з роботи групу електри
ків. В результаті цього страйку 
в Лондонському порту простою
ють понад 100 суден, що потребу
ють ремонту. Трудящі—суднаре- 
моитники інших портів Англії в 
знак солідарності з своїми това

Американський міномет
Провокації гомінданівських бандитів проти 

Китайської Народної Республіки інспірую
ться і підтримуються американськими агре
сорами. (З газет).

Мал. Бор. Єфімова.
З журналу „Новое время", № 39 за 1954 р.

ВОЄННЕ БУДІВНИЦТВО В ГРЕЦІЇ
Грецька газета «Атінаікі» пові

домила,' що в середині листопада 
цього року в Андравіді помне

♦

На „Кубок СРСР “ з футбола
Почесний приз завоювали динамівці Києва

20 жовтня в Москві на Цен
тральному стадіоні «Динамо» від
булось фінальне змагання на 
«Кубок СРСР» з футбола. Понад 
15 тисяч команд брало участь у 
цьому сезоні в боротьбі за почес
ний приз. Право виступати у фі
налі завоювали дві команди: «Ди

З 24 жовтня по 6 листопада 1954 року в 
м. Олександрії на центральному ринку провадиться

ПЕРЕДСВЯТКОВИЙ БАЗАР
Колгоспи і колгоспники Олександрійського і сусідніх райо

нів вивезуть для продажу сільськогосподарські продукти, овочі 
та фрукти.

Торговельні організації міста вивезуть для продажу у 
широкому асортименті промислові товари і товари широкого 
споживання.

Дирекція ринку.

ришами з Лондона відмовляють
ся провалити ремонт на цих суд
нах.

Широкого розмаху набрав 
страйк портових робітників Лон
дона, що почався 1 жовтня. Спо
чатку застрайкувало 2.700 докерів, 
які вимагали встановлення 48-го- 
динного робочого тижня. За 
двадцять днів до цього страйку 
приєдналося 48 тисяч докерів 
Лондона та інших англійських 
портів. Зараз в Англії страйкує 
більш як 51 тисяча портових ро
бітників Лондона, Ліверпуля, Бер- 
кенхеда, Гулля, Саутгемптона та 
інших міст. В англійських портах 
простоює понад 380 суден.

Англійська преса відмічає, що х 
нинішній виступ портових робіт- 
іників—найбільший в Англії за ос
танні 30 раків страйк трудящих 
цієї категорії.

Англійський уряд, стурбований 
розмахом страйку, обговорює, як 
повідомляє англійське агентство 
Рейтер, питання про введення 
військ у порти, якщо страйкарі 
не повернуться на роботу.

Незважаючи на залякування і ** 
спроби, буржуазної преси і право
го керівництва профспілки тран
спортних і некваліфікованих ро
бітників внести розкол в ряди 
страйкуючих, англійські портові 
робітники стійко продовжують бо
ротьбу за свої права. Англійська 
преса вважає, що найближчими 
днями страйк може охопити всіх 
портових робітників Англії (в кра
їні налічується 76 тисяч портових 
робітників). Солідарність з страй
куючими англійськими портовими 
робітниками висловили докери 
Швеції, Голландії, Бельгії і Пів
нічної Франції.

Г. ПОДКОПАЄВ.

ться будівництво великого вій- 
ськового аеродрому. Цей аеродром ■ 
будуватимуть американці.

намо» (Київ), «Спартак» (Єре
ван).

З рахунком 2 : 1 на користь 
киян закінчилася ця цікава зус
тріч. Кришталевий кубок вручено 
ком ан д і - перем ожниці.

Редактор В. МАЛЕНКО.
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Хай живе Комуністична партія
Радянського Союзу — велика вдох-
новляюча і керівна сила радянського
народу в боротьбі за побудову ко
мунізму!

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

СТАЛІНСЬКИЙ
ПРАПОР

ОРГАН ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО МІСЬККОМУ ТА РАЙКОМУ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ, МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД 

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
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ЗАКЛИКИ ЦК КПРС
до роковин Великої Жовтневої 

соціалістичної революції
1. Хай живуть 37 роковини Великої Жовт

невої соціалістичної революції!

2. Хай живе міжнародна солідарність тру
дящих усього світу!
аЧ,%. Братерський привіт усім народам, які бо

рються за мир, за демократію, за соціалізм!

4. Трудящі всіх країн! Мир буде збережений 
і зміцнений, якщо народи візьмуть справу збе
реження миру в свої руки і відстоюватимуть йо
го до кінця! Зміцнюйте єдність народів у бороть
бі за мир!

Хай живе міцний мир між народами!

5. Хай живе могутній рух прихильників ми
ру в усьому світі! Трудящі всіх країн, активно 
боріться проти загрози нової світової війни, за 
мирне співробітництво між народами!

6. Трудящі всіх країн! Боріться за заборону 
атомної, водневої та іншої зброї масового зни
щення, за загальне скорочення озброєнь!

7. Хай міцніє солідарність народів у бороть
бі проти відродження німецького мілітаризму, 
проти створення агресивних воєнних угрупо
вань!

За міцний мир і колективну безпеку для 
всіх європейських народів!

8. Братерський привіт трудящим країн на
родної демократії, які успішно борються за 
дальше піднесення народного господарства, за 
неухильне підвищення добробуту народів, за по
будову соціалістичного суспільства!

Хай живе і міцніє нерушима дружба і спів
робітництво народно-демократичних країн і Ра- 
дянського Союзу!

9. Братерський привіт великому китайському 
народові, який успішно бореться за піднесення 
народного господарства і культури, за індустрі
алізацію країни, за побудову основ соціалізму!

Хай живе і процвітає нерушима дружба і 
співробітництво радянського і китайського на
родів—могутній фактор миру в усьому світі!

10. Братерський привіт героїчному народові 
Корейської Народно-Демократичної Республіки, 
який бореться за відбудову народного господар
ства, за мир, за національне об'єднання Кореї 
на демократичних началах!

11. Братерський привіт героїчному народові 
Демократичної Республіки В'єтнам, який бо
реться за мир і демократію, за відбудову на
родного господарства своєї Батьківщини!

12. Привіт миролюбним силам Німеччини, 
які борються проти злочинних планів перетво
рення Західної Німеччини у вогнище третьої 
світової війни!

Хай живе Німецька Демократична Респуб
ліка—надійний оплот боротьби за створення 
єдиної, незалежної, демократичної і миролюб
ної Німеччини. Хай зростає і міцніє нерушима 
дружба між німецьким і радянським народами 
на благо зміцнення миру в Європі!

13. Хай шириться і міцніє дружба і співро
бітництво між народами Радянського Союзу і 
Індії на благо миру в усьому світі!

14. Братерський привіт народам колоніаль
них і залежних країн, які борються проти ім
періалістичного гніту, за свою свободу і націо
нальну незалежність!

15. Хай живе дружба народів Англії, Сполу
чених Штатів Америки і Радянського Союзу в 
їх боротьбі за дальше ослаблення міжнародної 
напруженості, за відвернення війни і забезпе
чення міцного миру в усьому світі!

16. Хай міцніє дружба і співробітництво між 
народами Радянського Союзу і народами Фран
ції й Італії в їх боротьбі за мир, проти відрод
ження німецького мілітаризму, за створення 
колективної безпеки в Європі!

17. Привіт японському народові, який муж
ньо бореться за національну незалежність, за 
демократичний розвиток своєї Батьківщини, 
проти відродження японського мілітаризму і 
перетворення Японії у воєнний плацдарм ім
періалістів на Далекому Сході!

18. Хай живе миролюбна зовнішня політика 
Радянського Союзу—непохитна політика збе
реження і зміцнення миру, політика боротьби 
проти підготовки і розв’язування нової війни, по. 
літика міжнародного співробітництва і розвитку 
ділових зв'язків з усіма країнами!

19. Воїни Радянської Армії і Флоту! Напо
легливо підвищуйте свої військові і політичні 
знання, вдосконалюйте свою бойову майстер
ність, оволодівайте новою технікою і озброєн
ням!

Хай живуть і міцніють овіяні славою перемог 
Радянські Збройні Сили, які стоять на варті ми
ру і безпеки нашої Батьківщини!

20. Трудящі Радянського Союзу! Ще тісні
ше згуртуємося навколо Комуністичної партії 
і Радянського уряду, мобілізуємо наші сили і 
творчу енергію на велику справу побудови ко
муністичного суспільства в нашій країні!

Хай живе нерушима єдність партії, уряду і 
народу!

21. Хай живе нерушимий союз робітничо
го класу і колгоспного селянства—непохитна 
основа радянського ладу!

22. Хай живе братерська дружба народів на
шої країни—джерело сили і могутності багато
національної соціалістичної держави!

23. Трудящі Радянського Союзу! Боріться за 
перетворення в життя політики Партії і Уряду, 
спрямованої на дальше піднесення радянської 
економіки, на підвищення матеріального і 
культурного добробуту народу, на зміцнення 
могутності і безпеки нашої Батьківщини!

24. Трудящі Радянського Союзу! Добивай
тесь нових успіхів у соціалістичному змаганні 
за дострокове виконання п'ятого п'ятирічного 
плану! Розгорнемо всенародний рух за високу 
продуктивність праці—основу дальшого підне
сення народного господарства і підвищення до
бробуту радянського народу!

25. Робітники і робітниці, інженери і техні
ки, майстри! Боріться за виконання плану ви
робництва всіх видів продукції! Виявляйте і ви
користовуйте нові резерви виробництва! Ширше 
впроваджуйте у виробництво досягнення науки, 
техніки і передового досвіду! Поліпшуйте якість, 
знижуйте собівартість продукції!

26. Робітники і робітниці, інженери і техні
ки вугільної промисловості! Добивайтесь вико
нання виробничих планів усіма шахтами, впро
ваджуйте циклічний метод організації вироб
ництва! Швидше будуйте нові шахти і розрізи, 
освоюйте їх проектні потужності! Більше ву
гілля народному господарству!

27. Робітники і робітниці, інженери і техні
ки нафтової промисловості! Боріться за збіль
шення видобутку і переробки нафти, ширше 
впроваджуйте швидкісні методи буріння сверд
ловин! Швидше освоюйте нові родовища нафти 
і будуйте нові заводи! Більше нафти і нафто, 
продуктів високої якості!

28. Радянські металурги! Поліпшуйте вико
ристання потужностей металургійних і гірничо
рудних підприємств, удосконалюйте технологію 
виробництва! Добивайтесь виконання планів по 
всій номенклатурі кожним підприємством! Да
мо країні більше чавуну, сталі, прокату, кольо
рових металів!

29. Робітники і робітниці, інженери і техні
ки електротехнічної і радіотехнічної промисло
вості! Всемірно збільшуйте виробництво устат
кування, приладів і апаратури високої якості! 
Випускайте більше товарів культурно-побутово
го призначення для населення!

30. Працівники електростанцій! Швидше 
вводьте в дію нові енергетичні потужності, шир
ше впроваджуйте передову техніку!

31. Робітники і робітниці, інженери і техні
ки підприємств машинобудування! Розширяйте 
виробництво нових машин, приладів і устатку
вання, підвищуйте їх якість! Наполегливо боріть
ся за збільшення випуску тракторів, автомобі
лів, комбайнів, сільськогосподарських машин і 
запасних частин!

32. Працівники хімічної промисловості! Бо
ріться за всемірне збільшення виробництва 
мінеральних добрив, високоякісних барвників 
та інших хімічних продуктів для народного 
господарства!

33. Робітники і робітниці, інженери і техні- 
ки-будівельники! Швидше будуйте нові підпри
ємства, радгоспи і машинно-тракторні станції, 
жилі будинки, школи, лікарні, дитячі і куль
тури! заклади! Знижуйте вартість, підвищуйте 
якість будівництва!

34. Робітники і робітниці, інженери і техні
ки промисловості будівельних матеріалів! Збіль
шуйте виробництво цементу, залізобетонних кон. 
струкцій, деталей, всіх виробів і матеріалів! 
Більше будівельних матеріалів високої якості 
для будов нашої Батьківщини!

(Закінчення на 2 стор).
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ЗАКЛИКИ ЦК КПРС 
до 37-х роковин Великої Жовтневої 

соціалістичної ре волю ції
(Закінчення).

35. Робітники і робітниці, інженери і техні
ки лісової, паперової і деревообробної промис
ловості! Збільшуйте лісозаготівлі і вироблення 
паперу! Підвищуйте продуктивність праці, пов
ністю використовуйте механізми! Дамо країні 
більше лісових матеріалів, паперу і меблів ви
сокої якості!

36. Працівники промисловості товарів ши
рокого споживання! Більше добротних і краси
вих тканин, нарядного одягу, міцного і гарного 
взуття й інших товарів високої якості! Розши
ряйте асортимент виготовлюваної продукції, 
економніше використовуйте сировину! Забезпе
чимо круте піднесення виробництва товарів ши
рокого споживання!

37. Працівники промисловості продовольчих 
товарів, м'ясних і молочних продуктів! Всемір
но розширяйте виробництво продовольчих то
варів, поліпшуйте їх якість! Більше цукру, жи
рів, м'ясних, молочних і інших продуктів для 
населення!

38. Працівники рибної промисловості! 
Збільшуйте улов риби, розвивайте рибництво, 
підвищуйте якість виготовлюваної продукції! 
Краще використовуйте промисловий флот і 
знаряддя лову!

39. Працівники сільського господарства! Бо
ріться за могутнє піднесення всіх галузей соціа
лістичного сільського господарства! Дамо кра
їні більше зерна, молока, м'яса, вовни, бавов
ни, льону, цукрових буряків, картоплі, овочів та 
інших сільськогосподарських продуктів!

40. Колгоспники і колгоспниці! Підвищуй
те продуктивність праці і зміцнюйте трудову 
дисципліну! Вивчайте і широко впроваджуйте 
досягнення науки і передового досвіду! Забез
печимо дальше зміцнення громадського госпо
дарства колгоспів, зростання колгоспних дохо
дів і підвищення добробуту колгоспників!

41. Працівники сільського господарства! До
бивайтесь високих врожаїв усіх культур! Безу
станно боріться за розвиток і зміцнення зерно
вого господарства! Розгортайте соціалістичне 
змагання за дальше освоєння цілинних і пере
логових земель, за високі врожаї в 1955 році! 
Дамо країні додатково сотні мільйонів пудів 
зерна!

42. Працівники колгоспів, радгоспів і ма
шинно-тракторних станцій! Всемірно розвивайте 
громадське тваринництво, добивайтеся збіль
шення поголів'я худоби і підвищення її продук
тивності! Забезпечимо добру зимівлю худоби! 
Дамо країні більше продуктів тваринництва!

43. Колгоспники і колгоспниці, працівники 
МТС і радгоспів! Розширяйте виробництво 
технічних культур, овочів і картоплі! Добивай
тесь підвищення врожайності цих культур, 
впроваджуйте у виробництво механізацію і пе
редову агротехніку!

44. Працівники машинно-тракторних стан
цій! Боріться за всемірне підвищення врожай
ності всіх сільськогосподарських культур, за 
зростання громадського поголів'я худоби і під
вищення її продуктивності! Забезпечимо своє
часний ремонт тракторів, комбайнів та інших 
машин!

45. Працівники радгоспів! Підвищуйте вро
жайність полів і продуктивність тваринництва! 
Поліпшуйте організацію виробництва і викорис
тання техніки, добивайтеся зниження собівар. 
тості продукції! Перетворимо всі радгоспи в 
зразкові високотоварні господарства!

46. Працівники місцевої промисловості і 
промислової кооперації! Збільшуйте виробниц
тво товарів народного споживання, господар
ського інвентаря 1 будівельних матеріалів! Під
вищуйте якість і знижуйте собівартість виро
бів, краще використовуйте місцеву сировину! 
Розширяйте сітку підприємств побутового об
служування населення, поліпшуйте їх роботу!

47. Працівники державної і кооперативної 
торгівлі! Всемірно розгортайте радянську тор
гівлю в місті і селі, добивайтесь задоволення 
потреб трудящих в необхідних товарах! Боріть
ся за підвищення культури радянської торгівлі! 
Поліпшуйте організацію заготівель і закупок 
сільськогосподарських продуктів і сировини!

48. Працівники залізничного транспорту! 
Боріться за збільшення перевозок вантажів і 
поліпшення обслужування пасажирів! Добивай
тесь повного використання вантажопідйомності 
вагонів, підвищення швидкості поїздів, приско
рення обороту вагонів і локомотивів! Забезпе
чимо чітку і безперебійну роботу залізниць в 
зимових умовах!

49. Працівники морського і річкового флоту! 
Боріться за виконання плану перевозок ванта
жів! Сміливіше впроваджуйте передові методи 
експлуатації флоту і портів! Забезпечимо зраз
кову підготовку флоту до навігації 1955 року!

50. Працівники автомобільного транспорту і 
шосейних шляхів! Збільшуйте перевозки ван
тажів, поліпшуйте обслужування пасажирів! 
Краще використовуйте автомобільний тран
спорт, утримуйте шосейні шляхи в зразковому 
порядку! Розширяйте будівництво нових шля
хів!

51. Працівники зв'язку! Безустанно розви
вайте і вдосконалюйте засоби зв'язку! Доби
вайтесь бездоганної роботи пошти, телеграфу, 
телефону, радіо! Поліпшуйте обслужування на
селення!

52. Працівники радянських установ! Вдоско
налюйте роботу державного апарату, викорі
нюйте бюрократизм і тяганину! Боріться за 
зміцнення державної дисципліни і строге до
держання соціалістичної законності! Чуйно 
ставтесь до запитів і потреб трудящих! Доб'є
мося здешевлення державного апарату і поси
лення його зв'язку з масами!

53. Працівники науково-дослідних і вищих 
учбових закладів! Рухайте вперед радянську 
науку і техніку! Сміливіше розгортайте кри
тику хиб у науковій роботі! Підвищуйте роль 
радянської науки в розвитку народного госпо
дарства і забезпеченні технічного прогресу на
шої країни! Поліпшуйте підготовку спеціаліс
тів!

54. Працівники літератури і мистецтва! Бо
ріться за дальший розвиток радянської літера
тури і мистецтва! Підвищуйте ідейний і худож
ній рівень своєї творчості! Створюйте твори, 
гідні нашого великого народу!

55. Працівники народної освіти! Підвищуй
те якість навчання і виховання в школі! Вихо
вуйте дітей в дусі любові і відданості Радян
ській Батьківщині, дружби між народами! Го- 
туйте культурних, освічених і працьовитих гро
мадян соціалістичного суспільства, активних 
будівників комунізму!

56. Медичні працівники! Поліпшуйте і ро**ам- 
вайте охорону народного здоров’я, підвищуйте 
культуру в роботі лікувальних і санітарних за
кладів! Впроваджуйте в практику досягнення 
медичної науки!

57. Радянські профспілки! Ширше розгор
тайте соціалістичне змагання за підвищення 
продуктивності праці, за виконання і перевіц»«в» 
нання народногосподарських планів! Поширю
йте досвід новаторів виробництва! Безустанно 
дбайте про дальше підвищення матеріального 
добробуту і культурного рівня робітників і 
службовців!

Хай живуть радянські профспілки—школа 
комунізму!

58. Радянські жінки! Добивайтесь нових ус
піхів в усіх галузях народного господарства, 
науки і культури, в благородній справі вихо
вання дітей на благо і щастя радянського на
роду!

Хай живуть радянські жінки—активні будів
ники комунізму!

59. Хай живе Всесоюзна Ленінська Комуніс
тична Спілка Молоді—передовий загін моло
дих будівників комунізму, організатор радян
ської молоді, активний помічник і резерв Кому
ністичної партії!

60. Юнаки і дівчата, наша славна радянська 
молодь! Беріть активнішу участь в господар
ському і культурному будівництві, в усьому 
громадсько- політичному житті країни! Наполег
ливо вивчайте досягнення передової науки і 
техніки, оволодівайте знаннями промислового і 
сільськогосподарського виробництва! Будьте 
стійкими і сміливими в боротьбі за перемогу 
великої справи комунізму в нашій країні!

61. Піонери і школярі! Вперто і наполегливо 
оволодівайте знаннями! Будьте працьовитими і 
дисциплінованими, добивайтесь успіхів у нав
чанні!

62. Комуністи і комсомольці! Будьте в пер- ЙЙ 
ших рядах борців за дальший розквіт нашої 
соціалістичної промисловості, за круте підне
сення сільського господарства, за неухильне 
зростання добробуту радянського народу, за 
побудову комунізму в СРСР!

63. Хай живе великий Союз Радянських Со
ціалістичних Республік—твердиня дружби і 
слави народів нашої країни, незламний оплот 
миру в усьому світі!

64. Хай живе великий радянський народ— 
будівник комунізму!.

65. Хай живе Комуністична партія Радян
ського Союзу—велика вдохновляюча і керівна 
сила радянського народу в боротьбі за побудову 
комунізму!

66. Під прапором Маркса — Енгельса — 
Леніна—Сталіна, під керівництвом Комуністич
ної партії — вперед, до перемоги комунізму!

Центральний Комітет Комуністичної партії
Радянського Союзу
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Верховній Раді Таджицької РСР 
Раді Міністрів Таджицької РСР 

Центральному Комітетові 
Комуністичної партії Таджикистану

Президія Верховної Ради Союзу Радянських Соціа
лістичних Республік, Рада Міністрів Союзу РСР 1 Цент
ральний Комітет Комуністичної партії Радянського Союзу 
палко вітають 1 поздоровляють робітників, колгоспників, 
інтелігенцію, всіх трудящих Радянського Таджикистану 
із славним ювілеєм—двадцятип'ятиріччям утворення Тад
жицької Радянської Соціалістичної Республіки.

Велика Жовтнева соціалістична революція назавжди 
визволила таджицький народ від феодально-байської 1 
капіталістичної експлуатації і від національно-колоніаль
ного гніту царського самодержавства, відкрила трудящим 

Таджикистану широкі простори для будівництва вільного, 
радісного життя.

В результаті здійснення мудрої ленінсько-сталінської 
національної політики Комуністичної партії трудящі тад
жики з допомогою всіх братніх народів СРСР здобули 
свою державність, перетворили в минулому відсталу в 
господарському і культурному відношенні окраїну ко
лишньої царської Імперії у вільну 1 квітучу, Індустрі- 

“Ьярно-колгоспну соціалістичну республіку.
За роки радянської влади виріс і змужнів робітничий 

клас Таджикистану, який добився в союзі з трудящим 
селянством великих успіхів у соціалістичному будів
ництві.

Трудящі Радянського Таджикистану створили багато
галузеву промисловість. Замість дрібних кустарно-реміс
ничих майстерень в республіці збудовані великі під
приємства гірничорудної, кам'яновугільної, металооброб
ної, бавовноочисної, текстильної, харчової промисловості, 
створена енергетична база.

Перемога колгоспного, ладу забезпечила швидкі 
темпи розвитку сільського господарства республіки, яке 
оснащене найновішою сільськогосподарською технікою 1 
має широку сітку сучасних іригаційних споруд. Трудів
ники сільського господарства активно борються за нове 
круте піднесення всіх галузей колгоспного 1 радгоспного 
виробництва і насамперед провідної галузі економіки Тад
жикистану—бавовництва. За останнє п'ятиріччя в респуб
ліці набагато зросли посівні площі бавовнику, а валовий 
збір бавовни-сирцю збільшився майже в два рази. На всю 
країну прославилися своєю блискучою майстерністю тад
жицькі бавовнярі.

Неухильно зростає і процвітає національна формою, 
соціалістична змістом культура таджицького народу. Ко
лишній темний і відсталий край—Таджикистан нині є 
республікою передової радянської культури. У Таджиць
кій РСР створена широка сітка шкіл, середніх спеціаль
них 1 вищих учбових закладів, працюють Державний 
університет, Академія наук, театри, сотні клубів, бібліо
тек, хат-читалень і будинків культури. В республіці виріс 
багатотисячний загін радянської таджицької інтелігенції 
—Інженерів, техніків, агрономів, учителів, лікарів, діячів 
науки і культури.

Радянська влада повністю розкріпачила раніше при
гноблених 1 безправних жінок-таджичок, які нині нарівні 
з чоловіками беруть активну участь в усіх галузях ко
муністичного будівництва.
* Президія Верховної Ради СРСР, Рада Міністрів 
Союзу РСР 1 Центральний Комітет Комуністичної партії 
Радянського Союзу бажають трудящим Радянського Тад
жикистану успіхів у боротьбі за дальше процвітання гос
подарства 1 культури республіки 1 висловлюють тверду 
впевненість у тому, що вони в дружній сім'ї всіх народів 
<РСР внесуть новий вклад у велику справу боротьби за 
торжество комунізму в нашій країні.

Верховної Рада Міністрів 
СРСР Союзу РСР

Автоматика на вугільних шахтах

Викорінити адміністрування в партійній роботі
На звітно-виборних зборах парторганізації Олександрійської МТС

На вугільних підприємствах 
України близько трьох тисяч гір
ничих комбайнів, врубових ма
шин, конвейєрних ліній, лебідок 
та інших агрегатів переведено на 
дистанційне управління.

На гірничих виробках в шах
тах комбінатів «Сталінвугілля» 
і «Ворошиловградвугілля» вже 
налічується понад 250 автома
тичних насосних станцій, які 
працюють без машиністів. На 
ряді підприємств переведені на

Центральний Комітет 
Комуністичної партії

автоматичне управління головні 
водовідливи з двигунами великої 
потужності і вентилятори голов
ного провітрювання.

У виробництво впроваджують
ся нові електричні затовкувані 
ватонеток, перекидачі, автомати 
для вантаження і зважування ву
гілля в залізничних вагонах.

До вінця року намічено пере
вести на автоматичне управлін
ня ще десятки компресорних ус
тановок та інших механізмів.

Багато змін сталося за мину
лий рік в Олександрійській 
МТС. Після історичного вересне
вого Пленуму ЦК КПРС про 
дальше піднесення сільського 
господарства на роботу в машин
но-тракторну станцію прийшло 
багато, спеціалістів—агрономів, 
зоотехніків, механізаторів. Вони 
енергійно взялись за вирішення 
поставлених перед ними завдань.

Виросла і організаційно зміц
ніла первинна партійна органі
зація. Вона поповнилась 13 ко
муністами, іцо прийшли з під
приємств і установ. За цей же 
час в члени і кандидати КПРС 
прийнято 4 кращих виробнич
ників.

Партійна організація та її бю
ро здійснювали керівництво всі
єю виробничою діяльністю МТС. 
На партійних зборах і засідан
нях бюро обговорювались важли
ві питання господарського і пар
тійного життя, намічались кон
кретні заходи по усуненню недо
ліків, які мали місце в роботі 
станції. За звітний період відбу
лося 20 партійних зборів і 9 
засідань бюро, на яких обговоре
на 72 питання.

Дещо зроблено в справі поліп
шення масово-політичної роботи. 
Створено лекторій з секціями 
рільництва, тваринництва, меха
нізації і загально - політичною. 
Краще організовано роботу агіта
торів, регулярно виходила стінна 
газета.

Організаторська робота пар
тійної організації позначилась 
на господарській діяльності МТС. 
За минулий рік в частині колгос
пів при безпосередній допомозі 
механізаторів збудовані теплиці, 
споруджені зрошувальні системи, 
механізовано трудомісткі роботи 
на фермах. Широко були впровад
жені такі прогресивні методи, як 
вирощування розсади овочів в 
землеперегнійних горщечках, 
квадратно-гніздова сівба куку
рудзи, соняшника та деяких ін
ших просапних культур тощо. 
Все це дало непогані результати. 
Навіть за несприятливих погод- 
них умов окремі, колгоспи ви
ростили порівняно непогані вро
жаї сільськогосподарських куль
тур, добились дальшого розвит
ку громадського тваринництва.

Однак зроблено ще мало.

По-господарському використовувати автотранспорт колгоспів
Там, де по-господарському ви

користовується автотранспорт, 
колгоспи мають чималі доходи. 
На жаль, не так робиться в прото- 
попівській артілі ім. Леніна. Тут 
занадто захоплюються автомаши
нами і зовсім знецінюють живе 
тягло.

Треба, наприклад, привезти з 
поля двох-трьох колгоспників і 
керівники артілі, не задумуючись, 
посилають за ними чотиритом
ну автомашину, добре знаючи, 
іцо там є підводи. Треба перевез
ти вантаж у 100—200 кілогра
мів за 10—15 кілометрів—(ганя
ють автомашину. Таким чином, 
живе тягло—'коні, воли для на
шої артілі стали нерентабельні.

Ось кілька фактів. Для тото, 
щоб перевезти вагончик з курми

Великим недоліком є те, ІЦ0 
колгоспи, обслужувані МТС, зни
зили продуктивність худоби. Так, 
надій молока на фуражну коро
ву менший минулорічного майже 
на 200 літрів, а загальний вихід 
молочної продукції на кожні 100 
гектарів орної землі, лук і пасо
вищ знизився на 7 центнерів.

'Всі ці та інші факти знайшли 
своє відображення в звітній до
повіді секретаря партбюро МТС 
т. Горбенка який днями звітував 
перед комуністами.

Немало критичних зауважень 
закинув доповідач в адрес окре
мих комуністів, зупинявся на 
своїх недоліках.

Це активізувало збори, спряму
вало їх на розгортання сміливої 
принципової критики і самокри
тики.

'Комуніст т. Дробот у своєму 
виступі зупинився на роботі 
профспілкової організації. Він 
розповів, зокрема, про те, що в 
зв’язку з переходом механізато
рів на постійну роботу, в МТС 
значно збільшилось число робіт
ників. Але парторганізація мало 
приділяла уваги роботі проф
спілкової організації, не допомо
гла місцевкому створити у всіх 
бригадах профгрупи. Тому не див
но, що і понині багато штатних 
робітників МТС не охоплені 
профспілковим членством.

Про підбір кадрів механіків 
розповів член КПРС т. Нечипо- 
ренко. В МТС за штатами повин
но бути 5 дільничних механіків. 
Є всього 3. З цих причин ряд 
тракторних бригад залишається 
без технічного контролю і керів
ництва. Як наслідок, в МТС ве
ликі простої машин з технічних 
неполадок, а звідси відставання 
з виконанням важливих сіль
ськогосподарських робіт.

Роботі з спеціалістами сіль
ського господарства присвятила 
свій виступ комуніст т. Невми
вана.

—Партійна організація і дирек
ція МТС,—говорила вона,—|ма- 
ло приділяли уваги роботі з спе
ціалістами, не займались органі
зацією їх праці. Щоб виїхати в 
колгосп, агрономи апарату МТС 
витрачають багато часу, чекаю
чи попутної машини, або йдуть 
пішки за 15—<20 кілометрів.

Але цс мало цікавило партор- 
ганізацію і дирекцію. Замість ді

на віддаль 200—'300 метрів, за 
8 кілометрів посилається авто
машина, хоч рядом працюють 
воли.

7 жовтня бригадир другої 
рільничої бригади т. Кравцов в 
нетверезому стані направив за 
картоплею автомашину. А кар
топлі було накопано всього 170 
кілограмів. Коли шофер вказав 
бригадиру на нерентабельність 
таких перевезень, Кравцов на
правив його на вивезення цукро
вих буряків. Там, мовляв, виста
чить навантажити кузов. На
справді ж буряків було лише 800 
кілограмів.

За ці два рейси чотиритон- 
на машина пройшла 40 кіломет
рів, а перевезла... 970 кілогра
мів вантажу. 

йової допомоги вони звели все до 
доган і лайок. Це, безумовно, 
не сприяє поліпшенню роботи.

'Окремі спеціалісти вносять цін
ні раціоналізаторські пропозиції, 
але від них у нас відмахуються, 
не підтримують. Так, агроном 
т. Пастух, з’ясувавши причини 
псування картоплі в канатах, 
порекомендував новий метод її 
зберігання. Але його пропозицію 
не підтримали ні дирекція, ні 
партбюро.

Змістовним був виступ зоотех
ніка т. Рубль. Він вказував, зо
крема, на адміністрування секре
таря партбюро т. Горбенка. Не 
тільки в поточній роботі секре
тар намагався підміняти директо
ра, але навіть партійні збори 
нерідко перетворювались на ви
робничі наради.

Ось факт. Минулі партійні збо
ри обговорювали питання про хід 
підготовки до зимівлі худоби. За
мість того, щоб зобов’язати ке
рівників МТС виправити недолі
ки, які викривались, збори прий
няли рішення, яким закріплю
ються спеціалісти відповідальни
ми за перероблення грубих кор
мів у колгоспах.

Гострим був виступ члена 
КПРС т. Ільченка

—іВ порівнянні з іншими наша 
МТС працювала погано,—ігово- 
рить він.—В чому причина? 
Справа в тому, що ми працюємо 
понстаринці, повільно перебудо
вуємось відповідно до нових зав
дань.

Незадовільна робота з спеціаліс
тами, відсутність належної вихов
ної роботи, адміністрування при
звели до того, що 15 спеціалістів 
за рік покинули МТС.

Тон. Ільченко зупиняється на 
фактах гастролювання окремих 
керівників МТС, розповідає про 
процвітання штурмівщини, неза
довільне керівництво соціалістич
ним змаганням та інше.

На серйозні недоліки в роботі 
секретаря партбюро вказували 
також комуністи тт. Димура, Ті- 
тенський, Саталкін та інші. Вони 
вимагали докорінно поліпшити 
всю • організаційно-партійну і 
'партійно-політичну роботу, покін
чити з фактами адміністрування 
в партійній роботі.

В. ЛЕОНТЬЄВ.

14 жовтня секретар парторга
нізації т. Тищенко направив на 
машині трьох колгоспниць пра
цювати в поле, а слідом 10 чо
ловік їхали підводою. Подібних 
випадків багато.

І це робиться в той час, копи 
в полі псується близько 300 
тонн кормових кабаків. Залиша
ються на корені понад 20 тонн 
капусти, бо правління не спро
можеться перевезти її з поля.

Все це результат невмілого, 
безгосподарського використання 
автотранспорту, недооцінка жи
вого тягла. В цьому необхідно 
якнайшвидше навести порядок.

К. ТРОФИМОВИЧ, 
голова ревізійної комісії кол
госпу.
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Московська команда „Дина
мо"—чемпіон Радянського Со
юзу з футбола 1954 року. Злі
ва направо—В. Ільїн, Б. Куз- 
нецов, А. Мамедов, А. Водя- 
гін, В. Рижкін, В. Шабров, 
А. Родіонов, Є. Байков, 
С. Сальніков, Л. Яінин, 
К. Крижевський.

Фото Л. Дорепського. 
Прескліше РАТАУ.

★

В країнах народної демократії
На честь Великого Жовтня

Трудящі Угорської Народної 
Республіки готуються гідно зу
стріти 37 роковини Великої 
Жовтневої Соціалістичної рево
люції. Колективи підприємств 
легкої і харчової промисловості 
випускають товари широкого 
спливання понад план. Трудя
щі Сомбатхейської взуттєвої

фабрики зобов'язалися на честь 7 
листопада дати додатково до пла
ну 4.400 пар взуття. Робітники 
й інженерно-технічні працівники 
Сонопського цукрового заводу зо
бов'язалися за сезон цукроварін
ня переробити понад план 220 
вагонів цукрових буряків.

Розширення сітки бібліотек у Польщі

Більше уваги школам 
робітничої молоді

Партія і Радянський уряд на
дають великого значення загаль
ноосвітньому навчанню без від
риву від виробництва. З кожним 
роком сітка вечірніх шкіл робіт
ничої молоді - розширяється. 
Збільшується число учнів, по
ліпшується якість 'навчання.

В нашому місті за 1951 — 
1953 роки відкрито і працює чо
тири середніх школи робітничої 
молоді, в яких навчається 675 
чоловік.

«...Одною з умов нормальної ді
яльності шкіл робітничої молоді 
є їх матеріальне забезпечення. 
Відповідальність за забезпечення 
шкіл робітничої молоді примі
щеннями, устаткуванням, опа
ленням покладено на керівників 
тих промислових міністерств і 
підприємств, робітники яких нав
чаються в цих школах»—так го
вориться в передовій статті газе
ти «Правда» від 9 жовтня 1954 
року.

Однак в цій важливій справі в 
школах нашого міста є серйозні 
недоліки, які заважають дальшо
му розвитку освіти молоді без 
відриву від виробництва.

Окремі керівники підприємств 
вугільної промисловості майже 
не приділяють уваги учням 
шкіл, не створюють умов у нав
чанні і роботі. Так, начальник 
Байдаківського вуглерозрізу т. Фі- 
лоненко не знак, яка успішність 
та відвідування вечірньої школи 
молодими робітниками вуглероз
різу. Не створено тут умов для 
-----------------------------------------------------:-----------------------------------------------------------------0-----

29 жовтня—сесія міської Ради депутатів трудящих
29 жовтня об 11 годині ранку відбудеться сесія міської Ради 

депутатів трудящих.
Сесія відбудеться в залі засідань.

Виконком міськради.

нормального навчання, а тому й 
не дивно, що учень 10 класу 
т. Полторака, який працює стар
шим інженером планового відді
лу вуглерозрізу, систематично за
пізнюється, а часто зовсім не від
відує уроків.

Директор рудоремонтното за
воду т. Муконін до цього часу не 
спромігся молодих робітників, 
які навчаються у вечірній школі, 
перевести на роботу в першу змі
ну. Директор теплової електро
станції т. Шевченко всіх учнів 
вечірньої школи перевів працюва
ти позмінно, внаслідок чого змін
ний інженер, учень 9 класу 
т. Маля рейко, за 33 робочих дні 
пропустив 68 уроків. Ці факти 
свідчать про несерйозне ставлен
ня деяких господарників до шкіл 
робітничої молоді.

Керівники підприємств не 
тільки повинні знати, але й зо
бов’язані створити всі умови для 
нормального навчання молоді у 
вечірніх школах, подбати про 
забезпечення їх приміщеннями, 
устаткуванням, наочним при
ладдям, цікавитись як навчаю
ться молоді робітники. ■

Обов'язок партійних, радян
ських, господарських та громад
ських організацій усунути не
доліки і створити всі умови для 
підвищення загальноосвітнього 
рівня молоді в вечірніх школах.

В. ВАСИЛЬКОВ, 
інструктор міськкому КП 
України.

ЗВЕДЕННЯ

В столиці Радянської
України

ДРУЖНІ ЗВ’ЯЗКИ
Державна публічна бібліотека 

Академії наук УРСР тримає по
стійний зв'язок з науковими за
кладами 36 країн світу. В цьому 
році бібліотека одержала від них 
більше п'яти тисяч книг і жур
налів.

Майже щодня прибувають сюди 
періодичні видання. З Польщі 
бібліотека одержує -16 назв газет 
і журналів, з Чехословаччини— 
51, з Франції—82, з Англії—167 
та інше.

ЛИСТ З ПЕКІНА
Директор Пекінського ботаніч

ного саду Юй Де-цун надіслав на 
адресу Академії наук Української 
РСР лист, в якому пише, що 
одержав близько 150 зразків на
сіння кормових, декоративних та 
інших рослин, надісланих кия
нами.

Юй Де-цун дякує в листі за 
братерську допомогу і повідом
ляє, що живці кращих сортів ки
тайських хризантем для Ботаніч
ного! саду Академії наук Україн
ської РСР будуть найближчим 
часом вислані в Київ.

ХУДОЖНІ РЕСТАВРАЦІЙНІ 
МАЙСТЕРНІ

16 років тому створені в Києві 
науково-дослідні реставраційні 
майстерні. До трьох тисяч картин 
і скульптурних робіт з 18 худож
ніх музеїв України реставровано 
тут. Серед них багато чудових 
творів російського та українського 
образотворчого мистецтва, які те
пер експонуються в Київських му
зеях: «Шторм на Волзі» І. Рєпіна, 
«Повноліття» 1. Шишкіна, «Ярма
рок» В. Маковського та інші.

(РАТАУ).

Тепер у Польщі налічується 
понад 4. 500 великих бібліотек в 
той час, як в довоєнний період 
їх було трохи більше 1.000. Крім 
того, на промислових підприєм
ствах, у селах, землеробських ви
робничих кооперативах, держав

Застосування в Румунії методу Т. С. Мальцева
Новий метод обробітку грунту, 

розроблений радянським колгосп
ним ученим Т. С. Мальцевим, 
знайшов широкий відгук серед 
учених, спеціалістів і працівни
ків сільського господарства Ру
мунії.

Розвиток спорту в селах Болгарії
Минуло два роки з дня органі

зації в Болгарії добровільного 
сільського спортивного товарис
тва «Урожай». За цей строк то
вариство «Урожай» об’єднало в 
своїх рядах близько 300 тисяч 
трудящих селян.

Нові вугільні шахти в Польщі
В Польщі широко розгорнулось 

будівництво нових -вугільних 
шахт. Деякі з них уже в цьо
му році стануть до' ладу.

Тепер народна Польща видобу

Про продовження чинності обов'язкового рішення 
виконкому міськради № 688/9 від 9 жовтня 1953 р. 
про додержання громадського порядку на території 

міста Олександрії та робітничих селищ 
Октябрсьне та Димитрово

Рішення № 613 виконкому Олександрійської міськ
ради депутатів трудящих від 8 жовтня 1954 року.

Виконком міськради депутатів трудящих рішає:
Продовжити чинність обов’язкового рішення виконкому міськ

ради № 688/9 від 9 жовтня 1953 р. про додержання громадського по
рядку на території міста Олександрії та робітничих селищ Ок^ 
тябрське та Димитрово до його скасування.

Голова виконкому міськради 
депутатів трудящих

Секретар виконкому міськради 
депутатів трудящих

В. ХАРИТОНОВ.

О. МАЛООК.

них сільських господарствах і ма
шинно-тракторних станціях від
крито понад 33 тисячі бібліотеч^ 
них пунктів. На заводах, фабри
ках і на будовах створена ши
рока сітка профспілкових біб
ліотек.

Цієї осені за методом радян
ського новатора будуть обробле
ні дослідні ділянки в ряді держ- 
госпі’в Бухарестської, Ясської, 
Арадської та інших областей, а 
також ділянки на дослідних сіль- 
с ько госп о даре ьких станціях.

В цьому році в сільських осін
ніх спартакіадах взяли участь 
понад 400 тисяч фізкультурни
ків. У змаганнях з легкої атлети
ки брали участь понад 150 ти
сяч сільських фізкультурників.

ває майже в два з половиною ра- 
за більше кам’яного вугілля, ніж 
у 1938 році. (ТАРС).

Редактор В. МАЛЕНКО.

раПіїлапкомісіІ про хід збирання цукрових буряків, збирання овочів, оранки па зяб, 
закладки силосу станом на 25 жовтня 1954 року

(в процентах до плану)

колгоспи

їм. Володимира Ульянова 
ім. Сталіна (Бандурівка) 
ім. Рози Люксембург 
ім. 18 партконференції 
«Прапор комунізму" 
ім. Будьонного 
ім. Леніна (місто) 
ім. Калініна
ім. Сталіна (Ворошиловка) 
ім. Ворошилова
ім. 12-річчя Жовтня 
ім. 19 з'їзду КПРС 
«Шлях до комунізму'
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КОЛГОСПИ

ім. Енгельса
ім. Жданова
ім. Молотова
ім. Леніна (Протопопівка) 
„Заповіт Леніна'
ім. 18 з’їзду ВКП(б)
ім. Хрущова
ім. Карла Маркса 
«Комунар*
По Користівській МТС
По Олександрійській МТС
По району
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33 83 91 33,6
— 94 90 24
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81 95 100 49,6
81 94 93,3 44,4
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На Олександрійському лісоторговельному складі
Є В ПРОДАЖУ для колгоспів і насе-

- ■ лення такі матеріали:

дрова твердої породи (у великій кількості), 
дранка, кілки для винограду, березові дрюч
ки, штахет, дошки березові, колісні ступки, 
ліжка-розкладушки, обробні дошки, карнизи 
віконні, шифоньєрки, рами різних розмірів, 

шпальний горбиль.

Загублені лікарські листи, видані на ім'я Полтавця Н. Г. 
№ 022021, Резніченка Л. А. № 096132, Щербини Н. Г. № 022012, 
Абдужабарова О. 1. № 022028, Матвієнка Т. М. № 022059, вважати 
недійсними.

В народний суд м. Олександрії 2 дільниці надійшла заява про 
визнання безвісті відсутнього громадянина Булітко Павла Антоновича 
померлим.

БК 08307.

Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 62.
Олександрійська міська друкарня Кіровоградського обласного управління культури, м. Олександрія, вул. Шевченка, 71. Зам № 2145. Т. 5000
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Звітно-виборні збори 
в комсомольських організаціях

У первинних КОМСОМОЛЬСЬКИХ 

організаціях колгоспів і МТС ра
йону проходять звітно-виборні 
збори. Вони демонструють зрос
лу активність сільської .молоді, її 
наполегливе прагнення боротись 
за нові успіхи соціалістичного 
сільського .господарства.

ЬОпоїм :иА1ЇЛйОІ
Трудящі нашої Батьків

щини .1 'ВСЬОГО сівбту із вели
чезним натхненням .зустріли 
Заклики Центрального Комі- 
^гу .Комуністичної партії до 
37-х роковин .Великого. Жовт
ня. Ці Заклики яскраво ийдо- 
бражають величні завоюван
ня соціалістичної деіріжаии 1 
кличуть радянський народ до 
нових юлаївник подвигів у бо- 

■^гьбі за повне торжество ко
мунізму, іза мир в усьому 
світі.

Тісно згуртовані навколо 
рідної Комунісітинцої партії, 
радянські люди вбачають 
Свій найперший патріотич
ний обов’язок їв 'Самовідданій, 
натхненній праці на благо 
любимої ВІТЧИЗНИ, ІВ ІМ’Я 
дальшого розквіту її еконо
мічної .могутності. Робітники, 
колгоспники і трудова іінтепі- 
геїнція, пройняті гарячим ба
жанням зустріти всенародне 
свято достойними виробничи
ми подарунками, .множать 
свої трудові зусилля, приво
дять їв дію нові і нові резер
ви збільшення виробництва 
продукції промисловості і 
сільського господарства.

Разом 'з усім радянським 
народом на жовтневії 'Закли
ни палко відігукніулись тру
дящі нашого міста і району.

—Робітники і робітниці, 
Інженери і техніки вугільної 
промисловості! Добивайтесь 
виконання виробничих планів 
усіма шахтами, впроваджуй
те циклічний метод організа
ції виробництва! Швидше бу
дуйте нові шахти і розрізи, 
освоюйте їх проектні потуж
ності! Більше вугілля народ
ному господарству!

іВугільники Олександрії 
вдрвідаїють на цей ПОЛУМ'Я
НІЄ. ‘ііНЛИК 'Комуністичної 
парти збільшенням видобут
ку палива. Колектив Байда- 
Ніївеьїкоіго (розрізу (ДОСТРОКОВО 
ізашршив десятимісячний ви- 
ірооЦ-кдай план 1 івоке їдав кра
їні тисячі тонн .вугілля в ра
хунок листопада. Нарощують 
темпи гірники ішажти № 2-3, 
бриікетгаики Байдакіївської і 
Семеїнііївсьікої фабрик.

На всіх підприємствах іву- 
ігіл-ьіної промисловості аз ці 
дніі відбулися робітничі .збо
ри, на яких прийняті підви
щені соціалістичні зобов’я
зання. Справа честі козиного 
вугільника день у день вно
сити свій повноцінний вклад 
у івиконаїния зобов'язань, ви
сокопродуктивно використо
вувати техніку, безперервно 
збіл ьшувати виробництво ву
гілля і брикету для задово
лення зростаючих потреб на
родного господарства і насе
лення.

Радянська держава ' асиг
нує величезні кошти на спо-

ному рівні, бо звітна доповідь бу
ла несамокритичною.

В комсомольських організаціях 
колгоспів ім. Леніна (місто), 
ім. Леніна (Протопоиівка) робота 
секретарів за звітний період виз
нана незадовільною.

В період звітів і виборів зріс 
вий ентузіазм серед комсо-
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ріудження нових вугільник 
підприємств, житлових бу
динків, 'ШКІЛ, іклубів; їдалень 
та інших соціально-культур
них і побутових закладів. 
іПідкрііплюючи ділом перед
жовтневі соціалістичні зо
бов’язання . будівельники 
Димитровського тресту мо
жуть і повинні відмінно впо
ратись з будівельною про
грамою 1954 року, вчасно 
здати їв експлуатацію всі за
плановані об’єкти.

і Колгоспники , механізато
ри і спеціалісти сільського 
господарства нашого району 
доклаии немало сил для то
го, щоб виростити і своєчас
но зібрати урожай всіх сіль
ськогосподарських культур, 
забезпечити дальший розви
ток громадського тварин
ництва. Передові колгоспи 
їм. 18 партконференції, 
ім. Сталіна (с. Банду.ровка), 
ім. Володимира Ульянова та 
Інші успішно завершують 
всі осінні польові роботи. 
Механізатори Користівської 
МТС, 'закладаючи міцний 
фундамент майбутнього уро
жаю, виконали план піднят
тя зябу.

Алеї попереду ще багато 
роботи. Першочергове ІІ НСІВ'ІД- 
.клаїдне завдання полягає в 
тому, щоб у всіх без винят
ку колгоспах ів найближчі 
дні закінчити копання й ви
везення цукрових буряків, 
зібрати овочевії культури, 
підготувати ізяб під увесь 
ярий клин, забезпечити ситу 
і теплу зимівлю для громад
ської худоби.

—Колгоспники і колгосп
ниці! Підвищуйте продуктив
ність праці і зміцнюйте тру
дову дисципліну! Вивчайте і 
широко впроваджуйте досяг
нення науки і передового дос
віду! Забезпечимо дальше
зміцненпя громадського гос
подарства колгоспів, зростан
ня колгоспних доходів і під
вищення добробуту колгосп
ників!

Наша Батьківщина зустрі
чає 37 роковини Великої 
Жовтневої соціалістичної ре
волюції їв повному розквіті 
своїх силі. На полум’яні За
клини ЦК КПРС радянські 
люди одностайно відповіда
ють високою трудовою актив
ністю, всенародним змаган
ням за нові успіхи в комуніс
тичному будівництві..

—Хай живе великий ра
дянський народ — будівник 
комунізму!

—Хай живе Комуністична 
партія Радянського Союзу— 
велика вдохновляюча і керів. 
на сила радянського народу 
в боротьбі за побудову кому
нізму!

СІ
ік видання ХХУІ-Й
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Трудящі Радянського Союзу! Боріться 
за перетворення в життя політики Партії 
і Уряду, спрямованої на дальше підне
сення радянської економіки, на підви
щення матеріального і культурного доб
робуту народу, на зміцнення могутності 
і безпеки нашої Батьківщини!

тіл Ціна 15 коп.
га*~— ■--------
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гретіи З 13Д
27 жовтня в Сесійному залі 

Верховної Ради Української РСР 
відкрився третій респуб.тіка'н- 
ський з'їзд письменників Ук
раїни.

За дорученням правління Спіл
ки радянських письменників Ук
раїни з’їзд відкривав 0. Є. Кор
нійчук. Свої перші слова від іме
ні третього з’їзду івін звертав до 
рідної Комуністичної партії, яка 
загартувала і окрилила україн
ську радянську літературу, виве
ла її на піирокий, світлий шлях, 
озброїла всеперемагаючими ідея
ми .марюсиз'му-лені нізму.

Після обрання керівних орга
нів з’їзд одностайно затверджує 
такий порядок денний:

1. Доповідь—(«Стан і завдання 
української радянської літера

Ювілейна сесія Верховної Ради Таджицької РСР
23 жовтня в Сталінабаді від

булася ювілейна сесія .Верховної 
Ради Таджицької РСР, при
свячена 25-річчю утворення рес
публіки.

•З доповіддю «Про 25-річчя 
Таджицької Радянської Соціаліс
тичної Республіки» виступив то
лова Ради Міністрів Таджицької 
РСР Д. Расулов.

На сесії з промовою виступив 
заступник Голови Ради Міністрів 
СРСР 0. М. Косигін. Тов. Коси

Тисячі воїнів Радянської Ар
мії, які звільняються в запас, 
виявили бажання .поїхати на ро
боту в райони освоєння цілинних 
і .перелогових земель. Серед них 
—'демобілізовані воїни гвардій
ської Кантемирівської дивізії. Ве
лика трупа звільнених у запас 
солдатів і сержантів цієї прослав
леної військової частини братиме 
участь у створенні нового рад

Колгоспи і радгоспи Казах
ської РСР достроково виконали 
державний план хлібозаготівель. 
.Здано державі з урожаю цього 
року 231 мільйон'п/Дів зерна, що 
значно перевищує кількість 'за
готовленого в республіці хліба в 
будь-якому '3 попередніх років.

X л і б — д е рж ав і
Значно збільшили здачу хліба 
державі колгоспи і радгоспи, які 
освоювали в цьому році цілинні 
і перелогові землі. Здача хліба 
державі по вручених рахунках за 
роботи МТС і по державних за
купівлях триває.

(Із Закликів ЦК КПРС до 37-х роковин 
Великої Жовтневої соціалістичної революції).

письменників Радянської України
тури». Співдоповіді — «Україн
ська радянська драматургія і 
кінодраматургія », «Українська 
радянська література для дітей».

2. Звіт про роботу ревізійної 
комісії Спілки радянських пись
менників України.

3. Вибори керівних органів 
Спілки радянських письменників 
України.

4. Вибори делегатів на Другий 
Всесоюзний з'їзд письменників.

В першому питанні порядку 
денного на з’їзді з доповіддю вис
тупив голова правління Спілки 
радянських письменників Укра
їни М. П. Бажай.

У своїй доповіді тав. Бажай 
відзначив успіхи, досягнуті за ос
танні роки письменниками Укра

гін оголосив текст привітання 
Президії Верховної Ради СРСР, 
Ради Міністрів СРСР, Централь
ного Комітету КПРС Верховній 
Раді Таджицької РСР, Раді Мі
ністрів і Центральному Комітето
ві Комуністичної партії Таджи
кистану.

Присутні зустріли привітання 
бурхливою овацією.

З величезним піднесенням 
учасники сесії прийняли віталь
ний лист Верховній Раді Союзу

Кантемирівці їдуть на цілинні землі
госпу в *І кал енському районі,
Ко к чста не ь к ої об л асті.

25 жовтня в Будинку офіцерів 
дивізії відбувся урочистий вечір, 
організований на честь від'їжд
жаючих патріотів.

іЗ коротким напутнім словом 
до від'їжджаючих звернувся ко
мандир дивізії. Він заявив, що 
дивізія бере піефство над радгос
пом «Кантемировец» і зобов'я
зується укомплектувати його 
кваліфікованими робітниками з 

їни. Піддав критичному аналізові 
їх творчість. За 6 років, що ми
нули з часу другого з’їзду, укра
їнські письменники створили по
над 150 романів і повістей, ви
пустили близько 200 збірок -опо
відань і художніх нарисів, .350 
книг віршів, близько 60 драма
тичних творів, видали ряд 
книг для дітей та юнацтва. Бага
то творів українських иисьмен- 
ників-іпоетів, прозаїків і драма
тургів відзначені Сталінськими 
преміями.

Б роботі з’їзду беруть участь 
члени Президії і Секретарі ЦК 
Комуністичної партії України.

З’їзд письменників України 
продовжує свою роботу.

(РАТАУ).

РСР, Раді Міністрів СРСР, Цен
тральному Комітетові Комуністич
ної партії Радянського Союзу.

Палко зустріли учасники сесії 
виступи керівників делегацій 
братніх союзних республік .

З привітанням на сесії висту
пив президент Товариства англо- 
радянської дружби доктор Х'ю- 
летт Джонсон.

(ТАРС).

числа воїнів, які звільняються у 
запас.

Від імені майбутніх механіза
торів радгоспу «Кантемировец» 
виступив молодший сержант Мак
симов. іВін запевнив, що канте
мирівці віддадуть усі сили і 'знан
ня справі освоєння цілинних і 
перелогових земель і підвищенню 
врожайності 'соціалістичних полів.

(ТАРС).

Достроково виконали держав
ний план 'заготівель і закупок 
хліба 'також колгоспи і радгоспи 
Красноярського краю. Порівняно 
з 1953 роком здано хліба біль
ше на 21,3 мільйона пудів.

(ТАРС).

Кіровоград. (Зліва). Новий будинок на вулиці Карла Маркса. Ворошиловськ. (Ворошилов- 
градська область). Кінотеатр „Металург". Прескліше РАТАУ.
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Новими виробничими у 
на Жовтневі Закл.

У відповідь на
'З величезним піднесенням 

зустріли трудящі України Закли
ки ЦК КПРС до 37 роковин Ве
ликого Жовтня. На заводах, фаб
риках, будовах, у колгоспах, 
МТС і радгоспах проходить обго
ворення Закликів, беруться нові 
соціалістичні зобов’язання.

'З величезним піднесенням пра
цюють гірники шахти «Перемога» 
рудника ім. Дзержинського, Кри
ворізького басейну. 25 жовтня 
вони кожну п’яту тонну руди 
видобували понад план. Буриль
ник т. Токінов шахти «Централь
на» рудника ім. Кагановича зо
бов’язався щодня давати 2 
норми.

Колектив Київського заводу 
«Ленінська кузня» у відповідь на 
Заклики ЦК КПРС взяв на себе 
підвищене зобов’язання—достро
ково відвантажити на здавальні 
бази перші два морських риболо
вецьких траулери, з випереджен
ням графіка, вдати в експлуата
цію кілька буксирних і розбір
них барж.

У відповідь на 'Заклики колек
тив Запорізького паровозоремонт
ного заводу достроково виконав 
десятимісячне завдання і зобов’я-

Ворошиловград. Колектив паровозобудівного заводу 
імені Жовтневої революції по підсумках роботи за другий квар
тал у Всесоюзному соціалістичному змаганні зайняв перше місце 
і завоював перехідний Червоний прапор Ради Міністрів СРСР. 
Зараз паровозобудівники приступили до серійного виготовлення 
потужних товарних локомотивів марки „ЛВ“. До кінця року ко
лектив заводу випустить десятки таких паровозів.

На знімку: в паровозозбиральному цеху. Прескліше ТАРС.

За міцний мир і колективну безпеку 
для всіх європейських народів

23 жовтня Радянський уряд 
надіслав ноту урядам Франції, 
Англії і СІИА. Значення цієї но
ти і наявних у ній пропозицій 
винятково велике в сучасній 
міжнародні й обстановці.

Вся радянська нота пройнята 
глибоким прагненням Радянсько
го Союзу сприяти всіма силами 
зміцненню миру і безпеки в Єв
ропі. Це завдання може бути 
розв’язане тільки спільними зу
силлями європейських держав. 
Керуючись цією єдино правиль
ною настановою, Радянський 
уряд з метою сприяння розв’я
занню проблеми безпеки в Євро
пі вніс свій проект «Загально
європейського Договору про 'ко
лективну безпеку в Європі», ви
словивши одночасно готовність

Заклики партії
зався в жовтні відремонтувати 
понад план три локомотиви. На 
рахунку цього підприємства 12 
паровозів, відремонтованих з по
чатку року понад план.

Новий приплив творчих сил і 
енергії викликали вдохновляючі 
слова Закликів у харківських 
тракторобудівників. Достроково 
виконавши програму 10 місяців 
за всіма техніко-економічними 
показниками, вони вже видали на 
мільйон карбованців надпланової 
продукції.

45 передових 'підприємств про
мисловості Львова завершили річ
ний план по випуску валової і 
товарної продукції. Робітники за
воду «Метал» достроково завер
шили відправку зерноочисних ма
шин новим радгоспам Казахстану. 
Понад завдання відвантажено 
200 віялок-сортувалок.

Механізатори Кагарлицької 
МТС Київської області викона
ли річний план тракторних робіт 
на 105 процентів і зекономили 
понад 40 тонн пального. До 1 
листопада вони зобов’язалися зо
рати чорні пари, закінчити зби
рання кукурудзи.

(РАТАУ).

розгляну ти й інші пропозиції в 
цьому питанні.

В радянському проекті пропо
нується створити в Європі таку 
систему колективної безпеки, яка 
гарантувала б збереження миру 
шляхом об’єднання зусиль усіх 
заінтересованих європейських 
держав, незалежно від їх сус
пільного і державного ладу. В 
основу радянського проекту 'За
гальноєвропейського Договору 
покладений принцип колектив
них дій його учасників проти 
загрози і збройного нападу на 
будь-яку державу, що бере 
участь у Договорі, а також прин
цип співробітництва в економіч
ній галузі. Це значить, що вся
ка спроба агресії з боку будь- 
якої держави негайно викликала

Прагнення '•
- 1 е вате-
бурЯКОВОДІВнина

Бойові Заклики ЦК КПР* , і 
37 роковин Великої Жовтневої 
соціалістичної революції викли
кали нову хвилю соціалістично
го змагання серед буряководів 
бандурівської артілі ім. Сталіна.

Успішно закінчивши збирання, 
вони докладають всіх сил, щоб в 
найближчі дні перевезти буряки 
на державні приймальні пункти.

День і ніч з плантації па Корис- 
тіївський бурякопункт курсують 
машини. Ними щодоби привозять 
сотні центнерів коренів. З почат
ку конки буряководи артілі зда
ли державі близько 6.000 центне
рів сировини.

Добре працює па перевезенні 
буряків шофер автоколони Олек
сандрійської бурякобази т. Фе- 
сенко. Він значно перевиконує 
завдання. Зворотними рейсами 
буряководи артілі завезли для по
треб громадського тваринництва 
80 тонн свіжого жому.

Ф. сапожников,
Користівського буряко-рахівник 

пункту.

ЦК

Змагаються 
механізатори

У відповідь на Заклики 
КПРС механізатори Користівської 
МТС все ширше розгортають со
ціалістичне змагання. Набагато 
'раніше, ніж торік, вони викона
ли доведений план оранки зябу.

В ці дні серед механізаторів 
широко розгорнулося змагання за 
своєчасне підняття чорних парів. 
Перед ведуть тракторні бригади 
тт. Лановчука і Устенка, які вже 
наполовину реалізували зав
дання.

Успішно ведуть оранку чорних 
парів механізатори тракторної 
бригади т. Харченка та інших.

г. логвин,
диспетчер Користівської МТС.

б застосування колективних санк
цій проти агресора.

Тим самим радянський проект 
Загальноєвропейського Догово
ру містить у собі реальні гаран
тії безпеки Франції і Польщі, 
Англії і Радянського Союзу, всіх 
великих і малих держав Європи. 
В той же час він створює най
сприятливіші умови для віднов
лення національної єдності Ні
меччини, для вільного, мирного 
розвитку німецької держави.

Висловлюючи свої заперечен
ня проти радянського проекту, 
три західні держави, як відомо, 
не внесли досі будь-яких своїх 
пропозицій по гарантуванню ко
лективної безпеки в Європі. В 
той же час. вони продовжують 
створювати замкнені воєнні угру

(булась 
міської 
Ллопо- 

ретар
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®та“Твсі,кого вуглерозрізу За
клики Центрального 'Комітету Ко
муністичної партії Радянського 
Союзу до 37 роковин Великого 
Жовтня.

•Під час бесіди машиніст екска
ватора т. Гориславець сказав:

—(Рідна партія закликає ву
гільників давати більше палива 
народному господарству. Пусти
мо в дію внутрішні резерви, по
ліпшимо використання техніки, 
підвищимо продуктивність праці.

Я систематично виконую норму 
на 140—150 процентів. У відпо
відь на Заклики рідної партії даю 
слово ще вище піднести свій ви
робіток.

Будувати швидко і дешево

т.

Під час бесіди, присвяченої 
Закликам ЦК КПРС, бригадир ас
фальтувальників т. Бурдаков 
сказав:

—Партія закликає нас доби
ватись нових успіхів у соціаліс
тичному змаганні за дострокове 
виконання п’ятого п’ятирічного 
плану, швидше будувати нові 
підприємства, радгоспи і машин
но-тракторні станції, житлові 
будинки, школи й інші культур
но -по б уто в'і з а клади.

У відповідь на Заклики Ко
муністичної партії наша бригада 
'зобов’язалась виконувати завдан
ня на 250 процентів.

Збільшимо випуск продукції
Колектив підприємства з честю 

здійснює соціалістичні зобов’я
зання, взяті у переджовтневому 
змаганні. Нами достроково вико
пано десятимісячний виробничий 
ні лан.

В перших рядах учасників зма
гання ідуть електронамоїтувальни- 
ки Володимир Безруков, Микита 
Держирук, Григорій Грицай. Во
ни вже виконали сво-ї річні норми.

Під час бесіди, присвяченої 

повання, втягуючи в них Західну 
Німеччину.

Спрямовані на досягнення ці
єї мети угоди, підписані на сепа
ратній нараді західних держав У 
Парижі, не тільки не сприяють 
ослабленню міжнародної напру
женості, але, навпаки, ведуть до. 
загострення міжнародної обста
новки.

Тепер склалось таке стано
вище:

або чотири держави, які не
суть особливу відповідальність за 
розв’язання німецької проблеми, 
зроблять усе, щоб приступити до 
розгляду і розв’язати найбільш 
невідкладне питання—(питання 
про відновлення ЄДНОСТІ Німеч
чини, в чому так заінтересова
ний німецький народ, і, разом з 
тим, усі миролюбні народи Єв
ропи;

або, якщо справа дійде до від
новлення німецького мілітаризму 
і втягнений Західної Німеччини в 
агресивні воєнні угруповання, то 

процснтів денного завдання.
По півтори норми виробляють 

екскаваторники Яків Єременко, 
Федір Іванник, Григорій Попичен- 
ко, машиніст електровоза Іван 
Скалозуб і багато інших.

Добре працюють зміни гірни
чих майстрів Микити Лемешка і 
Михайла Окуневій. Вони щодня 
відвантажують понад завдання по 
кілька сот тонн вугілля.

'Колектив розрізу домігся знач
ної виробничої перемоги. ^Ві'ІІ 
достроково завершив дест і Мі
сячний план видобутку вугілля.

п. носовськии, 
голова шахткому Байдаківсько- 
го вуглерозрізу.

Підвищене соціалістичне зо
бов’язання взяла на себе також 
бригада малярів т. Сільвапюка і 
багатьох інших.

Серед будівельників шириться 
змагання за виконання взятих 
■зобов’язань. Колектив добиває
ться того, щоб дати вугільникам 
понад річний план 600 квадрат
них метрів житлової площі, зда
ти в експлуатацію два дитячих 
садки, ясла, магазин. Вирішено 
за рахунок економії матеріалів 
зберегти 150 тисяч карбованців.

І. ГЕНДЕЛЬ, 
управ- 
тресту.

працівник будівельного 
ління Димитровського

Комітету'Закликам Центрального
КПРС, слюсар Іван Спиридонов 
сказав:

—Ми, робітники, на Заклики 
Комуністичної партії відповімо 
збільшенням випуску продукції, 
зниженням її собівартості, даль
шим підвищенням продуктивності 
праці.

О. ТРОЦЕВСЬКИЙ, 
працівник заводу «ЧервониО^ц- 
варник».

німецька нація надовго лишить
ся розірваною на частини, а з 
боку ремілітаризованої Загної 
Німеччини буде створена пряма 
загроза мирові в Європі.

Факти говорять про те, що аме
риканські правлячі кола, які об
рали останній варіант, доклада
ють всіх зусиль до того, щоб по
глибити і 'закріпити небезпечний 
розкол Німеччини. На лондон
ських і щойно закінчених па
ризьких сепаратних переговорах 
були прийняті рішення, які в ко
рені суперечать інтересам під
тримання миру і посилюють за
грозу нової війни в Європі. В ра
зі здійснення цих рішень Захід
на Німеччина, озброєна і вклю
чена в агресивне Північно-атлан
тичне угруповання, вже не змо
же розглядатись як миролюбна 
держава, що вробить неможливим 
на довгий строк відновлення єд
ності Німеччини.

В цих умовах не можна від
кладати розв'язання завдання
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Звітно-виборні збори 
в комсомольських організаціях

У первинних КОМСОМОЛЬСЬКИХ 
організаціях колгоспів і МТС ра
йону проходять звітно-виборні 
збори. Вони демонструють зрос
лу активність сільської молоді, її 
наполегливе прагнення боротись 
■за нові успіхи соціалістичного 
сільського господарства.

На високому рівні пройшли 
ІЗВІТНО-ВиборН'І збори в комсомоль
ській організації бандурівського 
колгоспу ім. Сталіна. На них 
викрито серйозні недоліки в ро

боті комітету ЛКОМУ і його сек
ретаря т. Вакала. Комсомольці 

•піддали різкій критиці комітет 
комсомолу за занедбаність куль
турно-масової роботи серед моло
ді сіл Бандурівки і Морозівки. 
Завідуючий бандур і вським сіль
ським клубом член ВЛКОМ т. Пла- 

^Чотний самоусунувся від роботи 
і тому гуртки художньої само
діяльності при клубі не працю
ють, не влаштовуються вечори 
молоді, не організовується читан
ня доповідей і лекцій.

Викривши недоліки, комсо
мольці намітили заходи до по
кращення роботи і обрали до 
складу комітету комсомолу най
більш досвідчених і активних то
варишів.

На звітно-виборних зборах 
комсомольських організацій Олек
сандрійської і Користівської 
МТС також виявлено ряд серйоз
них недоліків у роботі комітетів 
комсомолу і їх секретарів 
тт. Невмиваної і Губи.

Комітети комсомолу МТС не 
розгорнули серед молодих механі
заторів соціалістичного •змагання 
за одержання високого врожаю в 
наступному році. Вони мало ці
кавляться життям молоді. Члени 
комітету рідкі тості в комсомоль
ських гуртках, які організовані 
в більшості тракторних бригад 
обох МТС.

Занедбаність виховної роботи 
серед молодих механізаторів приз
вела до випадків пияцтва, ху
ліганства і аморальних вчинків 
о кр єн и х ком сом о л ьц і в.

Внаслідок такого безвідпові
дального ставлення до дорученої 
справи з боку секретаря комсо
мольської організації Користів
ської МТС т. Губи звітно-вибор- 

|''иі комсомольські збори тут прой- 
на низькому ідейно-політич

ному рівні, бо звітна доповідь бу
ла несамокритичною.

В комсомольських організаціях 
колгоспів ім. Леніна (місто), 
ім. Леніна (Протопопівка) робота 
секретарів за звітний період виз
нана незадовільною.

В період звітів і виборів зріс 
трудовий ентузіазм серед комсо
мольців і молоді. Багато їх ста
ли на трудову вахту на честь 37 
роковин Великого Жовтня.

Так, комсомолець Григорій Тре
тяк з Користівської МТС, який 
•працює трактористом в бригаді 
№ 5, щоденно перевиконує ви
робничі завдання і добивається 
економії пального.

Комсомольська група, яку ор
ганізовано на фермі колгоспу 
ім. Жданова (групорг Марія За- 
чоса), взяла активну участь у 
підготовці тваринницьких ферм 
до зими. Силами молоді тут доб
ре впорядковані корівники.

Комсомольці беруть активну 
участь в поліпшенні роботи сіль
ських і колгоспних клубів. Сила
ми комсомольців і молоді артілі 
ім. Сталіна (Ворошиловка) від
ремонтовано колгоспний клуб. Те
пер працівникам села є де куль
турно провести своє дозвілля.

Але в роботі комсомольських 
організацій району ще є багато 
недоліків. В цьому значна вина 
як РК ЯКОМУ, так і партійних 
організацій.

Окремі секретарі первинних 
партійних організацій ще не по
дають належної допомоги комсо
мольським організаціям. Дехто з 
них не вважає за потрібне навіть 
побувати на комсомольських збо
рах. Де має місце, зокрема, в кол
госпах ім. Калініна та ім. 19 з’їз
ду КПРС (секретарі партортані- 
зацій тт. іРуденко і Бєлова).

Звіти і вибори в комсомоль
ських організаціях необхідно про
вести під знаком дальшого згур
тування комсомольців і молоді 
навколо Комуністичної партії, 
мобілізації їх на виконання зав
дань, поставлених ЦК КПРС і 
Радянським урядом в справі даль
шого піднесення сільського гос
подарства, поліпшення всієї ідео
логічної та організаційної ро
боти комсомольських організацій.

С. КОБИЛЯНСЬКИЙ, 
секретар райкому ЛКСМУ.

Із досвіду учасників Всесоюзної сільськогосподарської виставки

989 центнерів молока на кожні сто гектарів 
орної землі, лук і пасовищ

•На одному із стендів Всесо
юзної сільськогосподарської вис
тавки демонструються успіхи 
тваринників нашого колгоспу. Ар
тіль має 274 голови великої ро
гатої худоби. На кожні сто гекта
рів орної іземлі, лук і пасовищ 
припадає 57 полів великої рогатої 
худоби, в тому числі 34 корови. 
На цю ж площу ми одержуємо 
989 центнерів молока.

•Основою цих успіхів є госпо
дарське використання кормових 
угідь. Ось уже кілька років в 'ар
тілі практикується загінна сис
тема випасання із застосуванням 
•зеленого конвейєра.

Пасовище розбите на сім клі
ток. Розмір кожної клітки 6—'7 
гектарів. Крім того, клітки роз
биті на ізагони-випаси. Пастухи 
бережуть і уміло використову
ють велену масу кормів. Згодову
ють траву тваринам по черзі: 
один день худобу пасуть на од
ному, другий день на іншому 
затоні. При такій системі твари
ни не бродять по всій ділянці і 
не витоптують траву. Стравив
ши її на одній клітці, худобу пе
реганяють на наступну. Коли ху
доба пасеться на останніх кліт
ках, на перших знову відростає 
трава. Таким чином, тварини 
завжди мають можливість поїда
ти молоду, соковиту траву.

(Ми підрахували, що загінне 
випасання порівняно із звичай
ним підвищує продуктивність 
дійного стада на 10—15 про
центів.

Поряд з підніжним кормом 
кожна корова додатково одержує 
по 20—(25 кілограмів зеленої ма-

★
Вінницька область. По 160 

центнерів картоплі на кожному 
гектарі виростили колгоспники 
артілі імені Петровського, Він
ницького району. 900 тонн кар
топлі колгоспники залишили для 
потреб тваринництва і на насіння.

На знімку: закладка картоплі в 
кагати на зимове зберігання в 
колгоспі ім. Петровського.

Фото Ю. Копита.
Прескліше РАТАУ.

*

I. ЛЕСІН, 
голова колгоспу ,,Маяк“, 

Луховіцького району, 
Московської області

си і 2—3 кілограми концентра
тів. (На вигонах у нас завжди 
є сі'ль-лиаунець та інша мінераль
на підгодівля. За встановленим 
розпорядком дня тварини вдос
таль одержують свіжу воду і 
відпочинок. 1 не випадково, 
кожна корова в середньому що
дня дає по 12—ІЗ літрів мо
лока.

Не тільки в літній, але і в ви- . 
новий період артіль має високі 
удої молока. Для цното колгосп
ники багато дбають про створен
ня міцної кормової бази. Трави у 
нас збираються, як правило, в 
період їх цвітіння. Тому сіно у 
нас завжди високої якості. Ранні 
строки збирання трав дають мож
ливість знімати з лук другі укоси.

Ми щороку навесні очищаємо 
луки від сміття і залишків від 
стогів, підживлюємо трави мі
неральними добривами і гноївкою. 
В результаті артіль одержує ви
сокі врожаї трав, заготовляє не 
менш як но 20 центнерів грубих 
кормів на кожну голову великої 
рогатої (худоби.

Члени артілі багато приділя
ють уваги •вирощуванню і заго
тівлі соковитих кормів. Ділянки, 
де висіваються коренеплоди і 
силосні культури, добре угною
ються. 'На кожний гектар вно
ситься по ЗО—!40 тонн гною. В 
цьому році ми з кожного гектара 
зберемо близько 40 тонн кормо

вих буряків і одержимо багато 
зеленої маси кукурудзи і соняш
ника на силос. Кожна корова за
безпечується на зиму 8—9 тон
нами силосу і кормових корене
плодів.

Досвід показує, що вирішаль
ною умовою в розвитку тварин
ництва і підвищенні йото про
дуктивності іє кадри, які люблять 
і знають свою справу. Наші до
ярки К. Симоноіва, М. Кузне- 
цоіва, А. Симакова, іВ. Симако- 
ва, М. Сороюіна, А. Лесіна і пас
тухи Н. Баків, Є. Федотова, 
Л. іКарабано'в у тваринництві 
працюють багато років, добре 
оволоділи своєю професією. Всі 
вони — учасники (Всесоюзної 
сільськогосподарської виставки.

•В цьому році артіль одержить 
від кожної корови не менше З 
тисяч кілограмів1 молока. (За
гальний надій молока у колгос
пі становитиме тисячу центнерів 
на кожні сто гектарів орної зем
лі, лук і пасовищ. Колгоспники 
багато -заготовили сіна. Тепер іде 
силосування і збирання отави. 
Ремонтуються скотні двори, при
водяться в порядок приміщення 
для зберігання (КОРМОВИХ корене
плодів. Громадській худобі готує
ться тепла і сита зимівля.

На Всесоюзній. сільськогоспо
дарській виставці ми познайоми
лися з досвідом передових колгос
пів ,і радгоспів, які одержують до 
1.300 центнерів молока на кожні 
сто гектарів земельних угідь. Ви
користовуючи їх досвід, артіль 
боротиметься за дальше підви
щення продуктивності громад
ського тваринництва.

об’єднання Німеччини. Інтереси 
національної безпеки європей
ських держав, як і інтереси са
мого німецького народу, вимага
ють негайного розв’язання -такого 
важливого завдання з тим, щоб 
народи Європи дістали впевне
ність, що об’єднана Німеччина не 
потрапить в -руки заклятих во
рогів миру—(німецьких міліта
ристів і реваншистів.

Радянський уряд, як і раніше, 
вважає, щ-о для відновлення єднос
ті Німеччини необхідне проведен
ня затальнонімецьких вільцих ви
борів, у ході яких німецький на
род повинен мати можливість ви
разити свою свободну волю, щоб 
єдина Німеччина відродилась як 
миролюбна і демократична дер- 
жав я.

У своїй ноті Радянський уряд 
висловив готовність знову роз
глянути пропозиції про прове
дення затальнонімецьких -виборів, 
внесені на Берлінській нараді чо
тирьох держав Англією і підтри

мані Францією і СІІІА. При цьо
му Радянський уряд виходить з 
того, що будуть розглянуті та
кож відповідні пропозиції Радян
ського Союзу.

Чи можливе зближення пози
цій держав і досягнення догово
реності між державами в цьому 
питанні? Так, можливе, якщо ви
ходити з визнання того безпе
речного положення, що головним 
завданням є об’єднання Німеччи
ни на миролюбних і демократич
них основах. Па Берлінській на
раді цьому перешкодили насампе
ред плани створення «європей
ського -обор енного співтоварис
тва». Тепер плани «європейської 
армії» поховані. Чи можна допус
тити, щоб реакційні сили пере
шкодили використати сприятли
ві можливості для возз’єднання 
Німеччини, які створились у 
зв’язку з цим, і воскресили зни
щені перешкоди—(цього разу у 
вигляді плану «західноєвропей
ського союзу»? Миролюбні народи 

не можуть примиритися з такою 
•перспективою.

Авторам проекту «західноєвро
пейського союзу» не вдал-ось 
приховати (від громадськості то
го очевидного факту, що цей про
ект несумісний з відновленням 
суверенних прав німецького наро
ду. На ділі підписані на нараді в 
Парижі на основі цього плану 
угоди ведуть до залишення оку
паційних військ у Західній Ні
меччині до 1998 року, тобто до 
кінця нинішнього століття. За
хідна Німеччина, за умовами ці
єї угоди, лишається зв’язаною 
умовами кабального «боннського 
договору».

Інші перспективи відкривають 
пропозиції Радянського Союзу. В 
своїй ноті Радянський уряд, ке
руючись ‘прагненням полегшити 
умови зближення обох частин Ні
меччини і розв’язання завдання її 
національного возз’єднання, про
понує урядам Франції, Англії і 
СПІА розглянути питання про ви

ведення окупаційних військ в 
території Східної і Західної Ні
меччини і здійснити виведення 
окупаційних військ тепер же, без 
будь-яких зволікань.

Разом з розв’язанням цього пи
тання виникає (необхідність, щоб 
між СРСР, Францією, Англією і 
СПІА іза участю Німецької Демо
кратичної Республіки і Німецької 
Федеральної Республіки була до
сягнута урода щодо чисельності, 
дислокації і озброєння всіх видів 
німецької поліції Східної і Захід
ної Німеччини. Це поклало б край 
всяким побоюванням щодо пе
реозброєння як Східної, так і 
Західної Німеччини.

Проводячи політику відроджен
ня німецького мілітаризму і ство
рення воєнних угруповань, спря
мованих насамперед проти Радян
ського Союзу і країн народної де
мократії, західні держави діють 
всупереч зобов’язанням, взятим 
на себе Францією, Англією і США 
разом з Радянським Союзом.

Не можна не бачити, що згода 
французького уряду на прийнят
тя і здійснення лондонських рі
шень явно суперечить франко- 
радянському договорові про союз 
і взаємну допомогу 1944 року.

Намічені в Лондоні і Парижі 
заходи щодо Західної Німеччини 
прямо суперечать також і пропо
зиціям урядів Франції і Англії, 
внесеним в 00Н у червні цього 
року і підтриманим урядом СПІА, 
в питанні про загальне скорочен
ня озброєнь і заборону атомної 
зброї. Як відомо, Радянський 
уряд.запропонував взяти за ос
нову ці франко-англійські пропо
зиції, і, таким чином, намітилося 
зближення позицій сторін у цьо
му важливому питанні. Проте 
кожному повинно бути ясно, що 
не можна в один і той же час 
пропонувати загальне скорочен
ня озброєнь і проводити реміліта
ризацію Західної Німеччини.

(Закінчення на 4 стор.).
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Листи в редакцію 
Запрошуємо до нас на цілинні землі
На заклик партії та Радян

ського уряду і я, колишній ро
бітник Байдаківської брикетної 
фабрики, виявив бажання поїхати 
зі своєю сім’єю на цілинні та пе
релогові землі в Алтайський край.

Зараз працюю в колгоспі «За- 
ря коммунизма», Бурлінськото ра
йону. Ло приїзді нас, новоселів, 
зустріли радушно, забезпечили 
квартирами, продуктами харчу
вання. За рішенням загальних 
зборів колгоспу мені виділено 
■гелицю, порося, 15 штук курей, 
город. Крім цього, забезпечили 
теплим одягом—валянками, чо

Справедливі вимоги
На станції Пантаївка знахо

диться двоповерховий будинок 
житлово - комунального відділу 
тресту «Олександріявугілля». Він 
був збудований в серпні 1953 
року. Як видно, минуло багато 
часу, як будинок знахо
диться в експлуатації. 'В ньому 
розмістилось 13 сімей робітни
ків та інженерно-технічних 'пра
цівників залізнично'-транспортної 
контори тресту «Олександріяву
гілля». Але їм не створили необ
хідних культурно-побутових умов 
—(не проведена до будинку внут
рішня електропроводка, а тому І 

Глухі до запитів молоді

бітьми і т. д. На вироблені тру
додні ми одержали по 3 кілограми 
пшениці і по 10 карбованців 
грішми.

'Зараз в колгоспі розгортається 
будівництво електростанції, ра
діовузла, клубу, лікарні, спо
руджуються індивідуальні бу
динки.

Дорогі земляки, запрошуємо до 
нас на цілинні та перелогові 
землі!

Г. ТКАЧЕНКО, 
колишній робітник Байдаківської 
брикетної фабрики.

трудящі не мають вмоти користу
ватися електроосвітленням, радіо 
та інше.

Неодноразово жителі цього бу
динку звертались в просьбою до 
начальника контори залізнично
го транспорту т. Кардова та на
чальника ЖКВ т. Москальова, 
але на- наші справедливі вимоги 
вони не ввертають уваги. Надіє
мось, що в цій справі нам допо
може керуючий трестом «Олек
сандріявугілля» т. Альошин.

О. СЛАВІНСЬКИЙ.
ст. Пантаївка.

ТОМСЬКУ — 350 РОНІВ
Томську минуло 350 років. Тру

дящі міста зустріли ювілей тру
довими перемогами: 39 підпри
ємств достроково виконали деся
тимісячну програму.

В обласному театрі відбулась 
ювілейна сесія обласної і міської 
Рад депутатів трудящих. З допо
віддю виступив перший секретар 
обкому партії т. Москвіін.

Трудящі Кемерово піднесли в 
подарунок місту-ювііляроіві скульп
турний портрет першовідкривате- 
ля Кузнсцька-Томського селянина 
Михайла Валкова.

БУДИЛЬНИК «МАЛІОТКА»
Красивий сафяновий футляр 

зовні нагадує портсигар. В ньому 
схований маленький портативний 
будильник. Такими -годинниками, 
наприклад, зручно користуватись у 
до-рожних умовах. Разкритиіі фут
ляр служить для них підставкою. 
Це—один з п'яти зразків мініа
тюрних будильників, створених на 
другому Московському годиннико
вому ва-воді.

Нові будильники лише небагато 
перевищують розмір кишенькових 
годинників. Стрілки і цифри вкри
ті світною масою. Механізм го
динника складають на і 1 каменях, 
завдяки чому він має довговічність 
і точність ходу. Першу партію бу
дильників «Малютка» завод уже 
виготовив.

(ТАРС).

8 ТИРАЖ ВИГРАШІВ 
П'ЯТОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЗИКИ

В Запоріжжі відбувся восьмий 
тираж виграшів П’ятої державної 
позики відбудови і розвитку на
родного господарства СРСР. Було 
розіграно 2 мільйони 502 тисячі 
500 виграшів на загальну суму 
638 мільйонів 495 тисяч карбован
ців, з них 275 виграшів по 25 ти
сяч карбованців, 1.375 виграшів— 
по 10 тисяч карбованців, 2.750 ви
грашів—по 5 тисяч карбованців.

(РАТАУ).

В Народній Польщі
.... ------ -- ----- _-----------------

В Польській Народній Республіці протягом 1954—1955 рр. 
буде освоєно майже 800 тисяч гектарів перелогових та інших 
непридатних земель. Тисячі добровольців -юнаків і дівчат їдуть 
на освоєння нових земель. Багато молодих польських патріотів 
уже виїхало на нові землі в Ольшгинське, Білостоцьке та інші 
воєводства країни. Держава направляє в ці райони сильну техніку.

На знімку: група молодих трактористів з Лодзинського^ 
воєводства їде на освоєння нових земель.

Прескліше РАТАУ.

Відвідання керівниками Комуністичної партії 
Китаю радянської виставки

ПЕКІН, 26. (ТАРС). Агент
ство Сіньхуа -передало, що вчора 
увечері керівники Комуністичної 
партії Китаю товариші Мао Цзе- 
дун, Лю ІПао-ці, Чжоу Ень-лзй, 
Чжу Де, Чень Юнь, Лінь Бо- 
-цзюй, Дун Бі-у, Ним Де-хуай і 
Ден Ся'О-'ііін відвідали виставку 
економічних і культурних досяг
нень Радянського Союзу.

'Керівників Комуністичної -пар
тії Китаю супроводили радян

ський посол 11. Ф. Юдін, торго
вельний представник В. II. Мпгу- 
Н'Оїв і директор виставки Д. Г. Бо- 
риеенк-о.

Голова Мао Цве-дун і особи, 
які його супроводили, знаходи
лись на виставці 4 години. Вони 
відвідали павільйон промисло
вості, сільського 'Господарства, 
продовольчих товарів, культури і 
вищої освіти, а також художню 
галерею.

У селищі Перемога по Клубній 
вулиці, К: 6 розташований гур
тожиток. 'В ньому проживають 
молоді робітники—юнаки та дів
чата.

Комсомольці та профспілкова 
організація повинні організувати 
-серед них масову та політико-ви- 
ховну роботу та створити нор
мальні культурно-побутові У-М'ОІВИ.

Але далеко не так обстоять 
оправи. Майже кожного вечора 
тут можна чути п’яні лайки, га
лас. Це тому, що гуртожиток роз

СЛІДАМИ НЕОПУБЛІКОВАНИХ ЛИСТІВ

В листі до редакції група ро
бітників Байдаківської брикетної 
фабрики писала про те, що на 
фабриці не працює бібліотека. 
Лист було надіслано секретареві

За міцний мир і колективну безпеку 
для всіх європейських народів
(Закінчення).

■Щодо австрійського питання, 
то його розв’язання протягом 
довгих років затримується з вини 
західних держав, що розглядають 
Австрію ЯК 'ОДИН з об'єктів своїх 
воєнних планів. Тепер СРСР хо
тів би знати, чи згодні уряди 
СПІА, Англії і Франції з тим, 
щоб їх посли взяли участь у за
пропонованій Радянським урядом 
нараді у Відні для розгляду пи
тань, іцо стосуються проекту 
Державного договору, та інших 
питань, -зв’язаних з укладенням 
цього договору з Австрією.

Керуючись незмінним прагнен
ням до зміцнення -миру і безпеки, 
Радянський уряд запропонував у 

ташований на друго-муу поїверсі, а 
•на першому—('закусочна. На наші 
вимоги про наведення порядку ні 
управдо'М, ні комендант не звер
тають уваги. Не раз '.ми зверта
лися в міськком комсомолу, щоб 
в нашому гуртожитку -організува
ли культурно-масову роботу, але 
секретарі міськкому тт. Варава і 
Мальований не реагують на 
наші вимоги.

В. ШАГ1ОВАЛОВ,
М. НАСТУСЕНКО- 

молоді робітники.

партбюро для реагування.
Як повідомив секретар партбю

ро т. Патлань, зараз бібліотека 
фабрики працює регулярно.

своїй ноті від 23 жовтня склика
ти в листопаді нараду міністрів 
закордонних справ чотирьох дер
жав для розгляду таких питань: 
1. Про відновлення єдності Ні
меччини на 'миролюбних і демо
кратичних -основах і проведення 
загал ьнонімецькик вільних вибо
рів; 2. Про виведення окупацій
них війеьк чотирьох держав з 
території Східної і Західної Ні
меччини; 3. Про скликання за- 
га іьно'євро-иейськ'ої наради для 
розгляду питання про створення 
системи колективної безпеки в 
Європі,

Таким чином, нота Радянського 
уряду від 23 жовтня вказує 
шлях дальшого ослаблення між

НОВА ОПЕРА
Київський театр опери та бале

ту імені Т. Г. Шевченка прийняв 
до постановки нову оперу компо
зитора Г. Майбо-роди «Милана». 
Опера присвячена возз'єднанню 
українського народу в єдиній ук
раїнській Радянській державі.

ШАХОВИЙ МАТЧ 
МОСКВА—АРКТИКА

25 жовтня почався шостий, 
традиційний шаховий -радіоматч 
Москва—Арктика, щороку органі
зовуваний центральною радою 
ДСТ «Водник».

З колективами московських вод
ників грають шахісти мису Шмід- 
та, мису Челюскіна, бухти Про
видіння та інших -полярних зимі
вель. У шаховому матчі Москва— 
Арктика беруть участь працівники 
дрейфуючих наукових станцій 
«Північний полюс-3» і «Північний 
п-олюс-4». Змагання триватимуть 

сто днів. (ТАРС).

народної напруженості, в чому 
заінтересовані всі миролюбні на
роди.

Радянська громадськість разом 
з усіма миролюбними народами 
європейських країн вітає нову 
ініціативу Радянського уряду, 
спрямовану на '.зміцнення миру і 
міжнародної безпеки. Всі радян
ські люди палко підтримують 
Заклик ЦІЇ-КПРС до 37-х роковин 
Великої Жовтневої соціалістичної 
революції:

«Хай міцніє солідарність наро
дів у боротьбі проти відродження 
німецького мілітаризму, проти 
створення агресивних воєнних 
угруповань!

За міцний мир і колективну 
безпеку для всіх європейських 
народів!»

(«Правда» за 25 жовтня).

Агентство Сіньхуа про переговори 
прем’єр-міністра Індії Неру з керівниками 

уряду КНР
-ПЕКІН, 24. (ТАРС). Агент

ство Сіньхуа передає:
З моменту 'СВОГО -приїзду в Пе

кін прем'єр-міністр Індійської 
республіки Джанахарлал Перу, 
який прибув у Китай на запро
шення китайського уряду, з 19 
по 23 жовтня провадив перегово
ри в керівниками китайського 
уряду.

Прем'єр-міністр Перу мав роз
мови ввечері 19 жовтня і вдень 

Редактор В. МАЛЕНКО.

В міському Будинку культури розпочинаються гаст
ролі Кіровоградського українського музично-драматичного 
театру імені Кропивницького.

29 і ЗО жовтня ввечері та 31 жовтня вдень та вве
чері буде поставлено виставу М. Старицького „Маруся 
Богуславка".

Початок вистав о 8 годині вечора та о 12 годині дня.
Адміністрація.

Громадянин Лепіхін Олександр Якович, що проживає в 
м. Олександрії по вул. Першотравневій, № 10, порушує справу про роз- 
торгнення шлюбу з громадянкою Лепіхіною Тетяною Павлівною, яка 
проживає в м. Караганді, Новий-Город, Казахської РСР.

Справа розглядатиметься в народному суді м. Караганди, Ка
захської РСР.

20 і 21 жовтня з прем'єром Дер
жавної ради КНР Чжоу Е-н'ь-лаєм; 
вранці 22 жовтня —|;з заступни
ками прем’єра Чень Юне-м і Лі 
Фу-чунем; вдень 22-жовтня—в 
міністром водного господарства 
Фу Цзо-І; вдень 22 жовтня—*із 
заступником прем’єра Ден Цзи- 
хуеєм і вдень 23 жовтня — з 
президентом Академії наук КНР 
Го Мо-жо і міністром культури 
ПІень Япь-біном.

Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 62.
БК-08308. Олександрійська міська друкарня Кіровоградського обласного управління культури, м. Олександрія, вул. Шевченка, 71,, Зам. № 2162. Т. 5000
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Трудящі Радянського Союзу! Ще 
тісніше згуртуємося навколо Комуніс
тичної партії і Радянського Уряду, мо
білізуємо наші сили і творчу енергію на 
велику справу побудови комуністичного 
суспільства в нашій країні!

Хай живе нерушима єдність партії, 
уряду і народу!

Знаменна дата
Велике патріотичн-е під

несення панує їв ці дні їв міс
тах і селах Радянської Укра- 

переддень всснаїродно- 
Ж свята—37-х роковин Ве
ликого Жовтня — україн
ський /народ, разом :з усіма 
трудящими нашої країни, 
відзначає видатну історичну 
ІППДЙО в своєму 'ЖИТТІ. П’ЯТ- 

^годцять років тому, 1 листо
пада 1939 року, позачергова 
п’ята сесія Верховної Ради 
СРСР прийняла Закон піро 
включення Західної України 
до складу СРСР з возз'єд
нанням її із Українською Ра
дянською Соц іаиістичною 
Республікою.

Цим актом здійснилася 
споконвічна мрія українсько
го народу про своє возз’єд
нання. Воно стало можливе 
завдяки перемозі Великої 
Жовтневої соціалістичної ре
волюції, яка розбила кайда
ни соціального і тіаціональ- 
пого пригноблення, В р'Єі- 
зультаті вростання могутнос
ті нашої Радянської Батьків
щини,

Возз’єднання всіх україн
ських земель—видатна пере
мога мудрої ленінсько-ста- 
ліїнської національної політи
ки Комуністичної партії, 
яка об’єднала під прапором 
пролетарського іінтеїрнаціона- 
лйзіму в єдину братню сім’ю 
всі народи нашої багатонаціо
нальної Батьківщини. Укра
їнський народ завжди нести
ме їв своєму серці палку лю
бов і вдячність великій Ко
муністичній партії—своєму 
визволителю, збирачеві укра
їнських земель.

Під керівництвом Комуніс
тичної партії, при- братній 
йдюмозі великого ро- 

\'Чйського народу і всіх на
родів нашої країни, Ра
дянська Україна ще в ро
ки довоєнних п’ятирічок пе- 

^^во,рилася в могутню со
ціалістичну, індустріаліьно- 
колгоспну республіку. Тепер, 
коли возз’єднані вісі україн
ські землі, УРСР стала од
нією з найбільших держав у 
Європі. Всебічно розвинута 
промисловість України,, її ви- 
сокомеїханізоваїне сільське 
господарство, квітучі міста і

Нові консервні комбінати
Зараз за околицею станиці 

Слов’янської Краснодарського 
краю починаються найбільше пло
дове господарство Радянського 
Союзу—радгосп «Сад-гігант» іме
ні М. Горькоіго. На тисячах гек
тарів тут ростуть яблуні, груші, 
сливи, вишні.

На базі радгоспу і колгоспів 
Слов’янісьїкоіго і Красноаірмейсько- 
го районів у станиці Слов’ян- 
ській почалось будівництво вели

села, видатні досягнення в 
розвитку науки і соціалістич
ної культури, яка розвиває
ться на гранітній основі 
марксистсько-ленінської іде
ології, є предметом законної 
гордості всіх народів нашої 
могутньої Батьківщини.

За роки радянської влади 
корінні перетворення відбу
лися в західних областях Ук
раїни. Тут створена розвину
та промисловість, утвердився 
колгоспний лад, буріхливо 
розшивається соціалістична 
нультура. Разом з усім ра
дянським народом трудящі 
західних областей вносять 
свій гідний вклад у будів
ництво комунізму в нашій 
країні.

Український народ, разом 
з усім радянським народом, 
з піднесенням 'бореться за 
здійснення поставлених пар
тією і урядом завдань по 
дальшому розвитку важкої 
індустрії, крутому піднесен
ню сільського господарства, 
зб І ліьшенню виробництва
предметів народного спожи
вання, неухильному ПІІД1ВИ- 

'щенню добробуту трудящих.
Готуючи гідну зустріч 

37-м роковинам Великої 
Жовтневої соціалістичної ре
волюції, український народ 
добивається нових успіхів їв 
усіх галузях господарського 
і культурного будівництва, 
показує високі зразки само
відданої праці і творчої іні
ціативи. Робітники заводіїв і 
фабрик, шахт і рудників бо
рються за те, щоб дати краї
ні більше металу і вугілля, 
машин і устаткування, това
рі!® народного 'споживання. 
,Колгоспне селянство, праців
ники іМТС і радгоспів бо
рються за успішне завершен
ня сільськогосподарського ро
ку, готують ,худобі теплу і 
ситу зимівлю, вже тепер за
кладають основи високого 
врожаю в наступному році.

Тісно згуртований навколо 
своєї рідної Комуністичної 
партії і під її випробуваним 
керівництвом, український 
народ разом з усіма народа
ми нашої країни впевнено 
йде вперед, до перемоги ко
мунізму.

кого консервного комбінату. Но
ве підприємство щороку випус
катиме 45 мільйонів банок фрук
тових і овочевих консервів 60 
найменувань.

Будівництво консервних комбі
натів почалося також у стани
цях Дінська і Кургана. Через 
2—іЗ роки нові підприємства 
стануть до ладу. Загальна потуж
ність їх дорівнюватиме 150 міль
йонів банок консервів на рік.

В столиці Радянської
України

ПІДРУЧНИК 
«ПОЛІТИЧНОЇ ЕКОНОМІЇ» 
УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

Діержполітвидаїв України ви
пустить до кінця року 200 тисяч 
примірників підручника «Полі
тичної економії» українською мо
вою.

Почесне замовлення — друку
вання підручника—одержав ко
лектив Київської книжково-жур
нальної фабрики.

'Серед працівників фабрики 
розгорнулось змагання за швид
ке і якісне виготовлення книги.

СТУДІЯ ОБРАЗОТВОРЧОГО 
МИСТЕЦТВА

У Київському міському Бу
динку народної творчості існує 
студія образотворчого мистецтва. 
Сюди приходять після трудового 
дня самодіяльні митці—люди 
різних професій—для одержання 
консультацій з питань образо
творчого мистецтва, послухати 
лекції на ці теми.

В Києві тепер є більше тисячі 
самодіяльних митців. Близько 40 
картин, виконаних самодіяльними 
художниками Києва, експонує
ться на Всесоюзній художній 
виставці в Москві. Багато сту
дійців працюють тепер над тво
рами, присвяченими Великому 
Жовтню.

ВИСТАВКА ТВОРІВ 
РАДЯНСЬКОГО ОБРАЗОТВОРЧОГО 

МИСТЕЦТВА
27 жовтня в Києва, в залах 

Державного музею українського 
мистецтва, відкрилась виставка 
творів радянського образотворчо
го мистецтва, яка побудована на 
експонатах Державної Третьяков- 
■сіжої галереї. На ній представле
ні кращі зразки радянського жи
вопису, скульптури Іі (графіки.

Назустріч 37 роковинам 
Великого Жовтня

ХЛІБ—ДЕРЖАВІ
Колгоспи і радгоспи Ростов

ської області дост.роков-о виконали 
державний план заготівель і за
купок хліба. Здамо державі хлі
ба на 7,6 мільйона пудів більше, 
НІЖ У минулому 'РОЦІ. Проведено 
озиму сівбу в найкращі агротех
нічні строки.

Достроково виконали держав
ний план заготівель і закупок 
хліба також колгоспи -і радгоспи

ВИГОТОВЛЕНА ШОСТА ТУРБІНА ДЛЯ КУЙБИШЕВСЬКОЇ ГЕС

27 жовтня, натхненні Закли
ками ЦК КПРС, машинобудівни
ки Ленінградського механічного 
заводу імені Сталіна на три дні

ПОДАРУНОК МЕТРОБУДІВЦІВ

'Колектив будівників Москов
ського метробуду успішно про
вадить спорудження підземної 
електрифікованої залізниці п'ятої 
черги—Щіербаковського й Фрун-

УРАЛМАШЗАВОД ДОСТРОКОВО ВИКОНАВ 
ДЕСЯТИМІСЯЧНУ ПРОГРАМУ

27 жовтня колектив Уралмаш- 
заводу достроково виконав зав
дання десяти місяців. Йому 
втретє у цьому році присуджений 
перехідний Червоний прапор Ра
ди Міністрів СРСР. Успіхові за
воду багато в чому сприяли за

ЗАВЕРШЕНО ВИКОНАННЯ 
РІЧНОГО ПЛАНУ ТРАНТОРНИХ РОБІТ

Механізатори машинно-трак
торних станцій Волинської об
ласті, включившись у соціаліс

тичне змагання на честь Велико

Краснодарського краю.

Колгоспи Хмельницької облас
ті своєчасно зібрали високий 
врожай картоплі, забезпечили 
■повністю себе насінням на повів 
1955 року і достроково викона
ли на 100,4 процента держав
ний план заготівель і закупок 
картоплі. Заготовлено і продано 
картоплі на 32.650 тонн більше, 
ніж на цю ж дату торік. Здача 
картоплі триває.

швидше взятого зобов’язання за. 
вершили складання шостої по- 
тужної гідротурбіни для Куйби- 
шевської ГЕС.

'Зеїнського радіусів. Розгорнувши 
переджовтневе соціалістичне зма
гання, колектив будівників на 
шість днів раніше строку завер
шив план десяти місяців.

водські раціоналізатори. За 
дев'ять місяців вони внесли май
же п’ять тисяч пропозицій. По
ловина з них впроваджена у -ви
робництво і дала понад 27 міль
йонів карбованців економії.

го Жовтня, достроково, до 20 
жовтня, виконали річний план 
тракторних робіт на 102 про
центи. (РАТАУ).
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Львів. (Зліва). Пам'ятник В. І. Леніну. Ліворуч—будинок Львівського театру опери та ба
лету. Ужгород. Вулиця М. І. Калініна.

Під зорею Радянської влади

В єдиній сім’ї

П’ятнадцять років тому, 1 ли
стопада 1939 р., Верховна Рада 
Союзу РСР прийняла Закон про 
включення Західної України до 
складу СРСР із 'Возз’єднанням її 
з Українською РСР. Цю славну 
знаменну дату в житті україн
ського трудового народу відзна
чай вся наша країна.

Здійснення споконвічної мрії 
українського народу про возз'єд
нання стало можливим тільки в 
результаті перемоги Великої 
Жовтневої соціалістичної рево
люції, коли були повалені ек
сплуататорські класи і трудящі 
стали господарями своєї долі. Це 
—(результат мудрої ленінсько- 
сталінської національної політи
ки Нашої рідної Комуністичної 
партії, яка згуртувала всі народи 
в єдину братню сім'ю і спрямува
ла їх енергію на побудову кому
нізму.

Під зорею Радянської влади в 
західних областях України стали
ся 'великі соціалістичні перетво
рення. Тут відбудовано і збудова
но понад 3.000 великих і середніх 
підприємств, значно розширені і 
реконструйовані буровугільна, 
нафтова, газова і лісова промис
ловість. Тепер тільки промисло
вість міста Львова дає продукції 
значно більше, ніж давала вся 
промисловість Західної України 
за часів панської Польщі. 'Вирос
ли нові кадри робітників, які не 
знають лиха безробіття, для яких

29 жовтня відбулась чергова 
сесія міської Ради депутатів тру
дящих. Сесія обговорила допові
ді керуючого трестом «Олексан-

Київ—науковий і культурний центр республіки
Недавно столиця України зба

гатилася новим великим учбовим 
закладом. На мальовничій околиці 
міста, в Толосіївському лісі, на 
базі сільськогосподарського і лісо
господарського інститутів відкри
лася Українська 'сільськогосподар
ська академія. В ній створені всі 
умови для плодотворного навчан
ня студентів. Добре устатковані 
кабінети, лабораторії; на нав
чальних дослідних ділянках — 
різні найновіїші сільськогоспоідар- 
ські машини.

Київ—(науковий і культурний 
центр республіки. Штаб україн
ських учених—так називають 
Академію наук УРСР. ІВ її чис
ленних дослідних інститутах, ла
бораторіях працюють над най
важливішими питаннями розвит
ку вітчизняної науки Іі техніки 
тисячі докторів і кандидатів на
ук, старших і молодших науко
вих співробітників. Багато в них 
за видатні наукові праці удос
тоєні високого звання лауреата 
Сталінської премії. 

праця стала 'справою честі, доб
лесті і геройства.

Корінні зміни стались і в жит
ті трудового селянства. Переко
навшись у перевагах колгоспно
го ладу, селянство 'об’єдналося в 
колгоспи. Колишні наймити іі бід
няки, що день і ніч гнули свої 
сінини на поміщиків і куркулів, 
тепер є господарями колгоспної 
землі, яку навічно передала се
лянам Радянська влада. За ви
датні успіхи в розвитку колгосп
ного виробництва понад 5.000 
колгоспників і колгоспниць за
хідних областей нагороджено Ра
дянським урядом орденами іі ме
далями, а найкращі з них удо
стоєні звання Героя Соціалістич
ної Праці.

Буйно розцвіла в західних об
ластях українська соціалістична 
культура. Тут давно вже ліквідо
вана неписьменність. На народ
ну «світу щороку асигнуються 
мільйони карбованців. Відкрито 
тисячі шкіл, десятки вищих і 
середніх учбових закладів. Тепер 
важко знайти сім'ю, де б молодь 
не вчилась у середніх чи вищих 
учбових закладах. Наприклад, у 
селі Глинськоіму, Здолбунівського 
району, Ровенської області, 70 
дітей колгоспників вчаться у ви
щих і середніх учбових закладах, 
а ЗО юнаків і дівчат цього села 
дістали вищу освіту.

За (роки Радянської влади в 
західних 'областях відкрито тися

Сесія міської Ради депутатів трудящих
дрія'вугілля» т. Альошипа та ке
руючого Димигпроаеьким трестом 
т. Лаірі’он'ова «Про культурно-по
бутові умови робітників вугільної

Трохи далі по Володи'мирській 
вулиці, навпроти парку, де висо
чить пам’ятник геніальному си
нові українського народу Т. Г. 
Шевченку, ви побачите величез
ну, прикрашену монументальною 
колонадою будівлю ясновипшево- 
го кольору. Це—(Київський дер
жавний університет, створений 
120 років тому. В його стінах у 
свій час бував Т. Г. Шевченко, 
тут училися багато видатних 
громадських діячів, учених На
шої Батьківщини. Київський 
■університет випускає щороку сот
ні висококваліфікованих спеціа
лістів більше 70 профілів.

Університет—лише один з 25 
вищих учбових закладів, які є в 
Києві. Політехнічний, інженерно- 
будівельний, автомобільно-шляхо
вий, гідромеліоративний, медич
ний, педагогічний й інші інсти
тути міста готують кадри для 
різних галузей народного госпо
дарства не тільки України, але 
й для інших братніх республік. 
Крім Академії наук УРСР і Ака

чі культурно-освіттеїх закладів. 
Так, тільки в Ровенській 'області 
працюють 734 клуби, 626 біблі
отек з книжковим фондом майже 
в 2,5 мільйона 'примірників. В 
області є 2 драматичних театри, 
15 міських і 17 районних кіно
театрів, 15 колгоспних стаціо
нарних і 130 сільських пересув
них кіноустановок.

Радянська влада проявляє ве
лике піклування про здоров’я 
трудящих. В західних областях 
тепер працює близько 8 тис. лі
карів і понад 24 тис. середніх 
медичних працівників, відкрито 
90 санаторіїв і будинків відпо
чинку.

П’ятнадцятиріччя возз’єднан
ня українських земель в єдиній 
Українській Радянській соціа
лістичній державі збігається з 
37-ми роковинами Великої Жовт
невої соціалістичної революції. 
Трудящі західних 'Областей разом 
з усіма народами Радянської краї
ни відзначають це свято достро
ковим виконанням виробничих 
завдань, успішним завершенням 
сільськогосподарського року.

Сповнений віри в свої сили, 
тісно-згуртований навколо Кому
ністичної партії і Радянського 
уряду, український народ в брат
ній сім’ї радянських народів 
впевнено йде вперед до щасливю- 
г о ма й б у ти кого—ком уні зм у.

у. єфімчук-дячук, 
депутат Верховної Ради СРСР.

промисловості м. Олександрії»
По доповідях прийнято рішен

ня, спрямоване на дальше поліп
шення побуту ВУГІЛЬНИКІВ.

демії архітектури УРСР, в місті 
налічується більше 100 науково- 
доісл'ідних закладів.

Щодня близько 120 тисяч 
школярів ізаповнюють приміщен
ня понад 140 середніх шкіл. 
Більше 48 тисяч юнаків і дівчат 
підвищують свої знання їв 50 
школах робітничої молоді. На на
родну освіту в цьому році в сто
лиці (республіки буде витрачено 
близько 150 мільйонів карбован
ців—їв два рази (більше, ніж у 
передвоєнному 1940 році.

Серед культурно-освітніх за
кладів Києва найвизначніше міс
це займає філіал Центрального 
музею В. І. Леніна. Торік музей 
Ілліча відвідало понад 300 тисяч 
чоловік.

У післявоєнні роки в Києві 
створений Державний музей Та
раса Григоровича Шевченка. Не
далеко від нього, на вулиці Чуд- 
новського розмістилися музеї ро
сійського, західного' і східного 
мистецтва. На вулиці Кірова 
ввертав на себе увагу монумен-

15 років тому, 1 листопада 
1939 року, п’ята позачергова 
Сесія Верховної Ради СРСР за
довольнила прохання Народних 
Зборів Західної України і прийня
ла Закон про включення Західної 
України до складу Союзу Радян
ських Соціалістичних Республік 
з возз’єднанням її з Українською 
Радя'нс вкою Соціал і стин но ю Рес - 
публікою.

'Звільнений віід гніту інозем
них загарбників, народ Західної 
України розправив свої дужі 
крила. В єдинокровній братній 
сім’ї радянських народів він на
полегливо трудиться на всіх ді
лянках комуністичного будів
ництва'.

(Щасливе, радісне життя прий
шло в кожну хату, кожну сім’ю 
трудящих Західної України. Впер
ше вільно зітхнув, розправив на
труджену спину і Федір Криво- 
нюк, житель Ос'трожець'К'от ра
йону, Ровенської області, нині 
'Працівник Байдак і всь кого вугле
розрізу.

Про злиденне, напівголодне 
життя неохоче розповідає його 
дружина, колишня батрачка, ни
ні маїти-героїня Віра Парфенів- 
на Кривюінюк.

—іБордаїй іі не вгадувати того, 
'що довелося пережити нам при 
панській Польщі. Пі їсти, ні пи
ти, а дітей куча. З ранку до піз
нього вечора гнули спину на ба
гатіїв, щоб заробити на шматок 
хліба. У наймах ходили і діти. 
Про навчання їх і мови не вели. 
Босих, голодних посилали до па
нів кбнопліі брати та буряки 
збирати.

'Надумалось якоїсь купити кла
поть землі в поміщика. Склали 
'договір на виплату. Розпродали 
все, іцо було, їв сусідів поселили
ся, в борги залізли.

12 років платили гроші. А 
потім відібрали у нас цю землю, 
розпродали рештки майна,' стар
цями зробили з маленькими 
дітьми.

Так бідували не лише ми. Ти
сячі людей з надією дивились на 

тальна будівля з масивним порті- 
ком—Музей українського мис
тецтва.. Ви можете тут бачити 
найцінніші полотна видатних 
майстрів живопису — Реш- 
на, Шевченка, Мурашка, Тру- 
товіського, Пимоиенка іі бага
тьох інших, картини відомих 
усій країні радянських худож
ників, лауреатів Сталінських 
премій Хмелька, Григор’єва, 
іЯблонської, скульптурні твори 
.Ковальова, Олійника й Іін.

У столиці Радянської України 
працюють 6 театрів, близько 60 
клубів і палаців культури, 90 
стаціонарних кіноустановок і 
близько 900 бібліотек, ряд газет
них і журнальних видавництв.

Великі 'культурні цінності міс
та, але із кожним роком вони 
зростають і множаться. Тільки в 
цьому році в Києві стали до ладу 
обласна бібліотека імені КПРС, 
друге в Радянському Союзі сте
реокіно, закінчене спорудження 
Дарницького (Палацу культури. 
Великою подією в культурному 
житті киян було 'завершення бу
дівництва телецентри. 

схід, де не (було панів, де люди 
були .господарями землі, заводів, 
фабрик.

...Тепер сім’я КривоніЮ'Кіів живе 
заможно, культурно. Те, про що 
десятками років мріяли, збулося. 
Радянська влада відкрила їм 
шлях до праці, науки, культур
ного відпочинку. 10 дітей зрос
тила Віра Парфенівна і всі вони 
знайшли своє місце в житті, діс
тали право на навчання.

Старша дочка Кривонюкі®— 
Марія 'працює в Миколаєві, син 
Адам керує на Ровеницині 'Вели
ким колгоспом, там же доярлб^ 
■працює дочка Оксана.

А шестеро дітей трудяться на 
підприємствах ‘Олександрії, нав
чаються в школах.

Мефодій—машиніст електроду 
бідки на БайдаКівському вугле^ 

розрізі, Василь —* столяр. Вони 
■працюють і одночасно навчають
ся в школах робітничої молоді.

Василь, Фазна і Галина го
туються до трудового життя, опа
новують основи наук в серед
ній школі № 10.

Дивиться Віра Парфенівна на 
своїх дітей, читає щойно одержа
ні листи ‘3 Ровенщини і очі го
рять радістю. Як не похоже все 
це на її життя їв колишній пан
ській Польщі.

Чудова, світла, нова кварти
ра, достаток всього, щасливі ра
дісні обличчя дітей. І мов з ту
ману виринає тяжке минуле. На- 
півзру'йініова'На хатина, злидні, 
злидні. Так було.

Та немає минулому вороття. 
Разом з великим радянським на
родом будують своє світле жит
тя трудящі Західної України. 
Невтомною працею вони зміцню
ють могутність Радянської 
Батьківщини.

І від всього материнського сер
ця Віра Парфенівна висловлює 
подяку рідній Комуністичній 
парнії, Радянському урядові.

—Спасибі, велике спасибі, за 
волю, за щастя, за життя.

О. СВИРИДОВ.

Столиця України кращає іт 
кожним днем. 'Завдяки величезно
му постійному піклуванню Ко
муністичної партії і Радянського 
уряду про підвищення добробуту^ 
культурного рівня радянського 
народу, в Києві, як і в сотнях ін
ших міст нашої республіки, що
року витрачаються колосальні 
кошти на спорудження нових 
шкіл, вузів, бібліотек, палаців 
культури, лікарень й ін. В Києві 
в дні всенародного свята—300- 
річчя 'возз'єднання України з Ро
сією відбулася урочиста заклад
ка нової будівлі Київського дер
жавного університету, в центрі 
міста завершується будівництво 
грандіозного 'Палацу культури 
промкооперації, консерваторії; 
зданий в експлуатацію новий 
учбовий корпус медичного ін
ституту. Столиця Радянської Ук
раїни по праву вважається од
ним з найбільших центрів пере
дової вітчизняної науки і куль
тури в нашій країні.

О. ВАСИЛЬЄВ.

(РАТАУ).



Неділя, 31 жовтня 1954 р. СТАЛІНСЬКИЙ ПРАПОР З

Переджовтневі зобов’язання здійснені
Полум'яні Заклики ЦК КПРС знайшли гарячий відгук серед трудящих Олександрії.
Редакція газети „Сталінський прапор" звернулась до керівників ряду підприємств міста 

з запитанням: чим відзначають переджовтневі дні виробничі колективи?
Нижче ми вміщуємо кілька відповідей.

Громадському тваринництву — ситу і теплу зимівлю
~ «

Повсюдно організувати 
подрібнення і запарювання 

кормів

Гірники множать зусилля в труді
С. КАЛАТАЄВ-

голова шахткому Семенівського вуглерозрізу

Ділом відповідають гірники 
Семенівського вуглерозрізу на 
жовтневі Заклики Центрального 
Комітету Комуністичної партії. В 

.«ці дач,на розрізі проходять за- 
2»иі збори робітників і інже
нерно-технічних працівників, на 
яких обговорюються питання 
збільшення видобутку палива, по
ліпшення роботи дільниць.

—Жраїна озброїла нас доскона
ло технікою,—(сказав машиніст 
екскаватора т. Ввлолапотков.— 
В нас працюють потужні екска
ватори, бульдозери, електровози. 
Уміле використання цих агрега
тів дасть нам можливість збіль
шити видобуток палива, знизити 
його собівартість, добитись рен
табельної роботи. Ми дамо народ
ному господарству вдосталь ву
гілля. Треба, щоб всюришники, в 
свою чергу, піднесли темпи, кра
ще вели зачистку, створювали 
нам більше запасів .вугілля, гото
вого до виймання.

За високі економічні показники
п. сидоренко-

секретар парторганізації

Тисячі кіловат-годин електро
енергії і сотні тонн пари виробив 
понад десятимісячне завдан
ня колектив працівників теп- 
ловюї елеійтростаиціїї. Успіхам 
колективу в значній мірі сприя
ла творча робота новаторів. За 
останній час на підприємстві 
впроваджено ряд раціоналізатор
ських пропозицій. Це дозволить 
■зберегти на рік шість мільйонів 
карбованців.

Зараз здійснюється винахід 
новаторів тт. Кюсенка, Кровна, 
Котляра, які запропонували 
замінити гідротранспорт пневма
тичним транспортом. Тільки від 
цього річна економія стаиовити-

Книги учасників Всесоюзної сільськогосподарської виставки
Державне видавництво сіль- 

4^огосіюдаірськюї літератури 
УЕСР ■випустило їв світ ряд бро
шур, авторами яких є учасники 
сільськоігосподарської виставки.

«Наш досвід вирощування ви
соких урожаїв кукурудзи»— так 
називається брошура голови кол
госпу імені Леніна, Мукачівсько
го району, Закарпатської області, 
Героя Соціалістичної Праці 
Ю. М. Рубиша. В 1953 році кол
госп зібрав з площі 773 гектари 
в середньому по 43 цнт. зерна 
кукурудзи з гектара. Найвищий 
урожай виростила ланка Героя 
Соціалістичної Праці Г. М. Лада-, 
ні, яка зібрала на кожному з 15 
гектарів по 91 цнт. зерна.

У брошурі наводиться ціка
вий матеріал про вирощування 
цієї культури в грунтово-кліма
тичних умовах (Закарпаття. Ав
тор підкреслює, що головною 
умовою підвищення врожайності 
кукурудзи було поліпшення 
■структури грунту, 'застосування

Несучи трудову вахту па честь 
37 роковин Великої Жовтневої 
■соціалістичної революції, гірни
ки розрізу множать зусилля в 
труді. (Зміна Віктора Яковлєва 
вже відвантажила понад місячне 
завдання чотири тисячі тонн па
лива. Енергійно трудяться ек
скаваторники Іван Меткий і Ана
толій Вально®. Вони при нормі 
1.300 дають по 2.500 тонн ву
гілля. Від них не відстають і 
електровозники Олександр Ма- 
нуйлов і Михайло Ключко. Завдя
ки застосуванню ущільненого 
графіка івіони в півтора раза пе
ревиконують свої (завдання.

На розрізі панує трудове під
несення. Кожний прагне відзна
чити всенародне свято виробничи
ми подарунками. Тимчасом заліз
ничники Одесько-Кишинівської 
залізниці зменшили подавання по
рожняку, а це стримує темпи ро
боти, негативно позначається на 
продуктивності праці гірників.

теплової електростанції

ме п’ять мільйонів карбованців.
Цінне но'вшество впровадив 

старший майстер еліектроцеху 
т. Савченко. Він удосконалив 
щіткодержателі на турбінах. Май
стер хімічного цеху т. Довгалюк 
на вивантаженні солі замінив 
ручну працю гідротранспортом. В 
результаті вивільняється 15 ро
бітників для інших дільниць.

У переджовтневому змаганні 
попереду йде паливно-транспорт
ний 'цех (начальник т. Котляр). 
■Він першим на підприємстві ви
конав десятимісячний план.

Нині енергетики докладають 
всіх зусиль, 'щоб добитись рента
бельної роботи, домогтись висо
ких економічних показників.

■квадратно-гніздового способу сів
би, старанний догляд за посі
вами.

«Як ми вирощуємо високі 
врожаї картоплі»—про це роз
повідає у своїй брошурі ланкова 
колгоспу імені Сталіна, Чор
нобильського району, Київ
ської області, б8-річна колгосп
ниця 0. І. Пелатеча. За останні 
■п'ять років на землях, де в ми
нулому ■збирали не більше 100—< 
150 цнт. картоплі із гектара, 
■одержано в середньому по 510 
цнт., а в окремі роки1—по 700 
цнт. з гектара.

■Брошура докладно знайомить 
з досвідом юр'ганіїзаЦії праці в 
ланці тов. Пелагечі, з новатор
ськими прийомами підготовки 
грунту, внесення добрив, посадки, 
догляду за посівами і збирання 
картоплі.

У брошурі «По 150 яєць на 
одну несучку за рік» завідуюча 
птахофермою колгоспу імені

Річний план— 
достроково

В. САХАЦЬКИЙ-
дирсктор цегельного заводу № 1

Всенародне свято трудящі на
шого підприємства зустрічають 
достойними виробничими подарун
ками. Натхненний жовтневими За
кликами ЦІЇ КПРС, колектив до
строково виконав річний план.

Ці успіхив-февультат впро
вадження передової технології, 
дувані'вських методів роботи. Ни
ні завод видає щодоби па 3.000 
штук цегли більше, ніж в ми
нулому році.

Першим на підприємстві вико
нав двападцятиімісячний план 
■цех обіпалення цегли, очолюваний 
т. Зелененьким.

Працівники заводу дали слово 
до кінця року видати 4 мільйони 
штук цегли.

Досягнення швейників
й. КАШУРИЧЕВ— 

директор швейної фабрики

Трудовими досягненнями від
повідають працівники нашої фаб
рики на жовтневі Заклики ЦК 
КПРС. Колектив достроково вико
нав десятимісячний план і дав 
продукції понад програму на 700 
тисяч карбованців.

Високих показників досягла 
зміна, якою керує т. Кахпо. Во
на ще 13 жовтня здійснила свої 
соціалістичні зобов’язання.

Зараз всі цехи випереджують 
виробничий графік, збільшують 
випуск продукції. Днями ми від
правили партію ванних костюмів 
для трудівників цілинних земель.

Карла Маркса, Ждановськото ра
йону, Сталінської 'Області, В. М. 
Корнієнко ділиться досвідом бо
ротьби за високу продуктивність 
домашньої птиці. В минулому ро
ці від кожної із 934 курок-не- 
■сучоїк артіль одержала по 152 
яйця.

Застосувавши досягнення нау
ки і передового досвіду, птахів
ники колгоспу добилися початку 
несучості курей у віці 145 діб. 
Деякі несучки дають за рік по
над 260 яєць.

Брошура містить тримірні до
бові раціони годівлі птиці в різ
ному віці, знайомить з прийома
ми племінної роботи і комплекту
вання стада, з формами організа
ції праці пташниць і розпоряд
ком дня на фермі.

■Ці брошури, що розповіідіаііоть 
про досягнення новаторів сіль
ськогосподарського виробництва, 
є цінним посібником у справі ши
рокої пропаганди і впровадження 
■в практику досвіду передовиків.

У громадському тваринництві 
починається найвідповідальніший 
період—зимівля.

Не припиняючи на громаджен
ня кормів, треба у всіх без ви
нятку колгоспах забезпечити 
правильне, економне витрачан
ня кожного кілограма полови і 
соломи, силосу і концентратів. 
Особливо важливе значення для 
забезпечення ситої зимівлі має 
подрібнення і запарювання гру
бих кормів. Адже відомо', що пе
рероблена на січку, запарена і 
здобрена солома дозволяє утриму
вати худобу в доброму тілі, під
вищувати продуктивність.

Однак в зоні діяльності Олек
сандрійської МТС подрібненню 
■кормів не наїдають належної ува
ги. Керівники станції на чолі з 
тов. Байдою і правління ряду 
колгоспів неприпустимо зволіка
ють цю важливу роботу, став
лять її в останню чергу. Взяти 
для прикладу колгосп «Шлях до 
комунізму». Обидві тракторні 
бригади—Федора Чернухи і Ми
хайла Шила ще не переробили 
тут на січку жодного центнера 
■соломи. З таким становищем ми
риться голова правління т. Гор- 
■децький, який настійно не вима
гає від механізаторів використа
ти наявні в їх розпорядженні за
соби. Не поспішають в колгоспі 
й з обладнанням кормозапарни
ків—жодний з них ще не го
товий.

У польовий стан тракторної 
бригади Михайла Супруна, яка 
обслужує колгосп ім. Хрущова,

Безладдя на свинофермі
В нинішньому році на свино

фермі протопопівського колгос
пу ім. Леніна налічувалось 120 
свиноматок. Якби працівники 
ферми (забезпечили високий ви
хід поросят і добре організували 
відгодівлю, доходи від свинарства 
могли б становити не менше 700 
—'800 тисяч карбованців.

Та цього не сталось. Від кож
ної свиноматки у нас одержано 
всього по 9 поросят, більша час
тина приплоду не була поставле
на на відгодівлю, а розпродува
лась у віці одното-двох місяців. 
Тим-то доходи виявились далеко 
меншими, ніж планувалось.

На фермі дуже багато нспоряд- 
■ків. Почати хоча б з того, що в 
догляді за свиноматками панує 
■знеосібка. За свинарками не за
кріплені певні групи свиней, а це 
породжує безвідповідальне став

Житомирська область. Будівництво чотирирядного корів
ника на 160 голів в колгоспі імені Калініна, Троянівського району. 

Фото І. Святуна. Прескліще РАТАУ.

вже більше двох тижнів тому 
привезли нову силосорізку. 6 
тут і справний трактор для того, 
щоб приводити її в рух. І все ж 
до перероблення кормів ніхто ще 
не брався.

—Ось впораємося з буряками і 
■картоплею, а тоді ,вже за пере
роблення соломи візьмемось,— 
заявляє голова правління т. Та- 
раненко.

Такої ж шкідливої черговості 
додержуються і в артілі імені 
Сталіна. Між тим, в кожній арті
лі можна і треба виділити, без 
шкоди для інших невідкладних 
робіт, 8—110 колгоспників і ме
ханізаторів для постійного об
служування корімоіпереробного аг
регату. І це зробили в артілях 
ім. Жданова, ім. 18 партконфе- 
ренції та інших.

На полях артілі ім. Карла 
Маркса ще стоїть на пні понад 
100 гектарів бадилля кукурудзи 
і косять його вкрай повільно. Си
лосорізку для подрібнення кормів 
тут пустили в дію, але якість 
переробки соломи нікудишня. За
мість 3—4 міліметрів довжина 
січки становить 10—12 санти
метрів.

Керівники МТС і колгоспів, 
партійні організації повинні вжи
ти всіх заходів для того, щоб 
повсюдно організувати подрібнен
ня грубих кормів, підготувати 
■необхідну кількість запарників. 
Це є однією з вирішальних умов 
успішного проведення зимівлі 
худоби.

К. ГОНТАР.

лення до дорученої справи, мате
ріально не 'зацікавлює тих, хто 
сумлінно ставиться до роботи.

Правління артілі на чолі з 
т. Ацдреєвим не звертає уваги 
на те, що на свинофермі погано 
організовано годівлю, не по-гос- 
поідарськи витрачаються корма. 
Запарена полова часто лежить по 
дві доби і закисає. Подрібнені 
кормові гарбузи також повністю 
не вгодовуються в день їх при
готування і пліснявіють. Не 
завжди дають свиням чисту, сві
жу воду. Зрозуміло, (ВСІ ЦІ Й ІН
ШІ недоліки позначаються на 
■опоро сах і вгодованості свиней.

Правлінню колгоспу і праців
никам ферми треба зробити вое 
для того, щоб свинарство давало 
високі доходи. 1- АВРАМЕНКО, 

колгоспник артілі ім. Леніна 
с. Протопопівки.
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Трудящі Західної України, яка входила до складу панської 
Польщі, були позбавлені елементарної медичної допомоги. В 1934 
році, наприклад, на кожні 10 тисяч населення приходилось у се
редньому тільки 3,3 лікаря, а на селі один лікар приходився на 
25000 чоловік. Серед населення широко були розповсюджені ін
фекційні хвороби, трахома. В зв'язку з загальним зубожінням на
селення надзвичайно велика була смертність від туберкульозу. 
Особливо поширені були всякого роду захворювання серед дітей.

Докорінно змінилось медичне обслуговування трудящих за
хідних областей України за роки Радянської влади. На прикладі 
Волинської області можна побачити те велике піклування, яке 
виявляють наша партія і уряд про здоров'я трудящих. Тепер у 
містах і селах Волинської області працює 90 міських і сільських 
лікарень, одна велика обласна лікарня, понад 700 фельдшерсько- 
акушерських пунктів та родильних будинків, 43 спеціалізовані 
станції. В цих установах нараховується 2811 кваліфікованих ме
дичних працівників. Рік у рік розширюється сітка медичних учбо
вих закладів.

На знімку: новий будинок медичного училища в районному 
центрі Камінь-Каширський.

Фото Г. Сажнева. Прескліше РАТАУ.

Листи в редакцію 
Чемпіони юнацької спортивної школи

Днями в міській юнацькій 
спортивній школі відбувся летко- 
атлетичний крос на 500 метрів 
для діївчат та на 1.000 метрів 
для юнаків.

Звання чемпіона юнацької 
спортивної школи завоював 
легкоатлет Василь ІІедченкіо. Ду
же пересічену віддаль в 1.000

Обіцянки замість діла
Гірники .шахти № 2-3 давно 

порушують питання про відкрит
тя на підприємстві їдальні. Ад
міністрація шахти (начальник 
т. Панчиїценко) і 'відділу робіт
ничого постачання (начальник 
т. Прохоренко) не заперечували 
проти цього, а, навпаки, обіцяли 
швидко задовольнити вимоги

Український інститут нейрохірургії
Ось уже більш як годину Олек

сандр Іванович Арутюнов веде 
напружену боротьбу за врятуван
ня життя тяжко хворого. Подібні 
складні операції по видаленню 
опуху головного мозку професор 
робить вже не вперше. Проте, 
кожного .разу, коли після розкрит
тя черепної коробки доводиться 
тупим інструментом проникати до 
ніжної мозкової тканини, щоб обе
режно відокремити її від опуху, 
він мимоволі відчуває знайоме 
хірургам хвилювання.

Все ж Олександр Іванович діє 
чітко і впевнено. Схилившись над 
операційним столом, він з винят
ковою витримкою, поступово і 
терпеливо йде до наміченої мети. 
Захопленням і радістю світяться 
очі асистентів, коли професор май
стерно виймає великий огїух.

Хворий був доставлений в укра
їнський науково-дослідний інсти
тут нейрохірургії в дуже тяжкому 
стані. Опух лобових часток мозку 
настільки розрісся, що операція 
здавалась безнадійною. Але вели
ка п.раця і висока майстерність 
видатного нейрохірурга принесли 
найціннішу перемогу—життя хво

метрів йін пробіг за 3 хвилини 
11,5 секунди.

Серед дівчат звання чемпіона 
здобула здібна легкоатлетка Клав- 
дія Бапіликова. Віддаль в 500 
метрів вона пробігла за 1 хвили
ну 36 секунд. Переможцям вру
чені червоні майки чемпіонів.

І. КОНСТАНТИНОВ, 
директор спортивної школи.

шахтарів. Був навіть встановле
ний час відкриття їдальні.

Хоч обіцяний строк давно ми
нув, а до справи навіть не бра
лись. Тепер встановили інший 
строк. Але мало хто вірить обі
цянкам ІІанчищенка і Прохорен- 
ка. Не дорожать воїни словами.

Г. ВОВЧЕНКО, 
робітник шахти № 2-3.

рого врятоване. В результаті ус
пішно здійсненої операції видале
но опух, вага якого досягала 850 
грамів.

Нейрохірургія—одна з наймо
лодших галузей медичної науки. 
Вона покликана подавати допомо
гу хворим в тих серйозних випад
ках захворювання головного і 
спинного мозку, а також нервової 
системи, коли хірургічне втручан
ня неминуче. До Великого Жовтня 
її по суті не було в нашій країні. 
Тільки при Радянській владі в 
Москві, а потім і в Ленінграді бу
ли створені перші науково-дослід
ні інститути нейрохірургії. П’ять 
років тому таким вогнищем най- 
передовішої в світі радянської ме
дичної науки збагатилась і столи
ця Радянської України.

Українським науково-дослідним 
інститутом нейрохірургії з першо
го дня його заснування керує 
заслужений діяч науки УРСР, док
тор медичних наук Олександр 
Іванович Арутюнов. Колектив ін
ституту веде велику лікувальну 
і науково дослідну роботу. Тут

Від‘їзд Неру з Пекіна
ПЕКІН, 27. (ТАРО). Сьогодні з 

Пекіна відбув прем’єр-міністр Ін
дії Джавахарлал Неру. На аеро
дромі Нору і осіб, які його супро
водять, проводжали: прем’єр Дер
жавшої ради і міністр закордонних 
справ КНР Чжоу Ень-лай, заступ
ники прем’єра Державної ради 
КНР—Пин Де-хуай, Ден Цзи-ху- 
ей, Хе Лун, Уланьфу, Лі Фу-чуиь, 
Лі Сянь-нянь, заступники голови 
Постійного комітету Всекитай- 
еьких зборів народних представ
ників Сум Цін-лін, далай-лама, 
лідери демократичних партій Ки

ЗАЯВА ПОЛІТИЧНОГО КОМІТЕТУ 
КОМПАРТІЇ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ

ЛОНДОН, 27. (ТАРО. Полі
тичний комітет Компартії Вели
кобританії опублікував заяву, 
закликаючи членів компартії та 
її приїхильнийів посилити опір 
переозброєнню Німеччини.

В заяві говориться: «Західні 
держави шалево намагаються 
проштовхнути ратифікацію лон
донської угоди, яка передбачає 
переозброєний Західної Німеччи
ни. їх плани можна і треба зір
вати. Нова радянська нота пока
зує, що існує альтернатива само
вбивчій політиці західних дер
жав. Замість того, щоб переоз
броювати Західну Німеччину і

СТРАЙКОВИЙ РУХ В
АНГЛІЯ. Четвертий тиждень 

страйкують англійські портові 
робітники. Страйком, в якому бе
руть участь десятки тисяч робіт
ників, охоплені найбільші порти 
Англії—Лондон, Ліверпуль, Гулль, 
Саутгеміїтон, Беркенхед, Гар- 
стон, Рочестер. Вчора до цього 
страйку приєднались більше 500 
докері® Манчестера.

За повідомленням агентства 
Рейтер, тепер у доках і на судно
будівних верфях восьми портів, 
охоплених страйком, простоюють 
більше 440 різних суден.

В пресі з’явились повідомлення 
про те, що коли страйк тривати
ме ще кілька днів, то деякі під
приємства будуть змушені при
пинити роботу через нестачу си- 

створені всі умови для успішної 
підготовки наукових кадрів і прак
тиків нейрохірургії. В усіх дослі
дах і операціях лікарям допомага
ють найтонші удосконалені при
лади, створені радянськими вче
ними і конструкторами.

За п’ять років свого існування 
інститут врятував життя сотням 
радянських людей і зробив багато 
для розвитку нейрохірургічної до
помоги на Україні. Його вихован
ці плодотворно працюють в бага
тьох лікарнях на периферії, де 
вже створені нейрохірургічні відді
ли. Наукові працівники інституту 
часто вилітають до хворих. До 
300 вильотів роблять вони щороку 
в міста і села республіки, подаю
чи дійову нейрохірургічну допомо
гу на місцях.

Завдяки видатним досягненням 
радянської нейрохірургії, біль
шість хворих, які ще не так дав
но були приречені на смерть, те
пер успішно виліковуються, повер
таються до праці.

К. ЄВГЕНОВ.
(Кор. РАТАУ).

м. Київ. 

таю, міністри, представники гро
мадських організаіідій столиці.

Прем’єр-міністра Індії Неру 
проводжали також посол СРСР в 
КНР П. Ф. Юдін, глави і співро
бітники посольств і місій, акре-, 
дитовані в Пекіні.

Аеродром був прикрашений 
державними прапорами Індійської 
Республіки і КНР. Для проводів 
Неру була шгаїїикувана почесна 
варта. Оркестр виконав держав
ні гімни Індійської Республіки і 
КНР.

Перед від’їздом Неру виступив 
з короткою заявою.

зберігати поділ Німеччини, хай 
чотири великі держави зустрі
нуться для обговорення питання 
про вільні загальнонімецькі вибо
ри, про виведення окупаційних 
військ із Східної та Західної Ні
меччини Іі про створення системи 
колективноії безпеки в Європі.

Англійський парламент незаба
ром має обговорювати лондонську 
угоду. Треба направляти всім 
членам парламенту резолюції, те
леграми і депутації від їх вибор
ців з вимогою відхилити лон
донську угоду. Опір цій угоді 
посилюється по всій Європі».

КРАЇНАХ КАПІТАЛУ
«

ровини. Ввечері 25 жовтня від
булося засідання кабінету, на 
якому обговорювалось питання 
про постачання підприємствам 
сировини і про становище в до
ках.

25 жовтня 'реакційне керів
ництво очолюваної Діікіном проф
спілки транспортних і некваліфі- 
кованих робітників ще раз спро
бувало умовити докерів поверну
тись на роботу, проте представ
ники страйкарів заявили, що во
ни мають намір продовжувати бо
ротьбу.

На знак протесту проти від
хилення підприємцями вимоги 
про збільшення заробітної плати 
робітники, зайняті на монтажі 
сталевих каркасів на 11 буді-
велміих об'єктах в лондонському 
Сіті, вчора оголосили страйк. 
Агентство ІІресс Аюооишейшн вка
зує, що всі роботи на цих об’єк
тах, очевидно, будуть припинені.

Північна Японія. Халупи, в 
яких ютяться трудящі.

Прескліше ТАРС.

Нові рекорди СРСР 
з стрільби

Комітет по фізичній культурі і 
спорту при Раді Міністрів СРСР 
затвердив нові всесоюзні рекорди 
з стрілецького спорту.

У стрільбі з бойової гвинтівки 
довільного зразка на дистанцію 
300 метрів добрих результатів до
билась команда у складі заслуже
них майстрів спорту Б. Перебсрі- 
на, П. Авілова і Г. Купка, май
стрів спорту М. Іткіса і В. Бори- 
сова. Стріляючи з положення сто
ячи, команда набрала 1.807 очок 
із 2.000 можливих. Цей резуль
тат на 14 очок вищий від попе
реднього всесоюзного рекорду, що 
належав збірній команді СРСР.

У стрільбі з малокаліберної 
гвинтівки на дистанцію 50 і^»оів у 
новий рекорд СРСР вста’дЯ.^ 
майстер спорту М. Іткіс. Виконр 
ючи вправу з положення стоячи, 
він вибив 384 очка з 400 мож
ливих.

Майстри влучного івогню тт. Пе- 
ребсрін, Авілов, Іткіс, Борисов і 
Купко нагороджені медалями П 
дипломами. чь.

(ТАРС). ч

Міжнародний шаховий 
турнір у Белграді

БЄЛГРАД, 27. (Спец. кор. 
ТАРС). Вчора на міжнародному 
шаховому турнірі в Белграді грав
ся п’ятий тур. Внічию закінчились 
партії Мілич—Глігорич (обидва— 
Югославія), Барца (Угорщина) — 
Рабар (Югославія),Івков і Тріфу- 
ноівич (обидва—Югославія).

Матанович (Югославія) виг
рав у Черняка (Ізраїль), італій
ський майстер Поррека—у Не- 
дельковнча (Югославія), Джура- 
шевич (Югославія)—у Йоппена 
(Західна Німеччина) і Караклаїч 
(Югославія) —у Нівергельта 
(Швейцарія).

БЄЛГРАД, 27. (ТАРС). Сьогод
ні вранці на міжнародному шахо
вому турнірі в Белграді дограва
лися незакінчені партії.

Петросян виграв у Вейда (Ан
глія), Яношевич (Югославія) — 
у Пірца (Югославія), Бронштейн 
(СРСР) — у Пільніка (Арген- 
тіна).

Попереду, як і раніш, радянські 
гросмейстери Бронштейн і Пстро- 
сян (у них по 4,5 очка з 5 мож
ливих).

Фінальні змагання 
футбольних команд класу „Б“

Учора в місті Сталіне місцева 
команда товариства «Шахтар» 
грала з московськими футболіста
ми товариства «Зеніт». Гра за
кінчилась з рахунком 2:0 на ко
ристь донецьких спортсменів.

Редактор В. МАЛЕНКО.

З листопада 1954 року буд^ 
провадитись продаж нового 
динку, жилого флігеля, сараю та 
підвалу з громадських торгів по 
провулку Луначарського, № 10
м. Олександрії.

1. Будинок цегловий новий вар
тістю 17.160 карбованців, розмі
ром 9,39x7,77 з 5 кімнат і кухні, 
прихожої та веранди.

2. Жилий флігель шлакобетон
ний, розміром 7,96x4,01 (в ньому 
підвал) вартістю 6.790 карбованців,

3. Сарай кам'яно-цегловий, роз
міром 6,2x4,10, критий шифером, 
вартістю 2.460 карбованців.

4. Загорожа вартістю 1.000 кар
бованців.

Всього на суму 27.410 карбо
ванців.

Торги відбудуться о 12 годині 
дня при народному суді 1-ї діль
ниці м. Олександрії.

За довідками звертатися до 
судвиконавця народного суду 1-ї 
дільниці м. Олександрії, вул. 
Шевченка, 74.

Нарсуд.

Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 62.
БК 08309. Олександрійська міська друкарня Кіровоградського обласного управління культури, м. Олександрія, вул. Шевченка. 71. Зам. № 2139 Т. 5000
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СТАЛІНСЬКИЙ
ПРАПОР

ОРГАН ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО МІСЬККОМУ ТА РАЙКОМУ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ, МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД 

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
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Середа 
З 

листопада 
1954 р.

Оточити увагою 
молодих робітників

Далеко за меокаїми Олеік- 
відоме ім’я машиніста 

екскаватора Байдаїкіївського 
вуглерозрізу Івана Феофаио- 
вияа Горовецикоіго. Близь
ко 20 років працює знатний 
-гірник на -підприємстві. Май- 

-своєї справи, він -вихо
вав цілу плеяду -механізато
рів. Екскаваторник Яків Єреі- 
-мен-ко нічиїм не поступається 
в роботі своєму вчителю. З 
початку року ним видобуто 
понад норму три ешелони 
палива.

Іван Горов-ецький охоче 
передає багатий виробничий 
досвід молодим -кадрам, при
щеплює ї-м любов до своєї 
професії.

На кожному підприємстві 
половину, а то й більшу час
тину колективу становить -мо
лодь. Допомагати їй рости, 
вдосконалюватись -повинні 
профспілкові і комсомольські 
організації, -кадрові робітни
ки. І правильно роблять па 
-шахті № 2-3, де питання ви
ховання -молоді періодично 
обговорюються на зборах, 
проводяться лекції, бесіди. 
Це сприяє підвищенню свідо
мості, активізації молоді, роз
виває в неї почуття гордості 
за своє підприємство.

Трудові будні сповнені ба
гатьма прикладами тіво-рчої 
праці молоді на благо рідної 
Вітчизни. В дні переджовт
невого соціалістичного зма
гання наваловідбійник Мико
ла Сливенко дає 18—20 тонн 
вугілля при нормі 13. За де
сять місяців він видобув до
датково до завдання п’ять 
ешелонів палива. Таких же 
показників' добиваються нава
ловідбійники Костянтин Вар
шавський, Є-го-р Шмаков та 
багато інших.

Вугільні підприємства на
шого міста о-снащені потуж
ною технікою. Щоб її пов
ністю використати, потрібні 
знання. Для цього у нас є 
в-сі -можливості. В Олексан
дрії діють школи робітничої 
молоді, учбово-курсовий ком
бінат, учбові пункти, пірни- 
чий вечірній технікум.

-Профспілковії -і комсомоль
ські організації зобов’язані 
дбати про те, щоб молодим 
робітникам б-ули створені 
всі необхідні умови для нав

Напередодні свята
Москва готується урочисто від

значити всенародне свято —37 
роковини Великого Жовтня.

Провадиться підготовка зраз
кового оформлення вулиць і площ, 
коло-н демонстрантів. 7 і 8 лис
топада на 26 площах столиці 
відбудуться народні гуляння.

У концертах художньої самоді

чання. На жаль, з цією спра
вою далеко н-е скрізь гаразд. 
Візьмемо для прикладу за
вод «Червоний ливарник». 
Тут працює токаїр Анатолій 
Береговий, який -щозміни ви
робляє до дво-х норм, впро
ваджує передові методи. Мо
лодий виробничник вирішив 
підвищувати свої знання, 
вчитись у вечірній школі ро
бітничої молоді. Однак тов. 
Береговому не створили 
-умов для навчання. -В резуль
таті новатор припинив відві
дувати школу. Та не тільки 
(ВІН. ДуЖ-е РІДКО З'ЯВЛЯЮТЬСЯ 
на заняття токарі Анатолій 
Трамбицький, Владислав Га- 
-ращ-еініко. Неодноразово вони 
-просили керівників заводу 
не переводити їх у др-угу змі
ну, але нічого не допомагає.

Зневажливо ставляться 
тут до новаків. Олег Чеібота- 
рьов не має кваліфікації. 
Він прагне стати токарем, 
але, незважаючи на його 
просьбу, ні завком, ні комі
тет комсомолу не йдуть йому 
назустріч. Або візьмемо ін
ший факт. Недавно після за
кінчення школи ФЗН на за
вод поступили працювати 16 
-молодих робітників. З них 7 
чоловік вже покинули вироб
ництво. Директор заводу 
т. Ц-ибулен-ко, голова завкому 
т. Сергеєв та комітет ком
сомольської організації не 
-можуть пояснити, чому став
ся такий випадок.

-Подібні факти мають міс
це і на ряді інших підпри
ємстві.

Ненормальним є й те, що 
вечірній гірничий технікум, 
відкриття якого нетерпляче 
чекали молоді робітники, ма
ло відвідують.

Треба -оточити увагою мо
лодого 'робітника-, створити 
йому необхідні умови для ви
сокопродуктивної праці, під
вищення кваліфікації 1 знань. 
Слід систематично проводи
ти лекції, бесіди, ДОПОВІДІ, 
влаштовувати молодіжні ве
чори.

'Необхідно використати 
всі засоби для виховання 
-культурного, здорового і жит
тєрадісного молодого поко
ління нашого героїчного ро
бітничого класу.

яльності візьмуть участь до 8 
тисяч виконавців. Крім того, під 
час народних гулянь виступати
муть 60 бригад артистів Москов
ських театрів, філармоній, естра
ди, цирку.

Театри столиці покажуть нові 
спектаклі.

(ТАРС).

Повернення в Москву з Китайської Народної 
Республіки Радянської Урядової делегації

Нові години роботи Всесоюзної сільськогосподарської виставки

Радянська Урядова делегація, яка перебувала 
-в Китаї в зв'язку з святкуванням п’ятих роковин 
з дня проголошення Китайської Народної Рес
публіки, повернулася в Москву. Товариші Г. Ф. 
Алексіандіров, Д. Т. Шепілов, К. 0. Фурцева, Я. С. 
На-сріддінова і В. П .Степано-в прибули в Москву 
15 жовтня. То®. М. М. Шіверіник повернувся в 
Москву 16 жовтня.

Товариші М. С. Хрущов, М. 0. Булганін і 
А. І. Мі-коян по дорозі в Мошву відвідали Ноірт- 
Ар-тур і м. Дальній, де заслухали повідомлення 
військового командування і обмінялись думками 
щодо підготовки до виводу радянських -військових 
частин із спільно використовуваної китайської 
військово-морської бази П-орт-Артур. Вони побу
вали н-а кораблях, -оглянули історичні місця бо
їв. У Порт-Артурі вони поюлали в-іїнки на моги
ли російських воїнів, що полягли смертю хороб
рих у 1904 році, і на могили радянських вюїійіів, 
які загинули у -визвольній війні проти імперіа
лістичної Японії в 1945 році. Керівники Радян
ської Урядової делегації були присутні на кон
церті художньої самодіяльності, організованому 
гарнізоном Порт-Артура і м. Дальнього і вій
ськовими моряками. Концерт пройшов з великим 
успіхом.

В м. Аньша-ні товариші М. С. Хрущов, М. 0. 
Булганін -і А. І. Мі-коян побували на Аньшаньсь- 
кому металургійному комбінаті, -оглянули меха
нічний, рейкопрокатний, трубопрокатний та інші 
цехи комбінату.

Керівники Радянської -Урядової делегації по
бували також у великих промислових центрах 
ІІівінічн-о-Охадноіго Кита-ю, у містах Мукден, Чаїн- 
чунь і Харбйн. У Чанчуні вони оглянули будів
ництво автомобільного заводу, р-озмо-вляли з буді
вельниками, які тепло вітали товаришів М. С. 
Хрущова-, М. 0. Булгаїніна і А. І. Мікояна.

У Харбіні керівники Радянської Урядової де
легації в-ідаідали льонопрядильну фабрику і ін
струментальний завод, розмовляли з робітниками і 
робітницями, інженерно-технічним персоналом.

17 жовтня товариші М. С. Хрущов, М. 0. Бул- 
гаїнін і А. І. Мікоян прибули у Владивосток, де 
протягом трьох днів знайомилися з життям міста, 
роботою місцевих партійних, радянських і госпо
дарських органів, з життям і побутом військ, а 
також побували на кораблях Тихоокеанського 
військового флоту. На крейсері «Калинин» в-они 
виходили -в п-орт Находка, були присутні на нав
чаннях бойових кораблів флоту, відвідали острі-в 
Руський. 18 жовтня воїни провели нараду пра

Головний Комітет Всесоюзної 
-сіл ьс ьюотосн-од ар с ь кої в истаик и 
нмінив ігоди-ни роботи ВСГВ. З 1 

По містах Радянської України

Станіслав. Вулиця Карла Маркса. Ровно. Новий будинок на розі вулиць Сталіна 
та імені 17 вересня.

листопада виставка буде відкри
та з 10 годин ранку до 21 годи
ни, а павільйони—з 10 години до

цівників рибної промисловості Приморського 
краю, на якій були обговорені питання поліп
шення роботи рибної ПРОМИСЛОВОСТІ.

20 ж-овтня товариші М. С. Хрущов і М. 0. Бул
ганін прибули в м. Комсомо-льськ, де ознайоми
лися з роботою ряду промислових підприємств, 
заслухали повідомлення керівників партійних і 
радянських організацій міста в питаннях даль
шого розвитку -промисловості Комсомольська. Во
ни відвідали також м. Совєтська Г-а-вань, огляну
ли -порт, побували на 'військових кораблях 
флоту.

Тов. А. І. Мікоян 19 жовтня прибув на Са
халін, де він -ознайомився з роботою риболовець
кого Флоту Південного Сахаліну, а також з ро
ботою торгуючих організацій.

22 жовтня на Сахалін прибули товариші М. С. 
Хрущов і М. 0. Булганін. Ту-г товариші Хрущов, 
Булганін і Мікоян ознайомилися з роботою рибо
ловецьких іко-лтоспів, рибозаводів, зві-рорадгоспу, 
дослідної селекційної станції; в -м. Південно-Са- 
халіїн-ськ провели нараду працівників рибної 
-промиїслов-оісті Сахалінської області.

23 жовтня товариші М. С. Хрущов, М. 0. 
Бултанїн, А. І. Мікоя-н -прибули в Хабаровськ, де 
-взяли участь в роботі наради працівників рибної 
'промисловості Хабаровського краю.

26 жовтня, прибувши в м. Читу, вони відві
дали обласну 'сільськогосподарську виставку, ви
їжджали -в тваринницький колгосп імені С. М. 
Кірова Мот-ойтуйського району, Арійського Бурят- 
Монгольськото наці-оін-аліш-оіго -округу, ознайоми
лися з умовами розвитку вівчарства в Читин
ській області.

В Іркутську товариші М. С. Хрущов, М. 0. 
Булганін і А. І. Мікоян ознайомилися з будів
ництвом Ангарської гідроелектростанції, а та
кож з роботою промислових підприємств міста.

29 жовтня товариші ' М. С. Хрущов, М. 0. 
Булганін і А. І. Мікоян прибули в м. Оверд- 
ловськ. Тут вони ознайомилися з роботою пар
тійних і радянських організацій, із станом тор
гівлі. Вопи відвідали Уральський машинобудів
ний завод і ознайомилися з йото роботою.

Зустрічі товаришів Хрущова, Булганіна і М-і- 
ио-ян-а з трудящими міст і -селищ Далекого Сходу
i Сибіру проходили -в обстановці великої теплоти
ii сердечності.

30 жовтня товариші іМ. С. Хрущов, М. 0. Бул
ганін і А. І. Мікоян прибули в Москву.

(ТАРС).

19 години. По суботах, неділях і 
святкових днях виставка буде 
відкрита до 22 години. (ТАРС).
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Третій з'їзд письменників 
Радянської України

1 листопада закінчив свою ро
боту третій в’їзд письменників 
Радяиської України. В ньому 
брали участь представники пар
тійних організацій, промислових 
підприємств, колгоспів, діячі нау
ки, культури і мистецтва, деле
гації письменників Російської 
Федерації і всіх братніх союзних 
республік.

До свого з’їзду великий загін 
радянських літераторів України 
прийшов ідейно зміцнілим, твор
чо змужнілим, значно поповнив
ши свої ряди за рахунок талано
витої літературної молоді. За 
шість років з дня 2 з'їзду Спіл
ка радянських письменників Ук
раїни зросла на 128 чоловік і 
тепер об’єднує 358 літераторів. 
На з’їзді були присутні 76 про
заїків, 73 поети, 14 драматургів, 
15 критиків. Серед делегатів з'їз
ду—один академік і 4 дійсних 
члени Академії наук УРСР, 21 
делегат удостоєний звання лауреа
та Сталінської премії.

Учасники з’їзду по-діловому, 
з позицій принципіальної крити
ки і самокритики, обговорили до
повідь правління Спілки радян
ських письменників України— 
М. Бажана про стан і зав
дання української радянської 
літератури, співдоповіді: пись
менника Л. Дмитерка про 
стан і завдання української ра
дянської драматургії і кінодра
матургії та письменниці Н. За
біли—про українську дитячу лі
тературу, а також доповідь 
П. Паїнча про роботу ревізійної 
'комісії Спілки радянських пись
менників України.

Доповідачі і ті, що виступали 
в дебатах, відмічали, що поряд 
із значними успіхами україн
ської радянської літератури, до
сягнутими за час, що минув з 
другого з’їзду, українські пись
менники ще мало створили пов
ноцінних творів, які на повну 
силу відображували б грандіозні 
зміни, які відбулись і відбуваю
ться в житті країни. Мало ще 
зроблено в художньому відобра
женні трудовик подвигів трудів
ників соціалістичної індустрії, 
колгоспів, радгоспів і МТС.

Авторський актив—опора районної газети
Наші й пресі—найпотужнішій 

далекобійній зброї партії—нале
жить велика роль у боротьбі за 
дальший розвиток радянської 
економіки, за дальший розквіт 
нового життя. Високі і почесні 
обов’язки, зокрема, у преси сіль
ських районів. Вона покликана 
день у день діяльно допомагати 
місцевим партійним і радянським 
організаціям в успішному здійс
ненні складних і -відповідальних 
завдань, поставлених Централь
ним Комітетом партії і Радян
ським урядом перед сільськогос
подарським -виробництвом.

У -жовтневих Закликах Цен
тральний Комітет Комуністичної 
партії звертається до працівни
ків сільського господарства:

—Боріться за могутнє підне
сення всіх галузей соціалістично
го сільського господарства! Да
мо країні більше зерна, молока, 
м'яса, вовни, бавовни, льону, цу
крових буряків, картоплі, овочів

Питання розвитку української 
радянської драматургії знайшли 
своє відображення у виступах 
Б. Ромашоїва, 0. Ільченк-а та ін
ших. Тільки в цьому році театри 
України показали більше 20 
прем'єр, поставлених за п’єсами 
українських драматургів. Ряд 
творів українських драматургів 
вийшов далеко за межі республі
ки. П’єси 0. Корнійчука, Я. Га
дана, В. Собка та інших постав
лені багатьма театрами Радян
ського С-оюзу, добре прийняті 
глядачами країн народної демо
кратії. До кінодраматургів по
ставлені вимоги підвищити май
стерність, створити більше висо
коідейних, реалістичних творів, 
гідних епохи будівництва кому
нізму.

Про розвиток поезії говорили 
на з’їзді К. Сігмонов, А. Малиш
ко, П. Воронько, Б. Палійчук, 
0. Підсух-а, Л. Вишеславсь'кий 
та інші. Вони вказували на те, 
що слід розвивати всі жанри пое
зії, створюючи широкі епічні по
лотна і ліричні вірші, героєм 
яких повинен бути наш сучасник 
—людина високих почуттів ко
муністичної моралі.

Ті, що виступали, звертали 
увагу на необхідність розширен
ня тематики творів для дітей, на 
відсутність хороших книг про 
трудове виховання учнівської 
молоді в місті і на селі.

З привітанням з’їздові висту
пали тепло зустрінуті делегата
ми з’їзду представники братніх 
літератур.

На з’їзді з промовою виступив 
перший секретар ЦК КП Украї
ни тав. 0. І. Кириченко.

З’їзд обрав новий склад прав
ління Спілки радянських пись
менників України, ревізійну ко
місію іі делегатів на другий Все
союзний з’їзд радянських пись
менників. На Пленумі правління 
Спілки радянських письменників 
України, що відбувся, обрано 
президію правління в складі 17 
чоловік. Головою Спілки радян
ських письменників України об
раний тав. М. II. Бажай.

(І’АТАУ).

та інших сільськогосподарських 
продуктів!

Спираючись на все зростаючу 
політичну і -трудову активність 
людей колгоспного села', підхоп
люючи і популя-ризуючи кращі 
досягнення їх творчої праці, їх 
досвід, -районна газети повинні 
допомагати колгоспам, МТС, рад
госпам у збільшенні виробниц
тва хліба, картоплі, овочів, тех
нічних культур, тваринницької 
та іншої продукції. Тут у газет 
дуже широке поле діяльності. їх 
найперша справа-—бути бойови
ми, справді творчими організато
рами соціалістичного змагання -в 
сільському господарстві. На їх 
сторінки треба виносити для гро
мадського обговорення актуальні 
організаційні і -виробничі питан
ня, показувати кращі колгоспи і 
МТС і по-діловому, глибоко і ясно 
розкривати причини відставання 
інших колгоспів і МТС. Ця склад
на і багаїтограина робота буде га

Щороку на підприємства трес
ту «Олександріявугілля» прибу
ває багато молодих спеціалістів. 
Тільки за 1954 рік ряди інжене
рів і техніків тресту поповнили 
63 випускники вищих і середніх 
технічних навчальних закладів.

І там, де партійні і профспіл
кові організації, господарники 
вміло спрямовують діяльність 
молодих спеціалістів, івони швидко 
освоюють виробництво, успішно 
справляються з дорученою ділян
кою роботи.

Саме так, дбайливо і любовно, 
вирощують кадри інженерів і 
техніків на Байдаківському ву
глерозрізі. Тут сміливо висува
ють молодих спеціалістів на від
повідальні пости, підтримують їх.

Велику допомогу випускникам 
вузів і технікумів подають кадро
ві спеціалісти. Вони проводять 
семінари з найважливіших пи
тань використання нової техніки, 
читають доповіді і лекції, влаш
товують екскурсії на передові 
підприємства міста з метою вив
чення і впровадження у своє 
виробництв» передового досвіду. 
Все це сприяє творчому росту 
молодих спеціалістів.

Лише за останні два роки на 
розрізі багато тих, що недавно 
закінчили інститути і технікуми, 
висунуті на керівні посади. Так, 
'інженер т. Зорін, який цього ро
ку закінчив Дніпропетровський 
гірничий інститут, нині працює 
заступником головного інженера 
розрізу. Успішно справляється з 
роботою механіка вугільної діль
ниці молодий інженер т. Руднєв.

29 жовтня відбулися звітно- 
виборні збори в комсомольській 
організації Олександрійського 
сільськогосподарського техніку
му. Зі звітною доповіддю висту
пив секретар комітету комсомолу 
т. Ми-хайлюк.

Він роппоіваїв про роботу комі
тету за звітний період, вказав на 
хиби і недоліки, які були в йо
го роботі.

зеті під силу тільки тоді, коли 
авторський актив її щодня зрос
татиме, коли зв’язки з людьми, з 
масами щодня міцнітимуть.

Принцип масовості був і є од
ним з найважливіших принципів 
нашої -радянської преси.

Будуючи свою діяльність на 
зв'язках з масами, -останнім ча
сом добре почала висвітлювати 
окремі важливі питання колгосп
ного будівництва районна газета 
«Колгоспник Бородяїнщини» (Ки
ївщина). Недавно вона ши
роко розповіла бородянським 
хліборобам, тваринникам, механі
заторам про досвід передових 
колгоспів Підмосков’я. Газета, зо
крема, -вмістила статтю комбайне
ра Луховицької МТС т. Трушина, 
в якій ішлося про те, як ком
байнери Підмосков’я збирають 
своїми машинами картоплиння на 
силос, і яка закликала б-ородян- 
ськігх комбайнерів запозичити 
досвід російських механізаторів.

Дбайливо ростити кадри 
молодих спеціалістів

Його дільниця з місяця в місяць 
виконує виробничі завдання на 
102—109 процентів. Таких 
прикладів можна навести багато.

Проте керівники окремих під
приємств дуже неохоче, несміли
во висува-юдь на івадиовідаиьні ро
боти молодик спеціалістів.

Це стосується керівників Бай- 
■даківської брикетної фабрики. 
Замість практичної допомоги мо
лодих 'спеціалістів обвинувачу
ють в недосвідченості і під різ
ними приводами намагаються по
збутися їх.

Так було, наприклад, з інже
нером т. Біленко, яка працюва
ла на фабриці старшою лабо
ранткою і змушена була подати 
заяву на звільнення з роботи. 
Два роки тому закінчила Мос
ковський гірничий інститут і на
була спеціальність інженера- 
збагачувача Олександра Крайно- 
ва..Але її досі використовують 
майстром дробильно-сортувально
го відділу. Посади інженера її 
позбавляють. Між тим, в цеху 
А» 2 працюють змінними інжене
рами люди, які не мають техніч
ної освіти і не справляються з ро
ботою.

При потуранні керівників фаб
рики головний бухгалтер Буряк 
глумиться над молодим спеціа
лістом т. Вітушкіною, яка торік 
закінчила Київський гірничий 
технікум за спеціальністю бух
галтерського обліку. Її для форми 
зарахували обліковцем в цех, а 
насправді використовують як 
кур’єра.

Під знайом критики недоліків
Після доповіді один за одним 

виступали комсомольці. Вони 
гостро критикували комітет за 
слабе керівництво виховною ро
ботою серед студентів. Комітет 
комсомолу, вказували виступа
ючі, слабо домагався поєднання 
теоретичних знань з практикою 
колгоспного виробництва. Дуже 
рідко, від випадку до випадку, чи
талися для студентів лекції про

Першим відгукнувся н-а цей 
заклик водій машини «С-4» 
0. Вдовенко, що -обслужує колгосп 
«Промінь». Він переобладнав 
свій комбайн і за перші три дні 
роботи аібрав картоплиння з 25 
гектарів. Колгосп заклав 135 
тонн силосу. Цінну ініціативу 
Вдовенка схвалив райком партії, 
поширювати її активно допома
гають сількори. За прикладом 
Вдовенка пішли комбайнери ра
йону. Газета підрахувала, що ви
користання картоплиння на сило-с 
дал-о -змогу заготовити додатково 
КОЛО 10 ТИСЯЧ ТОНН ЦІННОГО С'О- 

коївит-ого корму.
Цінними були виступи сілько

рів «Колгоспника Б-ородянщини» 
з питань поліпшення природних 
кормових угідь. На пропозицію 
сількоріїв-доярок в районі розгор
нулося змагання працівників 
ферм за високу продуктивність 
тваринництва і за відмінну якість 
твар пні і пі (ьк-ої продукції.

На сторінках іохтирсьиої район
ної газети «Прап-о-р перемоги» 
Сумської області активнії її сіль

Подібні випадки зневажливого 
-ставлення до молодшх спеціаліс
тів мають місце і на Семенів- 
ському вуглерозрізі. Так, інже- 
нер-фінанісист т. П-одгорний, яко
го було направлено для викорис
тання на розрізі, більше двох 
тижнів не міг добитись, щоб йо
го зарахували на роботу. Нареш
ті видали наказ про призначен
ня його начальником рахівничо
го бюро, але й досі він тащ^ не 
працює.

Ці та подібні факти неправиль
ної розстановки і підбору моло
дих спеціалістів завдають вели
кої шкоди, -не дають можливості 
виховувати кваліфіковані моло
ді кадри. Партійні оргаіігі"*“ш 
цих підприємств не приділяють 
належної уваги цій справі, не 
створюють необхідних умов для 
виробничого росту і вдосконален
ня кваліфікації інженерів і тех
ніків.

Комуністична партія і радян
ський уряд виявляють постійне 
піклування про виховання моло
дих спеціалістів. Вони вимагають 
уважно вирощувати кадри, допо
магати їм оволодівати новою тех
нікою і передовим досвідом ви
робництва, виховувати їх в дусі 
новаторства і творчого ставлення 
до дорученої справи. Це один з 
■найперших обов’язків керівників 
підприємств і установ. Партійні 
'Організації повинні повсякденно 
дбати, щоб вони неухильно ви
конували вказівки про пра
вильний добір і розстановку кад
рів, уважно і дбайливо ставились 
до молодих спеціалістів.

В. ОСТАПЕНКО.

ДОСВІД ПереіДОВИїКІВ сільського 
господарства.

В обговоренні доповіді секре
таря взяло участь 19 комсомоль
ців. Всі воїни критикували недо
ліки, вказували шляхи їх усу
нення.

Вбори обрали повий склад ко
мітету комсомолу.

С. КОБИЛЯНСЬКИЙ, 
секретар райкому ЛКСМУ.

кори—(голова колгоспу «Нове 
життя» т. Смирно® і секретар 
парторгаїнівації колгоспу т. Без- 
драбко розповіли, як артіль, за
охочуючи колгоспників до кращої 
праці, запроваджує грошове аван
сування на трудодні. Цінний за
хід був підхоплений в артілі іме
ні Сталіна, де тепер також за
проваджене помісячне грошове 
■авансування. Готуються в най
ближчий час перейти на -помі
сячне 'авансування в колгоспах 
імені Маленкова, «Червона Ук
раїна», імені Хрущова. ,

До «Прапора перемоги» пос
тійно пишуть -понад 250 робко- 
рів і сількорів. Жоден з їх листів 
не лишається п-оза увагою редак
ції. Недавно з колгоспу імені 
Карла Маркса сількор написав про 
те, що тут розбазарюють корма. 
Редакція створила бригаду з 
сількорів—передовиків колгосп
ного виробництва, спеціалістів, 
якій доручила перевірити стан 
заготівлі кормів у цій артілі. Та
кі ж рейдові бригади з ініціати
ви районної газети перевірили хід
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Переджовтневе соціалістичне зл\агання

Трудові перемоги на честь Великого Жовтня
Шахтарі нарощують темпи Подарунки святу

ІІа Заклики Комуністичної пар
тії гірники першої дільниці шах
ти № 2-3 відповідають нарощен
ням темпів видобутку палива. 
Завдяки впровадженню графіка 
циклічності значно підвищилась 
продуктивність пращі гірників. 
Це сприяло достроковому вико
нанню місячного плану. З 28 
жовтня колектив потаїв працюва
ти в рахунок листопада і дав по
над завдання З СІ тонну ву
гілля.

Н^/^“Добре працюють зміни май
стрів тт. Леїжаїнкіна і Таранено.

Підвищені зобов'язання водіїв автобази
■Колектив автобази успішно ви

конав візяті переджовтневі соціа
лістичні зобов’язання. Десятимі
сячний план автонеревіеаень ви
конано достроково. Собівартість 
тонно-кілометра на 2,6 копійки 
нижча планової. У порівнянні з 
минулим роком продуктивність 
праці робітників підвищилась на 
6 процентів.

Десятки водіїв, зокрема, 
тт. Вол®, Деніііженко, Онищснко, 
Конотоп і інші завершили сівюї 
річні норми.

Відповідаючи на Заклики ЦК 
ІІПРС до 37 роковин Великого 
Жовтня, працівники автобази до
биваються нових успіхів, бо
рються за краще використання

Перед ведуть
Зміна, якою я керую, несе пе

реджовтневу трудову вахту. Взя
те зобов'язання—(виконати план 
жовтня на 110 процента® і зни
зити собівартість робіт на 2 про
центи—ми здійснили. Щодня вста
новлене завдання перевиконуємо. 
При плані пройти 6,8 погонних 
метра гірничих виробок даємо 
10—111 погонних метрів.

Енергійно трудяться на нарі
зуванні лав 74—76 прохідники 
тт. Унтілов, Сафін. Разом зі сво- 

Кожіна з них записала на свій 
рахунок до 200 тонн надплано
вого вугілля.

Чудових успіхів в боротьбі за 
підвищення продуктивності пра
ці добилися наваловідбійники 
тт. Гончар, Фоменко, Вершан- 
ський. При нормі 13 тонн вони 
дають за зміну в два рази більше.

Чітку роботу наваловідбійників 
забезпечують працівники ре
монтної зміни, якою керує гір
ничий майстер т. Селище®. Тут 
бригада посадників комуніста 

машин, поліпшення всіх техніко- 
екоіноміїчних 'показників. Наш ко
лектив взяв нові підвищені зо
бов'язання: знизити собівартість 
перевозе® тонно-кілометра на 4 
проценти, довести коефіцієнт 
технічної готовності парку авто
мобілів до 0,74. Понад план чет
вертого кварталу провести капі
тальний ремонт шести автома
шин і середній—восьми.

Ми вирішили за рахунок 
впровадження раціоналізатор
ських пропозицій зекономити до 
кінця року 40 тисяч карбован
ців.

І. ТКАЧЕНКО, 
голова місцевкому автобази.

КОМСОМОЛЬЦІ
їми підручними вони викону
ють норму на 140—'150 про
центів.

Дружно працює бригада про
хідників т. Хвостіка.

В цій бригаді перед ведуть 
комсомольці відкатники тт. Му- 
щенко, Комлік, Квітка. Змінні 
завдання ними реалізуються на 
160—1200 проценті в.

А. РАДІОНОВ, 
гірничий майстер четвертої 

дільниці шахти № 2-3. 

т. Кузьменка виконує норми ви
робітку на 150—200 процентів.

Боротьба гірників за підтягу
вання відстаючих дільниць до 
рівня передових, за впроваджен
ня передових прийомів і методів 
роботи, за краще використання 
внутрішніх резервів приносить 
свої плоди. Шахта набирає тем
пи, ліквідує свою заборгова
ність.

А. ЩЕТИНІН,

секретар парторганізації 
шахти № 2-3.

ЗВЕДЕННЯ
райпланкомісії про хід закладки 

силосу та оранки парів 
етапом па 31 жовтня 1954 року 

(в процентах до плану).

Назва колгоспів

о■<и .
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о, 
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ім. 18 партконференціі 119 85
ім. Сталіна

(Ворошиловка) 74 —
„Комунар" 70 25
ім. Рози Люксембург 68.6 51
ім. 18 з'їзду ВКП(б) 66.6 15
„Заповіт Леніна" 63.5 _
„Прапор комунізму" 61 29
ім. Жданова 60 50
ім. Калініна 54.5 ЗО
ім. Леніна (місто) 51.7 43
ім. Енгельса 51 —
„Шлях до комунізму" 48 41
ім. Ворошилова 48 8
ім. Сталіна

(Бандурівка) 44.6 38
ім. Леніна

(Протопопівка) 42 55
ім. В. Ульянова 40 83
ім. Будьонного 36 34
ім. Хрущова 35 12.5
ім. Молотова 31 ЗО
ім. 12-річчя Жовтня 25 59.5
ім. Карла Маркса 25 7
ім. 19 з'їзду КПРС 17 44
По Користівській МТС 52 28
По Олександрійській МТС 45 ЗО
По району 48 29

Колгоспники і механізатори 
артілі ім. Карла Маркса перед
жовтневі дні відзначають нови
ми трудовими успіхами.

Днями тракторна бригада т. По
горілого, яка обслужує артіль, за
вершила підняття зябу й успіш
но продовжує оранку чорних па
рів. Наполегливо працюють трак
тористи Порфирій Ткаченко і йо
го син Іван. На оранці парів во
ни щодня трактором «ДТ-54» ви
копують завдання на 120—І150 
процентів.

Днями кормодобувники колгоспу 
заклали но>ву силосну яму на 40 
тонн. В ній засилосовано бадилля

Завершили збирання цукрових буряків
27 жовтня бурякоївоіди артілі 

ім. Каліїніна повністю завершили 
копку цукрових буряків і вивов- 
ку їх на заготівельні пункти.

ІІа збиранні цінної сировини 
самовіддано працював тракторист 
Микола Тищенко. Високих тем
пів на перевезенні1 добився шо
фер Всеволод Коваленко.

Вчора закінчили івивозку цу
крових буряків на державний 

Виробничники Московського заводу малолітражних авто
машин безперервно підвищують продуктивність праці.

На знімку: на моєчному конвейєрі. На передньому плані— 
одна з кращих робітниць Н. Колеснікова, яка виконує змінні 
завдання на 150 процентів. Прескліше ТАРС.

кукурудзи разом з листям ка
пусти.

■Колгоспні будівельники в ці 
дні завершили будівництво нової 
■силосної башти ємкістю на 150 
тонн кормової маси.

Механізатори МТС устаткува
ли в корівниках 150 автопоїлок, 
закінчили спорудження водопро
воду до тваринницьких примі
щень.

Завершується обладнання кор
моцеху і установка нової універ
сальної машини для подрібнен
ня кормів.

О. СВИРИДОВ.

пункт трудівники артілі «Прапор 
комунізму».

На транспортуванні цукрової 
сировини працювали чотири кол
госпні автомашини. Змагаючись 
за гідну зустріч Великого Жовт
ня, шофери Григорій Великий, 
Степан Шульга, Павло Ліогвип та 
Михайло Олещеінко значно' пере
виконували доведені завдання.

І. ЛОГВИНЕНКО.

підготовки до зимівлі худоби в 
артілях «Шлях комунізму», іме
ні Горького, «Червона зоря». Ма
теріали перевірки друкувалися на 
сторінках газети. Про вжиті захо
ди редакція повідомляла чита
чів.

Масові робсіількорівські рейди 
—одна з найважливіших форм 
роботи редакції з активом. Зна
чення їх не липне в тому, що во
ни є доброю школою для корес
пондентів газет, а насамперед в 
тому, що поява робсількорівських 
бригад на місці перевірки, їх 
уважне і глибоке знайомство із 
станом справ, їх розмови з людь
ми і критичні зауваження, зроб
лені в ході перевірки, сприяти
муть усуненню виявлених недо
ліків.

У нашої преси є чимало й ін
ших перевірених життям форм 
і методів роботи з авторським ак
тивом. До них, насамперед, на
лежать збори, наради, семінари 
авторського активу, звіти редак
ції перед читачами, робкорівські 
і сількорівські бригади, пости на 
вирішальних ділянках виробниц

тва. Сількорівські пости жашків
ської районної газети «Колгосп
ник Жашківщини» Черкаської 
області на полях і фермах багато 
допомогли у зміцненні трудової 
дисципліни, в кращій організації 
праці, вони, зокрема, останнім 
часом багато уваги приділили 
підготовці громадського тварин
ництва до зими і т. ін. Наради 
авторського активу, які редакція 
проводить у колгоспах і на яких 
активно виступають сількори, до
помагають висвітленню нових, 
важливих виробничих питань. 
Отже, сількори—(справжня опора 
районної газети.

Інакше, не маючи потрібного 
авторського активу, працює гри- 
цівська районна газета «Колгосп
не життя» Хмельницької області. 
І сторінки її сірі, відірвані від 
життя. Друкує вона з колгоспів 
нецікаві, поверхові матеріали, на
писані переважно штатними пра
цівниками. 'З початку року ре
дакція одержала лише 350 автор
ських листів. Зв’язку з авторами 
цих листів редакція не має. Зав
дання сількорам не дає, не скли

кав їх, не знайомить з редакцій
ним планом. Про відірваність 
грицівської районної газети від 
читачів переконливо свідчить хоч 
би такий факт: з 59 сіл району в 
22 газета не маїє своїх кореспон
дентів. Руками штатних праців
ників робиться тупичіївська ра
йонна газета «Сталінський 
шлях» Чернігівської області. До 
авторських матеріалів у цій ре
дакції ставляться недбало, бюро
кратично. 6 випадки, коли корес
понденції, надіслані сторонніми 
авторами, губляться.

Зрозумілої, чому низький рі
вень цієї газети, чому бракує в 
ній бойових, актуальних матеріа
лів, що викликали б інтерес, 
творчу думку колгоспників і ме
ханізаторів, що глибоко осмислю
вали б стан і завдання сільського 
господарства району.

Сила нашої преси в партійному 
керівництві. Якщо газети «Кол
госпне життя» і «Сталінський 
шлях» слабкі, відстають від 
життя, не мають широких і міц
них зв’язків з людьми, то треба 
зробити висновок, що незадовіль

не тут партійне керівництво ни
ми, що Грицівський І ТуїПИЧІВ- 
ський райкоми партії відірвані 
Від своїх друкованих органів, не 
спрямовують їх роботи. Такий 
висновок слід зробити і щодо Бо- 
ринського райкому партії Дрого
бицької області, який за три ос
танніх роки лише один раз слу
хав звіт редактора районної га
зети, а в 1954 році лише один 
раз розглядав і затверджував 
план роботи редакції.

Треба, щоб партійні організа
ції повсякденно 'спрямовували ро
боту редакцій з авторським ак
тивом, обговорювали найважливі
ші виступи газет, захищали роб- 
корів і сількорів, працівників 
преси від затискувачів критики, 
нещадно карали найменші прояви 
переслідування за критику.

Закінчується нинішній сіль
ськогосподарський рік. Він озна
менувався новими успіхами кол
госпів, приніс нові, ще більші 
багатства для Батьківщини, наро
ду. Артільні господарі уже жи
вуть наступним роком, його вро
жаями, справами на тваринниць

ких фермах, на всіх ділянках 
колгоспнот виробництва. Де ба
гатогранне життя нашого села, 
його сьогоднішні і завтрашні ін
тереси, завдання його і турботи 
повинні знаходити яскраве відо
браження на сторінках низової, 
районної преси, поставленої пар
тією на передній край боротьби за 
дальше могутнє піднесення сіль
ського господарства. Партія висо
ко ЦІНИТЬ 'РОЛЬ низової преси, 
вковуючи, що силу, відчуття ЖИТ
ТЯ і вміння скеровувати його роз
виток дають їй люди, згуртовані 
навколо неї, широкий авторський 
актив з тих, хто зайнятий безпо
середньо на виробництві і доско
нало знає йото.

День у день дбати про збіль
шення уваги до активу, працюва
ти з ним—значить підносити рі
вень наших районних газет, ро
бити їх більш бойовими, більш 
актуальними, змістовними, дійо
вими.

(Передова газети «Радянська 

Україна» від ЗО жовтня 1954 р.),
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Листи в редакцію
Передплата газет і журналів 

пройшла організовано
Партійна організація тресту 

«Олексаздріявугілля» вчасно під
готувалась до передплати періо
дичних видань.

Ще у 'вересні це питання ойго- 
ворено на партійних зборах. На 
них було виділено громадського 
уповноваженого по передплаті ко
муніста т. Литвиненка.

Вже на другий день т. Литви- 
ненжо розгорнув роботу. Він спо
вістив працівників тресту про

Впорядкувати автобусний рух
Через станцію Олександрія 

щодня проходить багато паса
жирських поїздів. На них прибу
вають і вибувають сотні паса
жирів, які часто і справедливо 
нарікають на непорядіки в об
служуванні їх автобусами кон
тори таксопарку, якою керує 
т. Суботи.

На вокзалі немає постійного' 
пункту зупинки автобуса—вок- 
зал-місто. Пасажири по кілька 
годин вичікують автобуса й ні
хто їм не може ставати, коли

СЛІДАМИ НЕОПУБЛІКОВАНИХ ЛИСТІВ

В листі в редакцію група кол
госпників с. Лікаїрівіки писала 
про те, 'Що сільпо’ не провадить 
отовіарювання колгоспників за 
продану худобу ще в 1953 році.

Лист було надіслано голові 
правління раїйсттоживс.п'ілки т.Те- 
рехову. Правління повідомило, що 
для отоварювання завезено до Лі- 
каріївського сільсьікюго споживчо
го товариства 38 центнерів жми- 
хи та 25 центнерів огрубів.

* ... *♦
В редакцію надійшов лист, в 

якому писалося про те, що ко

СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУПІВ

„Олекса Плахотний зайшов у молочарню"
■В газеті «Сталінський прапор» 

від 10 жовтня ц. р. в куточку 
сатири і гумору під таким заго
ловком був надрукований вірш 
М. Савченка про те, що зоотех
нік бандурівського колгоспу імені 
Сталіна Плахотний в п’яному 
стані з’явився на сепараторний 
пункт і вчинив там бійку.

Ідея повернення померлого ор
ганізму до життя здавна хвилює 
найкращі уми людства. Але тіль
ки радянським ученим вдалося 
поставити науково-дослідну робо
ту в цій галузі на конкретні, прак
тичні рейки.

Великий інтерес являють дослі
ди, які успішно здійснює тепер Ін
ститут фізіології імені О. О. Бого
мольця Академії наук УРСР. Во
ни наочно показують як перед ра
дянською наукою відкриваються 
■нові, чудові перспективи боротьби 
за життя людини.

... Погляди вчених, які беруть 
участь у досліді, приковані до со
баки, яка нерухомо лежить на сто
лі. Спеціальні прилади переко
нують в тому, що серце тварини не 
працює, дихання нема, кров’яний 
тиск упав до нуля. Це—смерть.

Досі за рубежем вважалось, що 

початок передплати, вивісив об’я
ву, з’ясував, які періодичні ви
дання кожен бажає придбати. Це 
сприяло успішній передплаті га
зет і журналів на 1955 рік, яку 
■завершено 23 жовтня. Всі 60 чо
ловік працівників тресту виписа
ли газети і журнали. Всього пе
редплачено 190 екземплярів пе
ріодичних видань.

А. БЄЛОКОНЄВ, 
працівник тресту.

він прибуває, тому що розпис ру
ху відсутній.

Від випадку до випадку на 
вхшозалі з’являються таксі. Чергу
вання їх не встановлено.

Треба вважити на запити тру
дящих і встановити за розписом 
регулярний рух автобусів вюк- 
■зал-місто, враховуючи рух па
сажирських поїздів. Крім того, 
на вокзалі повинні чергувати 
таксі.

м. волик,
начальник вокзалу 

ст. Олександрії.

муніст Микола Зимайоїв система
тично пиячить, на роботу не ви
ходить та непристойно поводить 
себе їв сім’ї. Лист було надіслано 
в парторганізацію залізничної 
контори тресту «Олександріяву
гілля» для розслідування та 
вжиття заходів.

Як повідомив секретар партбіо- 
ро т. Чорномор, наведеш факти 
підтвердились, питання обговорю
валось на засіданні бюро. За не
гідну поведінку на Зиманюва на
кладено партійне стягнення.

Як повідомив редакцію секре
тар Олександрійського райкому 
КП України т. Філоненко, факти, 
про які писалось, підтвердились. 
Аморальна поведіалка Плакатного 
обговорювалась на зборах первин
ної іпарторганівації. На Плахот- 
ного накладене партійне стяг
нення.

Листи з столиці Радянської України

В І М’Я життя
в таких випадках повернути жит
тя вже через п’ять хвилин немож
ливо. Але ось минає... десять хви
лин. Включається так званий «ав- 
тожектор»—апарат, винайдений 
радянським ученим С. С. Брюхо- 
ненком для штучного кровообігу 
і вдосконалений ученим Інституту 
фізіології доктором медичних на
ук В. Д. Янковським. В результа
ті наполегливих творчих шукань 
йому вдалось додати до «автожек- 
тора» і штучні легені.

З допомогою вдосконаленого 
«автожектора» в тіло тварини по
ступово нагнітається підігріта 
кров і створюється штучний 
кровообіг. Незабаром з’являється 
слабе дихання, а з ним і перші 
удари серця. Тварина оживає. Во
на вже не потребує сторонньої до
помоги, «аівтожектор» відключає
ться.

КОРОТКО
Машинобудівники Ново-Крама

торського заводу імені Сталіна 
широко впроваджують у вироб
ництво нову техніку, механізують 
трудомісткі процеси. Від впровад
ження прогресивних методів робо
ти колектив заводу зекономив 15 
мільйонів карбованців.

На шахті № 29 імені Сталіна 
тресту «Сталінвугілля» збудований 
новий клуб інженерно-технічних 
працівників. Для клубу закуплена 
кіноапаратура, 2 піаніно, килими, 
картами, укомплектована технічна 
бібліотека. Новий культурний за
клад збудовано за рахунок коштів 
директорського фонду.

* , **
Велике теплично-парникове гос

подарство створює колектив Ні
копольського п'іівденнотрубно'го за
воду. Тут споруджена оранжерея 
площею в тисячу квадратних мет
рів, завершується будівництво 2 
теплиць. Цілий рік нікопольські 
трубники одержуватимуть з теп
лиць для потреб громадського хар
чування свіжі овочі. Для обігріву 
теплиць використовуються теплові 
відходи виробництва.

* * *
З початку року продуктивність 

праці робітників Осипенківського 
механічного заводу підвищилась на 
23,2 процента проти відповідного 
періоду минулого року. Собівар
тість продукції знижена проти пла
ну на 8 процентів. У жовтні про
дуктивність праці робітників дося
гла рівня, встановленого планом 
на 1955 рік.

* **
Механізатори Белградської МТС 

Одеської області створили в кож
ному колгоспі кормокухню, вста
новили більше двох десятків КОр- 
мопереробних машин. Річний 
план механізації ферм виконаний 
на 200 з лишком процентів.

* * *
Колектив Бердичівського шкіря

ного заводу (Житомирська об
ласть) збільшив випуск продукції 
на 13 процентів порівняно з мину
лим роком. Із шкіри, виготовленої 
понад план, можна пошити 60 ти
сяч пар взуття.

* * •»
Більше трьох тисяч металургів, 

хіміків, вагонобудівників Дніпро- 
дзержинська збудували власні бу
динки. На металургійному заводі 
імені Дзержинського для індиві
дуальних забудовників налагод
жений випуск столярних виробів, 
шлакоблоків, черепиці.

* * 
♦

В Сумах почалося будівництво 
дитячої залізниці. Залізнична лінія 
довжиною близько двох кіломет
рів пройде вздовж ріки Псьол. В 
спорудженні залізниці активну 
участь бере громадськість міста.

(РАТАУ).

Перші дні після досліду собака 
почуває ще слабість. Проте сили 
її поступово відновлюються. З’яв
ляється апетит, повертається жва
вість. Через місяць важко повіри
ти, що тварина була у стані клі
нічної смерті.

Досліди повернення життя прово
дяться у великому масштабі і вче
ними Москви. В ряді випадків уже 
повертали до життя і людей, які 
вмерли від великої втрати крові.

Радянські вчені плодотворно бо
рються за продовження життя лю
дини. Бачачи, як вони успішно 
борються зі смертю, переконуєш
ся в неперевершеній силі най
більш передової в світі радянської 
науки.

К. ЄВГЕНОВ. 
(Кор. РАТАУ).

м. Київ.

Китайська Народна Республіка. Недавно був спущений на 
воду перший пасажирський річковий пароплав вітчизняного ви- 
робництва „Міньчжун*. Нове судно водовміщенням в 1.500 тонн 
розвиває швидкість до 28 кілометрів на годину.

На знімку: пароплав „Міньчжун11 відправляється від пристані 
Шанхаю у свій перший рейс па річці Янцзи.

Фото агентства Сіньхуа.

Японська газета про радянсько-китайську 
декларацію про відносини з Японією

ПЕКІН, ЗО. (ТАРС). Агентство 
Сіньхуа передало передову стат
тю органу Японської комуністич
ної партії газети «Акахата»: «Бо
ротися за відновлення нормаль
них дипломатичних відносин з Ки
таєм і Радянським Союзом».

Відмова від сан-франціського 
«мирного договору», який увікові
чує окупацію Японії, і ліквідація 
американських воєнних баз,—пише 
газета,—ось що необхідне для ми
ру і безпеки Японії. «Китай і Ра
дянський Союз постійно проявля
ють добру волю щодо японського 
народу. Як Радянський Союз, так

Ліванська газета про плани створення 
агресивного блоку на Середньому Сході

БЕЙРУТ, 30. (ТАРС). Добре 
інформована ліванська газета 
«Оріан» опублікувала повідом
лення, в якому говориться:

■Повідомлення про можливе 
приєднання Іраку і Ірану до ту
рецько-пакистанського пакту ще 
до скликання сесії ради Ліги араб
ських країн викликали глибоке не
задоволення ліванських керівни
ків.

Представник міністерства за
кордонних справ Лівану, про
довжує газета, заявив, що Нурі 
Саїд (прем’єр-міністр Іраку.— 
Ред.) намагається уникнути будь- 
якої наради глав арабських дер
жав, на якій могло б бути підняте 
питання про приєднання Іраку до

Американська вояччина готує нові провокації 
проти КНР

ПЕКІН, ЗО. (ТАРС). Агентство 
Сіньхуа наводить повідомлення га
зети «Нью-Йорк геральд трібюн» 
про заяву командуючого амери
канським 7-м флотом Прайда. В 
заяві говориться, що літаки сьомо
го флоту «мають усі законні пра
ва» знаходитися в районі острова 
Дачень біля узбережжя провінції 
Чжецзян. Прайд сказав також, що- 
сьомий флот поширив свою ді
яльність з Тайванської протоки 
до островів, розташованих вздовж 
узбережжя Китаю.

До американо-японських відносин
НЬЮ-ЙОРК, ЗО. (ТАРС). За по

відомленням вашінгтонського1 ко» 
респондента газети «Чікаго сан 
енд Тайме» Ку, Сполучені Штати 
відхилили пропозицію Японії про 
припинення випробувань атомних і 
■водневих бомб у західній частині 
Тихого океану. Як вказує корес
пондент, в американських колах 
підтвердили, що міністр закордон
них справ Японії Окадзакі пору
шив це питання при зустрічі в 
державному департаменті з поміч

і Китай займають позицію співро- — 
бітництва щодо рибної ловлі, тор
говельних і культурних зв’язків».

Гаізета вітає радянсько-китай
ську декларацію і спільне комюні
ке. Ці документи, вказує вона, ма
ють надзвичайно велике значення 
не тільки для майбутнього Япо
нії, але і для миру в Азії. Вони 
сприяють справі збереження між
народного миру і впливають на 
хід світової історії. Наприкінці 
орган Японської комуністичної пар
тії закликає японський народ 
зміцнювати єдність їв боротьбі за 
незалежність Японії і мир.

турецько-п акиста нського пакту. 
Ця позиція Нурі Саїда пояснює
ться тим, що він уже зробив ве
ликий крок по шляху створення 
блоку, який простягається від Ан
кари до Карачі, в який ввійдуть 
Ірак і Іран. Він намагається, та
ким чином, поставити Лігу араб
ських країн перед доконаним фак
том.

Представник ліванського мініс
терства закордонних справ додав, 
що Ліван не може ставитись бай
дуже до маневрів Нурі Саїда. Лі
ван вважає, що сепаратна позиція 
прем’єр-міністра Іраку Нурі Саїда 
кричуще. суперечить пактові Ліги 
арабських країн.

Будучи на Тайвані, Прайд про
вів ряд секретних нарад з коман
дуючим чанкайшіістським флотам 
Лян Ші-чао та іншими гомінданів
ськими вищими морськими офіце
рами, а також з представниками 
американських збройних сил на 
Тайвані. Як гадають, Прайд обго
ворював на цих нарадах питання 
про дії американського і чанкай- 
шістського флотів у Тайванській 
протоці.

ником державного секретаря Ро- 
бертсоном.

За словами Ку, Окадзакі пору
шив також питання відносно ком
пенсації Сполученими Штатами 
жертв атомних випробувань на 
атолі Бікіні. Як вказує Ку, Спо
лучені Штати запропонували 
1 млн. доларів, ЩО' їх Японія від
хилила як недостатню компен
сацію.

Редактор В. МАЛЕНКО.
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Під прапором Маркса—Енгельса — 
Леніна—Сталіна, під керівництвом 
Комуністичної партії—вперед, до 
перемоги комунізму!

Напередодні великого свята
Від сивих вершин Кар

патських гір до берегів Тихо- 
го^леану, від дрейфуючих 
с^ищіії «Північний полюс» 
до південних кордонів нашої 
неосяжної Батьківщини нат
хненно лине бойовий заклик:

...Хай живе Комуністична 
Радянського Союзу— 

велика вдохновляюча і керів
на сила радянського народу 
в боротьбі за побудову кому
нізму!

Багатонаціональний радян
ський народ, тісно згуртова
ний Комуністичною ■ партією 
в єдину братню сім’ю, напо
легливо бореться за здійс
нення п’ятого п’ятирічного 
плану, за успішне розв’язан
ня завдань, поставлених пар
тією і урядом перед праців
никами промисловості І сіль
ського господарства.

У великій сім’ї братніх на
родів натхненно працюють і 
трудящі нашого міста й райо
ну. Гірники і будівельники, 
колгоспники і механізатори, 
працівники легкої і харчової 
промисловості гідними по
казниками в труді ознамено
вують кожен передсвятковий 
день.

Більше вугілля країні! за
кликає партія гірників. Бу
де достаток палива — відпо
відають вони, і з розрізів, 
шахти, фабрик все частіше й 
частіше відходять ешелони з 
паливом.

Колектив працівників Бай- 
даківіського вуглерозрізу в 
подарунок великому свя
ту відправив кілька ешелонів 
вугілля понад план жовтня. 
На високому рівні працюють 
вони 1 в листопаді. Кожен 
день приносить все нові і но
ві успіхи. По півтори норми 
дають в ці дні екскаваторни
ки Яків Єременко, Федір 
Іванник, Григорій Попичен- 
ко та багато інших.

Подвоюють зусилля в тру
ді гірники Семеніївського ву
глерозрізу. Збільшують ви
пуск палива брикетними. Ре>- 
алізували річне завдання це
гельники заводу № 1 і за
лізничники транспортної кон
тори, тисячі кіловат - годин 
електроенергії і сотні тонн 
пари понад десятимісячне 
завдання виробили трудівни
ки тепло-елеіктростанції, ви
переджують графік трудящі 
швейної фабрики, міськхар-

Виконаний план
Колгоспи і радгоспи Хмель

ницької області достроково вико
нали державний план хлібозаіго- 
тівель. Здано і продано хліба 
державі на 3 мільйони 600 ти
сяч пудів більше, ніж за івесь 
1953 рік. В області виконані 

чокомбінату та багатьох ін
ших підприємств міста.

Вирує напружена праця на 
колгоспних 1 радгоспних по
лях, тваринницьких фермах, 
в ремонтних майстернях 
МТС.

Більше зерна, молока, 
м’яса, вовни, бавовни, льону, 
цукрових буряків, овочів та 
інших продуктів Батьківщині! 
закликає партія.

Створимо достаток про
дуктів харчування 4 сировини 
для промисловості!--- ІВІІДІПОВІ-
дають працівники сільського 
господарства. Вони успішно 
завершують осінньо-польові 
роботи, закладають міцний 
фундамент врожаєві наступ
ного року, готують теплу і 
ситу зимівлю громадському 
тваринництву.

Піднято зяб під увесь ярий 
клин—доповідають механіза
тори Корнетівсьісої МТС, є 
достаток кормів для худоби 
—^рапортують тваринники ар
тілі ім. 18 партконференції. 
Закінчили збирання цукровик 
буряків-—говорять хлібороби 
артілей ім. Калініна, «Пра
пор комунізму» та багато ін
ших.

Радянські люди добре зна
ють, іцо найвищим законом 
для нашої партії є служін
ня своєму народові, піклу
вання про максимальне за
доволення його постійно зрос
таючих потреб. І чим краще 
працюють люди, чим успіш
ніше реалізують державні 
завдання, тим яснішими, вис 
разнішиїми стають риси ново
го, комуністичного суспіль
ства, тим заможніше життя.

Лише напередодні свята 
десятки сімей гірників міста 
справили новосілля у нових, 
впорядкованих квартирах. 
Олександрійська МТС одер
жала кілька потужних ма
шин, що заміняють працю 
сотень людей, на Шевченкію- 
ській вулиці міста відкрито 
новий магазин і т. д.

(Місто вугільників-—Олек
сандрія, села району одягаю
ться в святкове вбрання. І 
над ними, як і над всіма 
містами і селами нашої мо
гутньої Вііітчивни, полум’яно 
лунає заклик:

—Під прапором Маркса— 
Енгельса — Леніна—Сталіна, 
під керівництвом Комуніс
тичної партії — вперед, до 
перемоги комунізму!

хлібозаготівель
також плани заготівель картоп
лі, ов-очіїв і насіння кіонопель.

Достроково -викопали держав
ний план заготівель і закупок 
хліба колгоспи Чернівецької об
ласті.

(РАТАУ).

По нашій Батьківщині
Урочисті збори, присвячені

37 роковинам Великого 
- - - - - - - Жовтня - - - - - - - -

На підприємствах, в устано
вах і учбових закладах Москви 
проходять урочисті збори і ве
чори, присвячені 37 роковинам 
Великої Жовтневої соціалістич
ної революції.

Понад тисячу представників 
трудящих Желєзнодорожного 
району Москви зібрались 1 ли
стопада в Центральному бу
динку культури залізничників. 
З доповіддю про 37 роковини 
Великого Жовтня виступила 
секретар ММК КПРС тов. Фур- 
цева.

Святкові збори і вечори 
пройшли також в Свердлов- 
ському, Сталінському, Дзер- 
жинському, Комінтерновському 
та інших районах Москви.

Збори, присвячені 37 рокови
нам Великого Жовтня, почали
ся на підприємствах, будовах 
і учбових закладах столиці Ра
дянської України—Києві.

(РАТАУ).

Четвертим агрегат Камської 
ГЕС дав промисловий струм

Прекрасним трудовим подарун
ком зустрічають 37 роковини Ве
ликого Жовтня будівники Кам
ської ГЕС. ЗО жовтня дав промис
ловий струм четвертий агрегат 
Камської ГЕС. Зараз уже чотири 
турбіни гідроелектростанції на 
Камі дають промисловий струм у 
систему «Молотоївенерго».

Готуються до здачі останні два 
агрегати першої секції ГЕС—п’я
тий і шостий.

(ТАРС).

Об'єднання „Укрнафта“ 
виконало одинадцятимісячний 

план
В переджовтневому соціалістич

ному змаганні добилися нового 
виробничого успіху нафтовики 
України. ЗО жовтня об’єднання 
«Укрнафта» завершило виконання 
одинадцятимісяч-но-го плану видо
бутку рідкого палиіва. Порівняно з 
відповідним періодом минулого 
року видобуток нафті» зріс на 
26,7 процента. Від зниження со
бівартості продукції одержано по
над 5 мільйонів карбованців над
планового прибутку.

(РАТАУ).

Виробничі подарунки на честь всенародного свята
Трудящі Радянської України 

готуються годно відзначити 37 
роковини Великої Жовтневої со
ціалістичної революції. Велике 
свято вони зустрічають новими 
трудовими перемогами, достроко
вим виконанням соціалістичних 
зобов’язань.

Успішно здійснили свої перед
святкові зобов’язання, взяті у 
■переджовтневому змаганні, 'Мета
лурги України. Вони завершили 
програму по всьому металургійно
му циклу. За підсумками роботи 
третього кварталу 21 колектив 
металургійних підприємств рес
публіки вийшов переможцем у 
Всесоюзному соціалістичному зма

Плакат художника А. Ангонченка, випущений „ИЗОГИЗ".

Будівники Ангарської ГЕС виконали річний план
Ще в середині вересня будівни

ки Ангарської ГЕС виконали річ
ний план будівельно-монтажних 
робіт, який був затверджений спо
чатку.

-Було -взяте зобов’язання—-на
вий річний план з усіх основних 
показників завершити до 7 листо
пада. Це зобов'язання виконане 
достроково, із значним переви
щенням по ряду основних робіт.

Колектив управління споруд
ження будинку ГЕС завершив річ
не завдання по укладанню бетону.

ганні. Перше місце і перехідний 
-прапор Ради Міністрів Союзу Р-СР 
присуджений доменщикам і рей- 
-кобалочникам заводу «Азовсталь».

Високих виробничих показни
ків добились гірники Донбасу. 
П’ятнадцять підприємств комбі
нату «Оталінвіугілля» за підсум
ками роботи за вересень вийшли 
переможцями у Всесоюзному со
ціалістичному змаганні і їм при
суджені перехідні Червоні прапо
ри. Колективи трестів «Чистя- 
коївантрацит », « Орджонікідае -
вугілля» видобули тисячі тонн 
палива поінад десятимісячний 
план.

Завершенням найважливіших 

У вододійну частину і перший 
ярус гідростанції з початку року 
укладено 130 тисяч кубометрів 
бетону. Тепер залишилось забето
нувати два блоки, і вся основа 
ГЕС буде -вкрита суцільною бе
тонною плитою. Почнеться спо
рудження другого яруса.

-Будівники успішно виконали 
завдання п-о зниженню вартості 
робіт і дали 5 м-ільйоїнів 240 ти
сяч карбованців надпланових на
громаджень.

(ТАРС).

польових робіт зустрічають свя
то Великого Жовтня трудівники 
сільського господарства республі
ки. На- високому агротехнічному 
рівні закінчена сіївба озимих 
культур, виконаний план розвит
ку тваринництва. Тваринники і 
механізатори готують ситу і теп
лу зимівлю худобі. Гідний пода
рунок Батьківщині підготували 
механізатори Харківської об
ласті. Спеціалізовані бригади 
МТС достроково завершують річ
ний план механізації водопоста
чання. Водопроводи проведені 
більш як до 400 колгоспних 
ферм—'у п’ять раз більше, ніж у 
минулому році. (РАТАУ).



2 СТАЛІНСЬКИЙ ПРАПОР П'ятниця, 5 листопада 1954 р.

Відповідаємо на запитання читачів

Про союз робітничого класу
Засновник і великий вождь 

Комуністичної партії В. І. Ленін 
висунув і всебічно розробив учен
ня про союз робітничого класу і 
трудового селянства, при керів
ній ролі їв ньому пролетаріату, як 
найважливішу і необхідну умо
ву перемоги соціалістичної ре'В>о- 
люції і побудови комуністичного 
суспільства.

Керуючись цим ленінським 
ученням, Комуністична партія, 
організувавши бойовий союз ро
бітничого класу і трудового се
лянства, добилася в результаті 
Великої Жовтневої соціалістичної 
революції повалення влади капі
талістів і поміщиків в нашій кра
їні, встановлення диктатури про
летаріату. Державного формою 
диктатури пролетаріату, органа
ми політичної влади стали Ради, 
які уособлюють собою нерушимий 
союз робітників 'і селян.

Після перемоги Жовтневої ре
волюції Комуністична партія 
вжила всіх заходів до того, щоб 
ще більше зміцнити союз робіт
ничого масу і трудового селян
ства, який е, за визначенням 
В.І. Леніна, найвищим принци
пом диктатури пролетаріату, ос
новою сили і могутності Радян
ської держави.

Найважливішу роль у зміцнен
ні союзу робітник/:® і селян віді
грав історичний Декрет про зем
лю, прийнятий на пропозицію 
В. І. Леніна на II з’їзді Рад. За 
цим декретом селянство одержало 
в своє користування безплат
но 150 мільйонів десятин 
колишніх поміщицьких, уділь
них, монастирських та інших зе
мель. Радянська влада одночасно 
звільнила селян від щорічних 
платежів поміщикам на суму по
над 700 мільйонів карбованців 
золотом.

В роки громадянської війни, 
коли молодій радянській респуб
ліці довелось провадити тривалу 
боротьбу проти внутрішньої 
контрреволюції та інтервенції, 
між робітничим класом і трудо
вим селянством склався воєнно- 
політичний союз, який забезпе
чив перемогу над ворогом.

Проте, коли країна перейшла 
до мирного господарського будів
ництва, основа цього союзу ви
явилась недостатнього. Комуніс
тична партія на чолі з В. І. 
Леніним розробила нову еко
номічну політику, яка була 
прийнята X з’їздом РКП (б). Це 
була єдино правильна політика 
Радянської держави, що забезпе
чила міцну економічну змичку 
між державного промисловістю і 
сільським господарством в будів
ництві соціалістичної економіки. 
Вона була розрахована на пере
могу соціалістичних форм госпо
дарства над капіталістичними 
формами, на дальше зміцнення 
союзу робітничого класу і трудо
вого селянства.

Під керівництвом Комуністич
ної партії, на основі нової еконо
мічної політики трудящі, перебо
рюючи величезні труднощі, швид
ко відбудували промисловість, 
транспорт, сільське господарство. 
Цим були підготовлені умови для 
бурхливого розвитку народного 
господарства в дальші роки со
ціалістичного будівництва.

Виходячи з ленінських вказі
вок про те, що для перемоги со

ціалізму в нашій країні необхідно 
створити важку промисловість, 
залучити до справи соціалістич
ного будівництва мільйонні маси 
трудового селянства, Комуністич
на партія, її Центральний Комі
тет, очолюваний Й. В. Сталіним, 
виробили політику індустріаліза
ції країни і колективізації сіль- 
с ького господарства.

/Здійснюючи план будівництва 
соціалізму, ламаючи опір найлю
тіших ворогів народу—ггроцькіс. 
тів, бухарінців, буржуазних на
ціоналістів усіх мастей, Комуніс
тична партія привела радян
ський народ до всесвітньоісторич- 
ної перемоги. Наша країна в ко
роткий строк перетворилася в 
могутн ю ііндустріал ьно -колгоспну 
державу з високорозівинутоію про
мисловістю, з найбільшим у сві
ті механізованим соціалістичним 
■сільським господарством.

Соціалістична система пере
могла в усіх галузях народного 
господарства, а суспільна влас
ність на знаряддя і засоби ви
робництва утвердилась як єдина 
і непорушна основа радянського 
/суспільства. Соціалістичні пере
творення в галузі економіки при
вели до змін у класовій струк
турі нашого суспільства. В СРСР 
були остаточно ліквідовані ек
сплуататорські класи, знищена 
експлуатація. Клас робітників, 
клас селян, наша радянська ін
телігенція докорінно змінилися. 
Радянське суспільство вільне від 
класових суперечностей і являє 
собою зразок дружнього співро
бітництва і морально-політичної 
єдності народу.

Союз і дружба робітничого ма
су і колгоспного селянства були 
одним з основних джерел пере
моги нашого народу у Великій 
■Вітчизняній війні, головною умо
вою швидкої надбудови і дальшого 
розвитку народного господарства 
в післявоєнні роки.

XIX з'їзд Комуністичної партії 
підбив підсумки боротьби і пе
ремог радянського народу за пе
ріод після XVIII з’їзду, намітив 
величну програму дальшого бу
дівництва комунізму.

В нашій країні є тепер потуж
на важка промисловість, яка 
становить основу соціалістичної 
економіки. Комуністична партія, 
виходячи з безперервно зростаю
чих матеріальних потреб нашого 
народу, не ослабляючи уваги до 
дальшого розвитку важкої ін
дустрії, намітила широку програ
му крутого піднесення сільського 
господарства, дальшого розвитку 
легкої і харчової промисловості, 
розвитку радянської торгівлі. Ця 
програма знайшла свій конкрет
ний вияв у рішеннях вереснево
го, лютнево-березневого і червне
вого Пленумів Центрального Ко
мітету іКПРС та в інших постано
вах партії і уряду.

В цих рішеннях, які радян
ський народ сприйняв як свою 
рідну і кровну справу, з новою 
силою виражена політика Кому
ністичної партії, спрямована на 
дальше підвищення життєвого 
рівня всіх трудящих, на посилен
ня економічної могутності Радян
ської держави, на дальше зміц
нення союзу і дружби робітничо
го класу і колгоспного селянства.

На нинішньому етапі комуніс
тичного будівництва основною

і селянства
формою виробничих зв’язків між 
робітничим класом і колгоспним 
селянством .є допомога міста, яка 
подасться колгоспному селу че
рез машинно-тракторні станції.

Соціалістична промисловість 
постійно оснащує сільське госпо
дарство новою технікою. На по
чатку цього раку в сільському 
господарстві налічувалось 1.260 
тисяч тракторів (у переводі на 
15-сильні), 326 тисяч зернових 
комбайнів, 370 тисяч вантажних 
автомобілів і багато інших ма
шин. Механізація найважливіших 
сільськогосподарських робіт до
сягла високого рівня (70—98 
процентів). За період з 1954 р. 
по травень 1957 р. машинно- 
тракторні станції і радгоспи 
■одержать ще 500 тисяч тракторів 
загального користування (в 15- 
сильному обчисленні) і 250 ти
сяч просапних тракторів, десят
ки тисяч автомобілів, а також 
інші сільськогосподарські ма
шини.

Важливу роль у зміцненні со
юзу робітничого класу і кшгоеп- 
ного селянства відіграє допомога 
міста селу кадрами. Тільки в 
цьому році для роботи в колгос
пах і МТС Української РСР на
правлено понад 22 тисячі агро
номів і зоотехніків, велику кіль
кість інженерів та інших спеціа
лістів, а також партійних пра
цівників. Дедалі ширше розгор
тається шефська допомога кол
госпам з боку промислових під
приємств, наукових і культурних 
закладів міста, спрямована на 
піднесення колгоспного-виробниц
тва, зростання культури колгосп
ного села. Все це служить спра
ві дальшого зміцнення союзу й 
дружби робітничого класу і кол
госпного селянства, справі ус
пішного будівництва комунізму.

Радянський народ успішно 
розв’язує поставлене партією і 
урядом завдання освоєння цілин
них і перелогових земель, ЯКІ є 
могутнім резервом збільшення 
виробництва зерна. Трудівники 
сільського господарства в корот
кий строк підняли багато- міль
йонів гектарів цілинних і пере
логових земель. На значних 
площах вже цієї осені зібрано 
перший урожай, який дав краї
ні велику кількість хліба.

Партія поставила завдання— 
на базі могутнього зростання со
ціалістичної індустрії, провідної 
галузі нашого народного госпо
дарства, на основі крутого під
несення всіх галузей сільського 
господарства і дальшого органі
заційно-господарського зміцнення 
колгоспів добитися того, щоб У 
■найближчі роки в достатку задо
вольнити населення промислови
ми і продовольчими товарами, за
безпечити сировиною легку і хар
чову промисловість. Виконання 
цього завдання ще більше зміц
нить союз робітничого класу і 
колгоспного селянства—основу 
■могутності Радянської держави!.

Радянський народ, тісно згур
тований навколо Комуністичної 
■партії, під її мудрим керівниц
твом впевнено йде вперед, по 
шляху до комунізму. Запорукою 
перемоги на цьому шляху є 
міцний і нерушимий СОЮІЗ і 
дружба робітничого класу і кол
госпного селянства нашої країни.

С. СТЕПАНЕНКО.

Збори міського 
партійного активу

Днями відбулися збори місько
го партійного активу. Обговорю
валось питання про виконання 
плану вуглевидобутку і будівниц
тва. З доповіддю виступив пер
ший секретар Кіровоградського 
обкому партії тав. Л. 1. Найдек.

В цьому році трест «Олексан- 
дріявугілля» збільшив видобуток 
палива проти минулого року в 
півтора раза, а ©скришу породи 
—вдвічі. Набагато зріс виробіток 
брикету, електроенергії.

Комплексна механізація всіх 
трудомістких процесів дозволила 
гірникам Бай даківс ького вугле
розрізу перевищити проектну по
тужність свого підприємства, 
працювати на рів,ні, запланова
ному на останній рік п’ятої п’я
тирічки.

На підприємствах тресту ви
росли сотні новаторів, майстрів 
своєї справи. Машиніст екскава
тора, депутат Верховної Ради 
СРСР Іван Гороївецький за десять 
місяців видобув понад норму 91 
тисячу тонн вугілля. Десятки 
ешелонів палива додатково до 
завдання відвантажили екскава
торники Яків Єременко, Трохим 
Донець, Дмитро Бєлолапотков.

Завдяки соціалістичному зма
ганню за підвищення ■продуктив
ності праці знизилась собівар
тість продукції. Особливо висо
ких показників домоглись трудів
ники залізнично - транспортної 
контори. Вони вже завершили 
річний виробничий план і зеко
номили півтора мільйона карбо
ванців-

Проте, як вказувалось в допо
віді і виступах учасників зборів, 
деякі виробничі колективи не 
справляються з поставленими 
завданнями, мають низькі еконо
мічні показники, погано викорис
товують внутрішні резерви.

Секретар партійної організації 
Байдаківського вуглерозрізу тов. 
Ліщенко розповів про' трудові ус
піхи гірників. Десятимісячний 
/план ними виконано достроково. 
Розріз нині щодоби видає на тися
чу тонн вугілля більше, ніж торік.

■Про виробничі досягнення за
лізничників тресту «Олександрія- 
вугілля» говорив начальник 
транспортної контори т. Карлов. 
З 28 жовтня колектив працює в 
рахунок 1955 року. Собівар
тість тонно-кілометра знижена на 
6 копійок.

Широкого розмаху набув рух 
великоваговиків. Тільки в жоютігі 
машиністи паровозів тг. Юраш, 
Литюк, Вуболей провели по 20 
великовагових составів.

Відзначалось, що Семенівський 
вуглерозріз (начальник т. Артю- 
хов) через неза,довільне викорис
тання техніки, рухомого составу 
заборгував країні багато палива,

Сесія районної Ради
2 листопада відбулася чергова 

сесія районної Ради депутатів 
трудящих. Сесія обговорила пи
тання «Про роботу сільських Рад 
депутатів трудящих». З доповід
дю в цьому питанні /виступив го
лова виконкому районної Ради 
депутатів трудящих т. Журав- 
льоїв.

Доповідач і ті, що виступали, 
відзначили, що в зв’язку з укруп
ненням сільських Рад поліпши
лась їх робота. Виконкоми сіль- 

допустив збитки. Відстала шахта 
№ 2-3 (начальник т. Панчищен- 
ко). Не виконує плану Байдаків- 
ська брикетна фабрика.

Серйозні недоліки ів роботі ма
ють Димитровський трест і трест 
«Укрвуглемонтаж». Будівельні 
управління затягнули здачу ряду 
об'єктів, допускають великі збит
ки. Тут відсутня наполеглива 
боротьба за механізацію трудо
містких процесів, правильна ор
ганізацію праці, режим ековдкії.

На питаннях забезпечення рит
мічної роботи Семетгівської бри
кетної фабрики зупинився май
стер цього підприємства т. Ком- 
лик. Він сказав, що брикетніїки 
ділом відповідають на Заїдки 
ЦІЇ ІЇПРС, збільшують виробіток 
продукції. Однак Семенівський 
вуглерозріз працює нерівно, а ц? 
стримує темпи роботи фабрики.

Дається взнаки і те, що керів
ники тресту «Олексаядріявугіл- 
ля» погано допомагають. На 
складі нагромадилось 5 тисяч 
тонн брикету. Кажуть вагонів 
нема, в той же час на Семеніївсько- 
му вуглерозрізі порожняк про
стоює.

'Кріпильник шахти Я» і2-3 тов. 
Немикін розповів про причини 
відставання колективу. На шах
ті погано працює внутріпгахтний 
транспорт, гірничі виробки „за- 
хламлені. Мають місце порушен
ня трудової і виробничої дисци
пліни. Начальник шахти т. ІІан- 
чищенко не спирається на актив, 
не радиться з ним.

Керуючий Димитроївським трес
том т. Ларіонов викрив недоліки 
в роботі будівельних управлінь, 
вказав на шляхи подолання від
ставання.

Бойові завдання, які нині сто
ять перед гірниками, вимагають 
мобілізації всіх сил і резервів 
для різкого підвищення видобут
ку вугілля та виробітку брикету.

—/Ми у великому боргу перед 
країною,—заявив начальник Се- 
менівського вуглерозрізу т. Ар- 
тіохов.—(Наш колектив вживає 
всіх заходів, щоб надолужити 
прогаяне, вийти в ряди передови
ків. Всі можливості для цього є. 
Якби всі екскаваторники працю
вали як тт. Донець, Бєлолапот- 
ков, то розріз не Ібув би у числі 
відсталих.

В обговоренні доповіді взяли 
також участь голова міськвикон
кому т. Харитоноїв, керуючий 
трестом «Олександріявугілля» тов. 
Альошин, секретар міськкому 
партії т. Луценко та інші.

Збори партійного активу прий
няли рішення, спрямоване на за
безпечення виконання річного 
плану вуглевидобутку і промисло
вого та культурно-побутового бу
дівництва.

депутатів трудящих
ських Рад депутатів трудящих 
стали більш активно вникати в 
життя колгоспів, подавати дійо
ву допомогу у вирішенні важ
ливих завдань. Поряд з цим на 
сесії викрито серйозні недоліки, 
що мають місце в роботі оільви- 
КОНКОМІВ І ЇХ /ПОСТІЙНО діючих ко
місій.

В прийнятому рішенні наміче
ні конкретні заходи для дальшо
го поліпшення роботи сільських 
Рад.
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— Дошка пошани —
За постановою виконкому районної Ради депутатів трудящих 

та райкому КП України за успішне виконання соціалістичних зо
бов’язань на районну Дошку пошани, з врученням Почесних грамот, 
заносяться:

Колгосп їм. 18 з’їзду ВКП(б)—голова 
колгоспу т. Дубовий Л. 3., секретар пер
винної партійної організації т. Пав- 
люк В. П.

Колгосп ім. Сталіна, Бандурівської 
сільради, — голова колгоспу т. Буй- 
нов Г. К., секретар первинної партійної 
організації т. Плахотній О. Р.

Колгосп ім. Рози Люксембург—голова 
** колгоспу т. Вакалю І. П., секретар пер

винної партійної організації т. Гарась- 
ко Г. С.

Тракторна бригада № 1 Олександрій
ської МТС—бригадир т. Козак Я. П.

Тракторна бригада № 5 Користівської 
- МТС—бригадир т. Лановчук П. О.

Городня бригада колгоспу ім. Енгельса 
—бригадир т. Логвин Н. О.

Бригада молочно-товарної ферми кол
госпу іім. 18 з’їзду ВКП(б)—бригадир 
т. Павлюк В. І.

Молочно-товарна ферма колгоспу імені 
Жданова — завідуючий фермою т. Тихо- 
неінко Ф. М.

Будівельна бригада колгоспу імені 
Сталіна, Бандурівської сільради, — брига
дир т. Тараненко П. О.

Колгосп ім. 18 партконференції—голо
ва колгоспу т. Попов І. О., секретар пер
винної партійної організації тов. Ума- 
нець С. С.

Радгосп ім. Комінтерну—директор тов. 
Нікітін Є. П., секретар первинної партійної 
організації т. Кучерявий П. П.

Бойківська сільська Рада депутатів тру
дящих — голова т. Чередниченко С. М., 
секретар т. Новікова В. П.

Лагно Г. Т.—бригадир городньої брига
ди колгоспу ім. Ворошилова.

Соломаха С. М. — бригадир рільничої 
бригади колгоспу ім. Ворошилова.

Іванченко В. В. — ланкова колгоспу 
ім. 18 партконференції.

Ткаченко П. С. — тракторист трактор
ної бригади № 5 Олександрійської МТС.

Прокопенко Л. А. — тракторист трак
торної бригади № 4 Користівсіької МТС.

Васильєв Ф. О. — комбайнер Корис
тівської МТС.

Бугрій А. І. — комбайнер Олександрій
ської МТС.

Павлюк В. І. — бригадир молочно-то
варної ферми колгоспу ім. 18 з’їзду 
ВКП(б).

Ройзена П. С. — доярка колгоспу ім. 18 
з’їзду ВКП(б).

Білецька В. К. — доярка колгоспу 
ім. 18 з’їзду ВКП(б).

Ковбасенко Л. П. — доярка колгоспу 
ім. Жданова.

Устенко К. І. — доярка колгоспу ім. Ка
лійна.

Біляєва Н. П. — доярка колгоспу 
ім. Сталіна, Бандурівської сільради.

Литвин Г. Ф. — доярка колгоспу імені 
Карла Маркса.

Бондаренко Г. О. — доярка колгоспу 
ім. Володимира Ульянова.

Прокопчук Ф. М. — свинарка колгоспу 
ім. Леніна (місто).

Іванов І. Г. — чабан колгоспу ім. 19 
з’їзду КПРС.

Бульба Г. Г. — ланкова колгоспу 
ім. Сталіна, Бандурівської сільради.

Гориславець Т. Г .— ланкова колгоспу 
ім. Сталіна, Бандурівської сільради.

Сергієнко Н. П. — вівчарниця колгос
пу ім. Сталіна, Ворошиловської сільради.

Руденко К. В. — чабан колгоспу ім. Ка
лій Іна.

Почкаленко Т. Г. — ланковий город
ньої бригади № 2 колгоспу ім. Леніна 
(місто).

Максимова М. М. — ланкова парнико
во-тепличного господарства колгоспу імені 
Леніна (місто).

Омельченко О. Я. — бригадир трак
торної бригади № 6 Олександрійської 
МТС.

Хоцький О. Г. — бригадир такторної 
бригади № 9 Олександрійської МТС.

Кравченко О. П. — тракторист трак
торної бригади № 9 Олександрійської 
МТС.

Хоцький А. С. — тракторист тракторної 
бригади № 9 Олександрійської МТС.

Лановчук П. О. — бригадир тракторної 
бригади № 5 Користівської МТС.

Лелека М. В. — бригадир тракторної 
бригади № 10 Користівської МТС.

Колісник Г. Т. — бригадир тракторної 
бригади № 9 Користівської МТС.

Третяк Г. В. — тракторист тракторної 
бригади № 4 Користівської МТС.

Карпець Ф. Ф. — тракторист тракторної 
бригади № 13 Користівської МТС.

Фронтон А. П. — комбайнер Користів
ської МТС.

Дубовий Л. 3. — голова колгоспу ім. 18 
з’їзду ВКП(б).

Губа М. П. — зоотехнік колгоспу 1м. 18 
з’їзду ВКП(б).

Метка М. Я. — доярка колгоспу ім. 18 
з’їзду ВКП(б).

Артемеико Н. X. — ланкова колгоспу 
ім. 18. з’їзду ВКП(б).

Меткий 3. Д. — агроном колгоспу ім. 18 
з’їзду ВКП(б).

Козинець П. М. — колгоспник колгос
пу ім. 18 з’їзду ВКП(б).

Павлюк Н. О. — колгоспник колгоспу 
ім. 18 з’їзду ВКП(б).

Зінченко Я. А. — механік по трудо
містких роботах Користівської МТС.

Ільченко Є. X. — механік по трудоміст
ких роботах Олександрійської МТС.

Боложинська Ф. П. — ланкова колгос
пу ім. 18 з’їзду ВКП(б).

Юніченко В. М. — бригадир рільничої 
бригади колгоспу ім. 18 партконференції.

Жениленко В. Ф. — ланкова колгоспу 
ім. Жданова.

Стан М. Ю. — садовод колгоспу імені 
Ворошилова.

Журбенко І. И. — агроном Олексан
дрійської МТС в колгоспі ім. XIX з’їзду 
КПРС.

Хоцький Д. Г. — бригадир рільничої 
бригади колгоспу ім. XIX з’їзду КПРС.

Малютіна Н. 10. — зоотехнік Олексан
дрійської МТС в колгоспі ім. Жданова.

Бульба Ф. Г. — тесляр будівельної 
бригади колгоспу ім. Сталіна, Бандурів
ської сільради.

Рубан Ф. К. — ланкова колгоспу 
ім. Сталіна, Ворошиловської сільради.

Федоренно М. С. — бригадир городньої 
бригади колгоспу «Шлях до комунізму».

Логвин Н. О. — бригадир городньої 
бригади колгоспу ім. Енгельса.

Бугайченко К. Я. — тесляр колгоспу 
їм. Леніна, Протопопівської сільради.

Дементій П. О. — коваль колгоспу 
ім. 12-річчя Жовтня.

Бондаренко й. М. — чабан колгоспу 
ім. Ворошилова.

Сергієнко І. М. — старший чабан держ- 
кінваводу.

Маслова Є. Т. — телятниця держніи- 
заводу.

Гліижинська О. Н. — доярка буряко
радгоспу ім. Комінтерну.

Тищенко М. О. — доярка бурякорад
госпу ім. Комінтерну.

Москва сьогодні. Вид на вулицю Горького з боку Кремля.
Фото В. Соболева. Прескліше ТАРС.

На честь Великого Жовтня
Успіхи бр

Трудове піднесення панує на 
Семенівській брикетній фабриці. 
Відповідаючи на жовтневі Закли
ки Центрального Комітету Кому
ністичної партії Радянського Со
юзу, робітники, інженерно-тех
нічні працівники поліпшують ви
користання діючих потужностей, 
добиваються дальшого піднесен
ня продуктивності праці. В тре
тій декаді' жовтня всі цехи ви-

икет ників
передали графік, а фабрика в ці
лому видала понад завдання сот
ні тонн брикету.

Значних успіхів домоглись змі
ни тт. Циби і Царьова. Виробни
чий план вони виконували на 
120—130 процентів. В окремі 
дні брикетним перевищували 
проектну потужність свого під
приємства.

С. РОМАНОВ.

Продукція понад план
Понад десятимісячний план де

ревообробні майстерні Димитроїв- 
ського тресту видали продукції 
на 725 тисяч карбованців. Для 
будов міста тільки ніконних ко
робок зроблено в три рази більше, 
ніж передбачалось завданням. На 
156 процентів виконано план по 
випуску дверних полотен.

В переджовтневому змаганні 
високих показників добивається 
колектив лісопильного цеху. В 
жовтні ним розпиляно 500 кубо
метрів лісу понад завдання.

Несучи трудову вахту на честь 
всенародного свята, тесляр Олек
сандр Перерва, столяр, Василь 
Вітряк, раміцик Анатолій Петри- 
ченко щозміни виконують норму 
на 130—150 процентів.

З перших днів листопада дере
вообробники не знижують взя
тих темпів. Вони прагнуть зу
стріти 37 роковини Великого 
Жовтня новими виробничими ус
піхами.

К. ЛАНТУХ.

Вклад механізаторів
Самовіддано трудяться на пе

реробці грубих кормів в артілі 
«Прапор комунізму» трактористи 
Користівської МТС Володимир 
Танковський і Онуфрій Заброд- 
ній. Соломорізкою, яка рухається 
з допомогою трактора, вони пе
реробили на січку близько 300 
тонн соломи.

Наполегливо працюють механі
затори в передсвяткові дні. Що
дня вони переробляють на січку

11—12 тонн соломи при зав
данні 10.

—Наше завдання,—говорять 
вони, —'створити худобі ситу 
зимівлю. І ми не пошкодуємо 
сил, щоб худоба артілі не ‘від
чувала нестачі в кормах і з дня 
в день підвищувала свою про
дуктивність. Це буде нашим 
івкладом у велику справу бороть
би за дальше піднесення сіль
ського господарства.

А. САМОИЛЕНКО.

Завершили польові роботи
37 роковини Великого Жовтня 

хлібороби артілі ім. 18 парткон
ференції ознаменовують успішним 
завершенням польових робіт.

Колгоспники набагато раніше, 
ніж торік, викопали і відправили 
на державний заготівельний 
пункт цукрові буряки, зібрали 
картоплю й пізні овочі, загото
вили достаток кормів для громад
ської худоби.

Велику допомогу колгоспникам 
подають механізатори тракторної 
бригади Тіта Крючкова з Олексан

дрійської МТС. Вони одними з 
перших підняли зяб під весь 
ярий клин на площі 460 гекта
рі®, а нині, напередодні свята, 
здобули ще одну перемогу—за
вершили оранку чорних парів.

На виконанні цих завдань са
мовіддано працювали трактористи 
тт. Щеглов і Міщенко. Щодня во
ни набагато перевиконували змін
ні завдання.

С. БІЛАН, 

голова виконкому Новопилипів- 

ської сільської Ради.
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Алтайський край. Безперервним потоком іде на елеватори 
зерно з освоєних цілинних та перелогових земель Алтаю. Вдень і 
вночі рухаються хлібні обози по шляхах, ешелони по залізниці, 
каравани барж по Обі.

На знімку: баржі з зерном біля пристані Барнаульського 
елеватора.

Фото В. Ніколаєва. Прескліше ТАРС.

Скарбниця українського мистецтва

Керівники Комуністичної партії Китаю 
про радянську виставку в Пекіні

В столиці України на вулиці 
Кірова височить великий сірий бу
динок оригінальної архітектури з 
масивними колонами, які підтри
мують портик. Це—Державний 
музей Українського мистецтва. Му
зей заснований півстоліття тому. 
Однак у дореволюційний час у 
відділах колишнього історичного 
музею було зібрано лише кілька 
сот творів живопису, скульптури і 
графіки, які далеко не розкривали 
всю велич і багатство українсько
го образотворчого мистецтва.

Лише після Великого Жовтня 
завдяки постійному величезному 
піклуванню Комуністичної партії і 
Радянського уряду про всемірний 
розвиток культури радянського 
народу, музей перетворився в ба
гатющу скарбницю українського 
мистецтва. Затрачені мільйонні 
кошти, щоб зібрати всі видатні 
зразки творчості видатних україн
ських художників, унікальні тво
ри народних майстрів.

Експозиція музею відкриває
ться живописом кінця XVII сто
ліття. Це—майстерно виконані 
портрети і картини з побуту за
порізьких козаків, бойових ко
зацьких сотників і полковників, 
гетьмана України Богдана Хмель
ницького. Незважаючи на те, що 
картини писались 200—300 років 
тому, фарби на них яскраві і сві
жі. Далі—полотна видатного си
на українського народу, засновни
ка реалістичного напряму в ук
раїнському мистецтві—Т. Г. Шев
ченка. Тут зібрана значна частина 
його художньої спадщини—портре
ти, офорти. Сюжети його прекрас
них робіт глибоко правдиві, жит
тєві.

Знайомлячись з музеєм, ви ніби 
вивчаєте історію українського об
разотворчого мистецтва. Трутов- 
ський, Орловський, Пимоненко, 
Мурашко, Костанді, Труш та ба
гато інших видатних майстрів ук
раїнського живопису і графіки 
якнайповніше представлені тут. їх 
прекрасні роботи — «Косовиця», 
«Село», «Отара в степу», «Сутін
ки взимку на Україні» та ряд ін
ших чудово передають неповтор
ний пейзаж України. Багато со
ціально гострих полотен створили 
ці видатні майстри пензля. Ціка
ві графічні роботи Трутовського— 
«Збір недоїмок на селі», «Рекрут
ське присутствіє», «Пан і козачок».

Озеленимо
Комсомольці, піонери та учні 

Протопопівської середньої школи 
включилися у проведення «тиж
ня саду». Вони 'взяли зобов’язан
ня до 6 листопада посадити кож
ним учнем не менше ЗО дерев.

Біля головного будинку школи 
буде посаджено парк декоратив
них дерев, а на пришкільній са-

В окремих залах зібрані експо
нати, що відображають радян
ський період історії українського 
мистецтва. Вражають яскраві, 
життєрадісні тони полотен, вели
ка кількість творів різноманітних 
жанрів: монументальний живопис, 
портрети, пейзажі, натюрморти, 
мініатюри, графіка, офорти, скульп
тура і т. д.

Поряд з іменами найвизначні
ших майстрів пензля і скульп
тури: народного художника СРСР 
О. Шовкуненка, заслуженого діяча 
мистецтв УРСР 1. їжакевича, за
служеного діяча мистецтв М. Ли- 
сенка,—ми зустрічаємо десятки 
імен молодих представників ук
раїнського образотворчого мис
тецтва. Хто не милувався карти
нами «За великий російський на
род», «Тріумф перемігшої Бать
ківщини», «Переяславська Рада» 
лауреата Сталінської премії Ми
хайла Хмелька, хто не зустрічав 
у будинках культури, клубах, са
наторіях, театрах репродукцій з 
прекрасних полотен лауреата 
Сталінської премії Тетяни Яблон- 
ської — «Хліб», «Весна», лауреа
та Сталінської премії Сергія Гри- 
гор’єіва—«Прийом у комсомол», 
«Обговорення двійки», лауреата 
Сталінської премії Віктора Пу- 
зиркова — «Чорноморці», «й. В. 
Сталін на крейсері «Молотов». 
Багато з їх робіт знаходиться в 
Київському музеї.

В його залах можна побачити 
картини одеського художника Ми
хайла Божія і закарпатського— 
Йосипа Бокшая, скульптурні тво
ри львівського скульптора Воло
димира Скалоздри і киян—Олексія 
Олійника, Макара Вронського, 
чудові роботи десятків інших ві
домих майстрів образотворчого 
мистецтва нашої республіки.

Державний музей українського 
мистецтва безперервно збагачує
ться новими й новими творами. 
Зараз у його фондах зібрано 
близько 40 тисяч експонатів—тво
рів живопису, скульптури і гра
фіки, народного і прикладного 
мистецтв. Це—величезне, неоцінен
не багатство! Справді музей є 
скарбницею українського мистец
тва!

О. ВАСИЛЬЄВ. 
(РАТАУ).

наші школи
дибі на площі 0,8 гектара—Фрук
товий сад. Крім того, кожен учень 
зобов'язався на домашніх сади
бах та вулицях посадити по 10—• 
15 дерев.

О. УСТЕНКО—голова учкому, 
А. БУГАЙЧЕНКО - секретар 

комсомольської організації 
школи.

ПЕКІН, 30. (ТАРС). Виставку 
досіятнєінь еікіошіїжчноіго і куль
турного будівництва СРСР в Пе
кіні на цей час відвідало більш 
як 1.300 тисяч чоловік. 25 
жовтая виставку 'відвідали ке
рівники Комуністичної партії Ки
таю товариші Мас Цзе-дун, Лю 
ІІІао-ці, Чжоу Ень-лай, Чжу Де, 
День Юнь, Лінь Бо-цзюй, Дун Бі- 
у, Пин Де-хуай, ІІин Чжень, Ден 
Сяо-пін.

Після огляду виставки керів
ники Комуністичної партії Китаю 
залишили в книзі відзивів та
кий запис:

«Огляд виставки економічних і 
культурних досягнень Радянсько
го Союзу даїв нам велику радість 
і задоволення. Виставка наочно і 
переконливо покавує нестримне 
зростання радянської промисло
вості і сільського господарства, 
високий рівень розвитку радян
ської науки і техніки, розквіт

Розвиток дружніх відносин між Китаєм і Індією
ПЕКІН, 1. (ТАРС). Агентство 

Оіньхуа передало опубліковану 
вчора газетою «Жеіньміньжібао» 
редакційну статтю «Розвиток 
дружміх відносин між Китаєм і 
Індією», присвячену поїздці пре
м’єр-міністра Індії Неру в КНР.

Спільне прагнення до миру 
Китаю й Індії, говориться в стат
ті, повністю виявилося в дружніх 
візитах, якими обмінялися пре
м’єр-міністри наших країн, а та
кож у дружніх переговорах між 
обома країнами і в їх резуль
татах. Ми хочемо вести спільну 
з Індією боротьбу за подолання 
перешкод на шляху до створення 
і розширення зони миру в Азії, 
за зміцнення миру в Азії і в 
усьому світі.

'Ми рішуче проти втручання 
будь-якої з країн у справи іншої 
країни. 1 ми самі ніія’ким чином 
не 'втручаємося в справи інших 
держав. Народ нашої країни за
раз здійснює .велике соціалістич
не будівництво. Китай слабо роз
винутий як в економічному, так 
і в культурному відношеннях. 
Тому для виконання завданая 
побудови соціалізму необхідні ве
личезні зусилля. З небаченим 
ентузіазмом китайський народ від
дає всі свої сили цій великій спра
ві, і це ясно всім друзям за кор
доном, які відвідали Китай. Ми не 
тільки бажаємо боротись за. даль
ше зміцнення і розвиток мирно
го співробітництва, яке вже вста
новилося між Китаєм і Індією, 
але й хочемо встановити такі ж

ПРАГА. 31 жовтня в Празі від
булась міжнародна товариська 
зустріч з футбола між празькою 
командою «Спартак-Соколово» і 
ленінградською командою «Зеніт».

«Спартак-Соколово» належить 
до числа найкращих футбольних 
колективів Чехословаччини. У 
цьому році він є лідером розтра
ту першості республіки з футбо
ла. Гра, яка проходила в напру
женій боротьбі, закінчилась пере
могою ленінградських спортсме
нів з рахунком 2 : 0.

*
БРЮССЕЛЬ. І листопада на 

стадіоні «Року» в пригороді міста 
Льєжа відбулась міжнародна то
вариська зустріч між московською 

освіти, культури і мистецтва в 
Радянському Союзі, щасливе жшг- 
тя радянського народу. Завдяки 
всьому цьому виставка також є 
яскравим свідченням безмежної 
активності і творчої ініціативи, 
які проявляє радянський народ у 
праці, свідченням згуртованості 
і єдності Комуністичної партії 
Радянського Союзу, Радянського 
уряду і всіх народів Радянського 
Союзу, свідченням правильності 
керівництва Центрального Комі
тету Комуністичної партії Радян
ського Союзу. Ми горді тим, що 
маємо такого могутнього союзни
ка. Могутність Радянського Союзу 
є важливою умовою загального 
піднесення економіки і культури 
країн табору миру і демократії, 
важливим фактором у боротьбі за 
мир в усьому світі і за прогрес 
людства.

Блискучі успіхи економічного і 
культурного будівництва СРСР 

відносини з будь-якою іншою 
країною, сповненою таких же 
прагнень.

Зміцнення дружніх відносин 
між Китаєм і Індією не подобає
ться і'.мнеріалі'стични'м паліям 
війни. Реакційна американська 
преса і деякі англійські газети, 
що танцюють під американську 
дудку, не раз вміщували пові
домлення про те, що під час не
давніх переговорів між Китаєм і 
Індією проявилися гострі яевгодл. 
Проте прем’єр-міністр Неру, вис
тупаючи 26 жовтня на прес-кон
ференції, заявив: «Всі ці пові
домлення безпідставні. Хоч основ
ний підхід Індії до деяких питань 
дещо відрізняється від основного 
підходу Китаю, в наших перего
ворах не було ніяких незгод, і я 
щасливий сказати, що існує ве
ликий ступінь згоди.».

Американські імперіалісти ще 
раз зазнали провалу у своїй 
спробі звести наклепі на відноси
ни дружби і співробітництва між 
різними країнами. Наймана преса 
монополістичної кліки Уолл-стірі- 
іту намагається підірвати дружбу 
двох великих держав Азії—(Китаю 
й Індії. Вона відкрито вислов
лює своє надзвичайне незадово
лення поїздкою пірем’єр-міністра 
Неру в Китай. Вапіінгтонська га
зета «Стар» 19 жовтая писала 
у 'редакційній статті, що амери
канці відчувають «побоювання з 
приводу характеру і можливих 
результатів поїздки» Неру. Ця 
газета вказувала, що зусилля, 
яких докладають Китай і Індія з 

Зустрічі радянських і зарубіжних футболістів
командою «Спартак» і футболіста
ми льєжського спортивного клубу 
—лідера в розиграші на першість 
Бельгії з футбола.

Гра закінчилась перемогою 
команди «Спартак» з рахунком 
5 : 2. Як і в попередній раз, гра 
радянських футболістів викликала 
величезний інтерес. Після закін
чення матчу публіка тепло вітала 
радянських футболістів.

* *
БЕЙРУТ. У проведеній 31 жовт

ня в Бейруті зустрічі між радян
ською командою товариства «Тор
педо» і ліванською командою 
«Товариства спортивної молоді» 
перемогу здобули радянські фут
болісти з рахунком 5:1. 

викликають небувалий ентузіазм 
у китайського народу в справі 
побудови соціалізму і є прекрас
ним зразком для навчання ки
тайського народу. Радянський 
уряд і радянський народ подають 
нам величезну, всебічну, повсяк
денну допомогу в нашому будів
ництво. Ця допомога ще більше 
зросла в результаті недавнііх ра
дянсько-китайських переговорів. 
Виставка економічних і культур
ник досягнень Радянського' Сотозт 
також є проявом сердечної допо- 
моги Радянського Союзу нашій 
країні.

Від імені всього китайського 
народу ми висловлюємо подяку за 
цю братерську дружбу.

Мао Цзе-дун, Лю ІІІао-ці, 
Чжоу Ень-лай, Чжу Де, 
Чень Юнь, Лінь Бо-цзюй, 
Дун Бі-у, Пин Де-хуай, 
Пин Чжень, Ден Сяо-пін.

25 жовтня 1954 року».

метою здійснення принципів 
миірного співіснуваїння, можуть 
мати важливі і, можливо, неспри
ятливі результати для Заходу. 
Це явно свідчить про те, ІЦ0 
мирне співробітниіцтівіо між Кита
єм і Індією та їх зусилля по роз
ширенню зони миру не відпові
дають інтересам американської 
воєнної політики, але повністю 
івідпоівідають інтересам миру в 
усьому свііті.

Закулісна діяльність СІНА 
створює ускладнення в Індо-Кп- 
таї. Воєнний союз і воєнна допо
мога, що їх СНІ А насильно нав’я
зали народові Пакистану, вже 
почали давати свої зловісні пло
ди. Створення агресивного блоку 
в Піівденно-Східній Азії, подання 
допомоги зрадницькій банді Чан 
Кай-ші, політика відродження ні
мецького мілітаризму і створення 
воєнного блоку в Західній Європі 
—ївсіі ці безрозсудні дії серйозно 
загрожують мирові і безпеці в 
усьому світі.

Візит прем'єр-міністра Неру в 
Китай сприяв поліпшенню взає
морозуміння і зростанню довір’я 
мііж цими країнами. Проведені 
'китайсько-індій'сьйі переговори 
проходили в дружній і щирій об
становці. Проте залишається ще 
багато чого, що треба зробити у 
відносинах між нашими країнами. 
Боротьба за мир завжди є важким 
завданням. Основуючись на вза
ємному довір’ї і співробітництві, 
ми, безсумнівно, з успіхом вико
наємо його.

Радянські футболісти вперше 
зустрічаються з футболістами Лі
вану. Ліванські глядачі палко ві
тали радянських спортсменів.

* , **
ВАРШАВА. 1 листопада в Хо- 

жуві відбулося друге міжнародне 
товариське змагання між радян
ськими і польськими футболіста
ми. Команда «Динамо» (Київ) 
зустрілася з неодноразовим чем
піоном Польщі лідером першості 
з футбола цього року—командою 
«Унія» (Хожуїв). Зустріч закінчи
лась перемогою польських футбо
лістів з рахунком 5:0. (ТАРС).

Редактор В. МАЛЕНКО.

Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 62.
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Хай живуть 37 роковини Великої 
Жовтневої соціалістичної революції!

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

СТАЛІНСЬКИЙ 
ПРАПОР

ОРГАН ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО МІСЬККОМУ ТА РАЙКОМУ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ, МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД 

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

№ 134 (4029) Неділя, 7 листопада 1954 р.

Велике свято народів
Сьогодні народи нашої 

багатонаціональної Батьків
щини і трудящі всього овіту 
урочисто відзначають 37-і 
роковини Великої Жовтневої 
сощіалістинної революції.

В цей славний день особ
ливо радісно усвідомлювати, 
що Жовтнева революція, 
здійснена робітничим класом 
у союзі з найб’днішим селян
ством, під керівництвом Ко
муністичної партії, визволила 
наш народ від капіталістич
ного рабства, вивела його па 
шлях соціалістичного життя і 
стала корінним поворотом в 
історії людства.

Яскраво постає нині перед 
усім світом творча сила кра
їни перемігшого соціалізму. 
На базі створеної технічно 
досконалої 1 потужної важ
кої Індустрії їв нашій країні 
рік у рік зростає випуск про
мислової продукції. Сільське 
господарство стало колектив
ним, механізованим і най
крупнішим у світі. Неухильно 
п і двиїїцу ється матер іал ьний 
добробут трудящих.

Сповнені невичерпних твор
чих сил трудящі Радянської 
України, як і всіх братніх 
республік, зустрічають 37-і 
роковини Великого Жовтня 
новим піднесенням соціаліс
тичного змагання, визначни
ми перемогами на трудовому 
фронті.

У святкових колонах де
монстрантів на червоних пра
порах і транспарантах по
лум’яніють запалюючі жовт
неві Заклики ЦК КПРС. В 
них виражена мудра політика 
партії і уряду, спрямована на 
благо широких народних мас, 
на дальше зміцнення соціа
лістичної держави і збере
ження миру в усьому світі.

'Комуністична партія закли
кає робітників, колгоспників 
і радянську інтелігенцію до
биватись нових успіхів у со
ціалістичному змаганні за ви
конання і перевиконання п’я
того п’ятирічного плану, за

♦

Урочисті засідання, присвячені 37 роковинам Великої 
Жовтневої соціалістичної революції

5 жовтил в міському Будинку 
культури відбулося урочисте за
сідання районної Ради депутатів 
трудящих разом з представника
ми громадських організацій, при
свячене 37 роковинам Великої 
Жовтневої соціалістичної рево
люції.

РІк видання ХХУі-й

Ціпа 15 коп.

безустанне підвищення про
дуктивності праці, за дальше 
могутнє піднесення народного 
господарства 1 розквіт соціа
лістичної культури.

Патріотичний обов’язок ро
бітників і службовців—пов
ніше використовувати резер
ви виробництва, збільшува
ти випуск, поліпшувати 
якість і знижувати собівар
тість продукції.

Священний обов’язок пра
цівників сільського господар
ства—боротись за нове під
несення соціалістичного зем
леробства і тваринництва, 
безустанно зміцнювати гро
мадське господарство колгос
пів.

Жовтневе свято—могутня і 
яскрава демонстрація неру
шимого єднання Комуністич
ної партії, Радянського уря
ду і народу. В цьому єднанні, 
в нерушимому союзі робітни
ків і селян, у міцніючій 
дружбі народів СРСР, в мо
рально-політичній єдності на
шого суспільства—основа не
зламної сили радянської 
держави, запорука нових пе
ремог радянського народу.

Славні роковини Великого 
Жовтня широко і вільно від
значають також трудящі Ки
тайської Народної Республі
ки, всіх країн народної демо
кратії. Народжена Жовтне
вою революцією перша в сві
ті соціалістична держава по
дала народам цих країн ви
рішальну допомогу у визво
ленні від капіталістичного 
рабства і нині подає їм безко
рисливу братню допомогу в 
будівництві нового життя.

Радянський народ веде 
вперед випробувана в боях 
за справу трудящих Комуніс
тична партія, організатором 
1 вождем якої був великий 
Ленін. Мудре керівництво 
'партії (і її Центрального Ко
мітету — вирішальна умова 
всіх наших успіхів на шляху 
будівництва комунізму.

6 жовтня відбулось урочисте 
засідання міської Ради разом з 
представниками трудящих, при
свячене 37 роковинам Великої 
Жовтневої соціалістичної рево
люції.

Після урочистих частин висту
пили з концертами колективи 
художньої самодіяльності.

Хай живе Великий Жовтень!
Фотомонтаж К. Лишко (Прескліше РАТАУ).

ЖОВТЕНЬ
Жовтневе листя дивно грає 
багряним відблиском зорі... 
І знов у згадці день той сяє, 
як стяги маяли вгорі 
над волелюбними бійцями, 
що гордо йшли на правий бій! 
І голуби тоді над нами 
літали в висі голубій... 
Вони у небі в’ються й нині,

Семенівсьна брикетна 
фабрика-переможець

Рішенням ВЦРПС і Мініс
терства вугільної промисло
вості Семенівській брикетній 
фабриці за успішне виконання 
умов Всесоюзного соціалістич
ного змагання присуджено 
третю премію.

Колектив фабрики чимало 
зробив у вдосконаленні техно
логічного процесу, підвищен
ні продуктивності обладнання. 
В жовтні і листопаді брикет- 
ники працюють на високому 
рівні. Несучи передсвяткову 
трудову вахту, зміна т. Яков- 
лева записала на свій рахунок 
десятки тонн надпланового 
брикету. У змаганні високих 
показників добились пресуваль
ник т. Загурський, сушильниця 
т. Перевалова і ряд інших ро
бітників.

як символ миру МІЖ ЛЮДЬМИ.
Це значить, у сім’ї єдиній 
оплотом дружби стали ми!
Це значить, що брати зусюди 
звертають погляд свій до нас, 
що в світі скрізь трудящі люди 
благословляють Жовтня час!

Микола ТЕРЕЩЕНКО.

Трудові перемоги 
ткібудьських шахтарів

ТКІБУЛІ, 6 листопада. (По телеграфу). Великими 
трудовими перемогами зустрічають всенародне свято гру
зинські гірники. Трест „Ткібулвугілля" на декаду раніше 
строку виконав десятимісячний план. Видобуток вугілля 
у порівнянні з минулим роком зріс на 20 процентів.

На Дошку пошани комбінату „Грузвугілля" занесено 
колектив шахти імені Молотова, який змагається з гір
никами Олександрійської шахти № 2-3.

Молотовці видають вугілля в рахунок грудня. Всі 
гірники провідних професій достроково виконали річні 
норми 1 вже працюють в рахунок червня майбутнього 
року. Визначних перемог домоглись вибійники Акакій 
Хорхомелідзе, Рубен Мушкудіані, Маркозі Нішніанідзе 
1 десятки інших передових виробничників.

Редакція ткібульської газети 
„Ткібуліс магароелі".
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Раді Міністрів Союзу РСР 
Центральному Комітетові Комуністичної 

партії Радянського Союзу
Рада Міністрів РРФСР доповідає, що колгоспи і 

радгоспи Російської Радянської Федеративної Со
ціалістичної Республіки, здійснюючи намічену 
Комуністичною партією і Радянським Урядом 
програму крутого піднесення сільського госпо
дарства під керівництвом Центрального'Комітету 
КПРС і Ради Міністрів Союзу РСР, достроково 
виконали державний план хлібозаготівель.

У цьому році колгоспи і радгоспи республіки 
вдали і продали держані зерна на 400 мільйонів 
пудів більше, ніж на. цю дату в 1953 році. Пере
виконаний план здачі пшениці і кукурудзи; здано 
більше, ніж у минулому році: пшениці на 252 
мільйони пудів, круп’яних культур на 19 міль
йонів пудів, вівса і ячменю на 65 мільйонів пу
дів і кукурудзи на 12 мільйонів пудів. Багато 
колгоспів продовжують здачу хліба в рахунок 
натуроплати за роботи МТС і продаж лишків хлі
ба державі.

Серйозних успіхів у збільшенні виробництва 
зерна добились колгоспи, МТС і радгоспи Сибі
ру і Уралу, які освоїли в цьому році значні пло
щі цілинних і перелогових земель. Колгоспи і 
радгоспи Сибіру здали державі хліба в 2,6 рава 
більше, ніж у минулому році. Трудівники сіль
ського господарства Алтайського краю здали і 
продали державі хліба 221,7 мільйона пудів, у 
тому числі пшениці 191 мільйон пудів. Новоси
бірська область здала хліба державі на 52 міль
йони пудів, Омська область—(па ЗО мільйонів 
пудів, Красноярський край—на 22 мільйони пу
дів і Курганська область —• іна 14,3 мільйона 
пудів більше, ніж у минулому році.

Більшість областей, краї® і автономних рес
публік РРФСР достроково і значно раніше, ніж у 
минулому році, виконали і перевиконали дер
жавний план хлібозаготівель. Хлібороби Красно
дарського краю виконали план у розмірі ПО 
мільйонів пудів, Башкирської АРСР—63 мільйо
нів пудів.

На 1 листопада 1954 р. здано державі картоп
лі на 702 тисячі тонн більше, ніж на цю дату 
в минулому році, овочів—(на 341 тисячу тонн, 
молока—на 270 тисяч тонн і м'яса на 7 тисяч 
тонн.

У цьому році зросли доходи колгоспів, що до
зволяє значно' розширити будівництво виробни
чих, культурно-побутових приміщень і збільши
ти видачу колгоспникам грошей і продуктів на 
трудодні.

Колгоспи, МТС і радгоспи Російської Федера
ції проводять велику роботу по створенню умов 
для одержання високого врожаю всіх сільсько
господарських культур у 1955 році. Перевикона
но план сівби озимих культур і план оранки ці
линних і перелогових земель під урожай 1955 
року. Зорано зябу на 6 мільйонів гектарів біль
ше, ніж у минулому році. У колгоспах засипано 
насіння зернових і бобових культур на 6 міль
йонів 774 тисячі центнерів, льону-довг^Нця на 
43 тисячі центнерів, картоплі па 8.319 тисяч 
центнерів більше, ніж у минулому році.

Машинно-тракторні станції республіки вико
нали в колгоспах всіх робіт, у переводі на 
оранку, на 38,6 мільйона гектарів більше, ніж 
було зроблено в 1953 році. Переїв вкований план 
збирання зернових культур комбайнами, зібрано 
іна 6 мільйонів гектарів більше, ніж у минуло
му році.

Колгоспи і радгоспи республіки провадять 
роботу по дальшому розвитку і підвищенню 
продуктивності громадського тваринництва. Гру
бих кормів /.заготовлено в колгоспах на 4,5 міль
йона тонн і закладено силосу на 2,3 мільйона 
тонн більше, ніж у 1953 році.

Величезну допомогу сільському господарству, 
особливо в збиранні врожаю і хлібозаготівлях, 
подали робітники і службовці промислових під
приємств, транспорту, установ і організацій, 
студенти і учніі.

Колгоспники і колгоспниці, працівники МТС і 
радгоспів, керуючись рішеннями вересневого, 
лютнево-березневого і червневого Пленумів ЦК 
КПРС, вживають всіх заходів до того, щоб при
вести в дію величезні резерви, що їх мають кол
госпи, МТС і радгоспи, і добитись могутнього 
піднесення сільського господарства республіки в 
1955 році.

РАДА МІНІСТРІВ РРФСР.
4 листопада 1954 року.

Сторіччя заводу сільгоспмашинобудування імені Жовтневої революції
Минуло сто років з дня засну

вання в Одесі заводу сільськогос
подарського м а ш и побудува н н я, 
який нині носить ім'я Жовтневої 
революції.

Колектив заводу неухильно 
збільшує випуск виробів. В цьому

році товарної продукції випускає
ться майже на третину більше, 
ніж в 1950 році. Випуск машин 
майже вдвоє перевищує довоєнний 
рівень.

Великий вклад вносить колек

тив заводу в освоєнні цілинних і 
перелогових земель. Тут налагод
жено великосерійне виробництво 
спеціальних п’ятикорпусних плугіїв 
типу «П-5-35-М», призначених для 
оранки дернистих земель.

(РАТАУ).

— Дошка пошани =
За постановою виконкому Олександ

рійської міської Ради депутатів трудящих 
та міськкому КП України за високі по
казники у соціалістичному змаганні на 
честь 37 роковин Великої Жовтневої 
соціалістичної революції на міську Дошку 
пошани заносяться:

Байдаківський вугільний розріз (начальник 
т. Філоненко, секретар парторганізації т. Мищенко, 
голова кар’єрному т. Носовський).

Олександрійська тепло-елекгростанція № 1-2 
(директор т. Шевченко, секретар парторганізації 
т. Срібний, голова місцевкому т. Сливко).

Залізнично-транспортна контора (начальник 
т. Карлов, секретар парторганізації т. Чорномор, 
голова місцевкому т. Резник).

Завод „Червоний ливарник" (директор т. Ци- 
буленко, секретар парторганізації т. Степанов, го
лова завкому т. Сергіев).

Рудоремонтний завод (директор т. Муконін, 
секретар парторганізації т. Кім, голова завкому 
т. Заїкін).

Цегельний завод № 1 (директор т. Сахацький, 
секретар парторганізації т. Кирилов, голова завкому 
т. Путивкін).

Цегельний завод № 2 (директор т. Олефірен- 
ко, секретар парторганізації т. Турчин, голова зав
кому т. Десненко).

Деревообробні майстерні (директор т. Супрун, 
секретар парторганізації т. Левченко, голова місцев
кому т. Федяєв).

Автобаза комбінату „Українвуглебуд" (дирек
тор т. Закохайло, секретар парторганізації т. Гри- 
гор'єв, голова місцевкому т. Ткаченко).

Міськхарчокомбінат (директор т. Кизіль, сек
ретар парторганізації т. Шинкаренко, голова місцев
кому г. Чорний).

Гудзикова фабрика (директор т. Саминський, 
секретар парторганізації т. Брагинський, голова 
місцевкому т. Репенько).

Млин № 1 (директор т. Подгорний, секретар 
парторганізації т. Шинкаренко, голова місцевкому 
т. Ніколенко).

Артіль „Виробник" (голова т. Кисляк, секретар 
парторганізації т. Проценко).

Артіль „5-та п'ятирічка" (голова т. Шевченко, 
секретар парторганізації т. Косаренко).

Кар’єроуправління Димитровського тресту 
(в. о. начальника т. Решетняк, секретар парторгані- 
зації т. Бузько).

Міськпромкомбінат (директор т. Сидоренко, 
секретар парторганізації т. Любашевський, голова 
місцевкому т. Матвієнко).

Швейна фабрика (директор т. Кашуричев, 
секретар парторганізації т. Неживенко, голова 
місцевкому т. Кондратьєв).

Артіль „Червона вишивальниця" (голова т. Лог- 
винов, секретар парторганізації т. Косаренко).

Під прапором Жовтня
Народи Радянського Союзу і 

трудящі всього світу урочисто 
святкують тридцять сьомі роко
вини Великої Жовтневої соціа
лістичної революції.

Тридцять сім років минуло з 
того часу, як робітничий клас 
.нашої країни в союзі з найбідиі- 
шим селянством, під керівниц
твом Комуністичної партії, на чо
лі з безсмертним Леніним про
рвав фронт імперіалізму і утвер
див на одній шостій частині зем
лі диктатуру пролетаріату, владу 
робітників і селян. Крейсер «Ав
рора» громом своїх гармат, на
правлених революційними •матро
сами на Зимовий палац, провіс
тив тоді початок нової ери в іс
торії людства—ери краху капіта
лізму і торжества соціалізму і 
комунізму.

Нова ера в історії людства
Багатовікова історія людства 

не знала такого грандіозного яви
ща, як Велика Жовтнева соціа
лістична революція. Вона ознаме

нувала корінний поворот від ста
рого, капіталістичного світу до 
нового, соціалістичного світу.

«.Ми, —• писав Леїнін, — маємо 
право пишатися і вважати себе 
щасливими з того, що нам дове
лось першими звалити в одному 
кутку іземної кулі того дикого зві
ра, капіталізм, який залив землю 
кров’ю, ДОВІ/В людство до голоду 
і здичавіння, і який загине не
минуче і скоро, хоч іби якими 
потворно звірячими були прояви 
його передсмертного шаління» 
(Тв., т. 27, стор. 451).

Жовтнева революція відібрала 
’у буржуазії засоби виробництва і 
перетворила фабрики, заводи, 
землі, залізниці, банки у влас
ність всього народу, в суспільну 
власність. Вона встановила дик
татуру пролетаріату і передала 
керівництво величезною держа
вою робітничому класові, який 
вперше в історії із класу найма
них, класу гнаних, класу ек
сплуатованих піднявся до стано

вища класу пануючого, став пов
ноправним господарем свого жит
тя, своєї долі. •

З /перемогою Жовтневої рево
люції наша Батьківщина була 
врятована від національної ка
тастрофи, визволена від стано
вища напівколоніальної країни, 
залежної від /світового імперіа
лізму, і вийшла на широкий 
шлях соціалістичних перетворень. 
В результаті Жовтневої революції 
і перемоги соціалізму в нашій 
країні були ліквідовані всі ек
сплуататорські /класи і експлуа
тація людини людиною, утвердив
ся новий суспільний соціаліс
тичний лад. Жовтнева революція 
знищила національний гніт, 
створила всі умови для безше- 
рервноіго зростання матеріально
го добробуту і культурного рів
ня трудящих.

Велике значення Жовтневої 
революції полягає їв тому, що во
на западала смертельної рани ка
піталізмові, розхитала й ослабила 

устої імперіалізму, полегшила бо
ротьбу міжнародного пролетаріату 
проти капіталу.

Шлях боротьби і перемог
Великий Ленін бачив найви

щий 'принцип диктатури проле
таріату в здійсненні союзу про
летаріату з трудящим селян
ством, такого союзу, при якому 
пролетаріат міг би удержати ке
рівну роль і державну владу, 
спрямовувати розвиток суспіль
ства до соціалізму.

Союз робітничого класу і се
лянства був тією силою, яка да
ла можливість подолати в нашій 
країні опір повалених експлуа
таторських класів, знищити від
житий капіталістичний лад і 
зміцнити новий, соціалістичний 
лад. Радянський на/род у корот
кий історичний строк перетворив 
свою країну з відсталої, аграр
ної в передову, могутню, індустрі
альну державу, побудував соціа
лізм і нині успішно споруджує 
величну будову комунізму.

Озброєні історичними рішен
нями XIX з’їзду Комуністичної 
партії, трудящі нашої країни ус

пішно виконують п’ятий п’яти
річний план. За три роки п’яти
річки випуск промислової про
дукції збільшився на 45 про
центів, при цьому виробництво 
засобів виробництва зросло на- 46 
процентів, виробництво предметів 
споживання—на 43 проценти.

Успіхи, досягнуті в розвитку 
важкої промисловості, підготува
ли умови для крутого піднесен
ня виробництва предметів народ
ного споживання. Комуністична 
-партія і Радянський уряд поста
вили завдання—(протягом двох— 
трьох років значно підвищити за
безпеченість населення країни 
продовольчими і промисловими 
товарами масового споживання. В 
постановах вересневого і лютне- 
'во'-біе/резіне/воіпо Пленумів ЦК 
КПРС, в інших рішеннях партії і 
уряду розроблена бойова, кон
кретна програма прискореного 
розвитку всіх галузей соціаліс
тичного сільського господарства. 
Успішне виконання цієї програ
ми сприятиме дальшому зміцнен
ню союзу іробіітничого класу і кол
госпного селянства.
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На благо рідної Вітчизни
Розквітає

наше життя
Серце сповнюється радістю: 

адже скільки зроблено, який ве
ликий крок вперед до комунізму 
зробив наш радянський народ під 
керівництвом Комуністичної пар
тії.

Погляньмо навкруги: які чу- 
дові<цеі)етворенмя сталися в на
шому місті. В селищі Димитрово, 
де я живу, виросли десятки но
вих благоустроєних будинків, ди
тячі садки, ясла, магазини. В 
цьом*6році став до ладу механі- 
зоїванпл хлібозавод, лікарня, бан
но-пральний комбінат. Близить
ся до кінця спорудження Будин
ку культури.

Хорошік, квітне наше життя. 
Скажу про свою бригаду. За де
сять місяців ми видали понад 
норму п’ятдесят ешелонів вугіл
ля. Достойний трудовий подару
нок підготовили до всенародного 
свята—37 роковин Жовтня. Річ
ний план .виконали достроково.

Високопродуктивна праця за
безпечує: нам добрі заробітки. Що
місяця я одержую в середньому 
3,5 тисячі карбованців. По З і 
більше тисяч карбованців зна
читься в розрахункових книж
ках Івана Меткого, Івана Гури та 
інших механізаторів.

Не так давно я придбав власний 
автомобіль «Москвич». Думаю 
найближчим часом придбати «По- 
беду». На це гроші вже. відклав. 
Іван Меткий та Іван Тура спору
дили індивідуальні будинки. Ро
бітник Павло Бузинник купив 
багатоламповий радіоприймач.

Заможно і культурно живуть 
гірники Семенівського вуглероз
різу. На власних автомашинах 
їздять екскаваторник Павло Тен- 
дюк, слюсар Григорій Головатий 
та інші.

Комуністична партія закликав 
нас, вугільників, давати країні 
більше палива. І ми даємо його.

Д. БЄЛОЛАПОТКОВ, 
машиніст екскаватора 

Семенівського вуглерозрізу.

Передові люди тресту „Олександріявугілля" — машиністи екскаваторів тт. Белолапотков, 
Смішко, Резніченко, Крайній, Віденко. Всі вони достроково виконали річні виробничі норми.

Фотомонтаж Г. Танського.

Великі перетворення
Минув рік після історичного 

вересневого Пленуму ЦК ІШРС 
про дальше піднесення сільсько
го господарства нашої країни. А 
які відрадні зміни відбулись пов
сюдно, як швидко впроваджую
ться в життя праінді'О'зні накрес
лення партії.

Поповнився новою технікою 
машинно-тракторний парк, май
стерні оснастились новими сучас
ними механізмами. Недавно МТС 
одержала електроагрегат для 
стрижки овець, чотири .вантажні 
і одну легкову автомашини, само
хідний комбайн і трактор «Бела- 
-русь», токарний верстат «ДИ.П- 
200» і т. -д.

На заклик партії відгукнулись 
сотні спеціалістів. Вони прийшли 
в МТС, щоб особистою працею 
взяти участь у виконанні важли
вого народногосподарськоіго зав
дання. Досить сказати, що в по
рівнянні з минулим роком колек
тив працівників станції збіль
шився у 8 раз. На постійну ро

боту в МТС прибуло ЗО агроно
мів, зооветеринарних працівни
ків, (інженерів і техніків. В чо
тири рази виросла партійна ор
ганізація, в 5 раз —і комсомоль
ська.

Ріст партійних і комсомоль
ських рядів дозволив значно кра
ще поставити масово-політичну 
роботу серед механізаторів. Лише 
.лекторською групою МТС ва рік 
прочитано понад 200 лекцій на 
політичні, наукові і сільськогос
подарські теми.

Всю це різко позначилось на 
■виробничій діяльності механізато
рів, сцри-яло кращому виконанню 
всіх сільськогосподарських робіт. 
Велике свято працівники МТС 
відзначають іпоївним завершенням 
оранки зябу, наполовину викона
но завдання по підняттю чорних 
парів.

В соціалістичному змаганні ба
гато тракторних бригад і механі
заторів показали зразки самовід
даної праці, приклад служіння 

своєму народові, своїй Батьків
щині. В числі кращих—бригади 
Павла Ланоівчука і Семена Устен- 
ка. Обслужуючи артіль ім. Леніна, 
вони першими впорались з оран
кою зябу, а 4 листопада завер
шили підняття чорних парів. Все
народне свято ці бригади зустрі
чають значним перевиконанням 
річного виробничого завдання.

Колектив нашої МТС пишає
ться і тим, що 20 наших механі
заторів взяли участь в освоєнні 
цілинних і перелогових земель. 8 
з них виявили бажання залиши
тись там на постійне прожи
вання.

■МТС—(вирішальна сила в кол
госпному виробництві. Це твердо 
пам’ятають наші люди. Вони до
кладають всіх сил, щоб в май
бутньому році виростити (ВИСОКІ 
врожаї, різко підвищити продук
тивність громадської худоби.

С. ХОРОЛЬСЬКИЙ, 
секретар парторганізації 

Користівської МТС.

Шляхом 
зростання

Постанова вересневого Плену
му ЦК КПРС про дальший розви
ток соціалістичного сільського 
господарства розкрила перед хлі
боробами чудові перспективи. Ви
конуючи ці історичні рішення, 
ми добились певних успіхів.

Серйозно попрацювали колгосп
ники над збільшенням виробниц
тва картоплі і овочів. Цього ро
ку ми збудували теплицю, спо
рудили зрошувальну сітку, широ
ко впровадили у виробництво 
вирощування розсади у землепе- 
регнійних горщечках і квадрат
но-гніздовий метод посадки ово
чів. В результаті городня бригада 
Марії Шевченко виростила непо
ганий урожай овочів. 250 цент
нерів помідор і близько 300 
центнерів капусти з гектара— 
такий результат їх роботи.

Дбаючи про дальший розвиток 
всіх галузей колгоспного вироб
ництва, ми -впроваджуємо в жит
тя передову науку і досвід нова
торів. Цієї осені посіяли частину 
озимини за методом рільника ар
тілі «Заветьі Левина», Курган- 
ської області, т. Мальцеїва. Чима
ло зробили для дальшого підне
сення продуктивності громад
ської худоби—заготовили доста
ток грубих і соковитих кормів, 
-підвезли трьохтисячний запас їх 
до ферми, механізували водопос
тачання і т. д. Це дало певні 
наслідки. В жовтні наші тварин
ники добились найвищого їв ра
йоні надою молока на корову.

Нині ми наполегливо готує
мось до наступної .весни—очища
ємо посівний матеріал, ремонтує
мо сільськогосподарський інвен
тар, заготовляємо добрива.

З кожним роком зміцнюється 
колективне господарство, зростає 
заможність колгоспників. Лише 
цього року понад 10 сімей хлібо
робів вселилися в нові будинки.

І. ПОПОВ, 
голова колгоспу ім. 18 

партконференцїї.

■В поступальному русі радян
ського народу провідного і керів
ною силою є Комуністична пар
тія. Вона запалює і організує ро
бітників, колгоспників, інтеліген
цію країни на нові трудові под
виги, спрямовує; їх творчу енер
гію до єдиної мети—торжества 
комунізму. В політиці Комуніс
тичної партії, в планах соціаліс
тичної держави радянські люди 
бачать вияв своїх життєвих інте
ресів — збільшення суспільного 
багатства, неухильне піднесення 
матеріального і культурного рів
ня життя трудящих. Саме тому 
дедалі ширше розгортається в на
шій країні соціалістичне змаган
ня за виконання і перевиконання, 
п'ятої п’ятирічки.

До нових успіхів
(Повний невичерпних творчих 

сил, радянський народ зустрів 
тридцять сьомі роковини Велико
го Жовтня новими досягненнями 
в усіх галузях господарського і 
к у л ьту рнюго б у д і в н и і(тва.

Успішно розвивається важка 
індустрія—основа основ соціа- 
лістичио'ї економіки. Досить ска

зати, що в 1954 році виплавка 
сталі збільшиться порівняно з 
1950 роком на 51 процент, видо
буток вугілля—іна 33 проценти, 
вироблення електроенергії — на 
63 проценти, виробництво машин 
і устаткування—(на 90 (процен
тів. Темпи розвитку народного 
господарства СРСР продовжують 
неухильно зростати. Якщо в пер
шому півріччі 1953 року валова 
продукція всієї промисловості 
СРСР зросла порівняно з першим 
півріччям 1952 року на 9 про
центів, то в першому півріччі 
1954 року це зростання стано
вить порівняно з відповідним пе
ріодом 1953 року 14 процентів. 
Перевиконаний план видобування 
(вугілля, нафти, виробництва 
прокату, електроенергії, тракто
рів, багатьох сільськогосподар
ських машин та іншої продукції 
важкої індустрії.

Радянська промисловість ви
пустила понад план значну кіль
кість товарів народного спо
живання. Обсяг виробництва цих 
товарів зросток в цьому році по
рівняно з 1950 роком більш як 
па 60 процентів, а товарооборот 

—на 75 процентів. Це значить, 
що завдання п’ятирічного плану 
по виробництву товарів народного 
споживання і -п-о товарообороту 
будуть виконані достроково—(за 
4 роки.

-Зді йс н ювані К ом у вісти чн-о ю
партією і Радянським урядом за
ходи по дальшому піднесенню 
■всіх галузей соціалістичного сіль
ського господарства викликали 
могутнє трудове (піднесення се
ред радянських людей. Всенарод
ною справою стало завдання ос
воєння цілинних і перелояхлвих зе
мель. На заклик партії -і уряду на 
освоєння цих земель з усік кін
ців країни їдуть і активно вклю
чаються в роботу радянські пат
ріоти.

Наша промисловість значно 
розширяє випуск тракторів і 
сільськюгоісіпо'дарських машин, що 
'В ще більшій мірі дозволить ме
ханізувати сільськогосподарське 
виробництво. МТС, колгоспи і 
радгоспи зміцнюються кадрами 
агрономів, зоотехніків, механіза
торів та інших спеціалістів.

Благо людини, процвітання на
роду є для Комуністичної партії і 

Радянського уряду найвищим за
коном. Боротьба за дальший мо
гутній розвиток сільського госпо
дарства і круте піднесення вироб
ництва предметів народного- спо
живання, яка розгорнулася їв на
шій країні, має своєю метою -по
ліпшення життя народу, більш 
повне задоволення його зростаю
чих матеріальних і культурних 
потреб.

Для успішного розв’язання цьо
го завдання необхідно, щоб на 
■всіх ділянках соціалістичного -бу
дівництва—на кожному заводі і 
фабриці, в кожному колгоспі і 
радгоспі, в кожній МТС—(було 
■забезпечене безумовне виконання 
завдань, що випливають' з прий
нятих народногосподарських пла
нів. Треба розгорнути всенарод
ний рух за значне вростання про
дуктивності праці. В цьому вирі
шальна умова дальшого підне
сення і всебічного розвитку на
родного господарства країни. Без 
серйозного і невпинного зростан
ня продуктивності -праці «не мож
на успішно добитися значного і 
швидкого підвищення добробуту 
радянського на раду -

Червневий Пленум ЦІС -КПРС 
відзначив, що успіхи, досягнуті 
колгоспами, МТС і радгоспами 
-весною цього року, показують, 
які величезні резерви закладені 
в соціалістичному сільському 
господарстві для -значного розши
рення посівних площ і збіль
шення -валових зборів зерна та ін
ших сільськогосподарських про
дуктів. Партія кличе трудівників 
сільського господарства добитися 
такого загального піднесення 
врожайності полів і -продуктив
ності тваринництва-, щоб -процві
тали всі без винятку колгоспи, 
щоб усі колгоспники стали за
безпеченими, заможними людь
ми, щоб у нас в країні був пов
ний достаток всіх продуктів хар
чування для зростаючого насе
лення міст, всіх видів сировини 
для легкої промисловості.

У відповідь на заклик партії 
колгоспники, працівники МТС і 
радгоспів ще ширше розгорта
ють соціалістичне змагання за 
дальший могутній розвиток со
ціалістичного сільського госпо
дарства.

(Закінчення па 4 стор-Х»
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г В країнах народної демократії

Приміщення тресту „Олександріявугілля".

Високі з
З кожним роком поліпшує

ться матеріальний добробут 
трудящих нашого міста. За 9 
місяців цього року заробітна 
плата робітників в порівнянні 
з минулим роком зросла на 15 
—20 процентів. Так, середньо
місячний заробіток робітників 
вугільних підприємств в цьому 
році становить 850—1.000 кар
бованців. Ще вищий заробі
ток робітників провідних про
фесій. На шахті № 2-3, наприк
лад, середньомісячний заробі
ток наваловідбійників стано
вить 1.740 карбованців, крі
пильників—1.450, посадників— 
2.060 карбованців. На Байда-

Зростає наше місто
Росте і впорядковується міс

то вугільників—Олександрія. 
За останні роки в місті і робіт
ничих селищах здано в ек
сплуатацію 120 тисяч квадрат
них метрів житлової площі, 9 
їдалень, 4 дитячих садки, 3 ди
тячих ясел, 6 шкіл, 3 амбулато
рії, 12 магазинів, будинок для 
приїжджих на 42 місця, хлібо
завод в селищі Димитрово і 
хлібопекарня в селищі Ок- 
тябрському, 2 банно-пральних

В ГОСТЯХ

Міцна дружба встановилася 
між учнями середньої школи 
№ 1 та робітниками контори 
залізничного транспорту трес
ту «Олександріявугілля», які 
шефствують над школою. За
лізничники допомогли обладна
ти в школі виробничі майстер
ні, встановили токарний вер
стат, виготовили необхідні ін
струменти та інше.

а р О б і Т К И
ківському і Семенівському вуг
лерозрізах місячний заробіток 
машиністів екскаваторів ста
новить в середньому 1.700 кар
бованців, машиністів електро
возів—1.250 карбованців.

Високі заробітки дають мож
ливість вугільникам жити за
можно і культурно. Лише ос
таннім часом трудівники під
приємств тресту «Олександрія
вугілля» особисто придбали 23 
легкові автомобілі, 135 мото
циклів, 925 велосипедів, 176 
швейних машинок, понад 250 
радіоприймачів та інші кош
товні речі.

комбінати та багато інших по
бутових підприємств.

Зараз закінчується будівниц
тво 2 Будинків культури в се
лищах Димитрово і Перемога, 
магазину на 10 продавців в 
селищі Димитрово, дитячого 
садка на 125 місць і дитячих 
ясел на 88 місць. Крім того, в 
місті будується їдальня, хлібо
завод, 5 багатоквартирних жит
лових будинків і т. д.

у шефів
29 жовтня шефів відвідали 

учні. В обідню перерву для ро
бітників депо вони влаштува
ли концерт. Літературне чи
тання, пісні і танці викликали 
велике задоволення серед ро
бітників. Вони запросили учнів 
приїжджати на підприємство 
частіше.

А. ПАВЛЕНКО, 
робітник депо.

Виробниче навчання 
робітників

За останні 2 роки і 9 міся
ців в учбово-курсовому комбі
наті тресту «Олександріявугіл
ля», на учбових пунктах під
приємств набули нові профе
сії 1.450 чоловік, в тому числі 
підготовлено: машиністів ек
скаваторів— ПО чоловік, маши
ністів електровозів—77, маши
ністів транспортно-відвальних 
мостів—32, машиністів шахт
них механізмів—192 чоловіка. 
Всього підвищили свою квалі
фікацію 2.020 робітників.

Механізовано 
водопостачання 

на фермах
Великий вклад у справу ме

ханізації трудомістких процесів 
на тваринницьких фермах вніс 
в цьому році колектив Корис- 
тівської МТС. Створені дві 
монтажні бригади під керів
ництвом механіка Якова Зіи- 
ченка завершують обладнання 
системи водопостачання в кол
госпах їм. Леніна, ім. Молото
ва, ім. Будьонного, «Заповіт 
Леніна» та ім. Рози Люксем
бург. Механізується водопос
тачання також в колгоспах 
ім. Енгельса і «Прапор кому
нізму».

Нинішньої зими в зоні ді
яльності МТС в десяти колгос
пах з одинадцяти вода подава
тиметься на ферми механічним 
способом.

Володіючи кількома професі
ями, активну участь в робо
тах по механізації водопоста
чання беруть: комбайнер Про- 
хор Авраменко і помічники ком
байнера Іван Бузинник та Іван 
Богуй.

Нова техніка 
в МТС

Напередодні Великого Жовт
ня в адресу Олександрійської 
МТС надійшли нові потужні 
сільськогосподарські машини.

Серед нової техніки дві роз- 
садопосадочні машини, скирто- 
підіймач і два обпилювачі для 
боротьби з сільськогосподар
ськими шкідниками, змонтовані 
на автомашинах.

На честь 37 роковин Великого Жовтня
Чехословацькі трудящі зустрі

чають велике свято Жовтня но
вими виробничими успіхами. 
Колектив заводу транспортного 
машинобудування « ЧС АД-17 7 » 
на ознаменування 37 роковин Ве
ликого Жовтня достроково вико
нав річне завдання. Тепер завод

Розвиток хімічної промисловості в Польщі
Хімічна промисловість Польщі 

набрала в умовах народно-демо
кратичної влади широкого роз
витку. Тільки останнім часом 
стали до ладу такі великі хіміч
ні заводи, як «Віаув», авотноту- 
коївий та інші. Минулого року 
■сільське господарство Польщі 
одержало штучних добрив на 64 
проценти більше, ніж у 1949 
році.

Будівництво підприємств 
харчової промисловості у Румунії

В Румунській Народній Рес
публіці щороку стають до ладу 
нові підприємства харчової про
мисловості.

В кінці жовтня закінчене бу
дівництво нового хлібозаводу у 
вугільному центрі країни—(місті 
Петрошань. Недавно було завер

Вибори до конгресу США
Поразка республіканської партії

НЬЮ-ЙОРК, 3 листопада. 
(ТАРС). Незважаючи на те, що 
підрахунок голосів, поданих під 
час виборів 2 листопада, ще не 
закінчився, наявні дані свідчать, 
що правляча республіканська пар
тія зазнала на виборах поразки. 
За неповними даними, опублікова
ними на 11 г. 15 хвилин за нью- 
йоркським часом (19 год. 15 хви
лин за московським часом) З 
листопада, кандидати демократич
ної партії дістали 219 місць у 
палаті представників. Республі
канська партія забезпечила собі 
тільки 179 місць. Результати ви
борів по 37 округах по виборах до 
палати представників ще не виз
начились. Таким чином, демокра
тична партія вже дістала більше 
половини місць у палаті представ
ників, і їй забезпечений контроль 

дав продукцію в рахунок нас
тупного року.

У третьому кварталі цього ро
ку план видобутку вугілля ви
конаний чехословацькими шах
тами на. 101,7 процента. Шах
тарі видали на-гора понад план 
240 тисяч 229 тонн вугілля.

Тепер в країні споруджується 
два великих хімічних комТЬати 
—«Кендзенжін» в Опольському 
воєводстві і комбінат в Дворах у 
Кракове,ькому воєводстві. Хіміч
ний комбінат «Кендзсяжиг» най
ближчим часом даватиМЖ сіль
ському господарству в два рази 
більше азотистих добрив, ніж 
дали всі підприємства країни в 
1952 році.

шене також будівництво нового 
хлібозаводу в місті Турда.

В Реметя (Угорська автономна 
область) цими днями став до ла
ду перший у Румунії завод по 
виробництву молочного порошка. 
Устаткування для заваду одержа
не з Радянського Союзу.

(ТАРС).

над нижньою палатою американ
ського конгресу. Остаточний роз
поділ місць у сенаті ще не вста
новлений. За наявними неповни
ми даними, демократи мають у 
ньому 46 місць, республіканці—45 
місць, одно місце належить неза
лежному сенаторові Морзе від 
штату Орегон, який заявив до ви
борів, що він голосуватиме разом 
із сенаторами-демократами. Ре
зультати голосування по решті 
чотирьох місцях ще не підраховані.

З 34 штатів, в яких провадились 
вибори губернаторів, у 18 штатах 
обрані кандидати демократичної 
партії, в 12—республіканської. Ре
зультати виборів по решті 4 шта
тах поки що не відомі.

Новий склад конгресу присту
пить до виконання своїх обов’яз
ків у січні 1955 року.

Під прапором Жовтня
(Закінчення. Початок див. на 2 стор.).

Оплот миру в усьому СВІТІ
Разом з радянським народом 

■урочисто і радісно святкують 
тридцять сьомі роковини Жовт
невої революції трудящі Китай
ської Народної Республіки, євро
пейських країн народної демокра
тії, прогресивне людство всього 
світу. В неухильному зростанні 
сил Радянського Союзу, в бурх
ливому розвитку його . економіки 
і культури всі чесні люди бачать, 
чого можуть досягти трудящі, ко
ли вони самі управляють краї
ною, які блага народові прино
сить мирна творча праця.

Влада робітників і селян, що 
встановилася в Росії тридцять 
сім років тому, своїм першим за

конодавчим актом затвердила зна
менитий декрет про ми®. Відтоді 
Радянський уряд завжди прово
див і проводить політику збе
реження І В'МІІЦіНеіНПЯ миру в усьо
му світі, розвитку добросусід
ських відносин з усіма країнами, 
розвитку і зміцнення економіч
них зв’язків.

Перед лицем загрози нової сві
тової війни все тісніше згурто
вуй свої ряди табір миру і демо
кратії, зростає і міцній міжнарод
ний фронт боротьби за мир. У 
всіх поборників миру нема нині 
більшої мети, ніж добиватися 
дальшого ослаблення міжнародної 
напруженості, всемірно сприяти 
мирному співробітництву народів.

У боротьбі за мир всіх чесних 
людей запалює миролюбна зов
нішня політика Радянського Со
юзу, велика творча праця нашо
го народу. В ці дні сотні мільйо
нів людей звертають свої погля
ди до Радянського Союзу, що як 
гігантський маяк освітлюй люд
ству шлях до світлого майбут
нього.

Урочисто святкуючи тридцять 
сьомі роковини Великої Жовтне
вої революції, радянські люди 
сповнені рішимості іі далі само
відданою працею зміцнювати мо
гутність своєї соціалістичної 
Батьківщини—(незламного опло
ту миру в усьому світі. Під ке
рівництвом Комуністичної партії 
наш народ впевнено йде вперед, 
до перемоги комунізму.

А. ШИШКОВ.

ПРОВОКАЦІЇ ГОМІНДАНІВЦІВ ТРИВАЮТЬ
ПЕКІН, 3. (ТАРС). Як передає 

агентство Сіньхуа, військові ко
раблі і літаки чанкайшістіїВ 1 і 2 
листопада піддали бомбардуван
ню і обстрілові острови Сяньминь- 
шань і Далушань, розташовані

Марні їхні
Нам сьогодні тридцять сім. 
Вікопомна, славна дата! 
Тільки затишно не всім 
На землі в Жовтневі свята.
Паліїв війни до кості 
Крижані вітри проймають, 
І вони в безсилій злості 
Зуб на зуб не попадають, 
Та на нас із нір своїх 
Брешуть вперто і заклято... 
Бо як сіль в очах у їх 
Ми самі, і наше свято, 
їх предтечі,—

довгі роки.
Нам загибель віщували...
Ми — живемо,

а «пророки»—
Вже головами наклали.

біля узбережжя провінції Чже- 
цзян.

Більшість снарядів і бомб упа
ли в море. Частини Народно-виз
вольної армії Китаю не зазнали 
ніяких втрат.

хижі плани
А нові — валують злісно, 
їх в Америці багато.
Гітлер діяв так, як звісно, 
їх прямий,
Духовний тато...
Тих панів уява хвора 
Марно пестить хижі плани, 
Надто в них слабка підпора—
Чан кай-ші та лі син-мани... 
В злобі клацають зубами 
Верховоди Уолл-стріту... 
Ми ж які
Та ще за нами—
Прості люди всього світу!

Сергій ВОСКРЕКАСЕНКО.

Редактор В. МАЛЕНКО.
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Хай живе Комуністична партія
Радянського Союзу, яка впевнено

веде нашу країну вперед
до комунізму!

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

СТАЛІНСЬКИЙ
ПРАПОР

ОРГАН ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО МІСЬККОМУ ТА РАЙКОМУ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ, МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД 

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
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37-і роковини Великої Жовтневої соціалістичної революції
Доповідь тов. М. 3. САБУРОВА на урочистому засіданні Московської Ради 6 листопада 1954 року

Сьогодні народи Радянського Союзу і трудящі всьо- 
м світу СВЯТКУЮТЬ 37-і роковини 'Великої Жовтневої 
соціалістичної .революції, яка відкрила нову еру все
світньої історії—«еру іпереїходу людства до вільного, 
мирного і щасливого життя.

Тридцять сім років тому під керівництвом Комуністич
ної партії на чолі з генієм людства В. 1. Леніним робіт
ничий клас нашої країни в союзі з трудовим селянством 
здійснив соціалістичну революцію. В результаті пере
моги революції була 'повалена влада поміщиків і ка
піталістів і створена перша в світі радянська соціа
лістична держава. Ваш народ став справжнім госпо
дарем СВОЄЇ ДОЛІ, СВІДОМИМ творцем НОВОГО’, вільного 
життя.

Велика сила і непереможність Жовтневої соціаліс
тичної революції полягає в тому, що вона (відкрила (пе
ред трудящими масами можливість в усій широті про
явити всі їх здібності, всю їх творчу роль, ик справж
ніх творців історії. Жовтнева революція і побудова, со
ціалізму в нашій країні показали, що саме широким 
народним масам належить вирішальна' роль у йеремозі 
над старим світом, у створенні соціалістичного сус
пільства.

Жовтнева революція має величезне історичне зна
чення для народів не тільки нашої країни, але й усьо
го світу. Вона показала всім пригнобленим народам 
світу шлях до визволення від імперіалістичного раб
ства, вселила в свідомість трудящих усіх країн впев
неність у своїх силах і в перемозі своєї справи.

В пам'яті народів усіх країн вічно живе свідомість 
того, що. Жовтнева революція піднесла, прапор миру і 
вказала шлях виходу з першої світової війни. Перше, 
що зробив радянський народ, діставши в свої руки 
владу,—(прийняв оапроіпоноваиий великим Леніним іс
торичний декрет про мир.

'Згуртовані навколо Комуністичної партії і Радян
ського Уряду народи нашої Батьківщини зустріча
ють тридцять сьомі роковини Великого Жовтня в об
становці «нового піднесення економіки І культури в 
нашій країні. Успіхи радянського народу радують тру
дящих країн народної демократії, зміцнюють солідар
ність народів усього світу, їх бойову єдність в боротьбі 
за мир і демократію.

» •
•

За рік, що «минув після тридцять шостих роковин 
Жовтневої революції, радянський народ добився нових 
досягнень в усіх галузях комуністичного будівництва. 
Ці успіхи показують, що політика Комуністичної пар
тії і Радянського Уряду, яка грунтується на глибоко
му пізнанні законів суспільного розвитку, спрямована 
на дальший могутній розвиток продуктивних «сил ра
дянського «суспільства, на підвищення матеріального і 
культурного добробуту трудящих.

Героїчна праця радянського народу забезпечує без
перервне зростання нашої соціалістичної промисло
вості. П’ятий п’ятирічний план передбачав збільшен
ня промислової продукції за п’ять років приблизно 
на 70%. Виконання завдань п’ятирічного плану пока
зує, що вже за чотири роки (1951—1954 рр.) про
мислова продукція збільшиться порівняно з 1950 ро
ком на 63%. Це означає, що п’ятирічний план по про
мисловості буде «виконаний достроково. (Буде також до
строково виконаний п’ятирічний план по ■вантажообо- 
роту залізничного транспорту.

«За минулі 10 місяців 1954 року наша промисло
вість перевиконала державний план. Виробництво про
мислової продукції за цей час порівняно з відповідним 
періодом минулого року зросло більш як на 12%.

Великий Ленін, розробляючи основні положення про 
шляхи побудови комуністичного суспільства, вказував, 
що важка промисловість є основою основ соціалістич
ної економіки, що без важкої індустрії не можна «оснас
тити новою, цілком сучасною технікою всі галузі на
родного господарства і неможливо (забезпечити неза
лежність, самостійність нашої Батьківщини. Тому на
ша Партія і Радянський Уряд вживають заходів до то
го, щоб виробництво металу і електроенергії, івидобу- 

вання палива і виробництво машин розвивались швид
кими темпами. Якщо в Л 954 році ївся промислова про
дукція країни збільшується порівняно з 1940 роком в 
2,8 раза, то важка промисловість зростає за цей же 
час у 3,4 раза.

(Найважливішою умовою зростання всіх галузей на
родного господарства є дальша електрифікацій країни. 
В 1954 році буде вироблено електроенергії в 3 ірази 
більше, ніж у 1940 році. За чотири роки п’ятої п’яти
річки введені в дію потужні гідроелектростанції; Верх-

нє-Свїрська, Цимлянська, Усть-Каменогорська, Гю- 
■мушська, Маткожненська, Мінгечаурська і частково 
Камська. «Повним ходом іде будівництво найбільших у 
світі гідроелектростанцій на Волзі—Жуйбишевської і 
Сталінлрадської. Споруджуються гідроелектростанції на 
Ангарі, Обі та інші.

Спираючись на успіхи в розвитку важкої промис
ловості і транспорту, Партія і Уряд «виробили широку 
програму піднесений виробництва предметів народного 
споживання з тим, щоб уже в найближчі роки в дос
татку задовольнити зростаючі потреби трудящих мас. 
В цьому році вже покладено початок практичному ви
конанню цієї програми. іВ 1954 році буде вироблено 
понад 5,5 мільярда метрів бавовняних тканин, на 6% 
більше, ніж у 1953 році, і на 43% більше, ніж у 
1950 році; шерстяних тканин 242 мільйони метрів, на 
17% більше, ніж у 1953 році, «і на 56 % більше, ніж 
у 1950 році; шовкових тканин 520 мільйонів метрів, 
на 30% більше, ніж у 1953 році, і в 4 рази більше, 
ніж у 1950 .році. Значно зростає випуск у цьому році 
й інших товарів народного споживання.

(Партія і Уряд ставлять своїм завданням ще більше 
виробляти промислових і (продовольчих товарів і прито
му високої якості.

Головною ланкою в розв’язанні історичного завдан
ня по крутому піднесенню виробництва товарів народ
ного споживання є забезпечення всемірного розвитку 
всіх галузей соціалістичного сільського господарства. В 
рішеннях вересневого (1953 р.), лютнево-березневого і 
червневого (1954 р.) Пленумів «Центрального Коміте
ту КПРС намічені необхідні і невідкладні заходи, які 
забезпечують швидке зростання сільського господар
ства. Найважливішими з цих заходів є підвищення 
врожайності всіх сільськогосподарських культур, 
більш повіне і раціональне використання землі і (ма
шин, освоєння великих масивів родючих цілинних і пе

релогових земель, збільшення виробництва зерна, 
зростання поголів’я і продуктивності тваринництва, по
силення ролі МТС їв піднесенні колгоспного виробниц
тва і всемірний розвиток «радгоспного виробництва. Ве
личезну роль покликане 'відіграти дальше організацій
но-господарське зміцнення колгоспів. Проведення цих 
заходів дозволить їв «пайкоротші строки «ліквідувати від
ставання ряду галузей землеробства і тваринництва.

Радянський народ, керований Комуністичною пар
тією, з винятковим ентузіазмом іведе боротьбу за про
ведення в життя цих заходів. У райони освоєння цілин
них і перелогових земель добровільно виїхали і прис
тупили до роботи «в колгоспах, МТС і радгоспах понад 
150 тисяч кваліфікованих робітників, інженерів, агро
номів і зоотехніків. З кожним роком Радянський Уряд 
посилює технічне оснащення всіх галузей сільськогос
подарського виробництва, направляючи в колгоспи, 
МТС і радгоспи величезну кількість найновішої техні
ки. Тільки за дев'ять місяців 1954 року сільське гос
подарство одержало 134 тисячі тракторів (в 15-силь- 
іному обчисленні), <81 тисячу вантажних автомобілів, 26 
тисяч зернових комбайнів, «понад 19 тисяч тракторних і 
самохідних сінокосарок, 9 тисяч картоплезбиральних 
комбайнів, а також велику кількість (інших «машин.

'В цьому році наша країна добилася значних успі
хів у розвитку сільського господарства. Посівні площі 
в країні збільшилися в 1954 р. порівняно з 1950 ро
ком на 13%. У цьому році в ряді районів країни (пів
день України і райони Поволжя) створились неспри
ятливі умови погоди для врожаю сільськогосподарських 
культур. Незважаючи на це, завдяки здійсненню ви
робленої Партією і Урядом широкої програми по підви
щенню врожайності і освоєнню цілинних і перелого
вих земель, загальний збір урожаю зернових культур в 
1954 році буде трохи більший, ніж у 1953 році. В ра
йонах Західного Сибіру хліба буде зібрано в два рази 
більше (порівняно з минулим роком, у тому числі на 
Алтаї—майже в чотири рази, а в Казахській республі
ці—(приблизно «на 35%.

Трудівники сільського господарства здійснили слав
ний трудовий подвиг у цьому році. Вони значно пе
ревиконали державний план освоєння нових земель, 
який дістав всенародне схвалення. План освоєння ці
линник і перелогових земель у районах Казахстану, 
Сибіру, Уралу, Поволжя і Північного «Кавказу, вста
новлений на 1954—1955 роки, виконано в цьому ро
ці на 120%. Зорано майже 17 мільйонів гектарів ці
линних і перелогових земель, а план посіву на ці
линних і перелогових землях виконано на 157%. Вра
ховуючи нагромаджений досвід і реальні можливості, 
Комуністична партія і Радянський Уряд прийняли рі
шення значно ро«зширити роботи по підняттю цілинних 
і перелогових земель. Поставлено1 (великої ваги завдан
ня—довести вже їв 1956 році посівні площі «на ново- 
освоіовамих землях до 28—(ЗО мли. гектарів. Такий при
ріст посівних площ приблизно дорівнює всій посівній 
площі Франції іта Італії разом взятих.

Справою великої державної ваги є дальше піднесен
ня тваринництва. За рік, який минув, дещо зросло по
голів’я всіх видів продуктивної худоби. Як відомо, на 
1 січня 1953 року в країні було 24,3 мільйона корів, 
■а «до 1 жовтня 1954 року поголів’я корів становило 
27,5 мільйона голів, тобто зросло більш як на 3 міль
йони, ІІ майже ДОСіЯТЛО поголів’я, яке було до війни. 
Збільшилось також за рік, що минув, поголів’я вели
кої рогатої худоби, свиней і овець в особистій влас
ності колгоспників, робітників і службовців. Проте на
сущні інтереси країни вимагають, щоб усі партійні і 
радянські організації більше дбали про розвиток тва
ринництва. Не можна миритися з тим, що в минулому 
році внаслідок незадовільних умов зимівлі худоби в 
колгоспах ряду районів поголів’я худоби не тільки 
не збільшилось, а навіть дещо скоротилось. Для нас
тупного зимового періоду треба створити необхідні 
запаси кормів, добитись повного збереження молодня
ка і підвищення продуктивності тваринництва з тим, 
щоб збільшити виробництво м’яса, масла, молока, вов
ни та іншої продукції, необхідної «для населення.

(Продовження на 2-й стор.).
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37-і роковини Великої Жовтневої соціалістичної революції
Доповідь тов. М. 3. САБУРОВА на урочистому засіданні Московської Ради 6 листопада 1954 року
(Продовження).

Велику силу і життєвість соціалістичного сільсь
кого господарства яскраво демонструє Всесоюзна сіль
ськогосподарська ‘виставка, яка відкрилася в цьому 
році. Являючи собою всенародну школу, виставка про
пагує досягнення сільськогосподарської науки в СРСР, 
передовий досвід колгоспів, МТС і радгоспів, досвід но
ваторів виробництва. У нас є ще немало відстаючих 
господарств, які погано, нераціонально використову
ють землю, одержують низькі врожаї, мають недостат
ню продуктивність тваринництва. Величезне значення 
виставки полягає в тому, що вона, показуючи прогре
сивні методи роботи передових господарств, сприяє 
впровадженню їх їв усі інші колгоспи, МТС і радгоспи.

Успіхи в розвитку промисловості і сільського госпо
дарства привели до дальшого підвищення матеріаль
ного добробуту трудящих. 'Комуністична партія і Ра
дянський Уряд у галузі внутрішньої політики вважа
ють головним завданням максимальне задоволення 
безперервно зростаючих матеріальних і культурних 
потреб радянського народу.

8а чотири роки п’ятої п'ятирічки чисельність ро
бітників і службовців у народному господарстві СРСР 
значно зросла і досягне на кінець 1954 року 47 міль
йонів чоловік. При цьому реальна заробітна плата ро
бітників і службовців зростає, приблизно, на 74% по
рівняно з 1940 роком, а в урахуванням зростання 
державних затрат на культурне і соціально-побутове 
обслужування населення всі доходи робітників і 
службовців за цей період збільшаться майже їв два ра
зи. Радянський Уряд систематично проводить заходи 
по підвищенню життєвого рівня народу і, зокрема, 
зниження державших роздрібних цін на товари. Про
тягом 1947—1954 років роздрібні ціни знижувалися 
сім раз. В результаті роздрібні ціни в 1954 році 
нижче цін 1947 року в 2,3 раза. Ціни колгоспного 
ринку за той же період знизились майже в 4 рази. Це 
викликало значне зростання купівельної спроможності 
населення.

У зв’язку з цим необхідно було вжити заходів по даль
шому розгортанню товарообороту і розширенню вироб
ництва товарів народного споживання. Збільшення 
виробництва предметів народного споживання виклика
ло значне зростання товарів для продажу населенню. 
Ринкові фонди цих товарів у 1954 році збільшилися 
порівняно з 1950 роком у таких розмірах: м’ясопро
дуктів і цукру—майже в 1,9 раза, рибопродуктів і 
масла тваринного'—(майже в 1,6 раза, олії—майже в 
2 раїзи, бавовняних, шерстяних, льняних і шовкових 
тканин — на 66%, меблів—у 2,9 раза.

У підвищенні матеріального добробуту трудящих ве
личезне значення має поліпшення їх житлових умов. 
П’ятирічний план передбачає зростання капітальних 
вкладень у житлове будівництво, приблизно, в два 
рази порівняно з минулою п’ятирічкою. Вже за чотири 
роки п’ятирічки ці вкладення вросСГи їв 1,8 раза. За 
чотири роки в містах і робітничих селищах по дер
жавному житловому будівництву буде споруджено но
вих жилих будинків загальною площею 86 млн. квад
ратних метрів. Крім того, населенням міст і робітни
чих селищ за рахунок власних коштів і з допомогою 
державного кредиту буде споруджено нових жилих бу
динків загальною площею понад ЗО млн. квадратних 
метрів. Проте, досягнуті успіхи не можуть задовольни
ти наші зростаючі потреби. Комуністична партія і Ра
дянський Уряд наполегливо добиватимуться Дальшого 
поліпшення житлових умов трудящих.

Про піднесення життєвого рівня трудящих мас 
свідчить також безперервне зростання фондів соціаль
ного страхування робітників і службовців і фондів 
соціального забезпечення різних верств населення. В 
зв’язку із загальним зміцненням громадського госпо
дарства колгоспів, підвищенням заготівельних і заку
почних цін на сільськогосподарські продукти, зни
женням податків і ліквідацією недоїмок минулих років 
в цьому році зросли реальні доходи селян.

Немалих успіхів досягнуто в підвищенні культурно
го рівня трудящих СРСР. Чисельність тих, хто вчить
ся у школах, технікумах і вузах, з кожним роком зрос
тає. На перший курс вищої школи в нинішньому ро
ці прийнято понад 450 тисяч чоловік—ще найбільший 
прийом за весь час існування вузів у нашій країні.

Партія і Уряд безустанно дбають про розвиток ра
дянської науки, про розквіт соціалістичної культури, 
літератури-, мистецтва, про умноження духовних ба
гатств нашого нараду.

Ленін учив, що комунізм виникає як результат сві
домої перетворюючої діяльності народних мас. Соціа
лістична свідомість прискорюй рух радянського сус

пільства вперед. Тому 'Комуністична партія надає ве
личезного значення активній боротьбі проти залишків 
буржуазної ідеології, всіх пережитків капіталізму в 
свідомості радянських людей. Величезну роль у кому
ністичному вихованні трудящих відіграє наша радян
ська література, покликана нести в маси ідеї комуніз
му, показувати передове, прогресивне, бичувати від
стале, виражати інтереси народу, його героїзм, самовід
даність і творчі зусилля. Наступний Другий Всесоюз
ний з’їзд радянських письменників, який буде важли
вою подією в житті нашої громадськості, має намітити 
нові завдання на шляху більш плодотворного розвитку 
р адя не ь кю і літер а тури.

Успішне виконання поставлених Партією і Урядом 
завдань у галузі дальшого розвитку промисловості, 
сільського господарства і підвищення матеріального 
добробуту й культурного рівня народу залежить від 
нашої роботи, від правильної організації справи, від 
уміння використовувати всі наші можливості і внут
рішні резерви.. Слід пам’ятати, що ніяке рішення, як 
би добре воно не було розроблене, не може привести 
до досягнення поставленого завдання, якщо нема ак
тивної, наполегливої боротьби за його здійснення.

Радянський нарад з почуттям великого задоволення 
зустрів заходи Партії і Уряду по дальшому розвитку 
економіки нашої країни, відповів на ник новим вироб
ничим піднесенням. Очолюючи ініціативу мас і орга
нізуючи їх творчу енергію, 'партійні, радянські, ком
сомольські і профспілкові організації повинні ширше 
розгортати змагання в промисловості і в сільському 
господарстві за виюонаганя виробничих планів, за під
вищення продуктивності праці і зниження собівартос
ті, за високу якість продукції, наполегливо проводити в 
життя режим економії.

'Широко відоме ленінське положення про те, що про
дуктивність праці в кінцевому підсумку є найголовні
шим для перемоги нового суспільного ладу. Особливо 
підкреслював В. І. Ленін важливу роль підвищення 
продуктивності праці для переходу нашої країни до 
комунізму.

іВ 1954 році порівняно з минулим роком продук
тивність праці в промисловості зростає, приблизно, на 
7%, а порівняно з 1950 роком—нна 33 %• Проте, 
треба визнати, що такий темп зростання продуктив
ності праці є недостатнім. В деяких галузях промис
ловості, в будівництві і в сільському господарстві ще 
недостатньо використовується багата техніка, недос
татньо широко впроваджуються найновіші досягнення 
науки і техніки, погано усуваються хиби ,в організа
ції праці і виробництва, повільно впроваджується пе
редовий досвід.

Однією з великих хиб у роботі промисловості є не
рівномірний випуск продукції підприємствами. Багато 
заводів і фабрик працюють неритмічно і випускають 
продукцію 'ПРОТЯГОМ місяця вкрай нерівномірно. В пер
шій половині місяця підприємства працюють на знач
но нижчому рівні, ніж у другій половині місяця, що 
негативно позначається на зростанні продуктивності 
праці в промисловості.

Партія і Уряд вважають найважливішим завданням 
в галузі промисловості забезпечення більш рівномірної 
роботи промислових підприємств і виконання виробни
чої програми кожним заводом, фабрикою, шахтою і за
лізницею.

У нас багато ще непродуктивних затрат, надмірно 
великі витрати на утримання управлінського апарату, 
немало є фактів негосподарського, недбалого ставлення 
до народного добра, невміння правильно використати 
резерви, які таяться в соціалістичному виробництві.

Треба рішуче боротися з хибами в роботі, сміливо 
викривати і добиватись їх усунення, вміло переборю
вати будь-які труднощі. Паша сила в тому й полягає, 
що ми не боїмося викривати і 'критикувати свої хиби. 
Чесне визнання своїх хиб і своєчасне їх усунення 
ще більше сприятиме зміцненню нашого радянського 
ладу.

Завдання дальшого розвитку соціалістичної економі
ки вимагають зміцнення трудової дисципліни, найсуво- 
рішого контролю над міірою праці і мірою споживання, 
неухильного використання принципу розподілу до пра
ці і посилення матеріальної заінтересованості праців
ників у підвищенні продуктивності праці і зростанні 
суспільного господарства. Разом з тим особливо важли
вий для соціалістичного суспільства правильний роз
поділ трудових ресурсів з тим, щоб вони, були зосеред
жені головним чином у сфері виробництва, тобто на 
фабриках, заводах, у колгоспах, МТС і радгоспах. Те
пер, коли радянський народ розв’язує завдання неу
хильного иідвесення рівня народного споживання, 

найважливіше 'значення має підвищення частки пра
ці в сфері матеріального виробництва і скорочення 
трудових ресурсів у невиробничій сфері. З цією ме
тою і проводиться у нас лінія на скорочення держав
ного апарату і спрощення його структури.

Керуючись ленінськими .принципами управління 
Державою, Партія і Уряд прагнуть до того, щоб наш 
державний апарат був якнайекономічнішим і якнай
доступнішим для населення, борються за викоренення 
канцелярщини, тяганини та інших проявів бюрокра
тизму в наших установах, за зміцнення зв’язку всіх 
лавок апарату з широкими трудящими масами.

Засновник Радянської держави В. І. Ленін не раз’ 
вказував, що основою сили і міцності радянського ла
ду є союз .робітничого класу і трудящого селянства. В 
нерушимому союзі робітничого класу і селянства 
Ленін бачив найвищий принцип диктатури щхметаРу' 
ату, невичерпне джерело всіх наших сил для успішно
го розв’язання завдань-комуністичного будівництва. За
ходи Партії і Уряду по дальшому розвитку промисловості 
і сільського господарства і підвищенню добробуту на
роду сприятимуть ще більшому зміцненню союзу ро
бітничого класу і селянства, підвищенню економічної 
•і політичної 'Могутності Радянської держави.

іВел ичезним завоюванням Жовтневої соціалістичної, 
революції є створення і зміцнення багатонаціональної 
Радянської держави. Жовтнева революція визволила 
численні народи Росії від національного гніту, створи
ла УМ'ОНИ для економічного, політичного і культурного 
піднесення всіх народів, які населяють нашу велику 
Батьківщину. Послідовне здійснення Партією і Радян
ською державою ленінсько-сталінської національної по
літики привело до .економічного і культурного підне
сення всіх нАцій нашої країни, до згуртування їх 
в єдину братню сім’ю, що особливо яскраво продемон
стрували наради СРСР, відзначаючії в цьому році зна
менну історичну дату—«300-річчя возз'єднання Укра
їни з Росією. Це було великий‘святом не тільки ук
раїнського і російського народів, але і всіх народів 
Радянського Союзу, згуртованих в нерушимій дружбі 
під прапором пролетарського інтернаціоналізму.

Наше внутрішнє становище міцне, як ніколи. Весь 
радянський народ сповнений твердої рішимості пра
цювати в ім’я дальшого процвітання своєї соціалістич
ної Батьківщини. Згуртованість народу навколо Партії 
і Уряду, його незламна морально-політична єдність є 
запорукою успішного руху Радянського Союзу вперед 
по шляху будівництва комуністичного суспільства.

* »*

Величезний розмах господарського і культурного бу
дівництва в нашій країні, посл^оївні заходи Комуніс
тичної партії і Радянського Уряду, спрямовані на не
ухильне підвищення матеріального добробуту радян
ських людей, наочно свідчать про миролюбну політи
ку Радянського Союзу.

З перемогою Великої Жовтневої соціалістичної ре
волюції вперше в історії людства народилась держава, 
внутрішня і зовнішня політика якої була цілком 
поставлена па службу інтересам народних мас, справі 
миру і безпеки народів. Основні принципи цієї полі
тики, сформульовані 'великим Леніним, грунтуються на 
визнанні можливості мирного іспівіснуваніня соціаліс
тичної і капіталістичної систем, при наявності обо
пільного бажання співробітничати, при потовності ви
конувати взяті на себе зобов’язання, при додержанні 
принципу рівноправності і невтручання у 'внутрішні 
справи інших держав.

Практика міжнародних відносин за минулі 37 ро
ків переконливо показала, що мііж державами з різним 
суспільним устроєм цілком можливе економічне, полі
тичне і культурне співробітництво в їх взаємних ін
тересах. Є повна можливість такого співробітництва і 
далі в інтересах зміцнення загального миру. Оскільки 
це залежить від Радянського Союзу, то можна не сум
ніватися в тому, що СРСР і далі будуватиме' свої від
носини з іншими країнами на .основі визнання вказа
них принципів у відносинах між державами. Справа 
миру лише виграла б, коли б такі зусиллю Радянсько
го Союзу зустрічали подібні ж зусилля з боку інших 
ДерЖсЬБ.

Боротьба за мир і міжнародну безпеку була і лишає
ться основою зовнішньої політики Радянського Уряду. 
Ми глибоко переконані, що така політика відповідає 
не тільки інтересам народів Радянського Союзу і кра
їн демократичного табору, але й інтересам народів усіх 
інших держав—великих і малих.

(Продовження на 3-й стор.).
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(Продовження).

Було б неправильним, проте, розглядати прагнен
ня Радянського Союзу до миру, як ознаку його слабос
ті. Радянська держава не раз і досить переконливо до
водила, що вона вміє, постояти за свої інтереси і безпе
ку. Радянські люди, в разі необхідності, вміють посто
яти за себе і з зброєю в руках в боротьбі проти будь- 
якого агресора. Нема потреби наводити всім відомі 
факти, про які, безсумнівно, добре пам’ятають не тільки 
наші друзі, але й наші недруги. В цьому зв’язку що
найменше дивними є спроби деяких діячів у Сполуче

них Штатах Америки розмовляти з Радянським Сою
зом з так званої «позиції сили». Така мова ніколи не 
приводила до успіху у відносинах з Радянським Со
юзом. Тим більше вона є недоречною тепер, коли СРСР, 
навіть за визнанням його ворогів, тце більше умножив 

^таої сили і коли разом з Радянським Союзом в бороть- 
отза мир виступають найбільша держава Азії—(Китай
ська Народна Республіка, всі народно-демократичні 
країни, які міцно вступили на шлях.будівництва со
ціалізму і які йдуть нота в ноту з Радянським 
зом в авангарді сил'миру і прогресу.

Соїо-

Уже десять років успішно йдуть по цьому шля
ху народи країн Ценіфальної і Східної Європи. Нев
пізнанно змінилося обличчя цих країн за це десятиріч
чя. Перемога нового ладу відкрила перед європейськи
ми країнами народної демократії величезні 'і небувалі 
раніше можливості економічного і культурного розвит
ку. Ставши на шлях будівництва соціалізму, трудя
щі Польщі, Чодословаччини, Угорщини, Болгарії, Ру
мунії, Албанії добились великих успіхів в усіх галу
зях своєї творчої діяльності.

Докорінно змінились і зовнішньополітичні позиції 
цих країн, зросла їх роль на міжнародній арені. Протя
гом багатьох десятиріч держави Центральної і Східної 
Європи були об’єктом іінтриг і провокацій імперіаліс
тичних держав і нерідко використовувались ними як 
знаряддя своєї агресивної політики. З цим по-кінчено 
назавжди. Європейські країни народної демократії, які 
завоювали нині справжню незалежність, активно бо
рються за мир між народами.

В жовтні цього року передові сили Німеччини уро
чисто відзначили перше п’ятиріччя з дня утворення 
Німецької Демократичної Республіки—(справді демокра
тичної і миролюбної держави.. Ця знаменна дата була 
відзначена н-е тільки в Німеччині, але й далеко за її 
межами. Це й зрозуміло, бо утворення Німецької Де
мократичної Республіки, її господарські і політичні 
успіхи є найважливішим фактором у боротьбі німець
кого народу за будівництво своєї єдиної, незалежної, 
демократичної, миролюбної держави, одним в найваж
ливіших факторів у боротьбі за мир і безпеку в Євро
пі і в усьому світі.

Недавно відзначила своє п’ятиріччя Китайська На
родна Республіка. Утворення вільної і незалежної Ки
тайської Народної Республіки було величезною подією 
не тільки в історії Китаю, але й в історії всього 
людства. Це такий історичний факт, значення якого 
важко переоцінити. У радянського народу викликають 
щиру радість історичні успіхи братнього шеетисот- 
мільйоніного китайського народу, його досягнення в ство
ренні і зміцненні народно-демократичного ладу в своїй 
країні. Великі завоювання народного Китаю закріплені 
прийнятою недавно Всекитайськими зборами народних 
представників Конституцією Китайської Народної 
Республіки, яка проголосила принципи будівництва 
соціалізму в Китаї.

Назавжди покінчено з колишнім становищем китай
ського народу, коли іноземні імперіалісти в зговорі з 
продажними китайськими реакціонерами помикали ве
ликим народом, позбавляли його якої б то не було са
мостійної ролі в розв’язанні міжнародних питань. Всу
переч опорові Міжнародної реакції, насамперед агресив
них кіл США, Китайська Народна Республіка твердо 
вийшла на міжнародну арену, як справді велика дер
жава і могутній фактор миру.

Узи нерушимої дружби і братерського співробітниц
тва зв’язують всі народно-демократичні країни і Ра
дянський Союз. Соціалістичне будівництво в СРСР є 
джерелом багатющого досвіду для всіх народів, які 
вступили нині на шлях, відкритий Великою Жовтне
вою соціалістичною революцією.

Могутній табір демократії і соціалізму, який об’єд
нав під своїми прапорами 900 мільйонів чоловік, його 
послідовна і непохитна боротьба за мир зустрічають 
палке співчуття і активну підтримку дедалі ширших 
громадських кіл і в капіталістичних країнах. В цьому 
знаходить свій прямий вияв величезне історичне зру

шення нашого часу, коли справу миру все більше бе
руть у свої руки народи.

Послідовна і цілеспрямована боротьба сил миру на 
чолі з Радянським Союзом привела в останній час до 
певних позитивних результатів. Погашено небезпечне 
вогнище війни в Кореї. В результаті успішного закін
чення Женевської наради припинені воєнні дії в Ін- 
до-Китаї, іцо відкрило можливість остаточного врегу
лювання індо-китайського питання з належним вра
хуванням законних національних інтересів народів Ін- 
до-Китаю. Успіх Женевської наради наочно продемон
стрував нездоланність національно-визвольного руху 
народів Сходу, продемонстрував зростаючу силу табо
ру миру, ефективність методу дипломатичних перего
ворів у спірних міжнародних питаннях.

За останній час значно розширились і продовжу
ють розширятись економічні і культурні зв’язки СРСР 
з іншими країнами, що, безсумнівно, сприяє нормалі
зації міжнародної обстановки в цілому.

За останній час поліпшились відносини нашої кра
їни з Югославією. Усунуті деякі перешкоди, що галь
мували нормалізацію відносин між СРСР і Югославією, 
зроблені кроки до відновлення торгівлі і організації 
зв'язків у культурних та інших питаннях. Югослав
ський уряд виявив готовність співробітничати в'спра
ві поліпшення відносин з Радянським Союзом. Щодо 
Радянського Уряду, то він вважає корисним в інтересах 
народів обох країн використати всі можливості дл я вста
новлення нормальних і дружніх 'зв’язків. Прояви сварки 
і неприязні, що спостерігаїлиая їй останні роки між на
шими державами, вигідні тільки ворогам СРСР і Юго
славії, ворогам миру. І, навпаки, співробітництво і 
щира дружба між народами Радянського Союзу і Юго
славії повністю відповідають не тільки інтересам 
наших країн, але й інтересам миру в усьому світі. Ра
дянський Уряд із свого боку і далі всемірно сприятиме 
повній нормалізації радянсько-югославських відносин, 
зміцненню старовинної дружби наших народів з брат
німи народами Югославії і сподівається, що він зустрі
не тут повне взаєморозуміння з югославської сторони.

іВідоме положення Радянського Уряду про можли
вість і необхідність розв’язувати спірні міжнародні пи
тання на основі договореності між заінтересованими 
країнами, в інтересах дальшого зміцнення миру і за
безпечення вільного розвитку народів, знаходить все 
більше розуміння і підтримку широких громадських 
кіл різних країн.

Досягнуті успіхи в пом'якшенні міжнародної напру
женості були зустрінуті народамй всього світу з ве
личезним задоволенням, вселили в них ще більшу 
впевненість у своїх силах і своїй здатності не допусти
ти нової війни, відстояти справу миру. <

Радянський народ впевнений, що можливості для 
дальшого пом’якшення міжнародної напруженості дале
ко не вичерпані, що в цьому напрямі зроблені лише 
перші кроки. Разом з тим, ми ясно усвідомлюємо те, 
що на цьому шляху стоять серйозні перешкоди, ство
рювані агресивними колами деяких держав. Ці кола 
вдаються до нових і нових маневрів, щоб перешкодити 
дальшому зменшенню міжнародної напруженості, про
довжують створювати воєнні угруповання, спрямовані 
проти Радянського Союзу і країн народної демократії. 
Такі угруповання створюються в Європі, Азії та інших 
районах світу, причому їх утворення незмінно супрово
диться створенням все нових американських баз на те
риторії інших крй.їн за багато тисяч кілометрів від 
кордонів Сполучених Штатів.

Інтереси зміцнення миру висувають тепер як одну з 
найбільш важливих і злободенних проблем—скорочення 
озброєнь і заборону атомної та водпрвої зброї. Розв'язан
ня цих завдань могло б істотно скоротити воєнні витра
ти, зменшити податковий тягар, який усією своєю ва
гою лягає на плечі трудящих. Воно,безсумнівно, при
вело б до корінного поліпшення всієї міжнародної об
становки.

Одержання і використання атомної енергії—'Велике 
досягнення людського генія, яке відкриває величезні 
перспективи в справі дальшого розвитку продуктивних 
сил суспільства. Проте не секрет, що впливові кола 
деяких країн взяли собі мету поставити атомну енер
гію на службу планам війни. Життєві інтереси народів 
вимагають того, щоб використання атомної енергії для 
цілей руйнування і масового винищення людей було 
б якнайсуворіше заборонене, щоб ця могутня сила прпг 
роди застосовувалася б виключно в інтересах творення, 
в інтересах прогресу людства. Як відомо, радянська 
наука вже добилася видатних результатів у справі ви
користання атомної енергії в мирних цілях: в СРСР 
уже працює електростанція па атомній енергії.

Радянський Союз не ослабляє своїх зусиль в бо
ротьбі 4а заборону атомної зброї. В прямому зв’язку з 
цією позицією Радянського Союзу знаходиться вне
сений радянською делегацією в Організації Об'єднаних 
Націй на розгляд Генеральної Асамблеї проект основ
них положень міжнародної конвенції (договору) про 
заборону атомної, водневої та інших видів зброї масо
вого знищення з вилученням їх з озброєнь держав, 
про істотне скорочення озброєнь і 'встановлення міжна
родного контролю за 'здійсненням цих рішень. Пропо
зиція Радянського Союзу передбачає конкретні, прак
тичні заходи для розв’язання цих питань.

Ми можемо із задоволенням відзначити, що ця но
ва пропозиція Радянського Союзу зустрінута добро
зичливо найпшршими колами світової громадськості. 
Проте, разом з тим, не можна не визнати, що тепер 
самих лише заяв про важливість останньої пропозиції 
Радянського Уряду мало. Потрібна більш рішуча і ак
тивна боротьба проти спроб створити новий тупик в 
розв’язанні цих питань, штучно створювати перешко
ди до угоди і намагатись не помічати того, що зближає 
позиції країн у переговорах у цих важливих питаннях.

Не можна також всерйоз займатись розмовами про 
роззброєння і одночасно розчиняти двері перед реван
шистськими силами в Західній Німеччині, відновлю
ючи німецький мілітаризм. У пам'яті народів Європи 
ще живі спогади про дні кривавого панування гітле
рівців.

У світлі фактів недавнього минулого нічого, крім 
обурення широких громадських кіл, не можуть викли
кати маневри прихильників відродження мілітаризму 
'В Західній Німеччині. В цьому зв’язку не можна обми
нути рішення в німецькому питанні, прийняті на Лон
донській і Паризькій сепаратних парадах західних 
держав.

Всупереч взятим на себе разом з Радянським Сою
зом зобюв’їязанвим не допускати відродження німецько
го мілітаризму, уряди США, Англії і Франції, ігнору
ючи волю народів до миру, встуццли в сепаратний зго
вір із західнонімецькими мілітаристами і реваншиста
ми про відновлення вермахту (армії) в Західній Німеч
чині. На перших порах паризькі угоди 'про реміліта
ризацію Західної Німеччини передбачають створення 
півмільйонної західнонімецької армії. Але вже тепер 
боннський уряд не цриховує наявності у нього планів 
організації значно більшої кількості корпусів і диві
зій, ніж це передбачено паризькими угодами.

На службу озброєнню Західної Німеччини вже пе
ребудовується її промисловість, в тому числі воєнна про
мисловість Руру, того самого Руру, який був воєнним 
арсеналом гітлерівської Німеччини. Західна Німеччина 
не випадково наповнена мілітаристською і фашист
ською літературою, що відкрито проповідує нову вій
ну проти сусідніх з Німеччиною європейських держав. 
Все більшого впливу там набирають ті самі люди, які 
ще вчора були організаторами гітлерівської агресії 
проти Франції, Польщі, Чехословаччини, Радянського 
Союзу та інших миролюбних держав.

Лондонські і паризькі рішення ведуть, таким чином, 
до перетворення Західної Німеччини в мілітаристську 
державу. Не можна випускати з уваги і того, що, згід
но з паризькими угодами, західнонімецька армія дістає 
'можливість мати на своєму озброєнні атомну зброю. 
Крім того, в цих угодах робиться застереження, 
що в Західній Німеччині будуть розгорнуті роботи в 
галузі атомних досліджень.

У ряди західноєвропейських капіталістичних країн, 
очевидно, забувають про те, що озброєння Західної Ні
меччини являє величезну небезпеку для народів Єв
ропи і для всього людегва, бо імАтітаристськи настроє
ні правлячі кола Західної Німеччини поряд з іншими 
видами озброєння незабаром м'ятимуть і атомну зброю, 
яку вони, безсумнівно, спробують застосувати у сво
їх реваншистських, агресивних цілях.

Деякі короткозорі політики у Західній Європі пропа
гують фальшиву тезу про те, ніби після ратифікації 
лондонських і паризьких угод поліпшаться шанси на 
досягнення угоди чотирьох держав у німецькому пи
танні. Проте тільки наївні люди можуть повірити в 
такі твердження. В дійсності ратифікація паризьких і 
лондонських угод і проведення їх в життя створять 
нові перешкоди до угоди в німецькій проблемі, поглиб
лять існуючий розкол Німеччини і на довгі роки за
лишать німецьку націю в етапі розчленування.

Інтереси миру в Європі, як і інтереси самого ні
мецького народу, вимагають негайного відновлення 
єдності Німеччини на миролюбних і демократичних на
чалах і створення ‘системи колективної безпеки В Єв- 

(Закіичення на 4-й сгор.).
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37-і роковини Великої Жовтневої соціалістичної революції
Доповідь тов. М. 3. САБУРОВА на урочистому засіданні Московської Ради 6 листопада 1954 року.

(Закінчення. Початок лив. на 1-й стор.).

роді. Ці інтереси вимагають також того, щоб замість 
організації замкнених воєнних угруповань з участю 
ремілітаризованої Західної Німеччини в Європі була б 
створена система колективної безпеки. Така система 
безпеки, створена на -основі спільних зусиль усіх 
європейських держав, відповідає життєвим інтересам 
народів, бо збереження миру в Європі мало б вирі
шальне значення для підтримання загального миру.

Радянські люди твердо впевнені, що .випробування 
життям може витримати тільки таке розв'язання ті
єї або іншої міжнародної проблеми, яке тверезо врахо
вує історичні зміни, які відбуваються в щиті. Ми вва
жаємо, що саме цей принцип, прийнятний і вигідний 
для всіх країн, незалежно від їх суспільних систем 
повинен бути покладений в основу розв’язання невре- 

гульованих -міжнародних .проблем, у тому числі в 
Європі і Азії.

* ж*
Товариші! Чим більший -строк відділяє «ас від Ве

ликої Жовтневої соціалістичної революції, тим все 
повніше і всебічніше розкривається її гігантський пе
ретворюючий вплив на історичну долю всього людства.

Славна тридцятиоемирічіїа історія Радянської дер
жави з незаперечною силою показала незмірні перева
ги соціалізму над ікаїштал-ізмом і є справжнім торжест
вом -все-перемагаючого вчення -Маркса—Енгельса— 
Леніна—Сталіна.

Наш шлях—вірний. І нема такої сили в світі, яка 
могла б спинити наш неухильний рух вперед. П-о-шля
ху, прокладеному Великим Жовтнем, разом з нами йде 
братній китайський народ і багатомільй-оині народні 

маси країн народної демократії Європи і Азії. Нашій 
спільній справі боротьби за мир, демократію .і соціалізм 
палко співчуває все прогресивне людство.

Радянський народ по праву пишається своєю вели
кою історичною місією і сповнений рішимості подола
ти всі перешкоди, які стоять на його шляху, добива
тись нових .і нових успіхів у будівництві комунізму.

Хай живе п-об-ідоносний прапор Великої Жовтневої 
соціалістичної революції!

Хай живе великий радянський народ—бойо-вий 
авангард усього передового людства!

Хай живе Комуністична партія Радянського Союзу, 
яка впевнено веде нашу країну вперед до комунізмі,!

Хай живе мир між народами! (Бурхливі, довго чє 
стихаючі оплески. Всі встають. У залі лунають вигу
ки: «Хай живе Комуністична партія Радянського Сою
зу!» «Ура!»).

У Великому театрі 
Союзу РСР

-Л

Парад і демонстрація на Красній площі

6 листопада у Великому 
театрі Союзу РСР відбулося уро
чисте засідання Московської 
Ради депутатів трудящих спіль
но з представниками партійних 
і громадських організацій і Ра
дянської Армії, присвячене 37 
роковинам Великої Жовтневої 
соціалістичної революції.

Бурхливими оплесками зуст
ріли присутні появу в президії 
товаришів М. 0. Булганіна, 
К. Є. Ворошилова, Л. М. Кага- 
повпча, Г. М. Маленкова, В. М. 
Молотова-, А. 1. Мікояпа, М. Г. 
Первухіна, М. 3. Сабурова, 
М. С. Хрущова, М. М. ПІвср- 
ппка, М. А. Суслова, II. С. 
Поспслова, М. М. Шаталіна.

З доповіддю про 37 роковини 
Великої Жовтневої соціалістич
ної революції виступив тов. 
М. 3. Сабуров, тепло зустрі
нутий присутніми.

—37 років тому,—сказав до
повідач, — під керівництвом 
Комуністичної партії па. чолі з 
генієм людства В. І. Леніним 
робітничий клас нашої країни 
в союзі з трудовим селянством 
здійснив соціалістичну револю
цію. Жовтнева революція і по
будова соціалізму в нашій 
країні показали, що саме ши
роким народним масам нале
жить вирішальна роль у пере
мозі над старим світом, у ство
ренні соціалістичного суспіль
ства.

Присутні з глибоким задово
ленням сприйняли намальовану 
доповідачем яскраву картину 
величезних досягнень, ЯКИХ 
добпвся радянський народ в 
економічному і культурному 
будівництві за рік, що минув. 
Комуністична партія і Радян
ський уряд успішно здійснюють 
політику, спрямовану па даль
ший могутній розвиток продук-' 
тивних сил радянського сус
пільства, на підвищення мате
ріального і культурного добро
буту трудящих.

Цифри і факти, наведені в 
доповіді, переконливо пока
зують успішне виконання про
грами крутого піднесення ви
робництва товарів народного спо
живання і заходів, намічених 
у рішеннях вересневого, лют
нево-березневого і червневого 

Пленумів ЦК КПРС, що забез
печують дальше круте зростан
ня сільського господарства.

Тов. Сабуров говорить потім 
про підвищення матеріального 
добробуту і культурного рівня 
радянського народу.

Доповідач докладно спиняє
ться далі на завданнях, які 
стоять перед радянським наро
дом в боротьбі за дальше під
несення промисловості і сіль
ського господарства.

Заключну частину доповіді 
тов. Сабуров присвятив питан
ням зовнішньої політики, яка 
поставлена в Радянській дер
жаві цілком па службу інтере
сам народних мас, справі ми
ру і безпеки народів. Бороть
ба за мир і міжнародну без
пеку була і лишається осно
вою зовнішньої політики Ра
дянського уряду. Могутній та
бір демократії і соціалізму 
об’єднує під своїми прапорами 
900 мільйонів чоловік.

—Славна тридцятисемирічна 
історія Радянської держави,— 
сказав наприкінці доповідач,— 
з незаперечною силою показа
ла незмірні переваги соціаліз
му над капіталізмом і є справ
жнім торжеством всеперемага- 
ючого вчення Маркса—Енгель
са—Леніна — Сталіна. Наш 
шлях—вірний, і немає такої 
сили в світі, яка могла б спи
нити наш неухильний рухвое- 
ред. По шляху, прокладеному 
Великим Жовтнем, разом з на
ми йде братній китайський на
род і багатомільйонні народні 
маси країн народної демокра
тії. Нашій спільній справі бо
ротьби за мпр, демократію і 
соціалізм палко співчуває все 
прогресивне людство.

Присутні бурхливими оплес
ками, які переходять в овацію, 
відповідають на заключні сло
ва доповідача па честь радян
ського народу, Комуністичної 
партії, па честь миру між на
родами.

>>
Після урочистої частини від

бувся концерт, в якому взяли 
участь артисти і творчі колек
тиви Москви, союзних респуб
лік І великих міст РРФСР.

Урочисто-прекрасна була в 
цей святковий ранок 7 листо
пада столиця Радянської дер
жави—Москва.

Велична Красна площа - міс
це народних торжеств. Па фа
саді будинку Історичного музею 
в обрамленні золотистих вінків 
знаменні дати: «1917» і «1,954». 
Осінній вітер колише червоні 
прапори на фасаді ГУМ’у. їх 
більше як шістдесят. У центрі 
на фоні прапорів портрети 
В. І. Леніна і Й. В. Сталіна: 
«Вперед до перемоги комуніз
му!» кличе лозунг, накресле
ний на колосальному червоно
му полотнищі. Герб Радянсько
го Союзу і герби союзних рес
публік символізують братерську 
єдність вільних радянських на
родів. Полум’яніють жовтневі 
Заклики ЦК КПРС.

Заповнюються гранітні три
буни вздовж Кремлівської сті
ни. Тут— члени Центрального 
Комітету Комуністичної партії 
Радянського Союзу, депутати 
Верховних Рад СРСР і РРФСР, 
керівники профспілок, члени 
ЦК ВЛКСМ, Герої Радянського 
Союзу і Герої Соціалістичної 
Праці, новатори промисловості 
і сільського господарства, ви
датні радянські вчені, літера
тори, діячі мистецтва.

Па трибунах — делегації із 
зарубіжних країн, представники 
дипломатичного корпусу і війсь
кові аташе.

Па площі лунають бурхливі 
оплески. Па трибуну Мавзолею 
Леніна і Сталіна піднімаються 
товариші К. 6. Вороіпплов, 
Л. М. Каганови ч, Г. М. Малеп- 
ков, В. М. Молотов, А. І. Мі- 
кояи, М. Г. Первухін, М. 3. 
Сабуров, М. С. Хрущов, М. М. 
ПІверник, М. А. Суслов, II. М. 
Поспєлов, М. М. Шаталін, а 
також маршали, адмірали і ге
нерали.

Десята година ранку. З воріт 
Спаської башти виїжджає Мі
ністр оборони СРСР Маршал 
Радянського Союзу М. 0. Бул- 
ганін. Він приймає рапорт 
командуючого парадом генерала 
армії К. С. Москаленка і разом 
з ним об’їжджає війська, здо- 
ровається з ними і поздоровляє 
їх з всенародним святом.

Закінчивши об’їзд військ, то
вариш Булганін піднімається 
на трибуну Мавзолею і виголо
шує промову.

Па здравицю, проголошену 
Міністром оборони, учасники 
параду відповідають могутнім 
«ура-. Над столицею нашої 
Батьківщини гримлять залпи 
святкового артилерійського са
люту, які зливаються з хви
люючими звуками Державного 
Гімну Радянського Союзу.

Починається урочистий марш 
частин.

Батальйон за батальйоном, 
прекрасно тримаючи рівняння, 
з відмінною стройовою виправ
кою, по Красній площі прохо
дять слухачі військових акаде; 
мій, радянські військові моряки 
— курсанти Вищого військово- 
морського училища імені М. В. 
Фрунзе, курсанти Московсько
го військового училища імені 
Верховної Ради РРФСР.

Присутні любувалися наймо
лодшими учасниками параду— 
вихованцями Калінінського су- 
воровського і Ленінградського 
нахімовського училищ.

Невеликий інтервал, і Красна 
площа здригається від могут
нього, всенаростаючого гулу 
моторів. На могутніх вітчизня
них бронетранспортерах почи
нає марш гвардійська механізо
вана Таманська дивізія імені 
М. І. Калініна. 23 рази столиця 
нашої Батьківщини—Москва в 
дні війни салютувала на честь 
славних перемог таманців. 33 
Герої Радянського Союзу ви
росли в рядах таманців.

Па марші радянські десант
ники, артилерійські частини.

Парад військ переконливо по
казав, що оточені всенародною 
любов’ю і піклуванням, міц
ніють і вдосконалюються овія
ні славою перемог Радянські 
Збройні Сили, які стоять на 
варті миру і безпеки нашої 
Батьківщини.

Па Красну площу вступають 
колони демонстрантів.

Москвичі йдуть під прапора
ми, флагамп, транспарантами, 
які кличуть до нових перемог 
в справі будівництва комунізму 
в нашій країні, боротьбі за мир 
і дружбу між народами.

Над людським потоком—порт
рети основоположників науко
вого комунізму — Маркса, Ен
гельса, Леніна, Сталіна, керів
ників Комуністичної партії і 
Радянського уряду.

З почуттям гордості читаємо 
на транспарантах:

—За останні місяці для ро
боти в сільському господарстві 
направлено 23 тисячі інжене
рів і техніків.

—За рішенням вересневого 
Пленуму ЦК КПРС направлено 
в МТС 100 тисяч агрономів і 
зоотехніків для обслужування 
колгоспів.

—На початок 1954 року на 
озброєнні МТС було понад 1 
мільйон тракторів, 270 тисяч 
зернових комбайнів.

Красномовна цифра — «17 
мільйонів»—означає кількість 
гектарів нових земель, освоє
них у цьому році.

Б рядах демонстрантів—го
сті з цілинних земель.

Нездоланною людською рікою 
рухається демонстрація. Сьо
годні, як і на протязі всієї іс
торії Радянської держави, сло
во «Мир» виражає непохитну 
волю нашого народу відстояти 
справу миру.

Демонстрація трудящих сто
лиці тривала кілька годин. Во
на була яскравим свідченням 
неухильного розквіту творчих 
сил нашої* країни, яка побідо- 
ііоспо іде під керівництвом Ко
муністичної партії до комуніз
му.

* ♦
З великим піднесенням прой

шли жовтневі торжества в Ле
нінграді, Мінську, Ташкенті, 
Алма-Аті, Єревані, Баку, Тбі
лісі, Кишинові, Сталінабаді, 
Вільнюсі, Ризі та інших містах 
і селах країни. Демонстрації 
трудящих ще раз показали 
згуртованість нашого народу 
навколо Комуністичної партії і 
радянського уряду, непохитну 
волю боротися за нові успіхи 
в ім’я торжества комунізму.

ІІа ознаменування 37 роко
вин Великого Жовтня в Москві, 
столицях союзних республік, а 
також в Калінінграді, Львові, 
Хабаровську, Владивостоку і в 
містах-героях: Ленінграді, Ста- 
лінграді, Севастополі і Одесі 
прогриміли залпи артилерійсь
кого салюту.

(ТАРС).

Редактор В. МАЛЕНКО.
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УКАЗ
ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ РРФСР

Про проведення виборів народних судів РРФСР
Президія Верховної Ради Російської Радянської Федеративної 

Соціалістичної Республіки постановляє:
Призначити вибори народних судів РРФСР па неділю 12 грудня 

1954 року.
Голова Президії Верховної Ради РРФСР М. ТАРАСОВ. 

Секретар Президії Верховної Ради РРФСР І. ЗИМІН.
Москва, 9 листопада 1954 року.

Повідомлення Центрального
Комітету КПРС і Ради Міністрів СРСР

про виконання державного плану хлібозаготівель колгоспами 
і радгоспами Радянського

Колгоспи і радгоспи країни, здійснюючи рішення Комун істинної партії 
і Радянського уряду про круте піднесення сільського господарства, доби
лися в цьому році значних успіхів по збільшенню виробництва зерна та ін
ших сільськогосподарських продуктів.

На 5 листопада 1954 року колгоспи і (радгоспи достроково виконали 
державний план заготівель і закупок хліба на 400,1 процента;. Заготівлі і 
закупки хліба тривають. Здано ,і продано хліба державі на 289 мільйонів 
пудів більше, ніж на цю ж дату в 1953 році. При цьому надійшло більше, 
ніж у минулому році: пшениці на 91 мільйон пудів, жита на 65 мільйонів 
пудів, круп’яних на 37 мільйонів пудів, фуражних культур на 89 мільйо
нів пудів і кукурудзи, на 8 мільйонів пудів.

Збільшення виробництва 1 заготівель хліба в цьому році трудівники 
сільського господарства добились, незважаючи на те, що на півдні Укра
їни і в ірайонах Поволжя були несприятливі умови погоди для врожаю 
зерна та інших сільськогосподарських культур. У зв’язку в посухою уряд 
визнав необхідним зменшити план хлібозаготівель по Українській РСР на
224.6 мільйона пудів і встановити знижений план заготівель по районах 
Поволжя.

Значне збільшення виробництва і заготівель хліба по країні досягнуте 
в результаті успішного освоєння цілинних 1 перелогових земель і значного 
підвищення врожайності в районах Сибіру, Казахстану і Уралу. В районах 
Сибіру зібрано хліба в два рази більше, ніж у минулому році, в Казах
ській РСР на 35 процентів більше, порівняно з 1953 роком, Алтайський 
край у (цьому році збільшив виробництво хліба майже в чотири рази. Кол
госпи і радгоспи Сибіру, Казахстану іі Уралу значно перевиконали держав
ний план заготівель 1 закупок хліба і свої соціалістичні зобов’язання. В 
цьому році здано і продано хлііба державі колгоспами і радгоспами Алтай
ського краю 222 мільйони пудів, на 195 мільйонів' пудів більше, ніж у 
1953 році; Новосибірської області,—74,1 мільйона пудів, на 52 мільйони 
пудів більше, ніж у іминулому році; Омської області—63 мільйони, пудів, 
на ЗО мільйонів пудів більше, ніж у минулому році; Красноярського краю 
—56,3 (мільйона пудів, на 22 мільйони пудів більше, ніж у минулому 
році; Курганськоії області — 50,9 мільйона пудів, на 14 мільйонів пудів 
більше, ніж у минулому році; Башкирською АРСР вдано хліба державі на 
8 мільйонів пудів більше, ніж у минулому році.

Колгоспами і радгоспами Казахської РСР здано і продано державі 
232,1 мільйона пудів, на 109 мільйонів’ пудів більше, ніж у минулому 
році, в тому числі колгоспами і радгоспами іПавлодарської області здано 
і продано 42 мільйони пудів хліба, на. 34 мільйони пудів більше, ніж у 
минулому році, Аймолінської області — 40 мільйонів пудів, на 23 міль
йони пудів більше, ніж у минулому році, Семипалатинської області —
16.6 (Мільйона пудів, на 12 мільйонів пудів більше, ніж у (минулому році.

Велику кількість хліба здали 1 продали державі колгоспи 1 радгоспи 
Краснодарського і Ставропольського країв, Ростовської, Бєлгородської, 
Курської, Орловської, Липецьїкої, Тамбовської, Рязанської, Челябін
ської, Свердловської, Тюменської, Кемеровської, Іркутської, Томської та 
інших областей.

Значне збільшення виробництва, заготівель 1 закупок хліба в районах 
Сибіру, Казахстану, Уралу і в ряді інших районів, країни дало можли
вість не тільки перекрити недобір хліба в районах, які зазнали посухи, 
але й одержати більший валовий збір зерна в цілому по (країні, достроково 
перевиконати державний план хлібозаготівель і дати державі хліба більше, 
ніж у минулому році.

Колгоспи, МТС і радгоспи, добилися в цьому році істотного збільшен
ня виробництва (картоплі й овочів. На 1 листопада ц. р. заготовлено і за
куплено державою картоплі на 1.131 тис. тонн, овочів на 437 тис. тонн 
більше, ніж у минулому році.

В результаті розширення посівних площ ,1 зростання врожайності в 
основних районах (бавовництва, збільшилось виробництво бавовни. Тепер 
проводяться вбирання і заготівлі бавовни-сирцю. На 5 листопада ц. р. вже 
заготовлено державою бавовни-ісирцю на 228 тис. тонн більше, ніж на цю 
ж дату в .минулому році. В цьому році порівняно з минулим роком збіль
шене виробництво льоноволокна і льононасіння.

В результаті вжитих заходів по здійсненню рішень вересневого Пле
нуму ЦК КПРС у країні збільшилось поголів’я всіх видів продуктивної 
худоби.

За даними перепису худоби, проведеного Центральним статистичним 
управлінням при Раді (Міністрів СРСР, поголів’я худоби в країні на 
1 жовтня 1954 року збільшилось порівняно з 1 жовтня 1953 року в та
ких розмірах:

Союзу з урожаю 1954 року
(Корів на
(Всієї великої рогатої худоби на
Свиней на
Овець на

В результаті зростання поголів’я 1 продуктивності худоби 
пада ц. р. заготовлено 1 закуплено більше, і ’ 
році,—ім’яса.на. 233 .тис. тонн і молока на 669 тис. тонн.

(В цьому році зросли доходи колгоспів, що дозволяє значно розшири
ти будівництво виробничих, культурно-побутових приміщень і збільшити 
видачу 'колгоспникам грошей і продуктів на трудодні.

Колгоспи, МТС і радгоспи країни проводять значну роботу по ство
ренню умов для одержання доброго врожаю всіх сільськогосподарських 
культур в 1955 (році. Перевиконано план сівби озимих культур. Колгос
пами, МТС і радгоспами посіяно озимих 40 млн. гектарів', у тому числі 
пшениці 19,7 мли. гектарів, або на 1,6 млн. гектарів більше, ніж у мину
лому році. Зорано зябу колгоспами, МТС і радгоспами на 9,3 млн. гек
тарів більше, ніж у минулому році. Колгоспами 1 радгоспами засипано на
сіння зернових 1 бобових культур на 12.163 тис. центнерів, льону-довгун
ця на 127 тис. центнерів, картоплі іна 22.551 тис. центнерів більше, ніж 
у минулому році.

Велику допомогу колгоспам у проведенні сільськогосподарських робіт 
подали машинно-тракторні станції. МТС провели в колгоспах всіх робіт 
у переводі на оранку на 67,4 млн. гектарів більше, ніж було зроблено в 
1953 році, і зібрали комбайнами 82 проценти всіх зернових культур, або 
на 7,4 імли, гектарів більше, ніж у минулому році. Значну допомогу сіль
ському (господарству, особливо ві збиранні врожаю і хлібозаготівліях, пода
ли робітники і службовці промислових підприємств, транспорту, установ 
і організацій. студенти і учні, а В' ряді районів—військовослужбовці Ра
дянської Армії.

Висунуте партією 1 урядом завдання по освоєнню цілинних і перело
гових земель знайшло найширіший відгук серед колгоспників, працівників 
МТС 1 радгоспів і всіх трудящих нашої країни. (Над виконанням цього все
народного завдання успішно працює, здійснюючи славні подвиги, багато 
тисяч механізаторів, колгоспників і колгоспниць, робітників і спеціалістів 
МТС і радгоспів.

За даними на 5 листопада, всього по СРСР у колгоспах 1 радгоспах 
піднято цілинних 1 перелогових земель 17 млн. 430 тисяч гектарів при 
плановому завданні 13 імлн. гектарів. Абсолютна більшість областей, 
країв 1 автономних республік РРФСР і областей Казахської РСР значно 
перевиконала встановлені для них плани підняття цілинних і перелогових 
земель. Це видно з таких даних:

У колгоспах
% до плану

1.5
1,9
3,4
2.6

ГОЛІВ
голів
ГОЛІВ 
голів
на 1 листо-

ніж на цю дату в минулому

ІМЛЙ. 
МЛН. 
ІМЛИ, 
млн.

до планутис. га в

і.

У радгоспах
тис. га в •/.

По РРФСР 6162 131 2571,2 125
В тому числі:

Алтайський край 2055 103 264,4 86
Омська обл. 866 144 151,0 111
Ч кал овечка обл. 559 224 522,5 116
Новосибірська обл. 557 143 108,7 109
Красноярськ, край 450 113 163,9 205
Челябінська обл. ЗОЇ 125 202,7 124
Башкирська АРСР 282 282 118,6 115
Кургансьїка обл. 226 113 60,7 121
Тюменська обл. 212 151 0,5 —
Саратовська обл. 167 209 320,5 128
Читинська обл. 159 398 18,0 360
Іркутська обл. 151 151 9,2 —
(Кемеровська обл. 145 104 14,5 132
Сталіипрадська обл. — — 193,8 141

По Казахській РСР 5007 125,2 2737,1 122
В тому числі області:

Кустанайська 1169 117 537,1 120,4
Акмолінська 926 128 708,4 118,0
Кокчетавська 824 118 582,1 107,5
Павлодарська 785 121 190,4 190,0
Західно-,Каїзахстанська 429 172 104,7 193,9
П івінічно- Казахстанська 394 113 359,9 102,0
Актюбінська 364 146 36,9 245,8
Карагандинська 116 155 115,3 125,3
Семипалатинська 162 — 23,5 157,0

(Закінчення на 2-й сторф
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Повідомлення Центрального 
Комітету КПРС і Ради Міністрів СРСР 

про виконання державного плану хлібозаготівель колгоспами 
і радгоспами Радянського Союзу з урожаю 1954 року

(Закінчення. Початок див. на 1-й стор.).
Підтвердженням всенародного схвалення висунутого партією і урядам 

завдання освоєння цілинних і перелогових земель є те, що багато колгос
пів, МТС і радгоспів областей, країв і республік РРФСР, іКаїзахсьїкої РСР 
і Узбецької РСР, які не мають планових завдань по оранці цілинних і пе
релогових земель, підняли цілини 1 перелогів 1.049 тисяч гектарів. У кол
госпах РРФСР, які не мають планових завдань по освоєнню нових земель, 
зорано цілини і перелогів 492 тис. гектарів і в радгоспах — 112,6 тис. 
гектарів, у тому числі в Амурській області піднято 204 тис. гектарів, у 
Сталінградсьмій області — 179 тис. гектарів*, в БуїрятчМонгольсшій 
АРСР — 122,6 тис. гектарів. У колгоспах Казахської РСР, які іне мають 
планових завдань по оранці цілинних і перелогових земель, піднято цілини 
і перелогів 440 тис. гектарів, з них у Семипалатинській області — 162 
тис. гектарів, Східно-Казахстанській області — 83 тис. гектарів, Джам- 
булській області — 72 тис. гектарів, Алма-Атинській області — 41 тис. 
гектарів і в Талди-Курганській області — 40 тис. гектарів.

Весною цього року на цілинних і перелогових землях було засіяно 
пшеницею і просом 3,6 млій, гектарів проти 2,3 мли. гектарів іза планом. 
План посіву зернових культур на новоосвоєних землях у колгоспах вико
наний на 156 процентів і в радгоспах — на 176 процентів. Все це дає 
можливість Центральному Комітетові партії і Раді Міністрів СРСР ви
словити цілковиту впевненість у тому, іцо в 1956 році посівні площі на 
новоосвоєних цілинних і перелогових землях зростуть до 28—ЗО млн. 
гектарів. Такий приріст посівних площ створить можливість проводити за
готівлі і закупки зерна в розмірах, що 'забезпечуватимуть повне задоволен
ня потреб нашої країни в хлібних продуктах, мати необхідні державні ре
зерви хліба і достатню кількість фуражу для зростаючого тваринництва. 
Розширення посівних площ у східних районах дозволить збільшити посівні 
площі цукрових буряків, олійних та інших технічних культур з тим, щоб 
забезпечити значне зростання споживання цукру 1 олії, а також постачан
ня сировини легкій промисловості.

Соціалістичне сільське господарство на ділі довело, що воно має такі 
переваги порівняно з будь-якими несоціалістичними формами землероб

ства, які дозволяють йому в короткі строки розв’язати завдання задоволен
ня все зростаючих потреб населення країни в сільськогосподарських про
дуктах. Багато передових колгоспів і радгоспів уже тепер одержують з 
кожних 100 гектарів землі стільки продукції, скільки потрібно для успіш
ного здійснення завдання насичення нашої країни в- достатку сільськогос
подарськими продуктами.

Пленум ЦК КПРС, який відбувся у вересні минулого року, відзна
чив, що найбільш насущне і важливе народногосподарське завдання на 
даному етапі полягає в тому, щоб? всемірно розвиваючи й далі важку 
індустрію, добиватися крутого піднесення всіх галузей сільськогосподар
ського виробництва, ріізко підвищити забезпеченість усього населення на
шої країни продовольчими товарами і забезпечити всій масі колгоспного 
селянства більш високий рівень матеріального добробуту. Перші підсумки 
виконання рішень вересневого, лютнево-березневого і червневого Плену
мів ЦК КПРС показують, що наша країна має всі необхідні можливості 
для успішного виконання поставлених завдань.

Центральний Комітет КПРС і Рада Міністрів СРСР із задоволенням' 
відзначають, що їв боротьбі за здійснення виробленої Комуністичною пар
тією і Радянським урядом програми, крутого піднесення сільського госпо
дарства яскраво проявились трудовий героїзм і творча ініціатива мільйонів 
колгоспників і колгоспниць, робітників 1 спеціалістів МТС і радгоспів. 
Досягнуті успіхи в дальшому 'розвитку сільського господарства стали 
можливі 'завдяки величезній допомозі сільському господарству з боку со
ціалістичного міста. В цьому році наша індустрія у великих кількостях 
забезпечила сільськогосподарське виробництво першокласною технікою. 
Тисячі підприємств і установ направили кваліфікованих робітників і спе
ціалістів на освоєння цілинних і перелогових земель, на зміцнення МТС і 
радгоспів. У цьому знаходить свій вияв велика сила нерушимого союзу 
робітничого класу і колгоспного селянства. '

Центральний Комітет КПРС і Рада Міністрів СРСР впевнені в тому, 
що всенародне завдання крутого піднесення сільського господарства буде 
успішно розв’язане в найкоротший строк.

Урочисте засідання в Києві Парад і святкова демонстрація в Києві
Напередодні свята в театрі 

опери та балету ім. Т. Г. 
Шевченка відбулось урочисте 
засідання V Київської міської 
Ради депутатів трудящих, при
свячене 37 рокбвинам Великої 
Жовтневої соціалістичної рево
люції.

В президії урочистого засі
дання—товариші М. С. Гречу- 
ха, 0. І. Кириченко, Д. С. Ко- 
ротченко, І. Д. Назаренко, 
М. В. Подгорний, І. С. Сенін, 
Г. 6. Гришко, В. І. Чуйков, 
С. Д. Бубновський, 0. І. Іва- 
щенко та інші.

Слово для доповіді про 37 
роковини Великої Жовтневої 
соціалістичної революції надає
ться першому заступникові 
Голови Ради Міністрів Україн
ської РСР тов. І. С. Сеніну.

Доповідач докладно охарак
теризував видатні успіхи, до
сягнуті українським народом 
під керівництвом Комуністич
ної партії. За 37 років, що 
минули після Великої Жовтне
вої соціалістичної революції, 
Україна перетворилась в мо
гутню індустріально-колгоспну 
республіку з потужною мета
лургійною, вугільною, машино
будівною та іншими галузями 
важкої індустрії, з високороз- 
винутою легкою і харчовою

Святкування в Олександрії
Ранком 7 листопада десятки 

тисяч трудящих Олександрії за
повнили святково прикрашені 
вулиці і площі. Над колонами 
демонстрантів полум’яніють чер
воні прапори. На численних 
транспарантах і плакатах—жовт
неві заклики Центрального Комі
тету КПРС, слова безмежної лю

промисловістю, з передовим 
високомеханізованим сільським 
господарством.

Говорячи про успіхи, досяг
нуті трудівниками сільського 
господарства, доповідач відзна
чив, що в цьому році колгос
пи, МТС і радгоспи України 
організовано провели весняну 
сівбу, підвищили якість всіх 
польових робіт, широко впро
ваджували у виробництво до
сягнення агрономічної науки 
і передового досвіду. Понад 4 
мільйони гектарів просапних 
культур—кукурудзи, соняшни
ка, картоплі та овочів було по
сіяно квадратно-гніздовим спо
собом. Борючись за виконання 
завдань партії і уряду, колгос
пи, МТС і радгоспи республіки 
перевиконали план посіву ози
мих культур під урожай нас
тупного року.

Тов. Сенін навів яскра
ві цифри, що характеризують 
безустанне піклування Кому
ністичної партії про розвиток 
науки, культури і мистецтва 
на Україні, про підвищення 
матеріального добробуту трудя
щих, докладно охарактеризував 
міжнародне становище.

Наприкінці урочистого засі
дання відбувся великий свят
ковий концерт. (РАТАУ).

бові і відданості народу Комуніс
тичній партії і Радянському уря
ду, рапорти трудових перемог.

іВ будинках культури, робітни
чих клубах, школах відбулися 
святкові концерти, дитячі ран
ки. До пізньої ночі у шахтар
ському місті тривали масові на
родні гуляння.

Урочисто, в обстановці вели
чезного політичного і трудового 
піднесення святкував україн
ський народ 37 роковини Вели
кої Жовтневої соціалістичної 
революції. Напередодні свята у 
всіх містах і районних центрах 
відбулись урочисті засідання і 
збори. 7 листопада пройшли 
багатолюдні демонстрації тру
дящих.

Як завжди, нарядна і велич
на орденоносна столиця Радян
ської України. Всюди на фаса
дах будинків портрети Маркса, 
Енгельса, Леніна, Сталіна, ке
рівників Комуністичної партії і 
Радянського уряду, транспаран
ти з жовтневими Закликами ЦК 
КПРС. На видних місцях—без
ліч плакатів і діаграм, що роз
повідають про досягнення ук
раїнського народу в господар
ському і культурному будів
ництві.

Всенародне свято збіглося з 
ще однією знаменною датою: 
11 років тому, 6 листопада 
1943 року, Радянська Армія 
визволила Київ від німецько- 
фашистських загарбників. Нині 
нема й сліду величезних руй
нувань, які залишив після себе 
ворог. Київ став набагато кра
щим, ніж був до війни.

Особливо урочистою була в 
цей день центральна магістраль 
міста Хрещатик — традиційне 
місце святкових парадів і де
монстрацій. Десята година ран
ку. На трибунах — члени ЦК 
К1І України, депутати Верхов
них Рад СРСР і УРСР, мініст
ри, Герої Радянського Союзу 
і Герої Соціалістичної Праці, 
знатні люди промисловості і 
сільського господарства, діячі 
науки, літератури і мистецтва, 

генерали і офіцери Радянської 
Армії, партійний, радянський, 
профспілковий і комсомоль
ський актив столиці України.

На урядовій трибуні товари
ші М. С. Гречуха, 0. І. Кири
ченко, Д. С. Коротченко, І. Д. 
Назаренко, М. В. Подгорний, 
І. С. Сенін, Г. 6. Гришко, 
М. Д. Бубновський, 0. І. Іва- 
щенко та інші.

На Хрещатик виїжджає коман
дуючий військами Київського 
військового округу генерал ар
мії В. І. Чуйков. Прийнявши 
рапорт командуючого парадом, 
він об'їжджає війська, вітається 
з ними і поздоровляє їх з все
народним святом. Могутнє «ура» 
хвилями перекочується по ря
дах. Закінчивши об'їзд військ, 
тов. Чуйков піднімається па 
трибуну і звертається з промо
вою до воїнів, до трудящих 
Радянської України.

Фанфари сповіщають про по
чаток параду. Повз трибуни 
проходять офіцерські підроз
діли, курсанти військових учи
лищ. З гвинтівками на пере
віє хутко крокує піхота. За
гальне захоплення викликає 
марш наймолодших учасників 
параду—суворовців.

Після військового параду 
почалася святкова демонстрація 
трудящих. Величезний люд
ський потік від краю і до 
краю заповнив Хрещатик. По
переду зведеної колони прапо
роносців—зображення ордена 
Леніна, яким Батьківщина на
городила місто Київ, відзнача
ючи його велике значення в 
історії російського, українсько
го і білоруського народів.

Під звуки оркестрів на 
Хрещатик вступають колони 

демонстрантів Ленінського, 
Сталінського, Молотовського, 
Печорського, Кагановпчського 
та інших районів столиці. ІІад 
рядами — портрети Леніна і 
Сталіна, керівників комуністич
ної партії Радянського Союзу 
і Радянського уряду, керівни
ків Комуністичної партії Укра
їни і уряду Української РСР. 
На тисячах кумачевих полот
нищ написані полум'яні жовт
неві Заклики ЦК КПРС.

Робітники і службовці київ
ських підприємств несуть ра
порти про виробничі перемоги, 
здобуті в передсвятковому со
ціалістичному змаганні. Понад 
250 підприємств міста достро
ково завершили десятимісячну 
програму. Колективи 25 заво
дів і фабрик працюють вже в 
рахунок 1955 року.

Над Хрещатиком, нестнхаю- 
чи, ллється урочиста музика, 
звучать радісні пісні. Над ря
дами демонстрантів несуться 
вигуки:

—Хай живе Комуністична 
партія Радянського Союзу— 
велика вдохновляюча і керівна 
сила радянського народу в бо
ротьбі за побудову комунізму!

—Хай живе великий Союз 
Радянських Соціалістичних Рес
публік—твердиня дружби і 
слави народів нашої країни, 
незламний оплот миру в усьо
му світі!

_ Святкова демонстрація в 
Києві, в якій брало участь 
близько 200 тисяч чоловік, 
була яскравим виявом прагнен
ня українського народу до ми
ру, до боротьби за торжество 
комунізму!

(РАТАУ).
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Закріпимо успіхи, досягнуті 
в переджовтневому змаганні
З честю дотримали слова

З честю здійснив своє зобов'я
зання, взяте в змаганні на честь 
37 роковин Великого Жовтня, 
колектив цеху № 2 Байдаків- 
ської брикетної фабрики. Ремонт 
сушильної топки закінчено на 6 
днів раніше строку, а тазової 
друбосушилки — на 3 дні. Ус- 
иПпй'і) проведений середній ре
монт преса і дробилки № 1, ка
пітальний ремонт лотків, тран
спортерної стрічки.

В жовтні продуктивність газо- 
трубосушилки підвищена на 

0,8 тонни, продуктивність штем
пелів зросла на 0,4 тонни брике
ту на годину.

Колектив домігся зниження во
логості на 0,21 процента і під
вищив механічну міцність бри
кету на 0,3 процента проти 
норми.

іКращих показників у змаган
ні досягла зміна, очолювана 
т. Медаедєвим. Воїна виробила по
над 10-місячний план 133 ваго
ни брикету. Цех працює чітко, 
ритмічно. В жовтні не було жод
ного випадку поломок вентиля
торів. Уміле використання техні
ки дозволило значно підвищити

Зобов1язання підкріплюються ділом
Всенародне свято—37 рокови

ни Великого Жовтня колектив 
артілі «Виробник» ознаменував 
достроковим виконанням одинад- 
цятимісячного плану.

В цехах проведена значна ро
бота по удосконаленню техноло
гії, поліпшенню якості продукції, 
зниженню собівартості. Введено в 
дію цех по випіканню булочних 
виробів.

Колектив артілі, закріплюючи 
успіхи, здобуті в переджовтнево
му змаганні, підвищує темпи ро
боти. Ми зобов’язалися до Дня 
Радянської Конституції викона

Собівартість продукції нижча планової
Розгорнувши боротьбу за до

строкове виконання річного пла
ну, колектив Олександрійського 
млина № 2 неухильно добиває
ться збільшення випуску продук
ції. У змаганні за достойну зу
стріч 37 роковин Великого Жовт
ня наш колектив домігся певних 
успіхів. Десятимісячний план 
виконано достроково.

Ці успіхи—результат впровад
ження передових методів роботи, 
підвищення продуктивності пра- 

’-ці, творчої праці новаторів.
Механік т. Дудник вніс пропо

зицію встановити автомобільний 
розвантажувач. Це дало можли
вість прискорити оборот авто
транспорту і висвободити двох 
[оловік для інших робіт.

За дострокове виконання річного плану
^.Сталих успіхів у переджовт- 
евюму соціалістичному змаганні 
'мівся колектив електричного 
|еху теплової електростанції (на
чальник цеху т. Лендюк). Він до
строково виконав 10-місячний 
ц,ї.а.и. Цеху присуджений перехід- 
іий^Цорвоний прапор підприєм
ства.

Зразки самовідданої праці по
казують слюсарі тт. Скляр І., 

продуктивність праці. Всі робіт
ники перевиконують встановле
ні норми. В роботі відзначаються 
бригади сушильного відділення 
тт. Сухомлиіга, Горбаньова, пресо
вого віддалення тт. Левашова, 
Кравцова, дробильними тт. Матяш, 
Філаретов та ряд інших.

Успіхам в роботі цеху сприя
ють ремонтники дробильного', су
шильного і пресового відділень, 
які сумлінно виконують постав
лені перед ними завдання.

Днями у нас відбулись цехові 
вбори, на яких підведені підсум
ки переджовтневого соціалістич
ного змагання. Ми вирішили за 
два місяці, що залишились до 
кінця року, дати додатково ти
сячі тонн брикету.

Виконуючи взяті зобов’язання, 
зміна т. ПІайгородського з пер
ших днів листопада виконує зав
дання на 110—\115 процентів.

Наш колектив закріплює пе
реджовтневі успіхи і добивається 
нових трудових перемог.

П. ДМИТРІЄВ, 
начальник цеху № 2 Байдаків- 
ської брикетної фабрики.

ти річний план і до кінця року 
дати додатково на 500 тисяч 
карбованців продовольчих то
варів.

Здійснюючи свої зобов’язання, 
цех безалкогольних напоїв (на
чальник т. Веремєєв) і рибний 
(начальник т. Шаровський) вже 
виконали річні плани.

Високих показників добились 
майстер т. Власов, помічники 
майстрів тт. Степанова, Кучер та 
інші.

П. ПРОЦЕНКО, 
технічний керівник артілі 

«Виробник».

Якщо раніш розвантажували 
автомашину з зерном чотири чо
ловіка і втрачалось 20—ЗО хви
лин, то зараз цю роботу виконує 
два вантажники за 8—10 хви
лин.

Щоб ліквідувати вантаження 
борошна на автотранспорт, ми 
перенесли вибойні апарати на 
другий поверх, борошно спускає
ться вниз по коритах. Це знач
но полегшило працю вантажни
ків, ліквідовані простої автотран
спорту.

Нині собівартість однієї тон
ни умовного помолу знижена 
проти плану на 2 карбованці 60 
копійок. Це дало нам 1.300 тисяч 
карбованців надпланової економії.

С. ДЕМОЧКО, 
працівник млина № 2.

Юрченко Я. та коваль Медведєів І. 
Вони вже виконали річні вироб
ничі норми на 127—130 про
центів.

Колектив тепло-електростанції 
наполегливо бореться за достро
кове виконання річного плану з 
усіх показників.

П. МІХНО, 
працівник теплової 

електростанції.

Готуються 
до снігозатримання

Рільнича бригада Свирида Ко- 
зубенка з бандурівського кол
госпу ім. Сталіна успішно впо
ралась з усіма осінніми польови
ми роботами. Тепер колгоспники 
бригади розгорнули роботи по 
підготовці до снігозатримання.

Цими днями бригада т. Козу- 
бенка розставила щити на 24 
гектарах озимої пшениці.

Розпочали роботи по снігоза
триманню і бригади Василя Дав- 
ніченка та Йосипа Мірошниченка.

Г. ДАВНІЧЕНКО,

колгоспник.

ЗВЕДЕННЯ
райплапкомісії про хід оранки 

чорних парів, закладки силосу 
етапом на 10 листопада 

19Ь4 року 
(в процентах до плану).

Назва колгоспів

О. 
о ® о

5 
28 3& 
«о г; О
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0 5 гак М Д тс

ім. В. Ульянова 135 40
ім. Рози Люксембург 100 69
ім. Калініна 100 62
ім. Леніна

(Протопопівка) 100 41
ім. Хрущова 93 35
ім. 12-річчя Жовтня 90 37
ім. Будьонного 88 36
ім. 18 партконференції 85 124
ім. 19 з'їзду КПРС 66 20
ім. Жданова 65 62
ім. Леніна (місто) 63 68
ім. Сталіна

(Бандурівка) 57 55
ім. Молотова 47 32
ім. Карла Маркса 40 25
ім. Сталіна

(Ворошиловка) 33 74
ім. 18 з'їзду ВКП(б) 33 67
„Шлях до комунізму" 32 48
„Прапор комунізму" 29 61
ім. Ворошилова 27 48
„Комунар" 25 70
ім. Енгельса 24 56
„Заповіт Леніна" — 64
По Користівській МТС 55 47
По Олександрійській МТС 52 55
По району 54 51

Виїзна наукова сесія в колгоспі

Хмельницька область. В колгоспі імені Леніна, села Летава, Чемеровецького району, недавно 
відбулась виїзна наукова сесія сектора тваринництва Академії наук УРСР і Українського відділення 
Всесоюзного сільськогосподарського товариства, присвячена питанням дальшого розвитку тваринниц
тва в колгоспах області. В роботі сесії взяли участь понад 500 зоотехніків, завідуючих тваринниць
кими фермами, доярок, голів колгоспів і секретарів райкомів партії по зонах МТС області.

На знімку: знатна доярка колгоспу імені Леніна О. А. Зубик виступає на сесії з доповіддю 
.Як я добилась високих надоїв молока". Доярка О. А. Зубик в 1954 році досягла найвищих в області 
показників, надоївши від кожної закріпленої за нею корови в середньому по 4727 кілограмів молока.

Фото В. Приходька. Прескліше РДТД''

Більше уваги овочівництву
Приміський колгосп ім. Леніна 

має великі можливості різко 
збільшити в наступному році ви
робництв» овочів, дати взимку 
трудящим міста свіжі огірки, по
мідори, цибулю й іншу городину.

Адже весною цього року, ви
конуючи історичні рішення на
шої партії і уряду про дальший 
розвиток всіх галузей сільського 
господарства, силами колгоспни
ків, механізаторів і шефів в арті
лі споруджено зрошувальну сіт
ку, яка дала можливість полива
ти городні культури на площі 236 
гектарів, збудовано теплицю, де 
вирощувалась високоякісна роз
сада і свіжі овочі протягом ці
лого року.

Все це, а також впровадження 
ряду інших агротехнічних захо
дів, як вирощування розсади в 
землеперегнійних горщечках, ква
дратно - гніздова посадка ово
чів і механізований їх • обробі
ток, дозволило за несприятливих 
умов погоди нинішнього року 
збільшити врожайність овочевих 
культур проти минулого року.

Так, урожай капусти зріс з 
68,3 центнера у 1953 році до 
121,6 центнера з гектара у ни
нішньому році. На 19 центнерів 
підвищився урожай огірків, на 
39 центнерів більше зібрано по
мідор з кожного гектара посіву. 
Відповідано зріс і доход від ово
чівництва. Якщо торік від про
дажу овочів в колгоспну касу на
дійшло 117.000 карбованців, то 
за 9 місяців цього року доход 
становить 271.000 карбованців.

Вдавалося б, що правління ар
тілі (голова т. Бузаньов) не зас
покоїться на досягнутому і до
кладе всіх сил, щоб невпинно 
розвивати овочівництво, розши
рювати площі посіву, забезпечи
ти нормальну роботу теплиці.

Однак стан, що створився, ви
кликає серйозну тривогу за до
лю майбутнього врожаю овочів. 
В артілі досі не закінчено ремонт 
теплиці, не ремонтуються пар
никові рами і т. д.

Нікого не тривожить і те, що 

теплиця, яка минулої зими да
вала свіжі овочі, нині пустує. 
Осторонь цієї справи стоять і 
керівники Олександрійської МТС 
(директор т. Байда, головний аг
роном т. Михайло®).

МТС повинна цієї осені про
вести в артілі складну і відпові
дальну роботу по планіровці зро
шувальної ділянки. Але до цьо
го часу нічого не зроблено. Пло
ща не спланована і не вио
рана на зяб. А вже давно час про
вести тут і волотозарядне поли
вання.

Повільно виготовляються в ар
тілі землеперегнійні горщечки.

І Потужна машина «ІГ-9», яку 
надіслали з МТС в колгосп, вико
ристовується погано, бо її маши
ніста керівники МТС використо
вують на інших роботах.

Розширення посівних площ 
овочів, зрошувальна сітка, теп
лиця вимагають кваліфікованого 
агрономічного керівництва. Цього 
року в артілі працював агроном- 
ово'чевод т. Зимяхін. Він багато 
(зробив для піднесення культури 
овочівництва. Про це свідчать 
наслідки сільськогосподарського 
року. Та тепер чомусь керівники 
МТС вирішили обійтись без спе- 
ціаліста-овочевода. Вони при
значили його агроном'ом-рільни- 
ком.

Все це й призвело до того, що 
в артілі овочівництво знову ві
дійшло на останній план і вели
кі можливості для дальшого 
збільшення врожаю овочів сві
домо консервуються.

Овочівництво —1 важлива га
лузь сільського господарства. 
Штурмівщина і компангійщина в 
«праві підготовки до вирощуван
ня овочів особливо шкідливі. 
Правління артілі і дирекція МТС 
повинні вжити всіх заходів, щоб 
'своєчасно підготувати теплицю, 
зрошувальну ділянку, парникове 
господарство до посадки овочів і 
забезпечити в наступному році 
високий урожай всіх городніх 
культур.

І. ВАСИЛЕНКО.
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Таджицька РСР. В Сталінабаді відбувся огляд художньої 
самодіяльності, в якому взяло участь понад 1300 співаків, музи
кантів, танцюристів, читців і декламаторів.

На знімку: об'єднана група учасників огляду художньої 
самодіяльності виконує танцювально-вокальну сюіту.

Фото Б. Зайцева. Прескліше ТАРС.

Що читати на
В нашій країні назавжди ліквідо

вані соціальні корені релігії. Про
те в свідомості деякої частини ра
дянських людей ще збереглися за
лишки релігійних передсудів 'і за
бобонів. Подолання цих пережит
ків минулого є одним з найважли
віших завдань комуністичного ви
ховання трудящих.

(Великою підмогою в проведен
ні науково-атеїстичної пропаганди 
є популярна література. Як для 
голосних читок, так і для про
ведення бесід серед населення агі
татори з успіхом зможуть вико
ристати, наприклад, випущену не
давно Держполітвищаво.м брошуру 
В. Прокоф’єва — «Релігія—ворог 
науки і прогресу». Стисло і прос
то в ній розповідається про ко
рінну протилежність і непримирен
ність матеріалізму, що лежить в 
основі справді наукового світог
ляду, і ідеалізму, який є пород
женням попівщини та реакції.

Спираючись на твори класиків 
марксизму-ленінізму, автор роз
криває соціальні корені релігії в 
класовому суспільстві, показує її 
реакційну роль. Через всю брошу
ру проходить думка про те, що 
релігія і наука непримиренні, що 
боротьба між ними є відображен
ням багатовікової класової бо,- 
ротьби між експлуататорами і 
експлуатованими.

Цікавою є також брошура 
П. Іванченко «Роль учених Укра
їни в розвитку дарвінізму», видана 
Товариством для поширення полі
тичних та наукових знань УРСР. 
Відомо, що матеріалістичне вчен
ня Дарвіїна про розвиток природи 
в короні підірвало релігійні 'пе
редсуди про незмінність природи, 
про створення богом людини, 
тварин, рослин. Під благотвор
ним впливом передової російської 
матеріалістичної науки дарвінізм 
набрав великого поширення і на 
Україні. Тут у різний час працю
вали такі видатні вчені, як О. Ко- 
валевський, І. Мечніков, Л. Цен-

Брако
(Лист до

Одним з важливіших завдань 
працівників Олександрійського 
забійного пункту е боротьба за 
підвищення якості випускаємо!’ 
продукції і, зокрема, за якість 
шкірсировини.

Багато розмов з цього приводу 
веде завідуючий пунктом т. Ра- 
бінович. Але, як показують фак
ти, він далі розмов не йде. 
Боротьба за підвищення якості 
шкірсировини на пункті не про
вадиться. Ось 'характерний прик
лад. Через відсутність належного 
контролю ва роботою окремих ро
бітників останнім часом допуще
но значний вихід бракованих
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антирелігійні теми
коївський, В. Шманкевич та інша 
Про їх наукову діяльність і розпо
відає П. Іванченко в своїй бро
шурі. Він також знайомить чита
чів з досягненнями мічурінської 
агробіологічної науки, яка впер
ше в історії поставила своїм зав
данням керувати роавйггком орга
нізмів, підкорити природу інтере
сам людини.

Видані цим же Товариством 
брошури С. Худяїкова «Як релі
гія допомагає експлуататорським 
класам пригноблювати трудящі 
маси» і Д. Красильного «Чим 
шкідливі релігійні свята і обряди» 
ставлять перед собою завдання по
казати окремі сторони реакційної 
суті релігії. С. Худяков на чис
ленних прикладах розкриває відо
ме ленінське положення про те, 
що релігія є одним з видів духов
ного гноблення трудящих. Він по
казує, як церковники намагаються 
затуманити свідомість трудящих 
мас, щоб відстояти й увічнити 
приватну власність і класовий гніт. 
У книзі підкреслюється, ЩО1 релі
гія, проповідуючи покірність і сми
рення, прагне придушити волю 
трудового народу капіталістичних 
країн до боротьби за своє виз
волення, похитнути у нього віру в 
свої сили, в торжество прогресу 
над реакцією.

Багато місця автор відводить 
викриттю ролі Ватікану, як центра 
міжнародної реакції і мракобісся, 
захисника агресивних планів аме
риканських імперіалістів.

Д. Красицький у своїй брошурі 
«Чим шкідливі релігійні свята й 
обряди» розповідає, як і коли ви
никли релігія, віра в бога, релі
гійні обряди і свята, показує несу
місність їх з побутом радянських 
людей.

Видані брошури не тільки до
поможуть пропагандистам і агіта
торам, але й у певній мірі змо
жуть задовольнити пізнавальні ін
тереси масового читача.

роби
редакції)

шкір (великої рогатої худоби та 
свиней.

Мають місце випадки псуван
ня шкір через несвоєчасну за- 
солку і доставку їх на місцевий 
пункт «Заготживсировини».

Слід відзначити і те, що ди
ректор місцевої контори «Загот- 
живсировини» т. Самохвалок і 
йото працівники потурають бра
коробам. Б жодному акті на прий
мання шкірсировини від забій
ного пункту вони не характери
зують якість, а часом навіть 
завищують її.

М. ВАЙСБУРГ.

Олександрійська міська друкарня Кіровоградського обласного управління культура, м. Олександрія, вул. Шевченка, 71.

Святкування 37 роковин 
Великого Жовтня за рубежем

Трудящі всього світу святку- 
івали 37 раковини Великої Жовт
невої соціалістичної революції. 
Особливо широко ця дата відзна
чалася в країнах народної демо
кратії.

В Пекіні 6 листопада відбу
лись урочисті збори, скликані 
Товариством китайсько - радян
ської дружби. З промовою висту
пила Сун Цін-лін, яка відмітила 
історичне значення Жовтневої ре-- 
волюції і проголосила здравицю 
на честь нічної і нерушимої 
дружби між великими народами 
Китаю і Радянського Союзу і ми
ру в усьому світі. На честь Ве
ликого Жовтня в 10 найбільших 
містах Китаю проводиться тиж
день радянських фільмів.

Як велике всенародне свято 
зустріли 37 роковини Жовтня 
трудящі Польської Народної Рес
публіки. Напередодні свята по 
всій країні відбулись урочисті 
збори. В Державному польському 
театрі Варшави зібрались передо
вики праці столичних підпри
ємств, діячі науки, культури. За
сідання відкрив Болеслав Берут. 
З доповіддю про 37 роковини 
Жовтня виступив Юзеф Ціранке- 
вич.

Урочисті вечори, збори і свят
кові демонстрації трудящих від
булися в Празі, Бухаресті, Софії

Інтерв'ю президента
НЬЮ-ЙОРК, 8. (ТАРС). За пові

домленням кореспондента агент
ства Ассопгіейтед Пресе із Мек
сико, колишній президент Гвате
мали Арбенс в інтерв’ю газеті 
«Екссешьсіор» підкреслив, 'ЩО він 
не подав у відставку з поста 
президента Гватемали, а його 
примусили зробити це офіцери 
армії, які виявилися зрадниками. 
Арбенс заявив, що він не є кому
ністом, але «співчуває програмі 
миру, яку проводить Радянський 
Союз».

Демократична Республіка В'єтнам. Недавно відбулась пе
редача міста Ханоя Демократичній Республіці В'єтнам.

На знімку: загони Народної армії вступають в Ханой.
Фото агентства Інтерконтиненталь. Прескліше ТАРС.

До відома делегатів 24 олександрійської районної 
комсомольської конференції

24 районна комсомольська конференція починає свою роботу 
13 листопада ц. р. о 10 годині ранку в приміщенні міського 
Будинку культури (театр).

РК ЛКСМУ.

і в інших столицях і містах кра
їн табору демократії і соціалізму. 
В Будапешті на площі Свободи з 
нагоди 37 роковин Жовтня від
булось покладення вінків до 
пам’ятника радянським воїнам.

Учасники урочистих засідань і 
мітингів країн народної демокра
тії прийняли вітальні телеграми 
Центральному Комітетові КПРС і 
Радянському урядові.

У Парижі 5 листопада відбув
ся масовий мітинг, організований 
французькою Комуністичною пар
тією. З доповіддю виступив Жак 
Дюкл'О.

Б найбільшому Лондонському 
залі Емпреюіс-холл 6 листопада 
урочисто відкрився мітинг ац- 
тло-радянської дружби. На мі
тингу до Товариства англо-ра- 
дянської дружби вступило по
над 2.000 нових членів.

Масові маніфестації на честь 
37 роковин Жовтневої соціаліс
тичної революції пройшли в сот
нях міст і сіл Італії.

Урочисті засідання, присвячені 
знаменній даті, 'відбулися в Нор
вегії, Голландії, Бельгії, Фінлян
дії, Уругваї та інших країнах.'

В радянських посольствах і 
місіях за рубежем відбулись при
йоми на честь Великого Жовтня.

(ТАРС).

Гватемали Арбенса
Арбенс винятково гострю гово

рив про Сполучені Штати, які він 
не раз називав «імперіалістичною 
Північною Америкою» та «імпе- 
ріалістами-янкі». Арбенс назвав 
іколишнього американського1 посла 
в Гватемалі ІІеріфуа «гангсте
ром».

Критикуючи НИНІШНІЙ режим 
у Гватемалі, Арбенс заявив: «Ні 
при яких обставинах я не при
пиню боротьби в окопах демо
кратії».

У Міністерстві 
Закордонних Справ 

СРСР
Міністерство Закордонних Оправ 

ОРСР надіслало 7 листопада 
ц. р. Посольству Сполучених 
Штатів Америки в Москві йоту 
такого змісту:

«Уряд Союзу Радянських Со
ціалістичних Республік вважає 
необхідним заявити Урядові Спо
лучених .Штатів Америки та4*^

Згідно з встановленими даними, 
7 листопада ц. р. о 13 годині 20 
хвилин за місцевим часом (о 12 
годині 41 хвилина за владив^ 
тоцьким часом) чотиримоторний 
військовий літак типу Б-29 з 
розпізнавальними знаками вій
ськово-повітряних сил США пору
шив державний кордон Радян
ського Союзу в районі острова 
Танфільєіва (Куїріїльські острови) 
і продовжував заглиблюватись у 
повітряний простір СРСР в нап
рямі цього острова.

Під час польоту над островом 
Танфільєва американський літак 
був зустрінутий двома радян
ськими винищувачами з метою 
(вказати йому, що івін знаходить
ся в межах кордонів СРСР і за
пропонувати негайно залишити 
повітряний простір Радянського 
Союзу. При наближенні радян
ських винищувачів (вказаний 
американський літак відкрив по 
них вогонь. У зв’язку з цією це- 
ситроївокованО'Ю дією американ
ського літака-порушника радян
ські літаки (змушені були від
крити вогонь у відповідь, після 
чого американський літак зали
шив повітряний простір Радян
ського Союзу і полетів у півден
но-західному (напрямі.

Радянський Уряд заявляє рі- ■ 
шучий протест Урядові США про
ти цього грубого порушення аме
риканським військовим літаком 
радянського кордону.

Це новий випадок порушення 
американськими військовими лі
таками державного кордону Ра
дянського Союзу. На аналогічні 
випадки порушення Радянський . 
Уряд звертав увагу Уряду США, | 
зокрема, у своїх нотах від 5 і 8 
.вересня ц. р.

Радянський Уряд із жалем від
мічає, що порушення радянського 
кордону американськими вій
ськовими літаками, які мали міс
це раніше, призводили, як це 
вказувалося у відповідних ногах 
Уряду США, до нічим не виправ
даних жертв.

Радянський Уряд вважає, що 
вжиття заходів до недопущення 
надалі порушень американським: 
літаками радянського державної 
кордону було б в інтересах 
Радянського Союзу, гак і Спо 
чених Штатів Америки і ч 
що Урядом США з цією мі 
будуть дані відповідні вкас" 
командуванню американ^^. 
Військово-повітряних сил».

Редактор В. МАЛЕНКО. -
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Соціалістичне сільське господарство на ділі довело, 
що воно має такі переваги порівняно з будь-якими не- 
соціалістичними формами землеробства, які дозволяють 
йому в короткі строки розв'язати завдання задово
лення все зростаючих потреб населення країни в сіль
ськогосподарських продуктах.

Забезпечити в кожному колгоспі 
високі надої молока

В опублікованому днями 
повідомленні Центрального 

комітету КПРС і Ради Мі
ністрів СРСР «Про виконан
ня державного плану хлібоза
готівель колгоспами і радгос

пами Радянського Союзу з 
Л’Ожаю 1954 року» наведе

ні цифри, які викликають у 
кожної радянської людини 
почуття законної гордості і 
радості за свою Батьківщину.

Здійснюючи історичні рі
шення Комуністичної партії 
і Радянського уряду про кру
те піднесення сільського гос
подарства, колгоспи і радгос
пи нашої країни добилися 
визначних успііхйв у ізбільшеїн- 
ніі виробництва ізеїрна та ін
ших сіліьськоігосподаїріських 
продуктів.

Певний вклад у справу 
створення достатку продо
вольства для населення і си
ровини для легкої і харчової 
промисловості внесли в 1954 
році трудівники СІЛЬСЬКОГО 
господарства Радянської Ук
раїни. Про це свідчить пові
домленню Центрального Ко
мітету КП України і Ради 
Міністрів УРСР на ім'я Ра
ди Міністрів СРСР і Цен
трального Комітету Комуніс
тичної партії Радянського 
Союзу.

Деяких успіхів у розвит
ку всіх галузей сільського 
господарства добились в цьо
му році колгоспи 1 радгоспи 
нашого району. Однак у нас 
залишаються ще невикорис
таними величезні можливості 
для дальшого збільшення ви
робництва зерна, технічних 
культур, овочів, продуктів 
тваринництва.

Особливо багато праці 
слід прикласти до того, щоб 
в найближчий час домогтись 
рішучого підвищення продук
тивності молочної худоби.

Для створення достатку 
молочних продуктів в країні 
необхідно щороку виробля
ти на кожні 100 гектарів ор
ної землі, лук і пасовищ 260 
центнерів молока, а в нашо
му районі було одержано на 
1 жовтня 1954 року тільки 
близько 93 центнерів. Вкрай 
низькі надої молока в таких 
артілях, як їм. Рози Люксем
бург, ім. Карна Маркса, 
їм. Будьонпого 1 ряді Інших, 
де на кожні 100 гектарів

♦

Відкриття пам‘ятника В. І. Леніну в Казані
На площі Свободи в столиці 

Татарії — Казані, де жив, учив
ся і почав свою революційну ді
яльність Володимир Ілліч Ленін, 
відбулося відкриття пам’ятника 
великому засновникові Комуніс

сільськогосподарських угідь 
виробили всього від 50 до 70 
центнерів молока на рік. Ста
лося це, насамперед, тому, 
що керівники колгоспів 1 
МТС не виявляють належної 
турботи про створення міц
ної кормової бази для гро
мадської худоби, миряться з 
серйозними недоліками в ор
ганізації праці на фермах.

Удій молока в середньому 
на кожну фуражну корову 
становив по району у жовт
ні 72,1 літра. Це дуже 
низький показник. Ще гір
ше те, що в ряді колгоспів 
продуктивність корів не тіль
ки не збільшується, а на
віть зменшується. Так, в ар
тілі ім. Калініна надій моло
ка на фуражну корову в пер
шій декаді листопада змен
шився проти третьої декади 
жовтня на 5,8 літра. Те 
ж саме треба сказати і про 
колгоспи їм. Будьонного, 
ім. Володимира Ульянова, 
.їм. 18 з’їзду ВКП(б) та ряд 
інших.

Вирішальне значення для 
забезпечення ситої зимівлі і 
підвищення продуктивності 
худоби має бережливе ви
користання кормйв, старанна 
підготовка їх до згодовуван
ня. Проте обидві! машинно- 
трактоірні станції не викорис
товують сприятливих погод- 
них умов для подрібнення 
грубих кормів. У ЗОНІІ діяль
ності! Користівської МТС, на
приклад, за весь осінній пері
од перероблено на січку всьо
го 345 тонн соломи. В бага
тьох колгоспах ще не облад
нана самозапарники, а також 
кормоцехи для приготування 
кормів.

Передові доярки КОЛГОСПІВ 
зони діяльності Бобринецької 
МТС у своєму листі до всіх 
доярок сільськогосподарських 
артілей області писали: «Удої 
будуть високі, якщо корови 
будуть стояти в теплих при
міщеннях, над повними кор- 
мушкамиї і матимуть вдосталь 
води, якщо неодмінно буде
мо подрібнювати, запарювати 
грубі корма».

Саме цього треба добитись 
на всіх без винятку молочно
товарних фермах.

Дамо країні більше молока, 
на кожні 100 гектарів орної 
землі, лук і пасовищ!

тичної партії і Радянської дер
жави.

На мітингу, присвяченому цій 
події, були присутні понад 20 
тисяч трудящих міста.

(РАТАУ).

Раді Міністрів Союзу РСР 
Центральному Комітетові Комуністичної 

партії Радянського Союзу
Рада Міністрі® Української РСР 1 ЦК 

КП України доповідають, що колгоспи і 
радгоспи республіки, перетворюючи в жит
тя історичні рішення вересневого, лютне
во-березневого і червневого Пленумів ЦК 
КПРС, під керівництвом Центрального Ко
мітету КПРС і Ради Міністрів СРСР до
строково виконали встановлений для Ук
раїнської РСР план хлібозаготівель. Зда
ча хліба по вручених рахунках за роботи 
МТС 1 в порядку державних закупок три
ває.

Широко застосувавши в цьому році про
гресивні прийоми агротехніки—ивадратно- 
гні'.вдоівий і квадратний способи посіву 1 по
садки картоплі й овочів, забезпечивши ме
ханізований обробіток і старанний догляд 
за посівами, переборюючи серйозні труд
нощі, викликані посухою, особливо в пів
денних областях України, колгоспи і рад
госпи республіки виростили непоганий 
урожай картоплі й овочів, що дало мож
ливість здати державі, картоплі 1 мільйон 
250 тисяч тонн, або на 210 тисяч тонн 
більше, ніж було здано в 1953 році на цю 
дату. Збільшилась проти минулого року і 
вдача овочів.

Здано 1 продано державі в цьому році 
також більше, ніж було здано 1 продано на 
цю дату в 1953 році: круп’яних і бобових 
культур на 8 мільйонів пудів, насіння льо
ну на 37 тисяч центнерів, льоноволокна на 
10 тисяч центнерів, коноплеволокна на 28 
тисяч центнерів, тютюну 1 махорки на 9 
тисяч центнерів. Закінчене копання цук
рових буряків і завершується їх вивозка.

За минулий рік поголів’я корів у кол
госпах республіки збільшилось на 337 ти-

Рада Міністрів 
Української РСР

В е
На Краматорському заводі важ

кого верстатобудування закінче
не складання першого зразка но
вого універсального важікотокаїр- 
ного верстата. Верстат-тігаит 
призначений для обробки деталей 
довжиною до 16 метрів, діамет
ром у 4 метри і вагою до 170 
тонн. Обробку таких величезних 
деталей можна провадити одно- 

Москва сьогодні. Манежна площа. Зліва— гостиниця „Москва”.

Фото В. Соболева. Прескліше ТАРС.

р с т а т-г і г а 
часно вісьмома різальними ін
струментами.

Управління всіма механізма
ми унікального верстата здійс
нюється з центрального пульта, 
де знаходяться також контрольні 
прилади. В разі будь-яких пору
шень згаданого режиму роботи 
спеціальні прилади подають світ-

сяч голів, або на 19 процентів, 1 питома 
вага їх в загальному стаді великої рогатої 
худоби зросла із 26 до 32 іпроц. У цьощу 
році (заготовлено 1 закуплено більше, ніж у 
минулому році на цю дату, молока на 88 
тисяч тонн, м’яса на 131 тисі, танін і вовни 
на 7 тис. центнерів.

Колгоспники, працівники МТС і радгос
пів Української РСР під керівництвам 
партійних організацій працюють над тим, 
щоб забезпечити одержання високих уро
жаїв всіх сільськогосподарських культур 
у 1955 році. План сівби озимих культур 
перевиконано, посіяно понад план 503 ти
сячі гектарів. Підготовка грунту і сівба 
озимих у колгоспах і радгоспах республіки 
проведені в найкращі агротехнічні стро
ків і при високій якості, у широких роз
мірах застосовувались посіви перехрес
ним-і вузькорядним способами. Виконано 
план оранки зябу, зорано зябу на 422 ти
сячі гектарів 1 чорних парів на 140 тисяч 
гектарів більше, ніж у 1953 році. .Вивезе
но місцевих добрив на поля колгоспів на 
5,5 мільйона тонн більше, ніж за цей пе
ріод минулого року. Машинно-тракторні 
станції України виконали у колгоспах всіх 
механізованих робіт у переводі на умовну 
оранку на 5,1 мільйона гектарів більше, 
ніж було виконано на цю дату в 1953 
році. ' І 14-1*1^

Зараз спрямовуються всі зусилля кол
госпників, працівників МТС і радгоспів, 
партійних і радянських органів на те, щоб 
успішно провести зимівлю худоби, доби
тися дальшого піднесення всіх галузей 
сільського господарства республіки.

Центральний Комітет 
Комуністичної партії України

н т
лові і звукові сигнали або авто
матично зупиняють верстат.

З початку п’ятої п’ятирічки 
краматорські веірстаїтобудіівіники 
освоїли випуск більше 10 тисяч 
унікальних важюотоікаріних вер
статів. У числі їх—верстат ва
гою в 60 тонн, довжиною—90 
метрів.

(РАТАУ).
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Республіканська нарада по обговоренню заходів для одержання 
високих урожаїв всіх сільськогосподарських культур 

та підвищення продуктивності тваринництва в 1955 році

Чітко виконувати 
колективний договір

Перед сільським господар'СЦй'ом 
республіки стоїть завдання, по
руч із завершенням усіх робіт 
цього року,—негайно розгорнути 
боротьбу за широке впроваджен
ня в життя заходів, які забезпе
чать вирощування високих уро
жаїв зернових, технічних куль
тур, картоплі, овочевих та ін
ших культур і підвищення про
дуктивності тваринництва в нас
тупному 1955 році.

З цією метою Центральний 
Комітет КП України та Рада Мі
ністрів Української РСР провели 
в Києві 10—11 листопада нара
ду керівних працівників областей 
республіки.

Нарада обговорила питання:
1. Про стан готовності і про

ведення зимівлі худоби в колгос
пах і радгоспах Ворошиловград- 
ської і Запорізької областей.

2. Про заходи' для одержання 
високого врожаю всіх сільсько
господарських культур у 1955 
році і підвищення продуктивності 
тваринництва.

Обговорюючи перше питання, 
нарада зосередила увагу на ус
пішному проведенні зимівлі худо
би в колгоспах і радгоспах Ук
раїнської РСР і створенні всіх не
обхідних умов для дальшого роз
витку громадського тваринництва 
в республіці.

Розглядаючи друге питання, 
нарада велику увагу приділила 
здійсненню невідкладних прак
тичних заходів для одержання ви
сокого врожаю і розвитку тва
ринництва в 1955 році.

Зараз треба в кожному колгос
пі і радгоспі посилити заготовку 
І ВИВОіЗКУ гною, торфу, попелу, 
курячого посліду, фекаліїв, дефе
кату; в кожній бригаді виділити 
постійну групу колгоспників, яка 
буде займатись вивезенням доб
рив, закріпити за нею тягло і ін
вентар, використати для цього 
автомашини і трактори.

Як відмічалося на нараді, в 
цьому році ’ багато колгоспів і 

радгоспів допускають серйозні 
недоліки і помилки в справі за
сипки насіння ярих культур.

Учасники паради приділили 
велику увагу питанню підвищен
ня врожайності, насамперед пше
ниці, кукурудзи, зернобобових 
та інших культур. В цьому році 
колгоспи республіки значно пе
ревиконали план сівби озимих. 
Одним з найголовніших завдань 
в догляд за посівами. Треба, щоб 
МТС і колгоспи організували 
осіннє підживлення П'ОСІВЇВ ози
мини, уже тепер готувались до 
снігозатримання. На нараді до
кладно обговорювалось також пи
тання вирощування високого 
врожаю картоплі, овочів, цукро
вих буряків, льону, конопель, 
бавовни, тютюну та інших тех
нічних культур.

Щоб добитись високої врожай
ності овочевих культур, слід за
кінчити ще до заморозків заго
тівлю парникової і дернової зем
лі, перегною і торфу для виготов
лення торфоперегнійних горщеч
ків, розпочати виробництво і ор
ганізувати їх зберігання.

Нарада детально обговорила 
стан підготовки тракторного пар
ку до весняних польових робіт, 
організацію високоякісного ре
монту машин, використання ме
ханізаторів у зимовий період.

Значну увагу нарада приділи
ла питанням добору, розстанов
ки і виховання сільськогосподар
ських кадрів. Зокрема вказувало
ся на те, щоб у зимовий час поси
лити керівництво агро-зоотехнав- 
чанням у колгоспах, підготовкою 
кадрів механізаторів в училищах 
механізації та голів колгоспів у 
трирічних школах. На нараді 
особливо підкреслювалось, що за
раз важливішим завданням є по
долання відставання економічно 
слабких колгоспів.

В центрі уваги наради було 
питання про поліпшення органі
заторської та масово-політичної 

роботи, яка повинна бути тісно 
пов’язана з виконанням госпо
дарських завдань, повним вико
ристанням всіх резервів сільсько
господарського виробництва', ши
роким застосуванням досягнень 
науки і передового досвіду, з 
безумовним здійсненням агротех
нічних заходів.

Український народ під керів
ництвом Комуністичної партії Ук
раїни всі свої зусилля зараз зо
середжує на тому, щоб в наступ
ному 1955 році добитись даль
шого піднесення сільського гос
подарства, одержати високі вро
жаї всіх сільськогосподарських 
культур, значно підвищити про
дуктивність громадського тва
ринництва.

В обговоренні питань на нара
ді взяли участь: секретар ЦК 
КП України Бубновський М. Д., 
■заступник міністра сільського 
господарства УРСР Зорій І. Г., 
Голова Президії Верховної Ради 
УРСР Коротченко Д. С., секретар 
Хмельницького обкому КП Укра
їни Бегма В. А., секретар Він
ницького обкому КП України Бу- 
гаєнко Л. Г., начальник Одесі,ко
го обласного управління сільсько
го господарства Сиваші М. І., мі
ністр радгоспів УРСР Ко
валь 0. Г., голова Херсонського 
облвиконкому Варильник Т. Г., 

секретар Кіровоградського обкому 
КП України Найдек Л. І., секре
тар Дніпропетровського обкому 
КП України Кириленко А. Л., се
кретар Тернопільського обкому 
КП України Шеівчу® Г. І., на
чальник Кримського облуправ
ління сільського господарства 
Некрасов 0. С., секретар ЦК КГІ 
України Назаренко І. Д., секретар 
Харківського обкому КП України 
Тітов В. М., секретар Сталінсько
го обкому КП України Каза
нець І. П. та перший секретар 
ЦК КП України той. Киричен- 
ко 0. І.

(РАТАУ)?

Щороку на всіх підприємствах 
нашої країни укладаються ко
лективні договори, які відобра
жають основні питання праці, 
побуту і культури робітників і 
службовців, регулюють відношен
ня адміністрації і колективу пра
цівників того чи іншого підпри
ємства.

Досвід показує, що колектив
ний договір лише тоді відіграє 
свою мобілізуючу роль в успіш
ному виконанні виробничих зав
дань, коли не лише адміністрація, 
але й самі робітники і службов
ці беруть найактивнішу участь в 
перевірці його виконання, коли 
профспілковий комітет в свою 
чергу наполегливо бореться за 
здійснення взятих зобов'язань.

На жаль, на тепло-іелеіктростаїн- 
ції не надається належна увага 
колективному договору. Як не 
дивно, але й понині керівники 
станції і профспілковий комі
тет не спромоглися довести до 
відома колективу працівників 
про зміст складеного договору на 
1954 рік.

Ознайомлення колективу зі 
складеним договором, звичайно,— 
половина справи. Важливо, щоб 
профспілкова організація взяла 
під свій непослабний контроль, 
хід виконання договірних зо
бов’язань, наполегливо боролась 
за своєчасне здійснення кожного 
пункту. Цього якраз і бракує в 
роботі нашої профорганізації.

В результаті безпечності міс
цевкому профспілки (голова 
т. Котляр) і пасивності адміні
страції на станції і по цей день 
не виконано ряд важливих пунк
тів колективного договору.

Зокрема, в ньому намічалось 
провести чимало заходів по під
готовці підприємства до роботи в 
зимових умовах. Але все це ли
шилось тільки хорошим побажан
ням. Доставка працівників стан
ції до місця роботи, як і раніше, 
провадиться на нообладнаних, 
відкритих автомашинах.

Лекторій Користівської МТС

Колективним договором було 
передбачено електрифікувати і 
механізувати подачу кормів і во
ди на тваринницьких фермах в 
підшефному колгоспі. Цей пункт, 
спрямований на виконання істо
ричних рішень ЦК КПРС про 
дальше піднесення сільського 
господарства, знайшов загальне 
схвалення. Минуло десять міся
ців, але і в цій справі нічого не 
зроблено.

Залишилися нездійсненими і 
багато інших пунктів, де мов^ 
йшла про поліпшення культурно- 
побутових умов трудящих, підви
щення продуктивності праці, 
зниження собівартості продукції 
і Т. д.

■Минула половина четвертої 
кварталу. На багатьох підпри
ємствах вже проведена перевірка 
виконання колективних договорів 
за третій квартал цього року, але 
на тепло-електростаиції про це 
ще й мови не ведуть.

.Голеві місцевкому т. Котшяіру 
не раз вказували па його незадо
вільне керівництво роботою проф
спілкової організації, на недоо
цінку такого важливого докумен
та, як кояежтиівний договір.

—Немає часу зайнятись проф
спілковими справами, адже у ме
не є основна робота, за яку я 
одержую гроші,—завжди відпові
дає т. Котляр.

Не дивно, пцо ївся робота міецев- 
кому зводиться тіут до збирання 
членських профспілкових внес
ків.

Колективний договір—важли
вий масовий захід, спрямований 
на дальше неухильне піднесення 
продуктивності праці, поліпшен
ня культурно-побутових умов ро
бітників і службовців, на успіш
не виконання виробничих планів. 
Прямий обов’язок адміністрації і 
профспілкової організації добива
тись безумовного виконання кож
ного пункту договору.

Про це забувають на тепло
електростанції.

М. ЦИБУЛЯ.

Трудящі України палко підтримують
Патріотичний почин москви

чів, які запропонували розгорну
ти соціалістичне змагання за 
дальше підвищення продуктив
ності праці і поліпшення якості 
продукції, за дострокове вико
нання завдань п’ятого п’ятиріч
ного плану, знаходить на підпри
ємствах України гарячу під
тримку.

На заводах і фабриках прохо
дять багатолюдні збори, на яких 
робітники і спеціалісти беруть 
нові підвищені зобов’язання. Ко
лективи багатьох промислових 
підприємств Києва, Харкова, За
поріжжя, Придніпров’я, Донбасу, 
Одеси та інших міст республіки у 
відповідь на заклик москвичів 
вирішили 'виконати свої п’яти
річні завдання ДО’ 38 роковин Ве
ликої Жовтневої соціалістичної 
революції, різко підвищити про
дуктивність праці і до кінця п’я
тирічки виготовити продукції на 
сотні мільйонів карбованців.

Виробничники Київського' за
воду ім. Лепсе, які виготовля

ють запасні частини до тракто
рів, зобов’язалися завершити 
п’ятирічний план до 1 жовтня 
1955 року, до кінця нинішнього 
року виконати завдання по підви
щенню продуктивності праці, пе
редбачене на кінець п’ятирічки. 
Текстильники Київського шовко
вого комбінату вирішили виконати 
план п’ятої п'ятирічки по випус
ку готових тканин з натурально
го шовку до 1 .вересня 1955 ро
ку і дати країні понад п’ятиріч
ний план піііимільйона метрів 
шовкових тканин.

Харківський завод «Світло 
шахтаря» за три роки і десять мі
сяців понад програму виготовив 
велику кількість скрепкових і 
стрічкових конвейєрів, запасних 
частин, нового гірничого устат
кування. За цей же час продук
тивність праці на підприємстві 
зросла більше як на 70 процен
тів. У відповідь на заклик мос
квичів колектив заводу зобов’я
зався виконати п’ятирічне зав- 

почин москвичів
дання по випуску валової про
дукції до 1 квітня 1955 року, 
підвищити продуктивність праці 
порівняно з 1950 роком на 90 
ироцентіїв, знизити собівартість 
продукції проти рівня, досягну
того в цьому році, на. 6 процентів.

Набагато зросла продуктивність 
прірці за останні роки на підпри
ємствах Львова. Понад 50 заво
дів і фабрик достроково заверши
ли виконання річного плану по 
випуску валової і товарної про
дукції. Тепер робітники та ін
женерно-технічні працівники по
ставили перед собою завдання— 
добитись нових, більш високих 
техніїко-економічних показників 
роботи своїх підприємств.

За прикладом передових підпри
ємств Москви працівники промис
ловості і транспорту України з 
новою силою розгортають соціа
лістичне змагання за дострокове 
виконання плану п'ятої п’яти
річки.

(РАТАУ).

Лекторій Користівської МТС 
об’єднує три секції: загальнопо
літичну, міжнародну і сільсько
господарську. В них працює 35 
агрономів, зоотехніків, інженерів 
та інших працівників станції.

Здійснюване партією і урядом велике зростання виробництва 
товарів народного споживання потребує всебічного розширення 
торговельної сітки, особливо на селі. В селах республіки відкри
ваються сотні нових магазинів, в тому числі спеціалізовані мага
зини.

На знімку: в новому магазині культтоварів в с. Троянів, 
Житомирської області. Колгоспниця А. Я. Уманська з дочкою — 
десятикласницею Євгенією купують патефонні пластинки. Право
руч—завідуюча магазином Г. Т. Марковська.

Фото І. Святуна. Прескліше РАТАУ.

За цей рік силами лекторської 
групи МТС для колгоспників і 
механізаторів прочитано понад 
200 лекцій на політичні, науко
ві і сільськогосподарські теми.
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Соціалістичне змагання тваринників

День у день підвищувати надої молока
★ ★ ★

Змагання районів
Надоєно молока на одну фуражну корову за жовтень

1954 року (в літрах)

Олександрійський Онуфріївський
72 42

ЗВЕДЕННЯ ПРО ХІД НАДОЮ МОЛОКА НА ФУРАЖНУ КОРОВУ ПО КОЛГОСПАХ 
НАШОГО РАЙОНУ
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ім. 18 партконфереиції Попов НІ 34
ім. 18 з'їзду ВКП(б) Дубовий 104 33

Ворошилова Жежеря 87 25
ім. Сталіна (Бандурівка) Буйнов 82 31
„Заповіт Леніна" Ковбасенко 82 29
„Комунар" Ваіцук 79 22
ім. Леніна Андреев 75 32
ім. 12-річчя Жовтня Пилипенко 74 21
ім. Сталіна Віденко 72 29
ім. Калініна Стрілецький 72 24
ім. Леніна (місто) Бузаньов 70 25
ім. Молотова Мазур 70 25
ім. Жданова Криворот 70 21
ім. Будьонного Дмигрієв 70 15
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ім. XIX з'їзду КПРС Бурлака 69 20
„Прапор комунізму" Теличко 67 23
ім. Енгельса Шейко 66 24
„Шлях до комунізму" Г ордецький 62 18
ім. Рози Люксембург Вакало 58 15
ім. Хрущова Тараненко 56 45
ім. Володимира Ульянова Рцйошапка 56 14
ім. Карла Маркса Ткачук 38 13
ПО КОРИСТІВСЬКІЙ МТС

(ДИРЕКТОР т. ЖУК) 76 26
ПО ОЛЕКСАНДРІЙСЬКІЙ МТС

(ДИРЕКТОР т. БАЙДА) 68 21
ПО РАЙОНУ 72 24

Будівельники повинні піднести 
темпи роботи

У жовтні — в першому місяці 
нового господарського року в 
тваринництві—колгоспи Олексан
дрійського району добилися в 
змаганні з онуфріївцями дещо 
кращих показників по надою мо
лока. Однак вдовольнитись цим 
аж ніяк не можна.

В багатьох колгоспах нашого 
району продуктивність корів за
лишається ще дуже низькою. Най
гірше обстоять справи в колгоспі 
ім. Карла Маркса, де напротязі 
жовтня і першої декади листопада 
одержали найменшу кількість мо
лока на кожну фуражну корову. 
Відповідних висновків з цього 
правління артілі (голова т. Тка
чук) і партійна організація (се
кретар т. Малюк) це роблять. В 
той час, як запаси грубих кормів 
тут дуже обмежені, бадилля ку
курудзи на площі 150 гектарів до
сі стоїть у полі не скошеним. У 
допущенні такої безгосподарності 
винні і керівники Олександрій-

Хлібна жужелиця та боротьба з нею
Жук хлібної жужелиці—дуже 

небезпечний ШКІДНИК 'ПОСІВІВ 
зернових культур.

В 1952—1953 році значні 
пошкодження посівів озимини 
хлібною жужелицею мали місце в 
колгоспах і нашого району.

Для ефективної боротьби з цим 
шкідником необхідно знати його 
біологічний розвиток та характер 
пошкоджень посівів. По своїй 
природі як жук, так і його ли- 

“чинки—шкідник нічний, тому 
пошкодження вдень ми не може
мо спостерігати.

З’являються жуки на початку 
воскової стиглості озимої пшени
ці, тобто в кінці червня (МІСЯЦЯ. 
ЯСуки в нічну пору харчуються 
зерном з колосків, а під час жнив 
—зерном, що втрачається при 
збиранні. Пізніше жук харчуєть
ся падалицею озимих та ярих 
хлібів. В денну пору жуки хо
ваються в затемнені місця на по
лях—під купами соломи, у скир
тах та інших місцях.

Відкладання яєць припадає па 
серпень, на тому ж поліі, де пе
реховується жук хлібної жужели
ці, тому запобіжними заходами 
боротьби з ним є своєчасне скир
тування снопів та збирання соло

* *

ської МТС (директор т. Байда, 
секретар парторганізації т. Гор- 
бенко), які не вживають енергій
них заходів до того, щоб в най
ближчий час завершити збирання 
кукурудзи.

Дуже невтішні показники про
дуктивності молочної худоби в кол
госпі «Шлях до комунізму». У 
жовтні тут одержали від фуражної 
корови всього 62 літри, причому 
в першу декаду листопада надій 
молока в порівнянні з поперед
ньою декадою знизився на 3,3 
літра. Це е прямий результат то
го, що керівники колгоспу, в пер
шу чергу голова правління т. Гор- 
децький і секретар парторганізації 
т. Авраменко, глибоко не вника
ють в стан справ на молочно-то
варній фермі, не створюють на
лежних умов для підвищення про
дуктивності корів. Тут до цього 
часу зволікають переробку грубих 
кормів, не застосовують запарю
вання їх.

ми після комбайнів, а також лу
щення стерні.

На початку вересня з яєць ви
ходять личинки, які харчуються 
рослинами озимини. Личинка 
хлібної жужелиці пошкоджує по
сіви в нічний час, на день затя
гує листочки озимини в нірку 
біля куща на глибину до 14—16 
сантиметрів.

Щоб виявити зараженість по
сіву, необхідно уважно придиви
тись до кущів озимини, де може
мо знайти невеличку купку землі 
і під нею нірку, затягнуту зали
ваними листочками рослин.

Личинка пошкоджує посіви во
сени, до замерзання грунту, а 
•весною — з початку вегетації 
озимини до кіпця травня, тобто 
до часу лялькування. В кінці 
червня з лялечок виходять до
рослі жуки.

Знаючи стадії розвитку жука 
хлібної жужелиці, треба вибра
ти одну з них, при якій заходи 
боротьби з шкідниками посівів 
будуть найефективнішими. Зни
щення шкідника в стадії личин
ки провадиться шляхом затраїв- 
лепня посівів озимини восени та 
рано весною, коли озимина почи
нає відростати. Для затравлення

Голова артілі ім. Хрущова 
т. Гараненко не скупиться на обі
цянки поліпшити становище на 
фермі і підвищити продуктивність 
молочної худоби. А на ділі карти
на зовсім інша. У першій декаді 
жовтня тут надоїли від кожної 
корови по 22,7 літра, у другій— 
18,4 літра і в третій—14,7 літра. 
Отже, надій молока дедалі 
знижується. Справи були б зов
сім іншими, коли б керівники кол
госпу дбали про добру годівлю 
корів і належний догляд за ними.

Забезпечення ситої зимівлі гро
мадської худоби і підвищення її 
продуктивності є зараз найважли
вішим завданням. Керівники кол
госпів і МТС, первинні партійні 
організації, зоотехнічні працівни
ки повинні вжити всіх заходів для 
того, щоб успішно розв’язати це 
завдання, допомогти кожній до
ярці з честю виконати своє со
ціалістичне зобов’язання по на
дою молока.

застосовуються такі отрути: дуст 
гексахлорану з розрахунку 20 
кілограмів на один геїктаїр або ар
сенат кальцію по 8—<10 кілогра
мів на гектар. Якщо ці отрути 
відсутні, можна вживати крем- 
фторнатрій по 10—12 кілограмів 
на гектар.

Затравлення посівів провадить
ся шляхом обпилення посівів об
пилювачами кінними або автооб- 
пилювачем «А0-2».

Поля, заражені жужелицею, 
треба оборати глибокою борозною 
з відвалом грунту в сторону поля 
або в сторону зараженої ділянки. 
Негайно почати обпилення однією 
з отрут, надошіуїсікаточи розпов
сюдження шкідника.

В цьому році в окремих кол
госпах виявлено часткове по
шкодження посівів личинкою жу
ка хлібної жужелиці і проведено 
обпилення заражених ділянок.

Агрономам і бригадирам ріль
ничих бригад необхідно ще раз 
уважно перевірити посіви озими
ни і зберегти кожен гектар посі
вів від шкідника.

С. МИХАЙЛОВ, 
головний агроном Олександрій
ської МТС.

В нашому місті в широкому 
масштабі ведеться житлове <і 
культурно-побутове будівництво. 
Споруджуються десятки житло
вих будинків, магазинів, дитя
чих садків тощо.

іКолектюв Димитровсьїкого трес
ту взяв па себе підвищені зо
бов’язання—достроково здати в 
експлуатацію будівельні об'єк
ти, заплановані на 1954 рік. Зо
крема, вирішено в грудні здати в 
експлуатацію будинки культури 
в робітничих селищах Перемога 
і Димитрово, дитячі садки і ясла, 
їдальню на 200 місць, продоволь
чий магазин на 10 продавців.

Будівельники щрапнуть дотри
мати свого слова. Так, бригади 
малярів т. Бахметьєва, мулярів 
т. Сідлецького, теслярів т. Костен
ка добиваються добрих показни
ків, систематично виконують зав
дання на 150—200 процентів.

Проте господарники ще не 
створили всім робітникам необ
хідних умов для високопродук
тивної праці. В будівельному уп
равлінні, яким керує т. Святець, 
досі не ліквідовані простої. Це 
негативно позначається на тем
пах, зволікається спорудження 
п’яти двоповерхових будинків'за
гальною площею 1.433 квадрат
них метри.

•Роботи ведуться непродумано. 
Про це свідчить такий факт. В 
кварталі №12 два будинки спору
дили ще кілька місяців тому, але 
тільки тепер приступили до їх 
штукатурення. Начальник діль
ниці т. Долина не вживає необ
хідних заходів, щоб надолужити 
прогаяне, добитись високої якос
ті будівництва.

Давно йдуть розмови про те, 
щоб закінчити роботи в будинку 
культури, а, між тим, ні в управ
лінні, ні у відділі технічного 
постачання тресту (начальник 
т. Дачников) не пройнялись три
вогою за долю плану. Й досі не
має необхідних фарб, внаслідок 
оздоблювальні роботи не ведуться.

Дає себе взнаки й те, що в бу
динку культури робітничого се
лища Перемога невистачає ма
лярів, в той же час малярі, які 
працюють в Димитровському бу

Гірники перевиконують норми
Гірники четвертої дільниці 

шашги № 2-3 енергійно борють
ся за дострокове виконання річ
ного плану, дальше підвищення 
продуктивності праці. Всі брига
ди прохідників в середньому ви
конують норми на 130 процентів. 
Особливо високого виробітку до
бились прохідники тт. Чугуй і 
Гапон. В жовтні вони повинні 
були пройти 37 погонних метрів

Будинок нової конструкції
(Незвичайний для москвичів 

будинок споруджується на 6 ву
лиці Октябрського поля. Тут не
ма ні риштувань, ні цегли, ні 
керамічних блоків. На будові 
майже не видно й людей. Це— 
перший в столиці безкаркаоний 
великопанельний жилий буди
нок. Він споруджується за про
ектом Академії архітектури СРСР.

(Зовнішні стіни нового будин
ку складаються із величезних шла
коблочних панелей висотою в 
один поверх, вагою в п’ять тонн 
кожна. З таких же плит роблять

динку культури, не використо
вуються через нестачу матеріа
лів. Як не дивно, керівники трес
ту цього не помічають.

Щоб своєчасно здати в ек
сплуатацію будинки культури, 
треба безперебійно вести роботи 
протягом трьох змін, але за це 
ніхто не береться. Потрібного 
напруження не відчувається.

Трест «Олександріявугілля» 
досі не забезпечив достатньою 
кількістю електрообладнання, а 
райком вугільників (голова т.Кли- 
менко)—кіноапаратурою. І ось 
може трапитись таке: апаратура 
прибуде тоді, коли кінобудки бу
дуть пофарбовані і доведеться 
вдруге все переробляти.

Необхідно вжити заходів, щоб 
прискорити темпи будівництва 
їдальні в Олександрії. Тут вузь
ким місцем є відсутність збірно
го залізобетону. А це сталося в 
результаті того, що на цегельно
му заводі № 1 повністю не ви
користовують наявних можливос
тей і не дають потрібної кількос
ті деталей.

Будівельники вступають в зи
му непідготовленими. Намічені 
заходи по створенню двомісяч
ного запасу місцевих будівельних 
матеріалів—/каменю, щебеню, цег
ли і інших не виконуються. 
Олександрійська автобаза (на
чальник т. Закохайло) не дає до
датково автотранспорту, а це мо
же негативно позначитись на 
дальшій роботі. Відомо, що саме 
через погану підготовку до зи
ми Димитровський трест з по
чатку року ніяк не може випра
вити становища, працювати чіт
ко, ритмічно, за графіком.

До кінця року залишилось 
півтора місяця, а роботи дуже ба
гато. Будівельники тресту ма
ють всі можливості виконати свої 
соціалістичні зобов’язання, здати 
в експлуатацію намічені об’єк
ти. Треба мобілізувати всі зу
силля і резерви, щоб круЛ під
нести темпи, по-справжньому роз
горнути соціалістичне змагання 
між дільницями, бригадами, уп
равліннями.

С. ЗАЄЦЬ, 
інженер Димитровського тресту.

виробок штреку, пройшли ж 61 
погонний метр. Це майже дві 
норми.

Велику допомогу прохідникам 
подають відкатники тт. Кучерук, 
Ящиковий. Свою норму вони ви
конують на 160—180 процен
тів, чітко працює і машиніст 
електровоза т. Проколенім.

А. ГРАЧОВ, 
гірничий майстер шахти № 2-3.

ся внутрішні стіни. Міжповерхо
ві перекриття монтуються з ба
гатопустотних полегшених плит 
розміром в усю кімнату—до 22 
квадратних Метрів.

'Складання будинку здійснює 
бригада з шести чоловік—чотири 
•монтажники, електрозварник і 
крановщик. Підраховано, що за
трата праці ири спорудженні б$з- 
каркаеіного великопанельного бу
динку в 3—4 рази менша, ніж 
на спорудженні цегляного бу
динку.

(ТАРС).
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Відповіді Хо Ші Міна
на запитання кореспондента агентства 

Франс пресе
ПАРИЖ, 9. (ТАРС). Агентство 

Франс пресе передає з Ханоя:
Президент Демократичної Рес

публіки В’єтнам Хо Ші Мін дав 
писані відповіді на запитання 
кореспондента агентства Франс 
адресе у Ханої.

Запитання: Пане Президент, 
які, на Вашу думку, найкращі 
засоби встановлення між Демо
кратичною Республікою В’єтнам і 
Францією відносин, основаних на 
довір’ї і дружбі, створення між 
цими двома країнами після 
восьми років війни сприятливої 
атмосфери?

Відповідь: Найкращі засоби, на 
мою думку,—це взаєморозуміння, 
повна лояльність і взаємне до
вір’я.

Запитання: Якими повинні бу
ти, на Вашу думку, економічні 
відносини між двома країнами?

Відповідь: Вони повинні бути 
основані па принципі рівності і 
взаємних інтересів.

Запитання: Якщо Вам -будуть 
запропоновані французькі дер
жавні або приватні кредити, чи 
погодитесь Ви прийняти їх і на 
яких умовах?

Відповідь: Це питання повин
но бути обговорене між заінтере
сованими сторонами.

Запитання: Чи вважаєте Ви, 
що повернення в Ханой Се-нтені 
як представника Франції здатне 
в значній мірі сприяти віднов
ленню між Францією і Демокра
тичною Республікою В’єтнам від
носин, основаних на довір’ї?

Відповідь: Ми знаємо Септеті 
давно. Я гадаю, що він може 
сприяти встановленню -між на
шими двома країнами відносин, 
які грунтуватимуться на довір’ї, 
якщо нашим зусиллям не буде 
заважати ряд серйозних пере
шкод.

Запитання: Чи вважаєте Ви, в 
свою вергу, необхідною присут
ність представника вашого уряду 
їв Парижі?

Відповідь: У нас є приказка, в 
як-і-й говориться: «Всяке право, 
природно, повинно бути вза
ємним».

Запитання: Чи вважаєте Ви, 
що становище в Південному В’єт
намі розвивається такті чином, 
що неможливо буде чекати два 
роки, щоб вибори вирйпили до
лю всього В’єтнаму?

Відповідь: Народ В’єтнаму і 
уряд Демократичної Республіки 
В’єтнам безустанно- працювати
муть для досягнення єдності на
шої країни в строгій вадтойіднос'Ті 
з Женевськими угодами.

Запитання: Чи не боїтесь Ви, 
що нинішній поділ В’єтнаму мо
же бути таким же тривалим, як 
поділ Німеччини і Кореї, оскіль
ки спочатку поділ цих країн пе-

У фонд допомоги населенню Салерно, 
потерпілому від стихійного лиха

РИМ. (ТАРС). 5 листопада по
сол СРСР в Італії 0. Є. Богомо- 
лов надіслав міністрові закордон
них справ Італії Мартіно лист, в 
якому від імені Радянського уря
ду висловив глибоке співчуття в 
зв’язку з стихійним лихом, від 
якого потерпіло населення райо

редоача-вся так само, як тимча
совий захід?

Відповідь: Умови у В'єтнамі 
відрізняються від умов, які існу
ють в Кореї або в Німеччині.

Запитання: Чи думаєте Ви в 
більш або менш найближчому 
майбутньому виїхати за межі 
В’єтнаму?

Відповідь: Тепер у мене немає 
ще ніякого плану.

Запитання: Чи вважаєте Би ба
жаним повернення в Ханой знач
ного числа французів, які зали
шили це місто напередодні всту
пу Народної армії?

Відповідь: Якщо вони повер
нуться, вони будуть зустрінуті 
добре.

Запитання: Які галузі діяль
ності, в яких участь французь
ких спеціаиістіїв або підприємців 
здається Вам найбільш важли
вою?

Відповідь: Галузі економічної 
діяльності.

Запитання: Чи маєте Ви намір 
звернутися до спеціалістів Ки
таю, Радянського Союзу або єв
ропейських країн народної демо
кратії, щоб -сприяти відбудові 
і розвиткові В’єтнаму?

Відповідь: Ми вивчаємо це пи
тання.

Запитання: Чи маєте Ви намір 
планувати економічний розвиток 
В'єтнаму? Чи вважаєте Ви не
можливим створення загального 
плану до возз’єднання В'єтнаму?

Відповідь: Я вважаю, що в 
наш час економіка повинна бу
ти більш або менш плановою. За
гальним план повинен обов’язково 
складатися разом з усією кра
їною.

Запитання: Під час Женевської 
наради Ф;і4[ Ван Донг говорив 
про можливість для Демократич
ної Республіки В’єтнам залиши
тися в рамках Французького 
союзу.^Як розглядаєте Ви цю 
можливість у політичному плані?

Відповідь: -Можливість і умови 
участі В'єтнаму у Французькому 
союзі обговорюватимуться між 
урядами двох країн, якщо обвдв-і 
сторони визнають це бажаним.

Запитання: Чи передбачає це 
неминуче перегляд французької 
конституції і чи вважаєте Ви, 
■що вже сьогодні у В’єтнамі і у 
Франції свідомість народів ігідго- 
тоївіліена для встановлення орга
нічних уз між двома такими 
рівними режимами?

Відповідь: Французька консти
туція є внутрішньою справою 
французького народу і стосується 
лише його самото. Я гадаю, що 
-свідомість народу В’єтнаму, так 
с-амо як свідомість французького 
народу, підготовлена для того, 
щоб розглядати це питання, ос
кільки різні режими можуть мир
но співіснувати.

ну м. Салерно. Одночасно- посол 
повідомив, що Виконком Союзу 
товариств Червоного Хреста і 
Червоного Півмісяця СРСР пере
дає Італійському Червоному Хрес
ту у Фонд допомоги потерпілим 
від стихійного лиха 25 тисяч 
карбованців.

Цей знімок вміщеним в амери
канському буржуазному журналі 
.Кольєрс". В минулому році між 
франкістською Іспанією і СІНА 
був підписаний договір про воєн
ну співдружність. У виконання 
цього договору в різних пунктах 
Іспанії інструктори СІ1ІА навча
ють іспанських солдат і офіцерів. 
Фото показує, як сержант 
армії США Герберт Киркленд по
яснює двом іспанським офіцерам 
будову важкого танка „Паттон", 
доставленого в Іспанію з США.

Військовослужбовець американської армії не хоче повертатися в США ** 
І просить про політичний притулок в СРСР

ВІДЕНЬ, 9. (ТАРС). Сьогодні в 
австрійській газеті «Естефрейхіше 
цейтуїиг» опублі-ковіана заява сер
жанта американської армії Віл-ь- 
я-ма - Клейтона Тьарнера, який 
звернувся до радянських властей 
в Австрії з просьбою про надан
ня йому політичного притулку в 
Радянському Союзі. Тьорнер по
відомляє, що він служив ® амери
канських військах, -які перебува
ють в Австрії, в роті «Б» 124 
батальйону арттехпостачаиня і 
військовій поліції 2-ї бронетан
кової дивізії, яка входить в 7-у 
американську армію в Західній 
Німеччині. -В своїй заяві про на
дання йому притулку їв Радян
ському Союзі Тьорнер повідом
ляє, іцо в 1942 році він був 
призваний в армію США і в 
1944 році був перекинутий в 
Англію, брав участь у висадці 
союзних військ у -Нормандії і в 
складі 29-ї американської диві
зії брав участь в бойових діях 
проти гітлерівських військ на 
території Франції, за що одержав 
5 нагород.

У 1945 році Тьорнер повер
нувся в США, де намагався знай
ти роботу і хотів продовжити -нав
чання на інженера-будівельпика, 
проте, як пише Тьорнер, «зде
більшого в ці роки я був безробіт
ним», а вчитись не мав можли
вості.

В 1952 році Тьорнер знову був 
призваний в армію у зв’язку з 
війною в -Кореї. «Я сам не розу
мів, —' пише Тьорнер, — наві
що -американські солдати повинні 
їхати «захищати свою країну» 
кудись у Корею, але потім мені 
стало ясно, що урядові СІІІА не 
подобається порядок у Північній 
Кореї і він хотів змінити його па 
■свій лад».

■В числі інших резервістів пер
шої черги Тьорнер був посланий 
не в Корею, а в Західну Німеччи
ну. «Постає питання,-г-пише да
лі у своїй заяві Тьорнер,—Рому 
нас призвали під приводом вій
ни в Кореї -і досі тримають в ар
мії, -адже мені вже 32 роки. 
Скільки -ж часу хочуть примуси
ти мене бути- на обов’язковій 
військовій службі?

У наших газетах пишуть, ні
би Радянський Со-юз не скорочує 
свою армію, а насправді виходить 
навпаки: -Сполучені Штати -збіль
шили -в 1950—1952 роках свої 
Збройні сили Під приводом війни 
у Кореї і з того часу не хочуть 
їх .скорочувати. -В усякому разі 
ніхто з моїх товаришів по службі

—резервістів з армії не відпуще
ний.

На заняттях в «інформації і 
сивіти військ» наші -офіцери -пря
мо заявляють нам, що американ
ські війська знаходяться в .Захід
ній Німеччині, щоб допомогти 
боннському урядові створити 
сильну армію».

«Я вважаю відродження агре
сивної німецької армії помилкою, 
—«пише Тьорнер,—бо це знову 
привело б до великої війни, яка 
принесе йди і злигодні також і 
для американського народу. Я 
особисто не бачу -ніяких причин 
для війни між американцями і 
росіянами. Так само, як я, дума
ють майже всі солдати американ
ських в-ійськв Західній Німеччи
ні. Всі -воїни дуже хочуть поверну
тись додому. Ніхто з наших солда
тів не розуміє, чому на гроші аме
риканського народу провадиться 
озброєння франкістської Іспанії, 
Західної Німеччини, Японії. Ре
зультатом невдоволення - амери
канських солдатів є падіння дис
ципліни.

Я служив у військовій поліції 
міста Майнц і знаю, як часто 
американські солдати чинять 
крадіжки, насильства, дебоші. 
Німецьке населення ставиться до 
на-с недружелюбно. З стін ні
мецьких міст не сходять написи: 
«Ані, гоу хом!» (американці, за
бирайтесь геть).

Американський уряд вбиває 
нам в голову, -що американські 
війська і далі повинні валишати-

«ВАШІНГТОН ПОСТ» ПРО ПОРУШЕННЯ ДЕРЖАВНОГО 

НОРДОНУ СРСР АМЕРИКАНСЬКИМ ЛІТАКОМ

БРЮССЕЛЬ, 9. (ТАРС). Як пе
редає брюссельське радіо-, амери
канська газета «Вашингтон пост», 
коментуючи інцидент з амери
канським бомбардувальником, пи
ше, що подібні інциденти—ціпа, 
яку США повинні бути готові 
платити в холодній -війні. Про
тест, надісланий Радянському Со
юзові, вказує далі газета, здає
ться цілком виправданим. Проте 
пео-бхідно нагадати, що америкаїн- 

Громадянин Шумилов Петро Іванович порушує справу про роз- 
торгнення шлюбу з громадянкою Шумиловою Магдаліною Іванівною, 
які проживають в м. Олександрії, селище Димитрово.

Справа розглядатиметься в народному суді другої дільниці 
м. Олександрії.

Громадянин Гнененко Роман Васильович, що проживає в 
м. Олександрії, порушує справу про розторгнення шлюбу з громадян
кою Гнененко Клавдією Іванівною, яка проживає в Калінінській об
ласті, м. Ржев, вул. Воровського, № 21.

Справа розглядатиметься в народному суді першої дільниці 
м. Олександрії.

-ся в європейських країнах, щоб 
їх захищати, а жителі цих кра-^’ 
їн зовсім не потребують такого 
нашого «захисту». Сам я прий
шов до висновку, що- ніякої за
грози нов-о-ї війни зовсім не було 
б, якби паші мільйонери задо
вольнилися звичайним профітом 
мирного ча-су і не рвалися б до 
надбаришів па крові своїх і чу
жих солдатів. Я переконався, що 
прості -люди «крізь хочуть щас
ливого і мирного майбутнього, а 
наші багачі хочуть відняти у лю
дей це майбутнє, щоб стати са
мим ще багатшими.

Ось чому я не хочу більше 
бути на службі у нинішнього 
уряду США, який проводить по
літику в інтересах фабрикантів 
зброї і підтримує скрізь фашис
тів. Мені ясно, що уряд США ра
зом з фашистською клікою Захід
ної Німеччини готує нову агре
сію. Я воював проти фашистів, 
але брати участь їв агресії разом 
з фашистами—не хочу.

Я вирішив піти туди, де є 
справді свобода для простої лю
дини.

Прошу надати мені можливість 
жити і працювати в Радянському 
Союзі».

Вільяму-Ійнейтону Тьорінеру на
даний політичний притулок в 
Радянському Союзі.

ські літаки систематично прово
дили зйомку іраідянської тери
торії, літаючи біля самого радян
ського кордону. Висловлюючи 
свою думку про- напад «МІГ»ів, 
ми повинні поставити собі пи
тання: як би ми зробили, коли б 
радянські літаки були помічені 
за 20 або навіть за 100 миль від 
берегів Каліфорнії?

Редактор В. МАЛЕНКО.
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Обов'язок кожної партійної і проф
спілкової організації, кожного господарника 
і інженера вугільної промисловості — ши
роко відкрити дорогу досвіду новаторів, 
ростити і множити творчі сили гірників.

Вибори народних судів
19 грудня 1954 рому, від

повідно до Указу Президії 
^Іарховіної Ради УРСР, в иа- 

п’ііі республіці будуть прове
дені вибори* народних суддів і 
народних засідателів. Це -важ
лива подія в житті нашої 

акраїни. Вона викликала но
ву хвилю політичної і трудо
вої активності радянських 
людей.

Радянський суд відіграє 
значну роль в комуністично
му вихованні трудящих. Він 
виховує громадян в дусі не
ухильного виконання радян
ських законів, бережливого 
ставлення до соціалістичної 
власності, суворого додер
жання державної і трудової 
дисципліни, поважання пра
вил соціалістичного спів
життя.

Радянський суд—найдемо- 
кратичніший суд у сюїті. Він 
виконує волю народу, стоїть 
на сторожі інтереоіїв трудя
щих, захищає великі завою
вання -країни соціалізму від 
посягань всіляких ворогів 
нашої Батьківщини.

Основною ланкою наших 
судових органів- є народний 
суд. За Радянською Консти
туцією він обирається на- ос
нові загального, рівного і 
Прямого виборчого права при 
таємному голосуванні. На
родним суддею і -народним 
засідателем може бути обра
ний кожен радянський гро
мадянин, який досяг до дня 
виборів 23 років, крім осіб, 
що мають судимість.

Народні суди вершать суд 
Іменем народу. Конституці
єю СРСР проголошено не
залежність судів і підлег
лість їх лише законові. Для 
здійснення цього важливого 
положення Комуністична пар
тія і Радянський уряд ство
рили всі умови.

Переважна більшість на
родних судів нашої республі
ки успішно справляється з 
своїми завданнями-. Значно 
краще стали працювати на
родні суди і нашого міста та 
району.

Та поряд з цим в діяль
ності як міських, так і ра
йонного судів були 1 недолі
ки. В роботі їх ще трапляю
ться випадки тяганини і бю
рократизму.

Вибори народних судів 
сприятимуть усуненню .цих 
недоліків. Радянські люди 
будуть висувати до складу 
народних судів своїх най
кращих представників, які 

До відома делегатів VII олександрійської міської 
комсомольської конференції

VII міська комсомольська конференція починає свою роботу 
20 листопада о 18 годині в приміщенні міського Будинку культури 
(театр)' . МК ЛКСМУ.

'виправдали себе на практич
ній роботі.

В зв’язку з наступними 
виборами народних судів ве
ликі і віідповіїдадаьніі завдання 
покладаються на партійні ор
ганізації. Вони повинні ши
роко розгорнути серед -насе
лення масово-політичну ро
боту і спрямувати її на вирі
шення -важливих завдань, 
поставлених перед працівни
ками промисловості і сіль
ського господарства.

Треба оживити діяльність 
агітколективів, глибоко зна
йомити трудящих з демокра
тичними принципами побудо
ви радянського суду, роз’яс
нювати його роль в комуніс
тичному будівництві, добива
тись ТОГО1, щоб кожен вибо
рець взяв участь у голосу
ванні.

іМасово-політичну роботу 
серед 'Населення слід розгор
тати уже зараз, з кожним 
днем ширити- її, кріпити 
зв’язки з масами, організо
вувати звіти народних судді-в 
перед населенням.

Саме так розуміє своє 
завдання партійна організа
ція педагогічного училища. 
Тут уже розпочав роботу 
агітпункт. До послуг вибор
ців є газети, журнали, бро
шури про радянський судо
устрій, Положення про вибо
ри, Конституції СРСР іУ РСР 
та інше. Понад 120 агітато
ри в розпочали працювати з 
виборцями. Недавно агіта
тор викладач педучилища 
Надія Никитенко пр-очитала 
для виборців лекцію на на
уково-атеїстичну тему, агі
татор т. Сулімова побувала в 
жителів будинків №№ 40, 
42, 44 по Жовтневій вулиці 
і провела з ними бесіди.

Розпочали роботу агіт
пункти при середній ШКОЛІ 
№ 6, тресті «Олександрйя- 
вугілля» та інші.

Розгортати поліітмасо-ву 
роботу, глибоко роз’яснюва
ти трудящим політику нашої 
партії і уряду—почесне і від
повідальне завдання кожно
го агітатора.

Вибори народних судів— 
важлива державна справа. 
Вони сприятимуть поліпшен
ню роботи судів, зміцнять їх 
зв’язки з широкими масами 
трудящих, піднесуть їх ак
тивність у боротьбі за побу
дову комунізму в нашій кра
їні.

Перебування товариша М. С. Хрущова 
в Таджикистані

14 і 15 листопада перший 
Секретар Центрального Комітету 
КІІРС той. М. С. Хрущов разом 
із секретарем ЦК К11 Таджики
стану тов. Гафуровим Б., голо
вою Ради Міністрів Таджицької 
РСР тов. Расулоівим Д., головою 
Президії Верховної Ради Тад
жицької РСР тов. Додхудоєвим Н. 
побували в ряді колгоспів і рад
госпів Таджикистану, де ознайо
милися з механізацією вирощу
вання бавовнику та іншими пи
таннями розвитку сільського гос
подарства.

15 листопада в місті Курган- 
Тюбе відбулась нарада голів кол
госпів, директорів МТС і радгос
пів, секретарів первинних пар
тійних організацій і керівників 
партійних і радянських органів 
районів ВаХ'Шсьїкої долини. Учас
ники наради розповіли про хід 
збирання та здачі бавовни і про 
заходи по дальшому піднесенню 
бавовництва.

Нарада в питаннях дальшого розвитку бавовництва
17 листопада в Тапгкенті, в 

Узбецькому державному театрі 
опери та балету імені Алішера 
Навої відкрилась нарада в пи
таннях дальшого розвитку ба
вовництва. В її роботі беруть 
участь понад 1.200 партійних і 
радянських працівників, спеці
алістів сільського господарства., 
учених, іригаторів, керівників 
колгоспів і радгоспів, передових 
механізаторів, знатних бригади
рів і ланкових Узбекистану, 
Таджикистану, Азербайджану, 
Туркменії, Казахстану, Киргизії і

В Молотові відкрито пам'ятник 
засновнику Комуністичної партії 
Радянського Союзу, творцеві пер
шої в світі радянської соціаліс
тичної держави, вождю і вчителю 
трудящих всього світу Володими
ру Іллічу Леніну.

На знімку: пам'ятник В. І. Лені
ну в Молотові.

Фото В. Візуля. 
Прескліше ТАРС.

Секретар Курган-Тюбинсько- 
го міськкому партії то®. Парамо- 
нов у своєму виступі розповів 
про досвід вирощування бавов
нику при звужених міжряддях і 
квадратно-гніздовим способом. 
Всі колгоспи цього району сіють 
бавовник звуженими міжряддями 
і впроваджують квадратно -гніз
довий спосіб вирощування ба
вовнику. З усієї площі колгос
пи вже зібрали по 25,2 центне
ра з гектара тонковолокнистої 
бавовни і виконали державний 
план заготівель бавовни. Бавов
нороби району зобов’язалися зда
ти в цьому році понад план не 
менш як 3 тисячі тонн бавовни.

Конкретні зобов’язання по 
надплановій здачі бавовни взяли 
й інші райони. В цілому тру
дівники Вахшської долини вирі
шили здати країні понад встанов
лений план 25 тисяч тонн ба
вовни.

Вірменії, представників підпри
ємств сільськогосподарського ма
шинобудування.

У роботі наради беруть участь 
перший Секретар Центрального 
Комітету КПРС тов. М. С. Хрущов, 
який побував перед цим у колгос
пах і радгоспах Таджикистану і 
Узбекистану, а також секретарі 
Центральних Комітетів Компар
тій і голови Рад Міністрів Ка
захстану, Узбекистану, Таджики
стану, Азербайджану, Туркменії, 
Киргизії і Вірменії, міністр про
мислових товарів широкого спо

На Всесоюзній сільськогосподарській виставці
15 листопада відбулися збори 

активу працівників Всесоюзної 
сільськогосподарської виставки. 
З доповіддю про роботу Виставки 
в 1954 році і завдання колективу 
в підготовці Виставки 1955 року 
виступив директор ВСГВ акаде
мік М. В. Цицин.

Всесоюзна сільськогосподар
ська виставка стала найбільшим 
навчальним центром, викликала 
величезний інтерес трудящих. Її 
щодня відвідували десятки ти
сяч людей, в окремі дні число 
відвідувачів доходило до 200—' 
250 тисяч чоловік.

Головним комітетом Виставки 
були затверджені 172.134 учас
ники ВСГВ 1954 року, з них 
більше 157 тисяч передовиків і 
організаторів сільського госпо
дарства і 14.514 господарств і 
організацій, в тому числі 207 
районів.

Два врожаї картоплі за рік
У колгоспах Ашхабадської об

ласті (Туркменія) почалось масо
ве копання картоплі повторній 
посадок. Це—другий у нинішньо
му році врожай. При повторних

На нараді також були обгово
рені питання дальшого розши
рення посівних площ і підвищен
ня 'Врожайності бавовнику, збіль
шення виробництва м’яса, моло
ка і вовни, розвитку садівництва 
і виноградарства в районах 
Вахшської долини.

На нараді виступив тепло зу
стрінутий присутніми ТОїВ. М. С. 
Хрущоїв. Він підкреслив, що Тад
жикистан має великі резерви і мо
же найближчим часом значно 
збільшити валовий збір бавовни, 
особливо тонковолокнистих сор
тів. Вирішальною умовою дальшо
го піднесення бавовництва є впро
вадження комплексної механіза
ції.

Зустрічі М. С. Хрущова з тру
дівниками сільського господар
ства Таджикистану проходили в 
теплій, сердечній обстановці.

16 листопада тов. Хрущоїв при
був у місто Ташкент.

живання СРСР тов. М. С. Рижов 
та інші.

З коротким вступним словом 
нараду відкрив голова Ради Мі
ністрів Узбецької РСР тов. 
У. 10. Юсупов.

З доповіддю про хід виконан
ня постанови Ради Міністрів 
СРСР і ЦК КПРС «Про дальший 
розвиток бавовництва в Узбець
кій РСР у 1954—4958 роках» 
виступив секретар ЦК Компартії 
Узбекистану то®. А. І. Ніязоїв.

В число учасників ВСГВ було 
включено також більше 300 ме
ханізаторів, які відзначилися на 
збиранні врожаю в цьому році.

На виставці проведена велика 
робота по пропаганді передового 
досвіду її учасників.

Тепер провадиться підготовка 
до виставки 1955 року. Добира
ються натуральні експонати. 
Учасниками наступної виставки 
вже затверджені 28 МТС Алтай
ського краю, а також близько 
800 передовиків - механізаторів 
Алтайського краю, Павлодарської 
області, Казахської РСР.

Намічається видати велику 
кількість літератури про досвід 
передовиків сільського господар
ства і засняти понад ЗО нових 
кінофільмів. Особлива увага буде 
приділена показові освоєння ці
линних земель.

(ТАРС).

посадках широко застосовувався 
квадратно-гніздовий спосіб. Кол
госпи ім. Андреєва, їм. Свердлова 
знімають майже вдвоє більше кар
топлі, ніж передбачено планом,
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ЗРАЗКОВО ПРОВЕСТИ ЗИМІВЛЮ ХУДОБИ
На зборах районного партійного активу Наслідки взаємоперевірки
Пленум ЦК КП України, який 

відбувся у вересні ц. р., розгля
даючи питання про хід підготов
ки до зимівлі худоби в колгоспах 
і радгоспах Української РСР, від
значив, що партійні, радянські і 
сільськогосподарські органи ба
гатьох областей незадовільно ще 
виконують постанови вереснево
го і червневого Пленумів ЦК 
КПРС про створення міцної кор
мової бази для громадської худо
би, що є однією з головних при
чин низької продуктивності тва
ринництва.

Це цілком стосується колгос
пів і радгоспів нашого району. 
У багатьох артілях надто повіль
но заготовлялися грубі і сокови
ті корми, а продуктивність гро
мадського тваринництва залишає
ться ще низькою.

Виконуючи вказівки партії, в 
районі були вироблені заходи, 
спрямовані на поповнення запа
су кормів і підвищення продук
тивності громадської худоби.

З того часу минуло півтора 
місяця. Днями відбулися збори 
районного партійного активу, на 
яких обговорювалось питання про 
виконання постанови Пленуму 
ЦК КП України «Про хід підго
товки до зимівлі худоби в кол
госпах і радгоспах Української 
РСР».

З інформащіями в цих питан
нях виступили: директор Олек
сандрійської МТС т. Байда, ди
ректор Користівської МТС т. Жук, 
голови колгоспів ім. Каїрла Марк
са т. Ткачук, ім. Володимира 
Ульянова т. Рябоїпапка та 
ім. Леніна (Протопонівіка) т. Ан- 
дреєв.

Доповідачі відзначили, що в 
окремих колгоспах за останній 
час дещо поповнились запаси 
кормів, проведені значні роботи 
по механізації трудомістких про
цесів на фермах і т. д. Збільши
лась і продуктивність громад
ського тваринництва.

Добре попрацювали тваринники 
артілі ім. 18 партконференції. 
Вони не тільки заготовили дос
татню кількість кормів і відре
монтували тваринницькі примі
щення, але й підвезли до ферм 
необхідні запаси соломи, сіна та 

ін. Крім того, чимало грубих кор
мів подрібнено, підготовлено чо
тири ями для їх самозапарю- 
вання.

Створення міцної кормової ба
зи, дбайливий догляд і годівля 
тварин позитивно позначилися на 
їх продуктивності. За жовтень 
від кожної фуражної коро
ви в артілі одержано на 20 
літрів молока більше, ніж за цей 
час в минулому році.

Однак актив відзначив, що 
значна частина колгоспів ще не 
підготовлена до зимівлі худоби. 
Про це свідчать такі факти. Ли
ше в колгоспах зони діяльності 
Користівської МТС для худоби 
невистачає 2.900 тонн грубих і 
понад 7.000 тонн соковитих кор
мів, а план закладання силосу 
виконано лише на 54,5 процен
та. Не кращі справи і в Олексан
дрійській МТС.

Особливо тривожний стан ство
рився в колгоспах ім. Будьонного, 
ім. Калініна, ім. Енгельса, 
ім. Карла Маркса, ім. Хрущова 
та інших.

В колгоспі ім. Хрущова (го
лова т. Тараненко, секретар 
партортайіваЦії т. Мамеїнко) план 
заготівлі грубих кормів виконано 
лише на 24 проценти, соковитих 
—на 17. Запас кормів можна на
багато поповнити за рахунок 
листя дерев (в артілі є 20 гекта
рів лісу), а також за рахунок 
жому. Але листя не заготовляє
ться, жом не завозиться.

На зборах активу серйозно 
звинувачувались дирекції МТС і 
їх головні зоотехніки, які не по
дають конкретної допомоги кол
госпам. Як наслідок кормоподріб- 
нювальні машини працюють по
гано, запарювання кормів не про
вадиться. Багато тваринницьких 
бригад не укомплектовані досвід
ченими кадрами.

Збори партійного активу прий
няли рішення, спрямоване на 
усунення недоліків у підготовці 
до зимівлі худоби, на створення 
необхідних умов для дальшого 
збільшення виробництва молока, 
м’яса, сала, вовни та інших про
дуктів харчування і сировини 
для промисловості.

Кіровоградська область. Дояр
ка молочно-товарної ферми Саб- 
ліно-Зна мінського бурякорад
госпу Ганна Дмитрівна Форись 
надоїла в цьому році від кожної 
з 8 закріплених за нею корів у 
середньому по 4100 кілограмів 
молока. 'Гов. Форись — учасниця 
Всесоюзної сільськогосподарської 
виставки. За високі показники їй 
присуджені мала золота і бронзо
ва медалі ВСГВ. Ганна Дмитрівна 
широко використовує в своїй 
практичній роботі передові мето
ди кращих доярок країни. Додер
жуючись двопроміжного розпо
рядку дня з чотириразовим до
їнням корів, знатна доярка в умо
вах стійлового утримання корів 
на стаціонарі довела середньодо
бовий удій молока до 10 кілогра
мів від кожної корови.

На знімку: Ганна Дмитрівна 
Форись.

Фото Г. Вєрушкіна. 
Прескліше ТАРС.

Цінний прилад
В Ленінградському агрофізич

ному інституті створено оригі
нальний прилад, який реєструє 
роботу, виконану трактором при 
обробітку грунтів. З допомогою 
приладів підмічається пройдений 
трактором шлях, можна встано
вити точну витрату пального при 
різних грунтових умовах, пра
вильно вибрати швидкість трак
тора. Прилад встановлюється між 
трактором і причіпним знаряддям. 
Будова його не складна і відзна
чається високою 'точністю пока
зань.

■Дослідний зразок «Роботоміра», 
виготовлений в майстернях інсти
туту, пройшов польові випробу
вання. Вчена рада агрофізично
го інституту схвалила конструк
цію нового цінного приладу для 
сільського господарства.

(ТАРС).

Важливі завдання поставлені 
нині перед тваринниками. Вони 
повинні створити всі необхідні 
умови для нормальної зимівлі 
громадської худоби і на основі 
цього добитися дальшого підви
щення її продуктивності.

З цією метою недавно було ор
ганізовано взаємоперевірку го
товності до зимівлі худоби у кол
госпах «Прапор комунізму» та 
ім. Молотова.

Комісії вицвили, що обидва 
колгоспи неповністю підготува
лись до відповідального періоду 
утримання тварин. Так, на тери
торії першої рільничої бригади 
артілі «Прапор комунізму» на 
фермі, де завідуючим т. Шульга, 
приміщення корівника досі не 
відремонтоване. Тут брудно, від
сутня дерев’яна підлоіга. Непри
ваблива ферма і зовні, бо не 
обмазана і не побілена.

Набагато краще справи на 
фермах другої і третьої бригад. 
Приміщення приведені в належ
ний порядок, налагоджене водо
постачання, дбайливо складені 
грубі корми. Однак комісія вия
вила тут і недоліки. Основним з

Що заважає свинаркам виконувати 
взяті зобов'язання

Працівники свиноферми црото- 
попівського колгоспу ім. Леніна, 
включившись в соціалістичне 
змагання, взяли на себе зобов’я
зання одержати по 13 ділових 
поросят від кожної свиноматки, 
а свинарки тт. Рожнам, Прокопен- 
ко і Терентьєва—по 18—120 
поросят.

Однак для виконання взятих 
зобов’язань свинаркам не ство
рюють нормальних умов.

Заготівля допоміжного корму
Вишукуючи допоміжні резерви 

заготівлі кормів для тваринниц
тва, правління колгоспу ім. Во- 
рошилова розгорнуло збирання 
листя дерев в лісосмугах і лісі.

Добре працює на заготівлі цьо
го корму друга рільнича брига
да, очолювана т. Саламахою. Во
на щодня збирає по 50—60 цен

них є те, що корми видаються 
худобі без обліку і норми.

Серйозні хиби В ПІДГОТОВЦІ до 
зимівлі худоби виявлені в артілі 
ім. Молотова.

Після взаємоперевірки тварин
ники обох колгоспів зібрались в 
новому клубі колгоспу «Прапор 
комунізму». Вони обговорили на
слідки взаємоперевірки, піддали 
критиці керівників колгоспів 
допущені недоліки.

15 колгоспників, які взяли 
участь в обговоренні результа
тів взаємоперевірки, вказували^, 
зокрема, па слабо поставлену от 
ред тваринників масово-політич
ну роботу, відсутність наочної 
агітації на фермах і дійового зма
гання.

З метою кращої організації со
ціалістичного змагання серед пра
цівників тваринницьких ферм 
обох колгоспів і усунення недо
ліків у зимівлі худоби збори ви
рішили щомісяця підводити під
сумки роботи тваринників.

А. ПОНОМАРЕНКО, 
інструктор райкому КП України 
по зоні Користівської МТС.

Не дивлячись на те, що рейки 
для підвісної дороги лежать на 
бригадному дворі, завідуюча фер
мою т. Чорна не вимагає від 
правління, щоб встановили їх, 
через це свинаркам доводиться 
носити корм з кормокухні від
рами за 100 метрів.

До цього часу не складений 
також раціон годівлі свиней.

І. АВРАМЕНКО, 
колгоспник.

тнерів листя при завданні ЗО.
На цій роботі відзначаються 

колгоспниці Ольга Диркачова, 
Ганна Карлюк та інші, які наба
гато перевиконують доведені зав
дання.

Б. ЛАГНО,
колгоспник.

В ім'я зміцнення миру і безпеки в Європі
Радянський уряд ввернувся до 

всіх європейських держав, з яки
ми СРСР має дипломатичні від
носини, з нотою, запропонувавши 
скликати 29 листопада в Мос
кві або Парижі (Загальноєвропей
ську Нараду в питанні про ство
рення системи колективної без
пеки в Європі. Нарада, в якій 
взяли б участь всі європейські 
держави, що побажають того, а 
також США, повинна запобігти 
ускладненню становища в Євро
пі, що посилює небезпеку війни, 
і вжити заходів, які можуть, як 
підкреслюється в публікованій 
сьогодні в «Правдо» ноті Радян
ського уряду, «сприяти встанов
ленню системи колективної без
пеки в Європі і тим самим змен
шенню напруженості в міжнарод
них відносинах».

Визнаючи особливу відпові

дальність за Підтримання міжна
родного миру і безпеки, яка ле
жить на державах—постійних 
членах Ради Безпеки 00Н,—'Ра
дянський уряд вважає бажаним, 
щоб Китайська Народна Республі
ка послала на цю Нараду свого 
спостерігача.

Само собою зрозуміло, що кож
на держава—учасник вказаної 
Наради повинна мати можли
вість вносити пропозиції, які во
на вважає необхідними в зв’язку 
з обговорюваним питанням.

Нова радянська пропозиція ду
же своєчасна і надзвичайно важ
лива. Бона спрямована до того, 
щоб розвиток в Європі пішов не 
по згубному шляху '.відновлення 
німецького мілітаризму і утворен
ня в Європі прот’ипоставлених 
один одному воєнних блоків дер
жав, а по шляху створення сис

теми загальноєвропейської безпе
ки, основаної на врахуванні за
конних інтересів всіх держав 
Європи, великих і малих.

Небезпека, яку являє для Єв
ропи німецький мілітаризм, збіль
шилась після недавнього укладен
ня лондонських і паризьких угод, 
що мають на меті створити в За
хідній Німеччині півмільйонну 
армію з своїми танковими і авіа
ційними з’єднаннями. Збройні си
ли Західної Німеччини дістають 
також можливість мати на своє
му озброєнні атомну зброю, що на
багато посилює загрозу руйнівної 
атомної війни їв Європі.

Лондонські і паризькі угоди 
включають мілітаристську Захід
ну Німеччину у воєнне угрупован
ня «західноєвропейського союзу» і 
в агресивний Атлантичний блок. 
Не можна не (бачити, таким чи

ном, що над народами Європи, які 
пережили протягом життя одного 
покоління дві руйнівних і кри
вавих навали німецьких міліта
ристів, нависає нова серйозна не
безпека. Здійснення планів, ви
роблених на лондонській і па
ризькій нарадах, неминуче викли
че загострення 'взаємовідносин 
між європейськими державами, 
посилення гонки озброєнь і знач
не збільшення тягаря воєнних 
витрат для народів Європи. У 
зв’язку з цим цілком природним 
буде, якщо миролюбні європей
ські народи змушені будуть вжи
ти нових заходів для гарантуван
ня своєї безпеки.

Загальна небезпека, яку несе 
всім європейським державам від
роджуваний німецький міліта
ризм, вимагає спільних дій. Мир 
і безпека в Європі можуть бути 
гарантовані лише організованими 
зусиллями всіх європейських дер
жав—великих і малих. Тільки 

створення системи безпеки, в 
якій брали б участь всі євро
пейські держави, могло б гаран
тувати мир і безпеку кожній кра
їні і всій Європі.

Створення ,в Європі ефективної 
системи колективної безпеки по
легшило б одночасно розв’язання 
спірних європейських проблем, і 
насамперед німецького питання. 
Був би відкритий також шлях до 
тісного співробітництва європей
ських держав у політичній, еко
номічній і культурній галузях.

В інтересах миру і мирного 
співробітництва Радянський уряд 
вніс конкретну пропозицію про 
створення загальноєвропейської 
системи колективної безпеки ще 
на Берлінській нараді міністрів 
закордонних справ чотирьох дер
жав на початку цього року. Ра
дянський уряд запропонував то
ді укласти договір, аа яким всі 
європейські держави взяли б 
зобов’язання улагоджувати ви-
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Ділом відповімо на заклик москвичів
Забезпечити рентабельну роботу 

теплової електростанції

Листи в редакцію 

Індивідуальні забудовники

Взявши па себе підвищені со
ціалістичні зобов'язання по до
строковому виконанню річного 
плану, колектив теплової елек
тростанції їх здійснює. Десятимі
сячну виробничу програму вико
нано на 102 проценти. Ми чима- 

зробили по підготовці підпри
ємства до роботи в зимових умо
вах, впровадили ряд раціоналіза
торських пропозицій і технічних 
удосконалень. Все це забезпечує 
ії&рощеиня темпів.

Кроте не можна сказати, що у 
нас все гаразд. На підприємстві 
є чимало недоліків. Ще непов
ністю ліквідованії брак і аварії, 
перевитрати палива і різних ма
теріалів, висока собівартість ви
робітку кіловат-години електро
енергії.

Одним із важливих резервів за
безпечення рентабельної роботи 
підприємства є зниження собівар
тості продукції, зменшення вит
рат електроенергії на власні по
треби.

Наші кочегари домоглись висо
ких економічних і технічних по
казників у роботі. У співдружнос
ті з інженерно-технічними пра
цівниками передові виробнични
ки здійснюють заходи, які дозво
лять спалювати в топках котлів 
вугілля зольністю 40 і більше 
процентів. Зараз ведеться проек
тування більш досконалої систе
ми пилепритотування.

Однак лише наших прагнень 
добитись економічності в роботі 
не досить. Потрібна допомога гір
ників Семенівського вуглерозрізу.

Передові московські підпри
ємства виступили з ініціативою 
—розгорнути соціалістичне зма
гання за підвищення продуктив
ності праці, дострокове виконан
ня п’ятої п’ятирічки.

Бригада малярів, якою я ке
рую, підхопила цей почин і до
кладає багато зусиль, щоб день у 
день зростав виробіток. Ми доби
лись виконання норм на 150— 

никаючі між ними незго
ди мирним шляхом, а в ра
зі виникнення загрози мирові або 
порушення миру — розпочинати 
об’єднані дії, аж до воєнних, про
ти агресора.

Основи запропонованого Ра
дянським Союзом «Загальноєвро
пейського договору про колектив
ну безпеку в Європі» були рішу
че підтримані рядом європей
ських держав. їх підтримали та
кож широкі громадські кола 'всіх 
європейських країн.

Проте впливові кола західних 
держав уникали обговорення ра
дянського плану гарантування 
миру і безпеки в Європі. В той 
же час вони не висунули ніяких 
зустрічних пропозицій, вважаю
чи за краще йти по шляху від
родження «вермахту» в Західній 
Німеччині.

Після провалу «європейського 
оборонного співтовариства» вони 
поспішно підготували нові плани 

Останнім часом колектив розрізу 
дає нам настільки виеокозольне 
паливо, що нам доводиться спа
лювати велику кількість цінного 
мазуту, щоб забезпечити безпере
бійне постачання підприємствам 
електроенергії і пари. Такі не
нормальні умови призводять до 
того, що котли працюють з не
достатнім розрядженням, гази по
трапляють не в димову трубу, а 
в котельню, руйнуючи обмуровку 
котлів. Цим створюються трудно
щі в роботі обслужуючого персо
налу.

Приймаючи виеокозольне ву
гілля, яке перевищує встановлені 
норми, наше підприємство тер
пить великі збитки. За 10 міся
ців нинішнього року перевитрати 
вугілля і мазуту становлять 560 
тисяч карбованців.

Ми звертаємось до вас, товари
ші гірники Семенівського вугле
розрізу, з просьбою: поведіть рі
шучу боротьбу з браком в роботі, 
добийтесь зменшення зольності і 
вологості вугілля, яке нам відван
тажуєте. Дайте можливість пра
цювати без збитків.

Москвичі закликають нас під
вищити продуктивність праці, 
достроково .виконати п’яту п’яти
річку. Спільними зусиллями до
б’ємось рентабельної роботи, ви
соких техніїко-економічних по
казників.

І. ФЕДЮХА—кочегар тепло
вої електростанції, Я. РОЖ- 
КОВСЬКИЙ—старший коче
гар, О. ПОГОРЄЛОВ—май
стер.

Ми можемо працювати
160 процентів. Але нас це не 
задовольняє. Ми можемо працюва
ти краще. Все залежить від умов 
роботи.

На жаль, керівники дільниці 
мало дбають про це.

Ми працюємо на оздобленні спо
руджуваного будинку культури. 
Об’єкт пусковий. Однак прафіки 
зриваються. То не закінчені 
штукатурні роботи, то немає плін- 

відновлення німецького міліта
ризму і добились укладений лон
донських і паризьких угод.

Паризькі угоди передбачають, 
на порушення наявних міжна
родних угод про Німеччину, від
новлення мілітаризму в Західній 
Німеччині, створення 'західноні
мецьких збройних сил і втягнен
ая Західної Німеччини у воєнні 
угруповання деяких держав, про- 
типоставлені іншим державам 
бвіропи.

Лондонські і паризькі угоди 
несумісні з Франко-Радянським 
Договором про союз і взаємну до
помогу 1944 року і з Англо-Ра- 
дянським Договором 1942 року 
про співробітництво і взаємну 
допомогу після війни, які перед
бачають вжитая спільних захо
дів з метою недопущення мож
ливості нової агресії з боку Ні
меччини.

Вірний своїй постійній політи
ці миру, Радянський 'уряд у но

Слово 
залізничників

Залізничники транспортної 
контори тресту «Олександріяву- 
гілля» гаряче підхопили почин 
передових московських підпри
ємств. На робітничих зборах, які 
днями відбулися, колектив вирі
шив виконати п'ятий п’ятиріч
ний план до 38 роковин Велико
го Жовтня, підвищити продук
тивність праці в 1955 році у по
рівнянні з 1950 роком на 25 
процентів, за рахунок зниження 
собівартості вантажоперевезень 
зекономити не менше півтора 
мільйона карбованців.

Щоб здійснити взяті зобов’я
зання, нами розроблені і впро
ваджуються в життя організацій
но-технічні заходи. Підіймання 
паровозів провадилось вручну. 
Зараз встановлюються механічні 
домкрати. Буде введена теплова 
промивка паровозів. Це дозво
лить па 12 годин раніше випус
кати з промивочного ремонту ло
комотиви. Збільшується парк 
під’їзних колій на станції Пан- 
таївка.

Щодня залізничники перевико
нують виробничі завдання. З 
.під’їзних колій підприємств 
тресту відходить все більше еше
лонів з вугіллям і брикетом.

В. КАРЛОВ, 
начальник залізничної контори 
тресту «Олександріявугілля».

краіце
тусів, то не перевірено парове 
опалення. В результаті ми не 
маємо змоги вести малярні робо- 

1 ти. Бригада в складі 16 чоловік 
часто простоює.

На ці неподобства не раз 
звертали увагу начальника діль
ниці т. Чуба, та висновків він не 
робить.

Т. БАХМЕТЬЄВ, 
бригадир малярів.

ті від 23 жовтня запропонував 
скликати нараду міністрів закор
донних сцрав Англії, Франції, 
США і СРСР для розгляду ні
мецької проіблеми і питання про 
гарантування безпеки в Європі. 
Відповіді іна цю пропозицію досі 
не надійшло. В той же час, нама
гаючись обманути громадську 
думку європейських країн, вид
ні діячі СПІА, Англії і Франції 
почали доводити, ніби пропонова
ні Радянським Союзом переговори 
в цих питаннях можна буде з 
більшою користю провести... піс
ля ратифікації паризьких угод.

Щоб полегшити цей обманний 
маневр, осноюні тазети СІПА, Ан
глії, Франції приховали від гро
мадськості вказівку радянської 
ноти від 23 жовтня, що в разі 
здійснення лондонських рішень 
Західна Німеччина вже не змо
же 'розглядатися як миролюбна

В нашому місті широкого роз
маху набуло індивідуальне будів
ництво. Тільки по тресту «Олєік- 
савдрі-явугілля» для індивідуаль
них забудовників відпущено по
над 200 тисяч карбованців.

В третьому кварталі ц. р. ін
дивідуальними забудовниками 
споруджено 21 жилий будинок з 
площею 805 квадратних мет
рів. В жовтні справили новосіл
ля машиніст електровоза Байда- 
ківсь-кого вуглерозрізу т. Євдоки- 
мов В. А., помічник машиніста 
паровоза залізничної контори 
т. Бабій В. Д., токар заводу «Чер
воний ливарник» т. Рудик І. А. та 
інші. До кінця року буде збудова
но ще 40 будинків з площею 
1.800 квадратних метрів.

Держава подає велику допомо
гу в придбанні індивідуальними 
забудовниками будівельних мате
ріалів. За останній час підприєм
ствами тресту відпущено 160 ти

Широка пропаганда літератури
В селищі Перемога зранку до* 

пізнього вечора працює бібліотека 
навчально-курсового комбінату 
тресту «Олександріявугілля» (за
відуючий т. Ленський).

Більше семи тисяч примірни
ків становить книжковий фонд 
цієї бібліотеки. В ІНІЙ великий 
вибір політичної, художньої та 
технічної літератури.

До послуг відвідувачів є чи

СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУПІВ
„З редакційної пошти"

Під такою рубрикою в газеті 
«Сталінський црапор» від 20 
жовтня ц. р. був надрукований 
лист, в якому зазначалося, що 
шофер чергової автомашини ав
токолони .V: 2 т. Проквас на пе- 
ревозці робітників теплової елек
тростанції запізнювався.

Директор Олександрійської ав
тобази т. Закохайло повідомив, 
що факти, наведені в газеті, під
твердилися. Замітку обговорено 
на зборах працівників автоколо
ни. На шофера т. Црокваса на
кладено адміністративне стяг
нення.

'Начальника автоколони т. Лу- 
ценка зобов’язано взяти під свій 

держава, що зробить неможливим 
на довгий строк відновлення єд
ності Німеччини.

В публікованій сьогодні ноті 
Радянський уряд ще раз під
креслює, що ратифікація паризь
ких угод «у великій мірі усклад
нила б все становище в Європі і 
надірвала б можливості врегулю
вання нерозв’язаних європей
ських проблем і, насамперед, ні
мецької проблеми».

«Здійснення цих планів,—вка
зується в ноті Радянського уря
ду,—неминуче викличе загост
реная взаємовідносин між євро
пейськими державами, посилення 
гонки озброєнь і значне збіль
шення тягаря воєнних витрат 
для народів Європи. У зв’язку з 
цим цілком природним буде, як
що миролюбні європейські наро
ди змушені будуть вжити нових 
заходів для гарантування своєї 
бйЗПеКИ». 

сяч штук цегли, каменю 150 ку
бометрів, лісоматеріалів 40 кубо
метрів та ін.

Але деякі керівники підпри
ємств не приділяють цій оправі 
належної уваги. Так, з відпуще
них сум іна індивідуальне будів
ництво по тресту в цьому році 
використано лише до 50 процен
тів. Дуже погано освоюють кре
дити Байдаюівський вугільний 
розріз (пом. начальника т. Хей- 
фіц, головний бухгалтер т. Тор-о- 
П'овський), Байдаїківська брикет
на фабрика (пом. директора т. Во- 
дяницький, головний бухгалтер 
т. Буряк).

Господарники та профспілкові 
організації повинні подбати про 
повне освоєння відпущених дер
жавою коштів на індивідуальне 
житлове будівництво.

А. БЄЛОКОНЄВ, 
працівник відділу кадрів тресту 

«Олександріявугілля».

тальний зал, в якому можна про
читати газету, журнал, послуха
ти радіо.

Бібліотека широко пропагує 
літературу серед робітників, ор
ганізовує книжкові виставки, 
каталоги, консультації та бесіди, 
які допомагають їм підвищувати 
свою кваліфікацію.

М. ЛАШКУЛ. 
селище Перемога.

особистий контроль роботу шо
ферів.

* * *
20 жовтня ц. р. в газеті 

«Сталінський прапор» писалось 
про те, іцо в колгоспі ім. 12-річ- 
чя Жовтня є телефон, але через 
його несправність розмовляти до
водиться рідко.

Як повідомив заступник на
чальника Олександрійської кон
тори зв’язку т. Пащенко, наведе
ні в газеті факти мали місце. 
Для ремонту телефонного апара
та надіслано спеціаліста.

Намічено також в 1955 році 
на дільниці Недогарки—Воро- 
іпиловка провести капітальний 
ремонт телефонної лінії.

Пропозиція про скликання 29 
листопада в Москві або Парижі 
Загальноєвропейської Наради в 
питанні про створення системи 
колективної безпеки в Європі є 
новим вкладом Радянського Сою
зу в справу 'зміцнення миру і 
безпеки в Європі, в справу ос
лаблення міжнародної напруже
ності. Як і всі пропозиції Радян
ського уряду, вона ясна, конкрет
на .і не допускає ніяких криво
тлумачень.

Спрямована на гарантування 
миру і безпеки в Європі, нова 
радянська пропозиція відповідає 
прагненням Іі інтересам всіх єв
ропейських народів. Радянський 
народ палко схвалює і підтри
мує її. Він -глибоко вірить, що 
народи -всіх європейських країн 
також палко підтримають нову 
пропозицію Радянського Союзу, 
продиктовану піклуванням про 
мир ,і безпеку для всіх.

(Передова «Правди» за 14 
листопада).
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Бесіди на природничо 
наукові теми Погода та її завбачення В країнах народної демократії

Велику іроль в трудовій діяль
ності людини відіграє погода. 
Землероби, мисливці і скотаїрі з 
давніх часів добре усвідомлювали 
її значення. Не вміючи пояснити 
стихійні явища природа: грозу, 
град, посуху, люди приписували 
їх божествеїній силі.

Жреці, монахи і шамани всі
ляко. утверджували в умах лю
дей думку про надприродну, бо- 
жествену волю, яка нібито ви
кликає стихійні лиха, щоб пока
рати за гріхи людей. Так, древні 
слов’яни поклонялися богові Пе- 
руну—ітвоццеві блискавок, Стри- 
богу—ботові вітру.

Страх перед явищами природи 
дійшов до наших днів у вигляді 
рівних забобонів. 'Наприклад, ко
ли довго нема дооцу, то релігій
ні ЛЮДИ ПОЯСНЮЮТЬ ЦЄ як прояв 
гніву божого.

Таких людей, які вірять забо
бонам, стає все менше і менше. 
Наука поступово, крок за кро
ком, розкриває «таємниці» при
роди і пояснює причини, які ви
кликають зміни погода. Забобо
ни поступаються місцем знанню.

Всі рухи повітря, як і ївсе жит
тя на нашій планеті, зв’язані з 
сонячним теплом. В жарких кра
їнах повітря сильно нагрівається 
і зволожується внаслідок вели
кого випаровування води океа
нів. Біля Північного і Південно
го полюсів, куди мало проникає 
сонячного тепла, повітря охо
лоджується над льодами і снігом. 
Холодає повітря важче від теп
лого. У Північній півкулі землі 
воно намагається 'проникнути з 
півночі на південь і замінити на
гріте повітря, яке піднялося вго
ру і, відтікає до полярних райо
нів.

Коли б земля не оберталася 
навколо своєї осі, то вітри біля 
землі були б завжди північними і 
холодними, а на висоті—(півден
ними і теплими. Але насправді 
відхиляюча сила обертання зем
лі, та ж сама сила, що приму
шує ріки в Північній півкулі 
підмивати правий берег, приму
шує повітря міняти свій напрям 
і текти головним чином в широт
ному напрямі. Відомо, що в краї
нах з помірним кліматом вітер 
здебільшого дме із заходу на 
схід. Тут найчастіше і відбува
ються зустрічі теплих мас повіт
ря з холодними. В районах зуст
річей двох різних повітряних мас 
громадяться гороіподібні хмари, 
ідуть дощі, дме сильний вітер. 
Виникають гігантські вихори в 
атмосфері, так звані циклони і 
антициклони.

Якщо в думці окинути погля
дом всю атмосферу земної кулі, 
то ми побачимо велику кількість 
таких вихорів, що рухаються по 
земній поверхні, руйнуються і 
виникають знову. З циклонами 
звичайно зв’язана негода—дощ, 
сильний вітер, низька хмаршсть; 
при антициклонах звичайно спос
терігається тиха і ясна погода. 
Вивчення причин переміщення 
теплого і холодного повітря, ви
никнення циклонів і антицикло
нів, умов, які викликають дощі, 
грози і т. д., дає можливість зав
бачати погоду.

Для цього насамперед треба 
навчитися бачити всю атмосфе
ру земної кулі зразу, їв один мо-

Ю. ХРАБРОВ
Заступник директора Центрального 

інституту прогнозів, кандидат 
фізико-математичних наук 

мент часу. Такі «моментальні 
знімки» стану атмосфери по всій 
земній кулі роблять синоптики, 
тобто спеціалісти, які завбача
ють погоду. По телеграфу і радіо 
щодня збираються відомості про 
погоду з усіх кутків земної кулі. 
З допомогою умовних знаків одер
жані дані наносяться на карти 
погоди. Подивившись на таку 
карту, зразу можна сказати, де 
зараз переміщуються циклони з 
сильними вітрами і дощами, а де 
знаходяться антициклони і сто
їть ясна, тиха погода.

Опостережіеннями за погодою 
зайняті тисячі людей. В Радян
ському Союзі і в інших країнах 
для цього створено велику кіль
кість спеціальних станцій. На 
метеорологічних станціях з допо
могою різних приладів регуляр
но, кілька раз на добу, вимірюють 
і передають по телеграфу або ра
діо температуру і тиск повітря, 
хмарність, силу і напрям вітру 
і т. д. На аерологічних станціях 
спостерігають силу і напрям віт
ру, температуру повітря і його 
тиск високо над землею, у «віль
ній» атмосфері.

Для цієї мети використовують 
невеликі повітряні кулі, напов
нені воднем. До повітряних куль 
прикріплюються маленькі авто
матичні метеорологічні станції, 
які мають радіопередавач. Сигна
ли радіопередавача слухають на 
землі і по них дізнаються про 
стан атмосфери у верхніх ша
рах. Такі прилади — радіозонди 
піднімаються над землею до ЗО 
і більше кілометрів. Результати 
аерологічних спостережень також 
регулярно, два рази на добу, пе
редаються в усі бюро погоди. 
Одержавши всі відомості про стан 
атмосфери, синоптик може завба
чити майбутній розвиток атмос
ферних процесів і на підставі 
цього скласти прогноз погоди.

Якщо, скажімо, холодне по
вітря, яке знаходиться ще дале
ко на півночі, повинне вторгнути
ся в район, для якого складає
ться прогноз погоди, то синоптик 
може заздалегідь завбачити, коли 
в цьому районі слід чекати по
холодання. І, навпаки, по цик
лонах, які насуваються здалека і 
які зв’язані з масами теплого по
вітря, можна визначити появу в 
тому або іншому районі дощу і 
сильного вітру. Проте атмосфер
ні процеси відзначаються неста
лістю, протягом доби метеороло
гічна обстановка може значно 
змінитися. Синоптик повинен 
правильно уявити собі, як змі
няться метеорологічні умови, з 
тим, щоб внести відповідні по
правки до прогнозу.

Для того, щоб внести такі по
правки, треба врахувати вплив 
на атмосферні процеси багатьох 
факторів: перенос тепла і воло
ги повітрям, приплив тепла від 
сонця і від земної поверхні, при
плив водяної пари в атмосферу 
в результаті випаровування во
логи, інтенсивність і напрям пе
реміщення циклонів і антицикло
нів, швидкості вітру в різних 

шарах атмосфери. Вплив цих 
факторів, їх взаємний зв'язок і 
обумовленість ще недостатньо 
вивчені. Тому завбачення погоди 
не завжди бувають досить точні.

Наука про завбачення погоди 
—синоптична метеорологія—ду
же молода. Перші попередження 
про бурі з допомогою спостере
жень метеорологічних станцій бу
ли організовані в Росії у 1872 
році. Всупереч зневажливому 
ставленню царського самодержав
ства до робіт російських метео
рологів, вони багато в чому пере
вершили закордонних учених. 
Передові російські вчені-метео- 
рологи, такі, як геніальний кліма
толог Воєйков, відомі метеороло
ги: Броунов, Рикачоїв, Мульта- 
новський, Фірідман та інші, праг
нули зробити із своїх робіт вис
новки, корисні для практики, го
ловним чином для сільського гос
подарства, і в багатьох випадках 
це їм удавадеся зробити.

Завбачення погоди приносять 
велику користь народному госпо
дарству, ними користуються де
сятки тисяч людей. В авіації не 
допускається ні один виліт літа
ка без попереднього ознайомлен
ня пілота з метеорологічною об
становкою і з прогнозом погоди. 
Відомостями про погоду і її прог
нозами широко користуються при 
будівництві гідроелектростанцій 
та інших споруд, на транспорті, в 
морському і річковому флоті. На 
великих риболовецьких еуднах- 
базах організовані невеликі бю
ро погоди, які попереджують ри
баків про шторм, що насуває
ться. Користуючись цими попе
редженнями, рибаки можуть своє
часно прибрати снасті і схова
тися в бухтах. Оплав великих 
плотів лісу по великих водойми
щах і озерах проходить успішно 
тільки при тихій погоді, тому 
спеціальні завбачення сили і на
пряму вітру допомагають сплаїв- 
щикам благополучно привести 
плоти в порти призначення.

В сільському господарстві по
передження про приморозки до
зволяють своєчасно вжити захо
дів і врятувати рослини і плоди 
від загибелі. Великі стада худоби, 
що пасеться на відгінних пасови
щах, в пустинних степах, далеко 
від населених пунктів, пережи
дають непогоду в укриттях, ко
ристуючись попередженнями спе
ціальних пересувних метеороло
гічних станцій. Ці станції вста
новлені на автомашинах, облад
нані радіостанціями і пересуваю
ться разом із стадами.

Грунтуючись на знанні кліма
ту даної місцевості, агрометео
рологи складають рекомендації по 
розміщенню різних культур по 
районах країни, про строки про
ведення різних сільськогосподар
ських робіт і т. п.

Проблема розробки надійних 
методів прогнозів погоди являє 
тепер одну з найбільших науко
вих проблем сучасності.

В Радянському Союзі ство
рені всі умови для плодотворного 
розвитку метеорології. Радянські 
вчені наполегливо працюють над 
розв’язанням найголовніших про
блем науки про завбачення пого
ди і своїми відкриттями збагати
ли багато галузей цієї науки.

Героїчний корейський народ самовіддано трудиться над вй-х 
будовою народного господарства. Один за одним стають до ладу 
відбудовані заводи, фабрики, будинки, мости.

Недавно повністю стала до ладу найкрупніша в країні 
Пхеньянська текстильна фабрика.

На знімку: в шовкомотальному цеху фабрики.
Фото агентства Сіньхуа.

Виробничі успіхи китайських трудящих
Багато підприємств Китайської 

Народної Республіки достроково 
викопали державний виробничий 
план 1954 року. Повідомляють 
про дострокове виконання річно
го завдання вугільні шахти ІІін- 
сяїніського вугільного басейну, 
шахти Датуна і багато інших. В

Електрифікація Румунії
Минуло чотири роки з дня 

опублікування постанови Ради 
Міністрів Румунії про план елек
трифікації країни. За цей час в 
Румунії збудовані і пущені в ек
сплуатацію великі тепло-елекітро- 
стаїнції в Дойчешті, Оівідіу й ін
ші. Успішно тривають роботи по 
спорудженню найбільшої в краї

Розвиток вищої освіти в КНДР
За рік, що минув після війни, 

в галузі вищої освіти в КНДР до
сягнуті значні успіхи. За цей час 
відкриті три нових інститути, 
організуються нові факультети 
при відбудовуваних вищих учбо
вих закладах. Число студентів У 
1953—64 навчальному році по
рівняно з 1952—53 навчальним

------------------------ф.-----------------------

Вечір дружби радянських і болгарських моряків
РЕНІ, Одеської області, 16. 

(РАТАУ). В новому клубі ррній- 
ських портовиків відбувся 'Вечір 
дружби радянських і болгарських 
моряків.

'Вечір пройшов у дружній об
становці. В залі для глядачів си
лами художньої самодіяльності 
клубу портовиків і Будинку 
культури міста Кагул, Молдав
ської РСР, був даний великий 
концерт. Після концерту відбу
лися танці, в яких взяли участь 
радянські і болгарські моряки, 
портовики і трудящі міста Рені. 
В затишно обладнаних кімнатах 

Громадянка Горбачова Наталія Петрівна, що проживає в 
м. Олександрії, порушує справу про розторгнення шлюбу з громадя
нином Горбачовим Іваном Івановичем, який проживає в м. Виборгу.

Справа розглядатиметься в народному суді другої дільниці 
м. Олександрії.

столиці КНР—(Пекіні річний план 
достроково викопали 32 підпри
ємства. Серед них—завод сіль
ськогосподарського машинобуду
вання, мотобудіївний завод, за
вод вимірювальних приладів та 
інші.

ні гідроелектростанції імені 
В. І. Леніна в Біказі. До кінця 
1953 року в Румунській Народ
ній Республіці електроенергії ви
роблялося в три рази більше, ніж 
у 1938 році. Безперервно розши
ряється сітка електропередач, 
електрифіковані десятки сіл.

роком зросло на 56 процентів.
На кінець 1956 року тільки в 

Пхеньяні буде збудовано або від
будовано дев’ять вузів, включаю
чи університет імені Кім Ір Сена. 
Число студентів вищих учбових 
закладів республіки на кінець 
1956 року зросте до 22 тисяч чо
ловік.

клубу проходили ігри в шахи, 
шашки, доміно.

Моряки болгарського судна 
«Тутраїкан» оглянули численні 
кімнати нового клубу, відкрито
го до 37-х роковин Великої Жовт
невої соціалістичної революції. В 
красивому триповерховому бу
динку клубу є зали для глядачів, 
спортивний і танцювальний, біб
ліотека, радіовузол, стаціонарна 
кіноустановка і 23 кімнати для 
роботи секцій і гуртків.

Редактор В. МАЛЕНКО.
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Пролетарі всіх країн, єднайтеся! РІК видання ХХУ1-Й

СТАЛІНСЬКИЙ
ПРАПОР

ОРГАН ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО МІСЬККОМУ ТА РАЙКОМУ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ, МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД 

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
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Сьогодні—-День 
радянських 

артилеристів

Свято радянських 
артилеристів

Нарада в питаннях дальшого 
розвитку бавовництва

З почуттям гарячої лю- 
боні до своєї Батьківщини та 
її Збройних Сил1 радянські 
люди вііданаїчаюгь щорічне 
традиційна свято — День ар
тилерії. Трудящі нашої краї- 

А ни гашановіують прославлених 
радянських артилеристів, ро
бітників, іконструктіоріів, інже
нерів її техніків артилерій
ської промисловості.

В цьому році святкування 
Дня артилерії проходить в 
обстановці нового піднесення 
політичної і трудової актив
ності радянського народу, 
який успішно перетворює в 
життя великі накреслення 
Комуністичної партії.

Разом із усім народом свя
то виконують свій патріотич
ний обов’язок перед Батьків
щиною воїни Радянської Ар
мії іі Військово - Морського 
Флоту. Виховані Комуністич
ною партією в .дусі беззавіт- 
ної відданості любимій Віт
чизні, 'загартовані в битвах з 
її ворогами-, вони пильно сто
ять на вартії державних інте
ресів країни соціалізму.

Наша вітчизняна артиле
рія здавна здобула славу 
найкращої в сівіті. Особливо 
могутньою вона стала в, умо
вах радянської влади. Здійс
нена нашим народом під ке
рівництвом Комуністичної 
партії соціалістична інду
стріалізація країни дала мож
ливість у найкоротший строк 
оснастити Радянську Армію і 
Військово4Морський Флот 
усіма видами першокласної 
бойової техніки, в тому числі 
артилерійським озброєнням,

Плакат художника Д. Пяткіна, який випустило Військове 
видавництво.

Виконали план заготівель і закупок 
картоплі та овочів

.Колгоспи і радгоспи Смолен
ської, Курської, Владимирської і 
Великолукської областей викона
ли держанні плани заготівель і 
закупок картоплі та овочів. Здано 

зміцнити оборотну могут. 
ність СРСР.

З величезною силою про
явились могутність радян
ської артилерії, високі мо
рально-бойові якості наших 
воїнів у роки Великої Вітчиз
няної війни. Стійкі в оборо
ні., рішучі їв наступі, доблесні 
артилеристи 1 мінометники 
добились повного панування 
над ворогом на поліі бою. 
Участь артилерії в бойових 
діях радянських військ зро
била величезний вплив на по- 
бідоносний результат бага
тьох вирішальних операцій.

Ним,і наша велика країна, 
яка стоїть іна чолі дев’ятисот- 
мільйонного табору миру, де
мократії і соціалізму, міцна, 
як ніколи. Весь радянський 
народ зайнятий 'мирною бу- 
діївіничою працею; вся його 
творча енергія спрямована на 
дальший розвиток промисло
вості, круте піднесення СІЛЬ
СЬКОГО господарства іі поліп
шення матеріального добро
буту трудящих. В той же час 
наш народ ні на хвилину не 
забуває про необхідність неу
хильно зміцнювати оборонну 
могутність Радянського Со
юзу.

Натхнені мудрою політиг 
кою Комуністичної партії, 
сміливо і впевнено йдуть ра
дянські люди вперед, до пов
ної перемоги комунізму. Во
ни знають, що на варті їх 
мирної праці, їх вільного 
життя непохитно стоять 
Збройні Сили могутньої со
ціалістичної держави.

картоплі більше, ніж у минулому 
році, на 117 тисяч тонн.

Здача колгоспами картоплі в 
рахунок натуроплати за роботи 
МТС і в порядку державних заку
пок триває.

ТАШКЕНТ, 18. (ТАРС). У 
своїй доповіді на нараді в питан
нях дальшого розвитку бавов
ництва, яка відкрилася вчора, 
секретар ЦІС Компартії Узбецької 
РСР А. І. Ніязов відзначив, що 
партія і уряд приділяли і приді
ляють величезну увагу дальшо
му розвиткові бавовництва.

В 1953 .році виробництво ба
вовни в республіці зросло порів
няно з довоєнним 1940 роком 
більш як на 70 процентів. Проте 
досягнутий рівень виробництва 
бавовни все ще відстає від по
треб народного господарства кра
їни.

Вже в цьому році перед респуб
лікою було поставлене завдання 
—(збільшити виробництво сир
цю порівняно з 1953 роком на 
600 тисяч тонн і довести загаль
ну кількість бавовни, яка здає
ться державі, до трьох мільйонів 
тонн. З цією метою, поряд з ме
ліоративним поліпшенням полив
них зеїмель та іншими заходами 
були збільшені посівні площі 
під бавовником на 140 тисяч 
гектарів додатково до плану.

'Переборюючи несприятливі по- 
годні умови, що склалися весною 
і в першій половині літа цього ро
ку, бавовнярі виростили добрий 
урожай, який дозволяє виконати 
державний план бавовнозаготі
вель. На 15 листопада вже здано 
державі на 205 тисяч тонн сир
цю більше, ніж на цей час у ми
нулому році. Майже вся заготов
лена бавовна прийнята вищими 
сортами.

Відкриття в Москві пам'ятника 
П. І. Чайковському

15 листопада в урочистій обста
новці в Москві був відкритий 
пам’ятник великому російському 
композиторові Петру Іллічу Чай- 
КОВСЬКОіМу. До четвертої години 
дня біля будинку державної кон
серваторії імені П. І. Чайковського

25 років Московського 
планетарій

Минуло 25 років з дня відкрит
тя Московського планетарій.

Близько 20 мільйонів москвичів 
і приїжджих побувало за ці роки 
в стінах планетарій. Під його 
«зоряним небом» було прочитано 
майже 50 тисяч лекцій з астроно
мії, фізики, фізичної географії.

Велику пропагандистську робо
ту веде планетарій у колгоспах, 
радгоспах, будинках відпочинку, 
піонерських таборах, направляючи 
туди виїзні агітавтобуси, обладна
ні астрономічними приладами.

Московський планетарій подає 
допомогу в науково-пропагандист
ській роботі 27 планетаріям, від
критим в різних містах Радянсько
го Союзу.

(ТАРС),

Проте в керівництві сільським 
господарством республіки мають 
місце серйозні хиби. Колгоспи і 
радгоспи Узбекистану пе справи
лися з завданням союзного уря
ду про завершення збирання всьо
го врожаю і виконання державно
го плану бавовнозаготівель до 20 
листопада цього року.

Головна причина пізнього до
стигання частини врожаю бавов
ни полягає в тому, що в респуб
ліці щороку практикується сівба 
по веснооранці, бо проведення 
зяблевої оранки зривається. І в 
цьому році план підняття зябу 
на 10 листопада в цілому по рес
публіці виконаний лише на 
шість процентів. Тимчасом трак
торний парк, що ЙОГО' мають 
МТС і радгоспи республіки, до
зволяє щодня піднімати не менш 
як 50 — 55 тисяч гектарів.

Зараз завдання полягає в тому, 
щоб прискорити збирання бавов
ни, яка залишилася на полях, і 
на високому агротехнічному рів
ні провести зяблеву оранку. Не
обхідно в наступному році прис
тупити до розмноження і впровад
ження у виробництво нових, 
більш скоростиглих і високовро
жайних сортів, виведених учени
ми і практиками бавовництва.

Збільшення виробництва бавов- 

ни-сирцю зв’язане з дальшим 
розширенням поливних площ. 
Республіка має всі можливості, 
щоб достроково, вже в 1955 ро
ці, виконати встановлену на

зібралися представники трудящих 
столиці, видатні діячі культури і 
мистецтва.

Пам’ятник відкрив міністр 
культури СРСР Г. Ф. Алексан- 
дров. На мітингу з проімовами вис
тупили генеральний секретар Спіл
ки радянських композиторів СРСР 

Москва. Вид на Кремль з боку Москворецького моста. 

Фото Соболева. Прескліше ТАРС.

1958 рік програму розширення 
посівних площ на 600 тисяч гек
тарів.

Доповідач піддав критиці Мі
ністерство сільського господар
ства СРСР і Міністерство промис
лових товарів широкого спожи
вання СРСР за те, що вони не
оперативно вирішують питання, 
зв’язані з розвитком бавовництва.

'За останні роки в Узбекиста
ні досягнуто серйозних успіхів у 
справі механізації сільського' гос
подарства. Але інтереси дальшого 
збільшення виробництва бавовни 
вимагають, щоб поряд із значним 
поліпшенням використання наяв
ної техніки протягом найближ
чих двох років завершити ком
плексну механізацію вирощуван
ня бавовнику і збирання сирцю.

Паприкінці своєї доповіді тов. 
Ніязов сказав, що партійні, ра
дянські і сільськогосподарські ор
гани республіки докладуть всіх 
зусиль, щоб якнайшвидше усу
нути хиби у вирощуванні бавов
нику, виконати намічену партією 
і урядом’ програму по дальшому 
піднесенню бавовництва.

* **

Після доповіді то®. Ніязоіва 
учасники наради відвідали ' нау
ково-дослідні заклади, де ознайо
милися з найновішими машина
ми, призначеними для комплекс
ної механізації бавовництва.

Т. М. Хрєнніков і народний ар
тист СРСР композитор Д. Д. Шос- 
такович.

Пам’ятник П. І. Чайковському 
створений за моделлю народного 
художника СРСР В. Г. Мухіної. 
Великий композитор зображений 
в момент творчого роздуму.
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Радянська артилерія
Наш народ високо цінить ви

датні заслуги (радянської артиле
рії в боях за свободу і незалеж
ність соціалістичної Батьківщи
ни. Відзначаючи ці заслуги ар
тилерії у Великій Вітчизняній 
війні, Президія Верховної Ради 
Союзу РСР встановила їв 1944 
році щорічне свято'—День арти
лерії, яке радянський народ і йо
го Збройні Сили відзначають в 
цьому році 21 листопада.

Діти ще великого ра дянського 
народу—наша вітчизняна арти
лерія має велику і славну істо
рію. Вона зародилась на Русі по
над 600 років тому. Російські 
винахідники завади славилися 
своєю кмітливістю і вміли роби
ти такі гармати, які завдавали 
найбільш нищівних поразок во
рогові. Російські артилеристи з 
давніх давен відзначались вмін
ням з доблестю застосовувати ці 
гармати в боях проти ворогів на
шої Батьківщини. Славні тради
ції російських артилеристів 
сприйняли і значно розширили 
радянські артилеристи, які поча
ли свою історію в боях за утвер
дження в нашій країні влади Рад. 
Наша молода артилерія була гріз
ною силою для інтервентів і бі
логвардійців.

Все те нове, що було творчо 
застосоване в бойовому викорис
танні артилерії в роки громадян
ської війни, мало величезне зна
чення для розвитку артилерій
ської науки в дальший час.

В роки передвоєнних п’ятирі
чок, що перетворили нашу краї
ну в передову індустріальну дер
жаву, зростала і розвивалась ра
дянська артилерія. Вже в 1939 
році оснащеність нашої армії ар
тилерією майже в сім раз пере
вищила рівень 1930 року. Вог
нева могутність артилерії стрі
лецького корпусу Радянської Ар
мії в 1939 році значно перевер
шувала вогневу могутність стрі
лецьких корпусів німецької і 
французької армій.

До початку Великої Вітчизня
ної війни Радянська Армія мала 
могутню першокласну артиле
рію. Бойові якості артилерії, все
переможна могутність її вогню, 
висока оперативна і тактична 
рухливість з величезною силою 
виявились в період Великої Віт
чизняної ІВІЙНИ.

Ломоносовські місця в
19 (листопада 1711 року— 

день народження Михайла Васи
льовича Ломоіносова, геніального 
російського вченого-енциклопс- 
диста, великого мислителя-мате- 
ріаліста, одного з основоположни
ків сучасного природознавства, 
поета, який заклав основи сучас
ної російської літературної мови, 
видатного поборника вітчизняної 
освіти. Відзначаючи цю пам’ят
ну дату, учні шкіл і студенти ву
зів столиці Радянської України 
роблять в ці дні традиційні. ек
скурсії по місцях, зв’язаних з 
життям і навчанням М. В. Ломо- 
иосова в Києві.

Як відомо, М. В. Ломоносоів у 
1731 році вступив у Москов
ську академію. Через два роки 
він звернувся до ректора з 
просьбою послати його в Київ, з 
тим, щоб він міг більш поглиб
лено вивчати точні науки, необ
хідні для прикладення знань на 
практиці. Його 'клопотання було

На першому етані війни основ
ним завданням артилерії Радян
ської Армії була боротьба з тан
ками і авіацією ворога. В тісній 
взаємодії з іншими родами військ 
-—піхотою, танками, авіацією— 
артилерія добилась великих ус
піхів на полі бою. Її івогнем во
сени 1941 року під Москвою бу
ло знищено понад 1.500 німець
ких танків, а в оборонних боях 
під Сталіінградом —• 1.600 тан
ків. До кінця третього року вій
ни німецька армія втратила на 
радянсько-німецькому фронті по
над 70 тисяч танків. Більшість 
їх була знищена вогнем радян
ської артилерії.

В період оборонних боїв радян
ська артилерія була кістяком на
шої оборони. Використовуючи да
лекобійність своїх гармат, арти
леристи обрушували свої нищів
ні удари на противника ще до 
виходу йото на вихідний рубіж 
для наступу. В тяжких оборон
них боях під Ленінградом і Моск
вою, під Тіхвіном і Ростовом, під 
Одесою і Севастополем Радянська 
Армія головним чином з допомо
гою своєї артилерії вимотала ди
візії ворога і завдала їм тяжких 
втрат у живій силі і бойовій тех
ніці. Під час оборонних боїв на 
найважливіших напрямах був за
стосований новий засіб боротьби 
—реактивна артилерія. Вона на
водила панічний страх на воро
га і завдавала великих втрат 
фашистським загарбникам.

У наступальних операціях на
ша артилерія була могутнім та
раном, зламувала фашистську обо
рону і прокладала шлях піхоті, 
кінноті і танкам. Ні численні 
бліндажі і траншеї, ні доти і дзо
ти, ні залізобетонні споруди не 
врятували німців від масованого 
нищівного вогню нашої артилерії. 
Розтроіцувальну силу її гітлерівці 
відчули під Сталінтрадом, в Ор
ловсько-Курській операції, на 
Віслі, під Берліном і в багатьох 
інших битвах. Тільки під Берлі
ном два радянських фронти вве
ли в дію 41 тисячу гармат і мі
нометів.

В усіх битвах Великої Вітчиз
няної війни відзначалась і зеніт
на артилерія. Радянські зенітни
ки за роки війни збили близько 
20 тисяч ворожих літаків.

Радянські артилеристи, як і 

задоволене і влітку 1733 року 
він приїхав у Київську академію 
«для вивчення математики, фізи
ки і філософії».

Серед майже 2 тисяч студентів 
Київської академії того часу 
М. В. Ломоносоів був найздібні
шим. Тільки виняткова праце
любність і видатні здібності да
вали йому МОЖЛИВІСТЬ (ВЧИТИСЬ. 

Проте і в Київській академії 
М. В. Ломоносов не міг досконало 
вивчати науки, які йото хвилю
вали, бо викладання (було зосе
реджене їв руках духовенства. 
Тому багато чого йому доводилося 
досягати самостійно.

Великий інтерес (ВИЯВЛЯВ 

М. В. Ломоносоів у Києві до пам’я
ток древньо-руської культури. Він 
першим 'звернув увагу на чудову 
Київську мозаїку. Секрет виго
товлення основного матеріалу для 
мозаїки-смальти був загублений, 
і М. В. Ломоносоів з захопленням 
взявся ідо його відродження. В ще- 

всі воїни нашої армії, виховані 
Комуністичною партією в дусі 
животворного радянського пат
ріотизму, з честю виконали зав
дання по захисту своєї Батьків
щини.

Героїзм, сміливість, відвага і 
стійкість у бою наших артиле
ристів були високо оцінені Бать
ківщиною. Понад 1.600 солдатів, 
сержантів, офіцерів і генералів- 
аіртилеристіїв удостоєні найвищої 
нагороди—йвання Героя Радян
ського Союзу, близько 1.200 ти
сяч артилеристів за час Великої 
Вітчизняної війни нагороджені 
орденами і медалями Радянського 
Союзу.

Натхненником і організатором 
усіх наших перемог на фронтах 
Великої Вітчизняної війни і в 
тилу була Комуністична партія. 
Комуністи запалювали радян
ських людей на ратні і трудові 
подвиги.

У післявоєнні роки завдяки не
ослабному піклуванню Комуніс
тичної партії і Радянського уря
ду відбулось дальше вдосконален
ня радянської артилерії. Вена за
безпечена новими зразками тех
ніки, що мають більш високі бо
йові властивості. Розроблені на 
основі старанното вивчення дос
віду Великої Вітчизняної війни 
найпередоівіші форми бойового за
стосування артилерії.

Наша велика соціалістична 
Батьківщина успішно будує ко
муністичне суспільство. В пов
ній відповідності з інтересами 
нашого народу і всіх миролюбних 
народів Комуністична партія і 
Радянський уряд незмінно прово
дять мирну зовнішню політику. 
Наполегливо борючись за справу 
миру, ми разом з тим твердо 
пам’ятаємо про наш священний 
обов’язок безустанно- зміцнювати 
І вдосконалювати оборону Радян
ського Союзу.

Радянські артилеристи ні на 
хвилину не забувають про під
ступи імперіалістів, всемірно під
вищують політичну пильність, 
вчаться бойової майстерності і в 
будь-який час готові дати відсіч 
всякій спробі паліїв війни пору
шити мирну працю радянського 
народу.

П. ПОПОВ, 
генерал-майор інженерно- 

технічної служби.

Києві
зультаті тривалих і наполегли
вих шукань йому вдалося ви
найти новий спосіб 'виготовлення 
смальти, який дістав особливо 
велике поширення в наш радян
ський час. Прекрасні станції 
Московського метрополітену, нові 
величні будинки, споруджувані в 
багатьох містах нашої країни, 
все більше прикрашуються моза
їкою, смальта для якої виготов
ляється за способом, винайденим 
М. (В. Ломоно-с'овим.

У Київській академії М. В. Ло
моносов учився рік, після чого 
повернувся їв Москву. Період жит
тя геніального російського вчено
го в Києві увійшов незабутньою 
сторінкою їв славний літопис віч
ної братерської дружби росій
ського і українського народів.

К. ЄВГЕНОВ.

(Кор. РАТАУ).
м. Київ.

За дострокове виконання п'ятої п'ятирічки

Шахтарі вступають у змагання
Обговоривши звернення колек

тивів передових підприємств 
Москви, які виступили ініціато
рами змагання за дострокове ви
конання п’ятої п’ятирічки, гір
ники Олександрійської шахти 
№ 2-3 гаряче підхопили їх по
чин і беруть на себе такі зо
бов’язання:

Виконати п’ятирічне завдання 
видобутку ву-гілля до 38 роко
вин Великої Жовтневої соціаліс
тичної революції, підвищити 
продуктивність праці в 1955 
році у порівнянні з 1950 ро
ком на 43 проценти, -виконати 
план проходження гірничих під
готовчих виробок до Дня шахта
ря, знизити собівартість однієї 
тонни вугілля в 1955 році про
ти рівня 1950 року на 20 про

Підвищуємо продуктивність праці
У соціалістичному змаганні за 

краще використання наявного 
устаткування і 'виробничих -площ 
трудівники рудоремонтного заво
ду домоглись значних успіхів.

В ливарному цеху завдяки мак
симальному завантаженню стале
плавильної електропечі, вагранок 
і формувальних площ, а також 
впровадженню передових мето
дів праці зйом продукції з од
ного квадратного метра виробни
чих площ збільшився на 37 про
центів, випуск сталі зріс вдвоє, 
чавуну—на 51 процент проти 
передбаченого планом. Це дозво
лило освоїти виробництво висо
коякісних металів потрібних ма
рок, замінити багато деталей, які 
раніше виготовлялися з бронзи 
і цінної сталі.

В ковальському і термічному 
цехах удосконалено спосіб виго
товлення ряду деталей для коїв- 
шових ланцюгів екскава-тор-ів без 
механічної обробки. Цей захід 
сприяв більш продуктивному ви
користанню екскаваторів у розрі
зах, скороченню їх простої®, ви
кликаних частою заміною дета
лей. За минулий період на заво
ді здійснено багато інших техніч
них заходів, спрямованих на під
вищення продуктивності праці: 
замінено ручну ковку штампу
ванням, впроваджено спеціальні 
пристосування для фрезерування.

(Зростанню техніко-економіч- 
них показників у великій мірі 
сприяла творча активність лю
дей. В ході соціалістичного зма
гання за дострокове виконання 
річного плану посилилась бороть
ба за високу продуктивність, за 
краще використання внутрішніх 
можливостей на кожному робочо
му місці. Верстатник т. ІПтенге- 
ло® запропонував виготовити мо
дульні фрези з меншим діаметром, 
ніж у звичайних, і встановити 
їх на зубофрезерному верстаті 
«(Комсомолець». Ця пропозиція 
дозволила на наявному устатку
ванні фрезерувати шестерні вели
ких розмірів і в потрібній кіль
кості, ліквідувати вузьке місце 
на виробництві.

Тракторобудівники підтримують почин москвичів
■Працівники Харківського трак

торного ваводу імені Орджонікід- 
зе одними з перших в місті палко 
підтримали патріотичний почин 
москвичів. Тракторобудівники ви
рішили виконати завдання по ви

центів і зекономити 500 тисяч 
карбованців.

Вирішено знизити зольність ву
гілля проти встановленого зав
дання на 0,75, ширше впро
ваджувати передові методи і 
-прийоми праці. На видобувних 
дільницях застосувати графік 
циклічності, добитись того, щоб 
на шахті всі робітники викону
вали та перевиконували встанов
лені норми.

Колектив докладе всіх зу
силь, щоб перевищити проект
ну потужність шахти.

П. ПАНЧИЩЕНКО—началь
ник шахти № 2-3, А. ЩЕТИ- 
НІН — секретар парторганіза- 
ції, М. КРАВЦОВ — голова 
шахткому, В. ЖАРИКОВ — 
секретар комітету комсомолу.

В інструментальному цеху 
фрезерувальник т. Приходько 
вдосконалив технологію виготов
лення конічних шестерень, знач
но підвищив їх якість.

Вишукуючи нові шляхи підви
щення продуктивності праці й 
економічного витрачання матеріа
лів, новатори у співдружності з 
інженерами і технологами раціо
налізують виробничий процес.

Чимало робітників, у тому чис
лі токарі тт. Захарченко, Мірош
ниченко, Петренко, шліфуваль
ник т. Шевченко, сталевар 
т. Бражіников і десятки інших, 
перевиконали річну норму і вже 
дають продукцію в рахунок 
195 6—1957 років. Колективи 
■інструментального і слюсарного 
цехів достроково завершили свої 
річні завдання.

З ініціативи новаторів вироб
ництва на заводі організовано ін
дивідуальне шефство передовиків 
над молодими робітниками. Таким 
шляхом більше 50 чоловік буде 
навчено прогресивних прийомів 
праці. Інших видів підвищення 
ділової кваліфікації навчатиметь
ся 150 чоловік. Приділено увагу 
підвищенню технічних знань 
майстрі®, начальників цехів, які 
не мають спеціальної технічної 
освіти. Для них створюються 
дев’ятимісячні курси.

У переджовтневому соціаліс
тичному змаганні колектив заво
ду успішно виконав свої зобов’я
зання і вже випускає продукцію 
в рахунок січня.

Зараз трудівники нашого заво
ду, гаряче підхопивши почип 
передових московських підпри
ємств, все ширше розгортають 
соціалістичне змагання за достро
кове виконання п'ятої п’ятиріч
ки, дальше підвищення продук
тивності праці.

Наполеглива праця робітників 
і інженерно-технічних праців
ників свідчить про те, що свого 
слова колектив дотримає, вико
нає п’яту п’ятирічку до 38 ро
ковин Великого Жовтня.

Е. ГЕРАСИМОВ, 
начальник технічного відділу 
рудоремонтного заводу.

пуску валової продукції в обсязі, 
встановленому на 1951—1955 
роки, до 38 роковин Великого 
Жовтня, збільшити продуктив
ність праці на 57 процентів по
рівняно з 1950 роком.
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Про виборчі округи по виборах народних 
судів Кіровоградської області

З рішення виконкому Кіровоградської обласної 
Ради депутатів трудящих від 17 листопада 1954 року

Місто Олександрія
27 Олександрійський вибор

чий округ по виборах народного 

суду першої дільниці міста Олек

сандрії (центр—М. Олександрія) 
в межах: вул. Приовражна, вуй. 
Матросова, вул. Шкільна, вул. 
Лєрмонтова, вул. Некрасоиа, вуй. 
Чоінгарська, вул. Хаісановська, 
фі. Культурна, вул. Петроївсьїко- 
то, вул. Анрі Барбюса, іпроїв. Мур
манський, про®. Будьонного, вул. 
Партизанська, про». Партизан
ський, вул. Енгельса, пров. Ен- 

ьеа, вул. Берегова, пров. Бе
реговий, про®. Шевченка, вул. 
Шевченка—(від початку до річки 
Березівки, вул. Бойківська, про®. 
Тургенева, вул. Стаханоіва, пров. 
Піонерський, вул. Сайко і Ван- 
цеті, пров. Круїпськоії, пр-ов. Сна
рядний, пров. Цеиіоікаменярський, 
про®. Толстото, пров. Щорса, вул. 
Червоностудентська—(від понаджу 
до річки Березівки, пров. Некра- 
сова, пров. Червоіностудентський, 
пров. Петроївськото, вул. Кар’єр
на, вул. Знам’янська, вул. 
Сталіна, вул. Коїжеідуба, вул. 
Н.-Польоіва, вул. Островсьїкото, 
вул. Олександрійська, пул. По
льова, про®. Великошіразьїкий, 
про®. Білоруський, піров. Кірова, 
майдан Кірова, прав. Березів- 
ський, вул. Декабристів, вул. 
Жовтнева, вул. Санітарна, вул. 
20-річчя Жовтня, про®. Бонн
ський, пров. ІІутачова, про®. 
Польовий, про®. Куртанський, 
пров. Разіна, про®. Суворова, 
пров. Франка, прав. Інгулецький, 
вул. Великопразька, вул. Куйби- 
шеіва, вул. Франка, вул. Колгосп
на, вул. Красна, с-ще Октябр- 
ське, с-ще Перемога, с-ще Сторо- 
жівка, с-ще Вербова Лона, с-ще 
Шахти № 2 і .V; 3, дільниці бі
ля насосної станції, електростан
ції, жилі будинки на території 
будівельного управління, «П’яти- 
хатки», жилі будинки на терито
рії шахти № 3, на території уп
равління комплектування облад
нання, контори залізничного 
транспорту, на території цегель
ного заводу № 1, на території 
Байдакіівськіого вуглероізрізу, жи
лі будинки вздовж Кіровоград
ського шосе, гірничоцромисл'оіва 
школа № 3.

Про утворення лічильної комісії для підрахунку голосів, поданих за кожного 
кандидата в народні судді і народні засідателі Олександрійського 

виборчого округу по виборах народного суду Олександрійського району 
Рішення виконавчого комітету Олександрійської районної

Ради депутатів трудящих від 20 листопада 1954 року

Відповідно до ст. 24 Положен
ня про вибори народних судів 
Української РСР виконавчий 
комітет районної Ради депутатів 
ТРУДЯЩИХ рішає:

Для підрахунку голосів, пода
них за кожного кандидата в на
родні судді і народні засідателі 
Олександрійського виборчого ок
ругу по виборах народного су
ду Олександрійського району, ут
ворити лічильну комісію в скла
ді:

1. Нислиця Федір Матвійович

Потрібно обрати одного народ
ного суддю і 75 народних засі
дателів.

28 Олександрійський вибор
чий округ по виборах народного 
суду другої дільниці міста Олек
сандрії (центр—м. Олександрія) 
в межах: вул. Ворошилова, вул. 
Клари Цеткін, вул. Воєнна, вул. 
Нова, вул. Пролетарська, вул. 
Шевченка—Івід річки Березівки 
до кінця, вул. Кагаїновича, вул. 
Леніна, вул. Пушкіна, вул. Уль- 
янова, вул. Чапаева, вул. Діб
рови, вул. Осинонюо, вул. Кана- 
теїнка, вул. Українська, вул. 
Дзержинського, вул. Міліцейська, 
вул. Луначарського, вул. Кому
нальна, вул. Тельмана, вул. Ок- 
тябірська, вул. Першотравнева, 
вул. Дніпровська, вул. Свердлова, 
вул. Березівська, вул. Каошніна, 
вул. Червоного козацтва, вул. 
Червоноармійсьна, вул. Гастелло, 
вул. Фрунзе, вул. Землячки, вул. 
Червоностудентська — від річки 
Березівки до кінця, вул. Карла 
Лібкінехта, вул. Артилеристів, 
вул. Стиінградаька, вул. Макси
ма Терпкого, вул. Семашка, вул. 
Лесі Українки, вул. Садова, вул. 
Кірова, вул. Паризької Комуни 
вул. Заводська, пров. Ворошилова, 
про®. Краснодонці®, пров. Садо
вий, проїв. Комінтерну, пров. 
Суворова, пров. Совєтський, 
пров. Комунальний—(Перший і 
Другий, про®. Зелений, пров. 
Ленінський, пров. Клари Цеткін, 
пров. Победа, про®. Луначар
ського, пров. Учительський, 
про®. Бульварний, про®. Парко
вий, прав. Паризької Комуни, 
про®. Заводський, про®. Сінний, 
населені пункти Димитровської 
селищної Ради: селище Ди- 
митрово (основне), селище Ди- 
митроїво.

Потрібно обрати одного народ
ного суддю і 75 народних засі
дателі®.

Олександрійський район
29 Олександрійський вибор

чий округ по виборах народного 
суду Олександрійського району 
(центр—їм. Олександрія) з вклю
ченням усіх населених пункті® 
Олійксандрійськіого району.

Потрібно обрати одного народно
го суддю і 70 народних засідате
лів.

■завідуючий районним фінансо
вим відділом.

2. Ткач Віра Трохиміївна— 
.вчителька Новопилипівської се
мирічної школи.

3. Егудіс Тамара Ізраїліївна— 

зав. лабораторією Олександрій
ського елеватора.

4. Пащенко Іван Федотович— 
фельдшер Войнівського медпунк
ту.

5. Крючок Тіт Григорович— 
бригадир тракторної бригади 
Олександрійської МТС.

Про утворення лічильних комісій для підрахунку голосів, поданих 
за кожного кандидата в народні судді і народні засідателі 

Олександрійських виборчих округів №27 та № 28 міста Олександрії 
Рішення виконкому Олександрійської міської Ради 

депутатів трудящих від 20 листопада 1954 року

Відповідно до от. 24 Поло- 4. Шукаєв Борис Федорович— 
нормувальник рудоіремонтного за
воду.

5. Костюшко Ольга Іванівна 
—івчительжа середньої школи

ження про вибори народних суд
дів Української РСР виконком 
міськради депутатів трудящих 
рішає:

І. Для підрахунку голосів, пода
них за кожного кандидата в на
родні судді і народні засідателі 
Олександрійського виборчого ок
ругу А» 27 по виборах народ
ного суду першої дільниці міста 
Олександрії, утворити лічильну 
комісію в складі:

1. Горячкін Віктор Максимо
вич—завідуючий міським фі
нансовим відділом.

2. Терентьєва Галина Василів
на —• інженер-технолог заводу 
«Червоний ливарник».

3. Малашок Ганна Никифорівіна 
—завідуюча міською лікарнею 
№ 3.

Про утворення виборчих пунктів для приймання виборчих бюлетенів 
і підрахунку голосів по виборах народних судів мста Олександрії

Рішення виконкому Олександрійської міської Ради 
депутатів трудящих від 20 листопада 1954 року

ВИБОРЧИЙ ПУНКТ № 2Відповідано до статей 16, 17, 18, 
19, 20, 21 Положення про ви
бори народних суді® Української 
РСР виконком міськради депу
татів трудящих рішає:

І.
Утворити виборчі 'пункти для 

приймання виборчих бюлетенів і 
підрахунку голосі® по виборах 
народного суду першої дільниці 
«та Олександрії:

ВИБОРЧИЙ ПУНКТ №1
(Центр — вул. Сталіна, при

міщення контори цегельного за
воду № 2).

Вулиці: Кожедуба, Нижче-По- 
льова, Олександрійська, Кар’єр
на, Щорса, Крупської, Піонер
ська, Тургенєва, Бойківська; вул. 
Сталіна (парна сторона) вся та 
(непарна сторона) від вул. Зна- 
м’янської до кінця; вул. Польова 
від вул. Знам’янської до кінця 
(обидві сторони); вул. М. Остров- 
ськоіго від вулиці Знам’янської до 
кінця (обидві сторони); вул. 
Знам’янська (парна сторона) ївся. 
Провулки: Цегілокаміенярський,
М. Островсьїкого, Некрасова, Тур- 
генєва, Кар’єрний.

6. Тищенко Максим Теїренті- 
йо'вич—голова ревізійної комісії 
колгоспу їм. 18 партконферен- 
ції.

7. Боложинська Єфіросинія 
Парфентіївна—ланкова колгос
пу ім. 18 з’їзду ВКП(б).

Голова виконкому районної 
Ради депутатів трудящих

О. ЖУРАВЛЬОВ.

Секретар виконкому районної 
Ради депутатів трудящих

С. ГРИЦЕНКО.

№ 2.
6. Унтілов Максим Андрійович 

—(забійник шахти № 2-3.
7. Беленно Афанаїсій Антонович 

—'інспектор по кадрах тресту 
« Укірвіуіглемюгогаж».

II. Для підрахунку голосів, по
даних за кожного кандидата в 
народні судді і народні засідате
лі Олександрійського виборчого 
округу А» 28 по виборах на
родного суду другої дільниці міс
та Олександрії, утворити лічиль
ну комісію в складі:

1. Шульга Андрій Омелянович 
—Керуючий Олександрійським 
відділенням Держбанку.

(Центр — вулиця ХХ-річчя 
Жовтня, приміщення середньої 
школи № 4).

Вулиці: Санітарна, Берегова, 
Володарського, Енгельса, Сажко і 
Ваінцеті, Стаханоіва, Анрі Бар- 
бюса; вуй. Шевченка від початку 
до річки Березівки (обидві сторо
ни), Жовтнева від вул. Червоно- 
студентської до річки Березівки 
(парна сторона), вул. ХХ-річчя 
Жовтня вед початку дао вул. 
Жовтневої (обидві сторони), вул. 
Петровського від початку дао івул. 
Жовтневої (обидві сторони), вуй. 
Червоностудентська від початку 
до вул. Партизанської (обидві 
сторони) та від вуй. Партизан
ської до вул. Жовтневої (парна 
сторона), вуїл. Партизанська від 
початку до кінця (непарна сто
рона), від початку до вул. Черво- 
ностудентської та від пров. Бу- 
дьонното до кінця (парна сторо
на) і провулки: Шевченка, Бере
говий, Толевого, Снарядний, 
Сажко і Ванцеті, Мурманський, 
Жовтневий, Енгельса, пров. Пар
тизанський від початку до вул. 
Партизанської (обидві сторони), 
пров. Будьонного 'від початку до 
'кінця(парна сторона) та від вул. 
Партизанської до кінця (непар
на сторона).

ВИБОРЧИЙ ПУНКТ № З

(Центр — вул. Петровського, 
приміщення семирічної школи 

№ 3).
іВул. Культурна від початку до 

залізниці (обидві сторони), вул. 
Петроївськото від вул. Жовтне
ве! до залізниці (обидві сторони), 
вул. Декабристів вся, вуя. Жовт
нева від початку до вул. Червоно- 
студентської (парна сторона) та 
івід початку до річки Березівки 
(непарна сторона), вул. Партизан
ська від вул. Червоноістудент- 
■сьїкої до пров. Будьонного (пар
на сторона), вул. Червоіностудент- 
ська від вуїл. Партизанської до 
вул. Жовтневої (непарна сторо
на) та від вул. Жовтневої до річ
ки Березівки (обидві сторони), 

І вул. ХХ-річчя Жовтня від вул.

2. Круглова Ганна Петрівна— 
інженер тресту «Олександріяву- 
гіілля».

3. Немолот Євгенія Іванівна— 
директор Палацу піонерів.

4. Антонова Лідія Афаінасіїена 
—(лікар міської лікарні А» 1.

5. Письменна Меланія Ілаїріо- 
нівна—начальник відділу техніч
ного контролю швейної фабрики.

6. Краснов Іван Юр’евич — 
вчитель середньої школи А» 6.

7. Харитонов Володимир Ан
дрійович —і токар Семенівської 
брикетної фабрики.

Голова виконкому міської 
Ради депутатів трудящих

В. ХАРИТОНОВ.
Секретар виконкому міської 
Ради депутатів трудящих

О. МАЛООК.

Жовтневої дао кінця (обидві сто
рони), площа Кірова вся; про
вулки: Червоностудеінтський А: 1, 
Кримський, Гіризодубоївої, Ряско
вої, Білоруський, Петровського, 
Ійрава, Березівський Я» 1, Пар
тизанський від пул. Партизан
ської до кінця (обидві сторони), 
Будьонного від початку до вул. 
Партизанської (непарна сторона).

ВИБОРЧИЙ ПУНКТ № 4
(Центр — вул. Шкільна, при

міщення семирічної школи № 8).
'Вулиці: Чонгарська, Хасанов- 

ська, Гоголя, Неікрасова, Лєрмон
това, Матросова, Приоівражна, 
Шкільна; вул. Петровського від 
залізниці до кінця (обидві сторо
ни); вул. Культурна від залізни
ці до кінця (обидві сторони); 
пров. Степний, залізнична будка 
та півкаварма 8 км.

ВИБОРЧИЙ ПУНКТ № 12
(Центр — вул. Сталіна, при

міщення середньої школи № 6).
Вулиці: Куйбишева, Франка, 

Колгоспна, Витце-Празька, Чер
вона, Ясельна, Димитрова; вул. 
Знам’янська від початку до кін
ця (непарна сторона), вул. М. Ос- 
троївського від початку до вул. 
Знам’янської (обидві сторони), 
вул. Польова від початку до вул. 
Знам’янської (обидві сторони), 
вул. Сталіна від початку дао вул. 
Знам’янської (непарна сторона); 
провулки: Ломоносова, Польовий, 
Боннський, ВищечПравький, Інгу
лецький, Франка, Колгоспний, 
Суїворова, Разіна, Кургаиський, 
Пугач ова.

ВИБОРЧИЙ ПУНКТ Я: 13

(Центр — приміщення буді
вельної контори тресту «Олек- 
сандріявугілля»).

Посьоло® Сторожівка, вулиці: 
Леніна, Пархоменка, Пушкіна, 
Шевченка, Чернишевського, Ко- 
товськото та Чехова; провулки: 
Котовського та Молодіжний. Жит
лові будинки на території Байда- 
ківського вуглерозрізу, цегельно
го заводу А» 1 та будівельної 
контори тресту «Олександріяву- 
пілля».

(Закінчення на 4-й стор.).
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(Закінчення).

ВИБОРЧИЙ ПУНКТ № 14

(Центр — селище Октябрське, 
приміщення семирічної школи 
№ 7).

Селище Октябрське, вулиці: 
Ватутіна, Гоголя, Кошового, Чай- 
ковського, Островського, Рибача, 
Фабрична, Шахтарська, Балка-2; 
житлові будинки на території та 
в районі тепло-електростанції, 
колишньої сільськогосподарської 
Дільниці, насосної станції.

ВИБОРЧИЙ ПУНКТ № 15
(Центр — приміщення клубу 

електростанції).

Селище Вербова Лоза, вулиці 
Лугова та Будьонного. Селище 
Перемога (заоївражна дільниця), 
вулиці: Чім отава, Тихомирова, 
У. Громової, Олега Кошового, За- 
овражна, Посилкова, Колгоспна, 
Зої Космодем’йнської, Вугільна, 
Лізи Чайкиної, Кіровоградське 
шосе, Менделєєва, Чкалова; про®. 
Шкільний, селище шахти № З, 
вулиці Пролетарська та Робоча; 
житлові будинки на території та 
в районі шахти № 3, кол. шах
ти Я» 2, управління комплекту
вання обладнання, дільниці буді
вельних робіт, вул. Набережна.

ВИБОРЧИЙ ПУНКТ № 16

(Центр — селище Перемога, 
приміщення середньої школи 
№ 13).

Селище Перемога — проспект 
«Строителей» (парна сторона), 
вуд. Маяковського від проспекту 
«Строителей» до кінця (обидві 
сторони), вул. Кіровоградське шо
се вся, вул. Комсомольська 
вся (обидві сторони), вул. Піо
нерська вся (обидві сторони), 
вул) Толбухіна від початку до 
проспекту «Строителей» (обидві 
сторони), вул. Котляревського 
вся (обидві сторони), вул. Бу- 
дьонного від початку до проспек
ту «Строителей» (обидві сторо
ни), вул. Шкільна від початку до 
проспекту «Строителей» (обидві 
сторони), вул. Клубна від почат
ку до проспекту «Строителей» 
(обидві сторони), вул. Чернишев- 
ського від початку до проспекту 
«Строителей» (обидві сторони), 
пров. Ясельний та Поточний.

ВИБОРЧИЙ ПУНКТ № 17

(Центр — селище Перемога, 
приміщення середньої школи 
№ 10).

Селище Перемога, проспект 
«Строителей» (непарна сторона), 
вул. Конєва вся (обидві сторо
ни), вул. Нагорна вся, вул. Не- 
красова вся (обидві сторони), 
вул. Маяковського від початку до 
проспекту «Строителей» (обидві 
сторони), вул. Толбухіна від 
проспекту «Строителей» до кін
ця (обидві сторони), вул. Бу
дьонного від проспекту «Строите
лей» до кінця (обидві сторони), 
пул. Шкільна від проспекту 
«Строителей» до кінця (обидві 
сторони), вул. Чернишевського 
від проспекту «Строителей» до 
кінця (обидві сторони), вул. Бє
лінського від вул. Конєва до вуй. 
Нагорної. Провулки: 0. Матросо- 
ва, Середній, Зелений, Польовий, 
Ремісничий, Чернишевського, Го
голя.

II.
Утворити виборчі пункти для 

приймання виборчих бюлетенів і 
підрахунку голосів по виборах 
народного суду другої дільниці 
міста Олександрії.

ВИБОРЧИЙ ПУНКТ № 5
(Центр — вул. Паризької Ко

муни, приміщення гуртожитку 
рудоремонтного заводу).

Вулиці: Краснодонців, Кагано- 
вича, Нова, Березівська, Завод
ська, вул. Чапаева від вулиці 
Канатенка до кінця (обидві сто
рони), вул. Свердлова від залізни
ці до кінця (обидві сторони), вул. 
Пушкіна від вул. Канатенка до 
кінця (обидві сторони), вул. Па
ризької Комуни від початку до 
сінного пункту (обидві сторони), 
вул. Ворошилова від пров. Ка
натенка до кінця (непарна сто
рона) та від вул. Канатенка до 
кінця (парна сторона), вул. Оси- 
пенко від проїв. Канатенка до кін
ця (обидві сторони), вул. Кана
тенка від початку до кінця (не
парна сторона) і провулки: Во
рошилова, Березівський X» 2, Са
довий, Каганоівича Х° 1, Катаїно- 
вича № 2, Залізничний та Ка
натенка від початку до- кінця 
(парна сторона) і житлові будин
ки: держлісофоасадниіка, буряко- 
бази та на території МТС і заліз
нична казарма 10 км.

ВИБОРЧИЙ ПУНКТ № 6
(Центр — вул. Діброви, при

міщення тресту «Олександріяву- 
гілля»).

Вул. Дзержинського вся, вул. 
Чапаева від початку до вул. Ка
натенка (обидві сторони), вул. 
Пушкіна від початку до вуя. Ка
натенка (обидві сторони), вул. 
Карпа Лібюнехта від початку до 
вул. Червоноармійської (обидві 
сторони), вул. Черівоностудент- 
ська від вул. ’Ворошилова до кін
ця (обидві сторони), вул. Пср- 
шоптраївнева від вул. Семашка до 
кінця (обидві сторони), вул. 
Свердлова від вул. Семашка до 
залізниці (обидві сторони), вул. 
Діброви від вул. Семашка до кін
ця (обидві сторони), вул. Семаш
ка від початку до вул. Чсрвоно- 
армійської (непарна сторона), 
вул. Червоіноармійська від вул. 
Семашка до кінця (непарна сто
рона), вул. Ворошилова від вул. 
Семашка до. вул. Канатенка (пар
на сторона). Провулки: Комін
терну, Чапаева, Советський, Ком
сомольський, Землячки, Сєрова.; 
житлові будинки 11-ї дистанції 
служби колії та станції Олек
сандрії.

ВИБОРЧИЙ ПУНКТ № 7
(Центр — вул. Семашка, при

міщення середньої школи № 15).
■Вулиці: Сталінпрадська, Лесі 

Українки, Артилерійська, Садо
ва, Бульварна, Фрунзе, Червоно- 
армійська; вул. Калініна до кін
ця (парна сторона), вул. Паризь
кої Комуни від сінного пункту 
до кінця, вул. Карла Жбкнехта 
івід вул. Червоноармійської до 
кінця (обидві сторони), вул. 
Семашка від вул. Червоноармій
ської до кінця (обидві сторони), 
вул. Калініна від вул. Червоно- 
армійської до кінця (непарна 
сторона), вул. Червоного козац
тва від вул. Калініна до Кінця 
(непарна сторона). Провулки: 

Гастелло, Складський, Парковий, 
Сінний і Заводський.

ВИБОРЧИЙ ПУННТ № 8
(Центр — вул. Діброви, при

міщення культосвітнього техні
куму).

Вул. Червоноармійська від пло
щі Революції до вул. Семашка 
(непарна сторона), вул. Діброви 
від вул. Жовтневої до вул. Се
машка (обидві сторони), вул. 
Свердлова від вул. Жовтневої до 
вул. Семашка. (обидві сторони), 
■вул. Першотраївяева від вул. 
Жовтневої до вул. Семашка (обид
ві сторони), вул. Семашка від 
початку до вул. Червоноармій- 
ської (парна сторона), вул. Мак
сима Горького вся, вул. Кірова 
від початку до площі Революції 
(обидві сторони), вуя. Калініна 
від початку до вул. Червоноар- 
мійсьюої (обидві сторони), вул. 
Осипенко від початку до пров. Ка
натенка (обидві сторони), вул. 
Комунальна вся, вул. Жовтнева 
від річки Березівки до площі Ре
волюції (непарна сторона), вул. 
Ворошилова від початку до пров. 
Канатенка (непарна сторона) та 
від початку до вул. Семашка 
(парна сторона). Площа Револю
ції від будинку К» 33 до будин
ку Аї 39 (включно). Провулки: 
Червоноістудентський № 2, Ко
мунальний № 1, Комунальний 
Я: 2, Діброви, Канатенка від по
чатку до кінця (непарна сторо
на).

ВИБОРЧИЙ ПУННТ № 9
(Центр — вул. Жовтнева, при

міщення контори артілі «Друж
ба»),

Вулиці: Дніпровська, Тельма- 
па, Військова; вул. Калініна від 
вул. Червоноармійської до кінця 
(парна сторона), вул. Жовтнева 
від площі Революції до кінця 
(непарна сторона) та від вул. 
Міліцейської до кінця (парна 
сторона), вул. Пролетарська від 
вул. Міліцейської до кінця (обид
ві сторони), вул. Шевченка від 
вул. Міліцейської до кінця (не
парна сторона), вул. Червоного 
козацтва від вул. Калініна до 
вул. Шевченка (непарна сторо
на), вул. Луначаріського від вул. 
Шевченка до вул. Калініна (обид
ві сторони), вул. Міліцейська від 
вул. Шевченка до вул. Жовт
невої (парна сторона), вул. 
Кірова від вул. Міліцейської 
до вул. Шевченка (обидві сторо
ни). Провулки: Перемоги, Учи
тельський, Луначарського; пло
ща Революції від будинку 19 
до будинку № 31 (включно).

ВИБОРЧИЙ ПУННТ № 10
(Центр — вул. Діброви, при

міщення педагогічного училища).

Вулиці: Рови Люксембург від 
початку до кінця (обидві сторо
ни), вул. Міліцейська від вул. 
Шевченка до вул. Жовтневої 
(непарна сторона), вул. Червоно- 
армійська від вул. Шевченка до 
площі Революції (обидві сторо
ни), вуй. Діброви від вул. Шев
ченка до вул. Жовтневої (обид
ві сторони), вул. Свердлова від 
початку до вул. Жовтневої (обид

Голова виконкому міської Ради депутатів трудящих
В. ХАРИТОНОВ.

Секретар виконкому міської Ради депутатів трудящих
О. МАЛООК.

ві сторони), вул. Першотравнева 
від вул. Шевченка до вул. Жовт
невої (обидві сторони), вул. Шев
ченка ВІД річки Березівки до вул. 
Міліцейської (непарна сторона), 
вул. Пролетарська від початку до 
вул. Міліцейської (обидві сторо
ни), вул. Жовтнева від річки Бере
зівки до вул. Міліцейської '(парна 
сторона), вул. Кірова від вул. 
Міліцейської до площі Революції 
(обидві сторони); площа Револю
ції від будинку № 1 до будин
ку X» 17 (включно) та від бу
динку X: 41 до будинку X» 45 
(включно).

ВИБОРЧИЙ ПУНКТ № 11
(Центр — вул. Леніна, при

міщення Будинку культури).
Вулиці: Леніна, Ульянова, 

Клари Цеткін, Українська; вул. 
Кірова від вул. Леніна до кіпця 
(обидві сторони), вул. Шевчен
ка від річки Березівки до кіпця 
(парна сторона), вул. Луначар
ського від початку До вул. Шев
ченка, вул. Міліцейська від по
чатку до вул. Шевченка (обидві 
сторони), вул. Червоноармійська 
від початку до вул. Шевченка 
(обидві сторони), вул. Діброви 
від початку до вул. Шевченка 
(обидві сторони), вул. Червоного 
козацтва від початку до вул. 
Шевченка (непарна сторона), вул. 
Першотравнева від початку до 
вул. Шевченка (обидві сторони). 
Провулки: Червоного козацтва, 
Зелений, Ленінський, Інгулець- 
кий.

ВИБОРЧИЙ ПУНКТ № 18
(Центр — селище Димитрово, 

приміщення середньої школи 
№ 12).

Вулиці: Молотова, Чкалова, 
Горького, Біроіва, Шевченка, 
цров. Культури, вул. Карла 
Маркса (парна сторона), вул. 
Сталіна вад вул. Карла Маркса до 
кінця (обидві сторони), вул. Во- 
рошилоіва від вул. Карла Маркса 
до кінця (обидві сторони), вул. 
Димитроіва від вул. Карла Марк
са до кінця (обидві сторони). 
Житлові будинки на території 
деревообробних майстерень та 
■міської лікарні X? 2.

ВИБОРЧИЙ ПУНКТ № 19
(Центр — селище Димитрово, 

приміщення середньої школи 
№ 14).

Вулиці: Жданова, Олега Копю- 
вото, Олександра Матросова, Лю
би Шевцевої, Зої Космодем’ян- 
ської, Шверника, Леніна, Круп- 
ської, Калініна; вул. Ворошилова 
від початку до вул. Карла Марк
са (обидві сторони), вул. Димит- 
роїва від початку до вул. Карла 
Маркса (обидві сторони), вул. 
Карла Маркса (непарна сторона), 
вул. Сталіна від початку доівул. 
Карла Маркса (обидві сторони).

ВИБОРЧИЙ ПУНКТ № 20
(Центр —■ селище Димитрово- 

аварійне, приміщення клубу).
Вулиці: Степова, Жовтнева, 

Трудових резервів, Першотраївне- 
ва, Промислова, Олександрійська, 
Шахтарська, Нижня, Транспорт
на; пров. 8-го березня, проммай- 
дапчик.

Естафета 
нерушимої дружби 

вільних народів
19 листопада на радянсько-че

хословацькому кордоні відбулась 
традиційна естафета миру і друж
би. Трудящі Радянського Закар
паття тепло зустріли чехосло
вацьких гостей. Для зустрічі їх 
прибув заступник голови Прези
дії Верховної Ради Української 
РСР С. А. Ковпак.

14 годин 10 хвилин дня. До 
кордону наближається пру-я^ 
найкращих чехословацьких спорт
сменів. Естафету миру і дружби 
несе заслужений майстер спорту 
Чехословаччини Ян Веселі. 
естафету в дні місячника чехо
словацько-радянської дружби про
несли по всій країні і передали 
з рук в руки більше трьох з по
ловиною мільйонів трудящих Че- 
хословаччини.

Ян Веселі передає естафету ке
рівникові делегації Ченеку Груш
ка, а той вручає її разом з по
сланням миру і дружби керівни
кові радянської делегації С. А. 
Ковпаку.

'Зустріч на кордоні представни
ків двох братніх народів вили
лась в яскраву демонстрацію 
вірності радянського і чехосло
вацького народів справі миру в 
усьому світі.

■В Ужгороді відбувся вечір 
дружби посланців Чехословаччини 
з трудящими Закарпаття. Для 
гостей був даний великий кон
церт.

(РАТАУ).

Відкриття сесії 
Всесвітньої 
Ради Миру

18 листопада в Стокгольмі 
(Швеція) відкрилася сесія Все
світньої Ради Миру. В її роботі 
беруть участь численні представ
ники борців за мир з країн усіх 
континентів.

Сесія обговорює питання, які 
стосуються збереження миру і 
безпеки в Європі, на Далекому 
Сході, а також становища в кра
їнах Латинської Америки.

Порядок денний сесії:

1. Співробітництво всіх країн 
Європи з метою гарантування їх 
загальної безпеки.

2. Становище, що створилося 
в різних частинах Азії в резуль
таті іноземної інтервенції і в ре
зультаті системи воєнних блоків і 
коаліцій.

3. Становище, що створилося 
в Південній Америці в результаті 
втручання у внутрішні справи 
націй.

В роботі сесії бере участь ра
дянська делегація, очолювана 
0. 0. Фадєєвим.

(ТАРС).

Редактор В. МАЛЕНКО.

Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 65.
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Радянський народ, який активно вис

тупає за зміцнення миру і міжнародного
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свого уряду, спрямовані на гарантування

миру і безпеки в Європі.

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

СТАЛІНСЬКИЙ
ПРАПОР

ОРГАН ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО міськкому та райкому 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ, МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД 

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІК видання ХХУІ-й

№ 141 (4036)

Вівторок 
23 

листопада 
1954 р.

Ціна 15 коп.

Відповіді товариша В. М. Молотова на запитання кореспондента „Правдьґ
кореспондент «Правди» звер
нувся до Міністра Закордонних 
Справ СРСР товариша В. М. 
Молотова з рядом запитань зов
нішньополітичного характеру. 
Нижче публікуються відповіді 
товариша В. М. Молотова.
Запитання. Як Вп оцінюєте 

щУуки, що з'явилися за рубе
жем, на поту Радянського Уря
ду від 13 листопада відносно 
скликання Загальноєвропей
ської Наради в питанні про 
колективну безпеку в Європі?

Відповідь. Відомо, що ряд 
європейських держав уже вис
ловив своє позитивне ставлення 
до пропозиції про скликання 
Загальноєвропейської Наради в 
питанні про колективну безпе
ку в Європі, внесеної Радян
ським Урядом разом з Урядами 
Польщі і Чехословаччини. Інші 
європейські держави поки ще 
не висловили свого ставлення 
до пропозиції про Нараду.

Щодо позиції урядів СІНА, 
Англії і Франції, то вони ще 
не дали відповіді па радянську 
дму. Проте, коли судити за 
заявами офіціальних осіб, то 
уряди вказаних країн негатив
но ставляться до цієї пропози
ції. Створюється враження, що 
уряди цих країн не тільки го
туються виступити проти цієї 
пропозиції, але й всіляко на
магаються перешкодити скли
канню Загальноєвропейської 
Наради. З цією метою робиться 
посилений тиск на інші євро
пейські країни, на їх парла
менти, політичні партії, на ок
ремих громадських діячів.

З відгуків, які появилися, 
видно, що широким громадським 
колам у Європі, та й не тільки 
в Європі, зрозумілий смисл про
позиції про скликання Загально
європейської Наради.

Ця пропозиція спрямована 
на те, щоб не допустити про- 
іипоставлення одних європей
ських країн іншим європей
ським країнам, коли справа йде

НАРАДА В ПИТАННЯХ ДАЛЬШОГО 
РОЗВИТКУ БАВОВНИЦТВА

У Ташкенті закінчила свою 
роботу нарада в питаннях даль
шого розвитку бавовництва. В 
своїх виступах учасники наради 
розкрили великі невикористані 
резерви збільшення виробниц
тва бавовни в республіках Се
редньої Азії, Закавказзя, в Ка
захстані, поділилися досвідом 
вирощування високих урожаїв. 
У центрі уваги учасників наради 
був передовий досвід бавовноро
бів Таджикистану. Ще два роки 
тому Таджицька РСР досягла 
врожайності, наміченої на кінець 
п'ятої п’ятирічки. Багато кол
госпів збирають тут до 40 цент
нерів бавовни з гектара.

З великою промовою на нара
ді виступив тепло зустрінутий 

, присутніми перший Секретар 
> ЦК КПРС товариш М. С. Хрущов. 

про інтереси підтримання і 
зміцнення миру в Європі. Така 
Загальноєвропейська Нарада, де 
кожна держава могла б висло
вити свою думку і внести про
позицію в питанні про колек
тивну безпеку в Європі, не 
може завдати шкоди пі одній 
миролюбній державі, але може 
і повинна сприяти зміцненню 
миру і зменшенню міжнародної 
напруженості.

З другого боку, відмова від 
такої Загальноєвропейської На
ради не може не завдати шко
ди інтересам миру в Європі.

Замість того, іцоб сприяти 
скликанню Загальноєвропей
ської Наради в питанні про 
колективну безпеку в Європі, 
уряди СІНА, Англії і Франції 
всіма правдами і неправдами 
намагаються перешкодити скли
канню такої паради і якнай
швидше протягнути ратифіка
цію паризьких угод. Тим самим 
вони хочуть прискорити ремі
літаризацію Західної Німеччини 
і її втягнення в такі міліта
ристські угруповання, як «За
хідноєвропейський союз» і Пів
нічно-атлантичний блок.

Вони виступають із заявами, 
ніби план створення півміль- 
йонної західнонімецької армії і 
втягнення ремілітаризованої За
хідної Німеччини в мілітарист
ські угруповання може сприяти 
мирові в Європі. Хіба можна 
дивуватися, що цьому ніхто не 
вірить? Величезна більшість 
людей вже бачить, що це не 
шлях, який веде до підтриман
ня і зміцнення миру, а шлях, 
що веде до підготовки нової 
війни в Європі.

Отже, якщо справа дійде до 
ратифікації і здійснення паризь
ких угод про ремілітаризацію 
Західної Німеччини і втягнення 
її в згадані мілітаристські угру
повання західних держав, в 
Європі буде створене нове ста
новище, яке означатиме поси

Він докладно спинився на най
важливіших питаннях дальшого 
піднесення бавовництва в нашій 
країні, звернувши особливу ува
гу на механізоване вирощування 
бавовнику, різке підвищення 
культури соціалістичного земле
робства. Значну частину своєї 
промови товариш Хрущов при
святив питанням розвитку тва
ринництва та інших галузей 
сільського господарства в рес
публіках Середньої Азії.

Учасники наради прийняли 
звернення до всіх колгоспників, 
робітників радгоспів, МТС і спе
ціалістів сільського господарства 
Узбецької, Таджицької, Туркмен
ської, Киргизької, Казахської, 
Азербайджанської і Вірменської 
РСР.

(РАТАУ). 

лення небезпеки війни. При 
такому становищі миролюбні 
європейські країни повинні бу
дуть подумати про нові заходи 
для гарантування своєї безпе
ки. Вся відповідальність за по
силення гопки озброєнь і за 
збільшення тягаря воєнних вит
рат для народів Європи ляже 
на тих, хто сьогодні відмов
ляється від організації колек
тивної безпеки в Європі і, за
мість цього, нав'язує західно
європейським народам відїгов- 
лення німецького мілітаризму 
з його реваншистськими плана
ми нової війни.

Щодо Радянського Союзу, то 
він вважає потрібним попере
дити, що паризькі угоди слу
жать підготовці нової війни в 
Європі. Єдиний шлях, який від
повідає інтересам зміцнення 
миру,—організація колективної 
безпеки в Європі.

Запитання. Чи вважає Ра
дянський Уряд можливим дого
воритися з іншими державами 
в німецькому питанні?

Відповідь. Так, вважає мож
ливим. Можливість досягти уго
ди безумовно є, якщо всі заін
тересовані держави будуть згод
ні в тому, що головним і не
відкладним завданням є віднов
лення єдності Німеччини, а не 
ремілітаризація тієї або іншої 
частини Німеччини. Зрозуміло, 
об'єднана Німеччина не повин
на бути мілітаристською держа
вою,—Німеччина повинна об'єд
натися, як миролюбна і демо
кратична держава. При такому 
становищі Німеччина ввійде в 
сім'ю рівноправних європей
ських народів і займе своє важ
ливе місце в організації колек
тивної безпеки в Європі.

Сьогодні питання стоїть так: 
чи буде Західна Німеччина пе
ретворена в мілітаристську дер
жаву, як це передбачається 
паризькими угодами, або ж роз
виток Західної Німеччини, як

Про утворення виборчих пунктів для приймання бюлетенів 
і підрахунку голосів по виборах народного суду 

Олександрійського району
Рішення виконкому Олександрійської районної Ради депутатів трудящих 

від 20 листопада 1954 року
Відповідно ст. ст. 16, 17, 18, 

19, 20, 21 Положення про вибори 
народних судів УР.СР виконком 
районної Ради депутатів трудя
щих рішає:

Утворити виборчі пункти для 
приймання виборчих бюлетенів і 
підрахунку голосів по виборах на
родного суду Олександрійського 
району:

КОСІВСЬКИЙ
ВИБОРЧИЙ ПУНКТ № 1

(Центр — с. Косівка, примі
щення семирічної школи).

Населені пункти території 
колгоспу «Прапор комунізму», 

і всієї Німеччини, піде по ін
шому, миролюбному шляху.

Ремілітаризація Західної Ні
меччини перегородить шлях до 
національного возз'єднання Ні
меччини. Навпаки, відмова від 
ремілітаризації Західної Німеч
чини відкриє шлях до угоди 
про возз'єднання Німеччини в 
єдину державу. В цьому разі 
відкрилася б можливість для до
сягнення угоди про проведення 
загальнонімецьких вільних ви
борів, при таємному голосу
ванні і забезпеченні демокра
тичних прав населення в усій 
Німеччині.

Разом з тим, Радянський 
Уряд, як і раніш, вважає, що 
запропоноване ним невідкладне 
виведення окупаційних військ 
з території Східної і Західної 
Німеччини багато*в чому спри
яло б зближенню* обох частин 
Німеччини і розв'язанню зав
дання відновлення єдності Ні
меччини.

Запитання. Як Вп оцінюєте 
твердження, що ратифікація па
ризьких угод не перешкодить 
у дальшому переговорам захід
них держав з Радянським Сою
зом по неврегульованих євро
пейських проблемах?

Відповідь. Такі твердження 
являють собою спробу ввести В 
оману громадську думку.

Не можна не бачити, що 
ратифікація паризьких угод 
серйозно ускладнить становище 
в Європі і підірве наявні мож
ливості врегулювання нероз
в'язаних європейських проблем 
і, насамперед, німецької проб
леми.

Ремілітаризація Західної Ні
меччини і об'єднання Німеччи
ни на миролюбних і демокра
тичних началах несумісні. Пе
реговори про об'єднання Ні
меччини можуть мати смисл 
лише при умові, якщо США, 
Англія і Франція відмовляться

Ногайської сільської Ради.
КОСІВСЬКИЙ 

ВИБОРЧИЙ ПУНКТ № 2 
(Центр — с. Косівка, примі

щення середньої школи).
Населені пункти території 

колгоспу їм. Моло-тоіва, Косів- 
ської сільської Ради.

КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ 
ВИБОРЧИЙ ПУНКТ № З 

(Центр — с. Занфирівка, при
міщення школи).

Населені пункти: Замфирівка, 
Гороіб’ївка, Вовчий та Чаусів, 
■Костянтинівської сільської Ради. 

від своєї політики ремілітари
зації Західної Німеччини і втяг
нення її у воєнні угруповання 
і повернуться па шлях, який 
забезпечує миролюбний розви
ток Німеччини, передбачений 
існуючими міжнародними угода
ми. З цього видно, чого варті 
твердження ніби ратифікація 
паризьких угод «не перешко
дить» дальшим переговорам за
хідних держав з Радянським 
Союзом по неврегульованих 
європейських проблемах.

Запитання. Як Вп оцінюєте 
висловлювання, що з'явилися в 
пресі західних країн, ніби про
позиція Радянського Союзу про 
скликання Загальноєвропей
ської Наради 29 листопада дає 
такий строк, який недостатній 
для підготовки цієї наради?

Відповідь. Радянський Уряд 
вніс пропозицію скликати За
гальноєвропейську Нараду 29 
листопада в зв'язку з тим, що 
в грудні вже починається роз
гляд питання про ратифікацію 
паризьких угод.

При цьому необхідно нагада
ти, що проект Загальноєвро
пейського Договору про ство
рення системи колективної без
пеки в Європі Радянський Уряд 
вніс ще па Берлінській нараді, 
і цей проект був опублікова
ний дев'ять місяців тому. Про
позиція ж про' проведення За
гальноєвропейської Наради в 
питанні про колективну безпе
ку в Європі, як відомо, була 
зроблена Радянським Урядом 
чотири місяці тому—23 липня. 
В останній ноті Радянський 
Уряд лише уточнив строк скли
кання цієї Наради.

Звичайно, можна було б до
говоритися і про іншу дату 
скликання Загальноєвропей
ської Наради, коли б був від
кладений розгляд питання про 
ратифікацію паризьких угод.

КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ 
ВИБОРЧИЙ ПУНКТ № 4 

(Центр — с. Олександрівна, 
приміщення школи).

Населені пункти: Костянтинів- 
ка, Доброполь, Олексавдрівка, 
Катеринівка, Ново-Олександрівка, 
Костяінтиінівської сільської Ради.

ЛІКАРІВСЬКИЙ 
ВИБОРЧИЙ ПУНКТ № 5 

(Центр — с. Лікарівка, примі
щення школи).

Населені пункти: Лікарівка, 
Ново-Олексіївка, ст. Лікарівка, 
залізничні будки 304, 306 км. 

(Закінченая на 2-й ст ор.).
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Про утворення виборчих пунктів для приймання бюлетенів 
і підрахунку голосів по виборах народного суду 

Олександрійського району
Рішення виконкому Олександрійської районної Ради депутатів трудящих 

від 20 листопада 1954 року
(Закінчення).

км., залізничні казарми ЗОЇ, 
302, 303 км. км., залізничний 
барак ЗОЇ км., Лікайвськм сіль
ської Ради.

ЛІКАРІВСЬКИЙ
ВИБОРЧИЙ ПУНКТ № 6.

(Центр — хутір Парни, примі
щення контори кінзаводу).

іНаселені пункти: Парпи, Запо
ріжжя, Лікаріївської сільської 
Ради.

НЕДОГАРСЬКИЙ
ВИБОРЧИЙ ПУНКТ № 7.

(Центр — с. Недогарки, примі
щення школи).

Населені пункти: Недогарки, 
Володимире - Ульяїнівка, Грюю- 
клей, Вільний посад, Михайлівна 
та Мар’ївка, Недогарської сіль
ської Ради.

ЯСИНОВАТСЬКИЙ
ВИБОРЧИЙ ПУНКТ № 8.

(Центр — с. Ясиноватка, при
міщення школи).

Населені пункти: вся терито
рія Ясиноватської сільської Ради.

БАНДУРІВСЬКИЙ
ВИБОРЧИЙ ПУННТ № 9.

(Центр — с. Бандурівка, при
міщення школи).

Населені пункти: Бандурівка, 
Ноїво-Дмитрівка, Оліївка, Друж
ба, Ларисівка, залізничний 
роз’їзд 322 км., залізничні буд
ки 323, 324, 327, 328 км.»., 
дві будки 329, 330 км. км; за
лізничні казарми 324, 326 км. 
км., Бандурівської сільської 
Ради.

БАНДУРІВСЬКИЙ
ВИБОРЧИЙ ПУНКТ № 10.

(Центр — с. Морозівка, примі
щення школи).

Населені пункти: Морозівка, 
Лупалівка, Нове життя, селище 
бурякорадгоспу «Комінтерн», за
лізничний роз’їзд Морозівка, за
лізничні будки 331 »., дві будки 
334, 335 км. км., Бандурівської 
сільської Ради.

ПРОТОПОПІВСЬКИЙ
ВИБОРЧИЙ ПУНКТ №11.

(Центр — с. Протопопівка, 
приміщення сільського клубу).

Населені пункти: територія 
II і III рільничих бригад колгос
пу ім. Леніна, блок-поіст 322 км., 
іПротопопівсьїкої сільської Ради.

ПРОТОПОПІВСЬКИЙ
ВИБОРЧИЙ ПУНКТ № 12.

(Центр — с. Протопопівка, 
приміщення середньої школи).

Населені пункти: територія І 
бригади колгоспу ім. Леніна, за
лізнична станція Користіївка, за
лізничні будки 31'6, 320 'Км. км., 
житлові будинки Користівської 
МТС, подвійна залізнична будка 
321 км., ІПротопопівської сіль
ської Ради.

ВОЙНІВСЬКИЙ
ВИБОРЧИЙ ПУНКТ № 13.

(Центр — с. Войнівка, примі
щення школи).

Населені пункти: Войнівка, 
Користіївка, Приютівіка, залізнич
ні будки 319 км., 4, 2, 5 км. км., 
залізничні казарми 319 км., Бой
ківської сільської Ради.

БЕРЕЗІВСЬКИЙ
ВИБОРЧИЙ ПУНКТ № 14.

(Центр — є. Березівка, при
міщення школи).

Населені' пункти: Березівка, 
Ноїво-Олеіксандріївка, Федоріївка, 
хутори: Шевченківський, Петров- 
ський, Берегівський; залізничні 
будки 307, 308, 310, 311, 312, 
313, 315 км. км., залізнична ка
зарма 307 км.та залізничний ба
рак 312 км., Березівської сіль
ської Ради.

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ
ВИБОРЧИЙ ПУНКТ № 15.

(Центр — с. Ворошиловка, 
приміщення школи).

Населені пункти: с. Вороши
ловка, Ворошилоївської сільської 
Ради.

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ
ВИБОРЧИЙ ПУНКТ № 16.

(Центр — с. Соніно, примі
щення школи).

Населені пункти: Соніно,
Червона Миколаївка, Ворошилов- 
ської сільської Ради.

ДІВОЧЕПІЛЬСЬКИЙ
ВИБОРЧИЙ ПУНКТ № 17.

(Центр — с. Дівоче Поле, при
міщення колгоспу ім. Карпа 
Маркса).

Населені пункти: Дівоче Поле, 
Ново-Золотаріївіка, Дівочепіль- 
ської сільської Ради.

ДІВОЧЕПІЛЬСЬКИЙ 
ВИБОРЧИЙ ПУНКТ № 18

(Центр — с. Трудівка, примі
щення колишньої Петрозагірської 
сільради).

Населені пункти: Трудівка, 
П етрол агір ’ я, Дівоч еш іи ьс ьк ої
сільської Ради.

НОВОПИЛИПІВСЬКИЙ
ВИБОРЧИЙ ПУНКТ № 19

(Центр — с. Новопилипівка, 
приміщення клубу колгоспу 
ім. 18 партконференції).

Населені пункти: Новопилипів- 
ка, Мала Березівка, Суцгани, 
Но'нотіилипіївської сільської Ради.

ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ 
ВИБОРЧИЙ ПУНКТ № 20

(Центр — с. Звенигородка, 
приміщення школи).

Населені пункти: Ввениго- 
родка, Олександро-Степаїнівка, за
лізничний роз’їзд Байдаківка, 
залізничні будки ІЗ, 18, 20, 
21 км. км., гуртожитки дерево
обробних майстерень і кам’яного 
кар’єру, Звенигородської сіль
ської Ради.

ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ 
ВИБОРЧИЙ ПУНКТ № 21

(Центр — с. Андріївна, при
міщення школи).

Населені пункти: Андріївна, 
П’ятникове, Веселий Орел, Мар’я- 
ніївка, Корікосоїве, Ноївопетріївка, 
Степанівна, Шумило, Тарасівна, 
Звенигородської сільської Ради.

ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ 
ВИБОРЧИЙ ПУНКТ № 22

(Центр — с. Мартоіванівка, 
приміщення середньої школи).

Населені пункти: Мартоііванів- 
ка, Семенівка, Головкіївський ху
тір, Звенигородської сільської 
Ради.

Голова виконкому районної 
Ради депутатів трудящих

О. ЖУРАВЛЬОВ.

Секретар виконкому районної 
Ради депутатів трудящих

С. ГРИЦЕНКО.

Про призначення уповноважених для приймання 
виборчих бюлетенів і підрахунку голосів 

на виборчих пунктах по виборах народного суду 
Олександрійського району

Рішення виконкому Олександрійської районної Ради 
депутатів трудящих від 20 листопада 1954 року

Відповідно до ст. 23 п. «В» 
Положення про вибори народних 
судів Української РСР виконком 
Олександрійської районної! Ради 
депутатів трудящих рішає:

Призначити уповноважених 
для приймання виборчих бюлете
нів і підрахунку голосів на вибор
чих пунктах по виборах народно
го суду Олександрійського ра
йону:
ПО КОСІВСЬКОМУ ВИБОРЧОМУ 

ПУНКТУ № 1
Зеленський Іван Митрофанович 

—агент уповмі'нзагу.
ПО НОСІВСЬКОМУ ВИБОРЧОМУ 

ПУНКТУ № 2
Білик Яків Антонович — 

фельдшер Косіївської дільничної 
лікарні.

ПО КОСТЯНТИНІВСЬКОМУ 
ВИБОРЧОМУ ПУНКТУ № З

Гарасько Григорій Семенович 
—секретар паїрторганівації кол
госпу ім. Рови Люксембург.

ПО КОСТЯНТИНІВСЬКОМУ 
ВИБОРЧОМУ ПУНКТУ № 4
Руденко Григорій Дмитрович 

—голова Костянтиніївського сіль
ського споживчого товариства. ' 
ПО ЛІКАРІВСЬКОМУ ВИБОРЧОМУ

ПУНКТУ № 5
Буєв Іван Дмитрович—агент 

уптінзату.
ПО ЛІКАРІВСЬКОМУ ВИБОРЧОМУ 

ПУНКТУ № 6
Батлук Степан Йосипович— 

в ик оіН'Р об дер жікінзаїв од у.
ПО НЕДОГАРСЬКОМУ 

ВИБОРЧОМУ ПУНКТУ № 7
Котко Іван Федорович—учи

тель Недогарської семирічної 
школи.

ПО ЯСИНОВАТСЬКОМУ 
ВИБОРЧОМУ ПУНКТУ № 8
Хоцький Степан Сергійович—1 

бригадир будівельної бригади 
колгоспу «Комунар».

ПО БАНДУРІВСЬКОМУ 
ВИБОРЧОМУ ПУНКТУ № 9
Плахотній Олексій Радіонович 

—зоотехнік колгоспу ім. Сталіна.
ПО БАНДУРІВСЬКОМУ

ВИБОРЧОМУ ПУНКТУ № 10
Кучерявий Петро Петрович— 

радист радгоспу «Комінтерн».
ПО ПРОТОПОПІВСЬКОМУ

ВИБОРЧОМУ ПУНКТУ № 11
Наумов Іван Дмитрович —■ 

начальник Користівської електро
станції.

ПО ПРОТОПОПІВСЬКОМУ
ВИБОРЧОМУ ПУНКТУ № 12
Тищенко Андрій Васильович— 

заступник голови колгом* 
ім. Леніна.

ПО ВОЙНІВСЬКОМУ
ВИБОРЧОМУ ПУНКТУ № 13
Кульчицький Іван Михайлович 

—директор Бойківського дитбу
динку.

ПО БЕРЕЗІВСЬКОМУ
ВИБОРЧОМУ ПУННТУ № 14.
Сухина Галина Михайлівна:—• 

директор БереїЗ'ІВСЬКО'ЇІ середньої 
школи.

ПО ВОРОШИЛОВСЬКОМУ 
ВИБОРЧОМУ ПУНКТУ № 15 
Погрібний Марко Степанович 

—(директор Ворошилоївської се
редньої школи.

ПО ВОРОШИЛОВСЬКОМУ 
ВИБОРЧОМУ ПУНКТУ № 16 
Корлюк Сергій Митрофанович 

—(бухгалтер колгоспу ім. Сталіна.
ПО ДІВОЧЕПІЛЬСЬКОМУ

ВИБОРЧОМУ ПУНКТУ № 17
Малюк Степан Михайлович— 

директор Дівочепільської серед
ньої школи.

ПО ДІВОЧЕПІЛЬСЬКОМУ
ВИБОРЧОМУ ПУНКТУ № 18
Ярош Іван Іларіонович—'агро

ном колгоспу ім. Карла Маркса.
ПО НОВОПИЛИПІВСЬКОМУ

ВИБОРЧОМУ ПУНКТУ № 19
Дивляш Іван Маркевич—учи

тель Ноївопилиіпіївської семирічної 
школи.

ПО ЗВЕНИГОРОДСЬКОМУ 
ВИБОРЧОМУ ПУНКТУ № 20 
Огуренко Матвій Никифорович 

—директор Звенигородської се
мирічної школи.

ПО ЗВЕНИГОРОДСЬКОМУ 
ВИБОРЧОМУ ПУНКТУ № 21 
Дехтяр Федір Корнійович— 

директор Андріївської семирічної 
школи.

ПО ЗВЕНИГОРОДСЬКОМУ 
ВИБОРЧОМУ ПУНКТУ № 22
Федоренко Яків Гаврилович— 

зав. фермою колгоспу «Шлях до 
комунізму».

Голова виконкому районної 
Ради депутатів трудящих

О. ЖУРАВЛЬОВ.
Секретар виконкому районної 

Ради депутатів трудящих
С. ГРИЦЕНКО.

Про призначення уповноважених виконкому міської Ради депутатів трудящих для приймання виборчих бюлетенів і підрахунку 
голосів на виборчих пунктах по виборах народних судів міста Олександрії

Рішення виконкому Олександрійської міської Ради депутатів трудящих від 20 листопада 1954 року

Відповідно до ст. 23 п. «В» 
Положення про вибори народних 
судів Української РСР виконком 
міської Ради депутатів трудящих 
рішає:

Призначити уповноважених 
виконкому міської Ради для прий
мання виборчих бюлетенів і під
рахунку голосів на виборчих 
пунктах по виборах народних 
судів міста Олександрії:

ПО ВИБОРЧОМУ ПУНКТУ № 1
Суботін Олександр Іванович—■ 

начальник Олександрійської ав
тотранспортної контори «Облав- 
тотреста».

ПО ВИБОРЧОМУ ПУНКТУ № 2
Нестеров Василь Андрійович— 

директор середньої школи № 4.

ПО ВИБОРЧОМУ ПУНКТУ № З
Терентьєв Пилип Давидовим—• 

'заступник керуючого' трестом 
«Укрвуїглемонтаж».

ПО ВИБОРЧОМУ ПУНКТУ Яз 4
Сисоєв Іван Хаіритонович—(ди

ректор електромеханічного за
воду.

ПО ВИБОРЧОМУ ПУНКТУ № 5
Гурза Михайло' Васильович— 

інженер рудоремо'нтного заводу.
ПО ВИБОРЧОМУ ПУНКТУ № 6

Костиря Гаврило Матвійович— 
начальник відділу кадрі® тресту 
« Олекс аіндірі'Яіву гілля ».

ПО ВИБОРЧОМУ ПУНКТУ № 7
Кашуричев Йосип Прокопович 

—директор швейної фабрики.

ПО ВИБОРЧОМУ ПУНКТУ № 8
Півняк Григорій Даівидоівич—1 

директор культосвітнього техні
куму.

ПО ВИБОРЧОМУ ПУНКТУ №9
Терещенко Григорій Порфиро- 

вич—(начальник контори зв’язку.
ПО ВИБОРЧОМУ ПУНКТУ № 10

Коробченко Олександр Митро- 
фанович—(заступник керуючого 
трестом «Укрвутлемонтаїж» по 
фінансовій частині.
ПО ВИБОРЧОМУ ПУНКТУ № 11

Закохайло Віктор Афаінасійо- 
івич—(начальник автобази комбі
нату « Украї нв углебуд ».
ПО ВИБОРЧОМУ ПУНКТУ № 12

Меткий Ілля Сидорович — 
директор середньої школи Аг 6.

ПО ВИБОРЧОМУ ПУНКТУ № 13
Серіков Іван Іванович—(на

чальник будівельної контори 
тресту «Олександріявутмжя».
ПО ВИБОРЧОМУ ПУНКТУ № 14

Кисельов Федір Васильович— 
директор семирічної школи А» 7. 
ПО ВИБОРЧОМУ ПУНКТУ № 15

Заболотніков Володимир Тимо- 
фійович—директор гірничопро
мислового училища А» 1.
ПО ВИБОРЧОМУ ПУНКТУ № 16

Карлов Володимир Якимович— 
начальник контори залізничного 
транспорту.
ПО ВИБОРЧОМУ ПУНКТУ № 17

Водяницький Олексій Олексан
дрович —■ 'заступник директора 
Байда кінської брикетної фабрики.

ПО ВИБОРЧОМУ ПУНКТУ № 18
Самохотін Генадій Андрійович 

—Директор Семенівської брикет
ної фабрики.
ПО ВИБОРЧОМУ ПУНКТУ № 19

Кулик Іван Захарович—йа- 
'ступник начальника будівельного 
управління.
ПО ВИБОРЧОМУ ПУНКТУ № 20

Ефімов Микита Павлович—(за
ступник керуючого Димитров- 
ським трестом.

Голова виконкому міської 
Ради депутатів трудящих

В. ХАРИТОНОВ.
Секретар виконкому міської 

Ради депутатів трудящих
О. МАЛООК.



Вівторок, 23 листопада 1954 р. СТАЛІНСЬКИЙ ПРАПОР З

Про затвердження складу лічильних комісій для підрахунку голосів, поданих за кожного кандидата в народні 
судді і народні засідателі в кожному виборчому пункті при уповноважених міської Ради депутатів трудящих 

Рішення виконкому Олександрійської міської Ради депутатів трудящих від 20 листопада 1954 року.

Відповідно до ст. 25 Положен
ня про вибори народних судів 
Української РСР виконком місь
кої Ради депутатів трудящих 
рішає:

Для підрахунку голосів, пода
них за кожного кандидата в на
родні судді і народні засідателі 
в кожному виборчому пункті, за

твердити такий склад лічильних 
комісій при уповноважених ви
конкому міської Ради депутатів 
трудящих:

ВИБОРЧИЙ ПУНКТ № 1
При уповноваженому—Суботін 

_ Олександр Іванович —* лічильна 
комісія:

Юр'єв Олександр Никифорович 
—заступник начальника управ
ління комплектування облад
нання.

Мелешко Аінтоніїна Харитонів- 
на—вчителька середньої школи 
№ 6.

Гавриленко Ніна Федорівна— 
маркировщиця управління ком
плектування обладнання.

Кулішов Григорій Аіврамович— 
такелажник управління комплек
тування обладнання.

Петрушевська Клавдія Олек
сандрівна — секретар - друкарка 
управління комплектування об
ладнання.

Шаповалов Леонід Степанович 
—кочегар цегельного заводу 
№ 2.

ВИБОРЧИЙ ПУНКТ № 2
При уповноваженому—Несте- 

ров Василь Андрійович—лічиль
на комісія:

Супрун Микола Юхимович— 
начальник деревообробних май
стерень.

Варганихіна Лідія Дмитрівна-— 
вчителька семирічної школи 
№ 3.

Півненко Олександра Маркіївна 
—різноробоча деревообробних
майстерень.

Заславська Раїса Ісаківна— 
бухгалтер-реівізор міськізмішторгу.

Новиков Олексій Никонорович 
—технічний керівник деревооб
робних майстерень.

Твердохлєбов Василь Федоро
вич—учитель середньої школи 
№ 4.

ВИБОРЧИЙ ПУНКТ № З
При уповноваженому—Теренть- 

єв Пилип Давидович—лічильна 
комісія:

Г лушков Яків Пилипович—• 
завідуючий міськкомунгоспом.

Кришень Віра Саївеліївна—пра
цівник тресту «УіКрвумемон- 
таж».

Ковригіна Тамара Дмитрівна— 
касир міськкомунгоспу.

Бондаренко Лідія Федорівна;— 
ізоляторниця електромеханічного 
заводу.

Шиш Борис Іларіонович —■ 
учитель семирічної школи №. 3.

Бондаренко Дмитро Павлович 
—старший майстер електромеха
нічного заводу.

ВИБОРЧИЙ ПУНКТ № 4
При уповноваженому —Сисо- 

єв Іван Харитонович — лічиль
на комісія:

Болдирєв Петро Максимович— 
начальник автоклубу.

Федько Анастасія Іванівна— 
вчителька семирічної школи 
№ 8.

Воронцова Ніна Костянтинівна 
—нормувальниця електромеха
нічного заводу.

Васильєв Володимир Олексійо
вич—(електрик міськкомунгоспу.

Молчанов Іван Васильович— 
майстер цеху міськпромком- 
бінату.

Доброва Надежда Костянтинів
на—вчителька семирічної шко
ли № 3.

ВИБОРЧИЙ ПУНКТ № 5
При уповноваженому — Гурза 

Михайло Васильович—'лічильна 
комісія:

Герасюта Семен Ананійович— 
заступник начальника по політ- 
частині 11 дистанції служби ко
лії.

Діброва Людмила Іоінічна— 
плановик рудоремонтного заводу.

Миронов Аркадій Якович— 
слюсар 11 дистанції служби ко
лії.

Олейниченко Раїса Іванівна— 
свердлильниця рудоремонтного 
заводу.

Куріпка Раїса Дмитрівна — 
технік.

Тихий Микола Петрович—мо
лот.

ВИБОРЧИЙ ПУНКТ № 6
При уповноваженому—Ностиря 

Гаврило Матвійович —> лічильна 
комісія:

Шкатов Іван Леонтійович— 
начальник контори лісозахисних 
насаджень.

Хомутова Олександра Ониси- 
мівна—інженер технічного від
ділу тресту «Олександаіяіву- 
ІІЛЛЯ».

Бенько Анастасія Федорівна— 
викладач культосвітнього техні
куму.

Скрипник Порфирій Олексійо
вич—вантажник станції Олек
сандрії.

Висягіна Валентина клінічна 
—завідуюча групи статистики 
тресту «Олександрія вугілля ».

Мусулега Андрій Омелянович 
—лісомайстер контори лісоїза- 
хисту.

ВИБОРЧИЙ ПУНКТ № 7
При уповноваженому—Кашу- 

ричев Йосип Проконович — лі
чильна комісія: .

Письменний Микола Макаро
вим—інспектор по кадрах буді
вельного управління.

Воробйова Гликерія Сергіївна 
—вчителька середньої школи 
№ 15.

Безуглов Іван Якович—слю
сар будівельного управління.

Пересуньмо Тетяна Данилівна 
—Начальник зміни швейної фаб
рики.

Крамаренко Валентина Петрів
на—бригадир швейної фабрики.

Кондратьєв Микола Проконович 
—зав. виробництвом будівельно
го управління.

ВИБОРЧИЙ ПУНКТ № 8
При уповноваженому— Півняк 

Григорій Давидович—лічильна 
комісія:

Бояровський Микола Іванович 
—начальник будівельно-монтаж
ного управління.

Сухацька Галина Михайлівна 
—вчителька середньої школи 
№ 1.

Чабанов Андрій НестероВич— 
пожежний інспектор міської по
жежної команди.

Хлєвной Василь Іванович— 
шофер автотранспортної контори 
«Такси».

Хаджалія Ганна Федорівна— 
плановик артілі «Червоний тес
ляр».

Бобришева Олександра Іванів
на—бухгалтер артілі «Виробник».

ВИБОРЧИЙ ПУНКТ № 9
При уповноваженому—Тере- 

щенко Григорій Порфирович— 
лічильна комісія:

Додатно Антоїн Сидорович— 
голова артілі «Червоний тесляр».

Григоренко Марія Василівна— 
бухгалтер райкому профспілки 
робітників вугільної промисло
вості.

Клименко Євдокія Тимофіївка 
—вчителька середньої школи 
№ 1.

Халіна Ольга Федорівна—мед
сестра медпункту рудоремонтно
го заводу.

Ніколаєв Олексій Степанович— 
'кладоївщик артілі «Дружба».

Шоколов Володимир Іванович— 
майсяер міс ьюпромкомбінату.

ВИБОРЧИЙ ПУНКТ № 10
При уповноваженому—Короб- 

ченко Олександр Митрофанович— 
лічильна комісія:

Чугуй Яків Гаврилович—заві
дуючий Олександрійською ощад
касою.

Капітанова Тамара Семенівна 
—викладач педагогічного учи
лища.

Пасічниченко Євдокія Андріїв
на—'ІНЖіенеф-еКОНОМІІОТ дирекції 
підприємств.

Іванова Марія Іванівна—нор
мувальниця заведу «Червоний ли
варник».

Лебеденко Леонід Григорович— 
керуючий дирекцією підприємств.

Широкова Галина Іванівна;— 
кредитний інспектор відділення 
промбанку.

ВИБОРЧИЙ ПУНКТ № 11
При уповноваженому—Зако- 

хайло Віктор Опанасович—М- 
чильна комісія:

Москальов Петро Макарович— 
■начальник житлово-комунальної 
контори тресту «Олепсандріяву- 
гілля».

Бадюк Олександра Харлампіїв- 
на—завуч середньої школи № 2.

Дудник Людмила Артемівна—1 
палітурниця друкарні.

Филипенко Василь Іванович— 
ливарник автобази.

Бєлоярцева Надежіда Михайлів
на—вчителька середньої школи 
№ 2.

Кащеєв Василь Степанович— 
лінотипіст міської друкарні.

ВИБОРЧИЙ ПУНКТ № 12
При у п овнов аж єн ом у—Меткий 

Ілля Сидорович—(лічильна ко
місія:

Соловйов Йосип Радіонович— 
механік автотаража відділу ро
бітничого постачання.

Минаєва Зинаїда Іванівна— 
інспектор по кадрах відділу ро
бітничого постачання.

Возіян Федір Федорович— 
майстер м’ясозабійното пункту.

Товстоляк Зинаїда Юхимівна;— 
вчителька середньої школи № 6.

Пискаленко Людмила Олексан
дрівна—бухгалтер райкому проф
спілки робітників вугільної про
мисловості.

Г орошко Олег Дем’яноівич— 
диспетчер відділу 'Робітничого 
постачання.

ВИБОРЧИЙ ПУНКТ № 13
При уповноваженому—Серіков 

Іван Іванович—лічильна комісія:
Філоненко Микола Васильович 

—начальник Байдаківського вуг
лерозрізу.

Олейник Євгенія Миколаївна— 
начальник хімлабораторії Байда
ківського вуглерозрізу.

Хомич Леонід Миколайович— 
машиніст екскаватора Байдаків
ського вуглерозрізу.

Сахацька Людмила Василівна 
—сушильниця цегельного заво
ду № 1.

Писиголовець Георгій Анто
нович—начальник служби колії 
контори залізничного транспорту.

Шевченко Клавдія Іванівна;— 
лаборантка цегельного заводу 
№ 1.

ВИБОРЧИЙ ПУНКТ № 14
При уповноваженому — Кисе- 

льов Федір Васильович—лічильна 
комісія:

Нестеров Іван Фирсович—ди
ректор гірничопромислової' шко
ли № 3.

Гажала Тетяна Опанасівна— 
старший статистик шахти №2-3.

Урванцев Петро Гаврилович— 
бурильник шахти № 2-3.

Мещерякова Антоніма Фролів- 
на—лікар міїськлікарні .№ 3.

Лях Володимир Дем’янович— 
комсорг гірничопромислової шко
ли № 3.

Ткаченко Марфа Дмитрівна— 
гардеробниця гірничопромислової 
школи № 3.

ВИБОРЧИЙ ПУНКТ № 15
При уповноваженому—Забо- 

лотніков Володимир Тимофійович 
—лічильна комісія:

Шевченко Данило Тарасович 
—'директор Олександрійської
тепло-елекітростанції.

Чебелко Ганна Вікентіївна— 
інженер гірничопромислової шко
ли № 1.

Ляхович Лідія Миколаївна;— 
апаратниця хімічного цеху Олек- 
сандрійс ької тепл о -ел ектростан- 
ції.

Ловцов Іван Борисович—слю
сар Олександрійської тепло-елек- 
тр останції.

Лазаркина Ніна Кіндратівна— 
робітниця гірничопромислової 
школи № 1.

Брик Іван Олександрович— 
майстер гірничопромислової шко
ли № 3.

ВИБОРЧИЙ ПУНКТ № 16
При уповноваженому—Карлов 

Володимир Якимович— лічильна 
комісія:

Ситьков Олексій Іванович— 
старший інспектор по кадрах 
енергомонтажного управління.

Оздоба Зинаїда Тимофіївка— 
завідуюча дитячим садком № 3.

Кучерявенко Олександра Дмит
рівна—вчителька середньої шко
ли № 13.

Жукова Валентина Іванівна— 
медсестра міськлікарні № 4.

Кравцов Василь Семенович—■ 
учитель середньої школи № 10.

Куреной Василь Григорович— 
старший майстер енергомонтаж- 
ного управління.

ВИБОРЧИЙ ПУНКТ № 17
При уповноваженому—Водя- 

ницький Олексій Олександрович 
—лічильна комісія:

Бакарас Василь Омелянович— 
інструктор гірничо-рятувальної 
команди.

Миронова Ніна Кузьмівна— 
начальник вентиляції Байдаків- 
ської брикетної фабрики.

Козинець Галина Кирилівна— 
старша піоінервожата середньої 
школи № 10.

Самосей Панас Артемович— 
працівник Олександрійської теп- 
ло-слектростанції.

Макогон Сергій Федорович— 
слюсар Байдаківської брикетної 
фабрики.

Матюшина Антоніна Максимів
на—начальник хімічної лаборато
рії гірничо-рятувальної команди.

ВИБОРЧИЙ ПУНКТ № 18
При уповноваженому—Самохо- 

тін Генадій Андрійович —1 лі
чильна комісія:

Сипливий Федір Іванович— 
заступник начальника будівель
ного управління.

Макогон Олександра Вікторів
на—вчителька середньої шко
ли № 12.

Мельник Ганна Іллінічна — 
мотористка будівельного управ
ління.

Литвин Григорій Селіверстович 
—електрослюсар Семенівської 
брикетної фабрики.

Скалозуб Любов Василівна;— 
лаборантка Семенівської брикет
ної фабрики.

Яровой Онисим Ахітимович— 
зварник будівельного управ
ління.

ВИБОРЧИЙ ПУНКТ № 19
При уповноваженому—Кулик 

Іван Захарович—лічильна ко
місія:

Фомичев Петро Полікарпович 
—директор середньої школи 
№ 4.

Неугомонна Ніна Дмитрівна— 
інженер виробничо - технічного 
відділу Димитровського тресту.

Набока Євдокія Семенівна— 
мотористка Олександрійської теп- 
ло-електростаїнції.

Ковтун Микола Леонтійович— 
слюсар Семенівського вуглероз
різу.

Кочубей Олена Іванівна—
лаборантка тепло-електростанції.

Кравченко Микола Ілліч—ін
женер житлово-комунальної кон
тори Димитровського тресту.

ВИБОРЧИЙ ПУНКТ № 20
При уповноваженому—Ефімов 

Микита Павлович—лічильна ко
місія:

Кропп Леонтій Якович — 'за
ступник начальника Семенів
ського вуглерозрізу.

Каратаєва Тамара Іванівна— 
інженер Димитровського тресту.

Нагорна Ганна Арсентіївна— 
інструментальниця Семенівського 
вуглерозрізу.

Валькова Марія Пилипівна— 
інженер будівельного управ
ління.

Тендюк Павло Савелійович— 
машиніст екскаватора Семенів
ського вуглерозрізу.

Чеботарьов Петро Микитович 
—електрослюсар Олександрій
ського будівельно-монтажного уп
равління.

Голова виконкому міської 
Ради депутатів трудящих

В. ХАРИТОНОВ.
Секретар виконкому міської 

Ради депутатів трудящих
О. МАЛООК.

І
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Про затвердження складу лічильних комісій для підрахунку голосів, поданих за кожного кандидата в народні судді 
і народні засідателі в кожному виборчому пункті, при уповноважених виконавчого комітету районної Ради депутатів трудящих

Рішення виконкому Олександрійської районної Ради депутатів трудящих від 20 листопада 1954 року

Від повідно до ют. 25 /Положен
ня про вибори народних судів 
Української іРСР виконком ра
йонної Ради депутатів трудящих 
рішає:

Для підрахунку голосів, пода
них за кожного кандидата їв на
родні судді і народці засідателі в 
кожному виборчому пункті, за
твердити такий склад лічильних 
комісій при уповноважених ви
конкому районної Ради депута
тів трудящих:

КОСІВСЬКИЙ
ВИБОРЧИЙ ПУНКТ № 1

При уповноваженому—Зелен- 
ський Іван Митрофанович — лі
чильна комісія:

Березняк Валентина Павлівна 
—Вчителька Косівської семиріч
ної школи.

Гориславець Олексій Іванович 
—колгоспник колгоспу «Прапор 
комунізму».

Драгомир Данило Микитович— 
колгоспник колгоспу «Прапор 
комунізму».

Гончарова Марія' Харитонівна 
—вчителька Косівської серед
ньої школи.

Лопата Тетяна Василівна'— 
колгоспниця колгоспу «Прапор 
комунізму».

КОСІВСЬКИЙ
ВИБОРЧИЙ ПУНКТ № 2

При уповноваженому—Білик 
Яків Антонович—лічильна комі
сія:

Колісник Поліна Яківна—аку
шерка Косівської дільничної лі
карні.

Березняк Явдоха Денисівна— 
колгоспниця колгоспу ім. Молото
ва.

Березняк Марія Федорівна— 
робітниця Косіївськото держмай
на.

Плис Єфросинія Яківна— 
вчителька Косівської середньої 
школи.

Авраменко Михайло Федорович 
—бухгалтер Косівськото сіль
ського споживчого товариства.

КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ
ВИБОРЧИЙ ПУНКТ № З

При уповноваженому—Гарась- 
ко Григорій Семенович—лічиль
на комісія:

Марченко Надія Василівна— 
ланкова колгоспу ім. Рози Люк
сембург.

Олефіренко Катерина Василів
на — колгоспниця колгоспу 
ім. Рози Люксембург.

Зозуля Катерина Мусіївна— 
ланкова колгоспу ім. Рови Люк
сембург.

Карталиш Григорій Антонович 
—завідуючий Запфирівським
сільським клубом.

Ткаченко Мусій Олексійович 
—колгоспник колгоспу ім. Рози 
Люксембург.

КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ
ВИБОРЧИЙ ПУНКТ № 4

При уповноваженому—Руден- 
ко Григорій Дмитрович—лічиль
на комісія:

Ткаченко Галина Самойлівна 
—вчителька Костянтинівської 
початкової школи.

Коваленко Олександр Кіндра
тович — бухгалтер колгоспу 
ім. Калініна.

Шинкаренко Тетяна Микитів
на — колгоспниця колгоспу 
ім. Енгельса.

Ярошевська Раїса Федорівна— 
завідуюча сільським клубом.

Руденко Катерина Гаврилівна 
—-колгоспниця колгоспу ім. Ка
лініна.

ЛІКАРІВСЬКИЙ
ВИБОРЧИЙ ПУНКТ № 5

При уповноваженому — Буєв 
Іван Дмитрович—лічильна комі
сія:

Логвин Марія Іванівна—робіт
ниця ст. Лікарівки.

Кришень Павло Іванович— 
'Колгоспник колгоспу ім. Будьон- 
ного.

Бондаренко Варвара Іванівна 
—(колгоспниця колгоспу ім. Бу- 
їДЬОЯНО'ГО.

Жежель Оксана Василівна:— 
завуч Л'ікарівської середньої 
школи.

Тишанін Іван Микитович— 
черговий ст. Лікарівки.

ЛІКАРІВСЬКИЙ
ВИБОРЧИЙ ПУНКТ № 6

Яри уповноваженому—Батлук 
Степан Йосипович—лічильна ко
місія:

Коломоєць Борис Іванович— 
робітник кінного заводу.

Федан ївга Савична—лісоме
ліоратор кінзаводу.

Безсмольний Семен Антонович 
—/завідуючий складом кінзаводу.

Жежеря Дмитро Остапович— 
толова Лікарівського сільського 
споживчого товариства.

Ситник Лариса Федорівна— 
'Завідуюча відділенням зв’язку 
кінзаводу.

НЕДОГАРСЬНИЙ
ВИБОРЧИЙ ПУНКТ №7

При уповноваженому—Котко 
Іван Федорович—лічильна комі
сія:

Проценко Софія Гордіївна— 
вчителька Недогарської семиріч
ної школи.

Ярошевський Іван Дмитрович 
—шофер колгоспу ім. Жданова.

Середа Семен Киїрилович—за
відуючий Недотарським сепара
торним пунктом.

Спичка Бфросинія Михайлівна 
—вчителька Недогарської семи
річної школи.

Стрижак Іван Іванович—бух
галтер КОЛГОСПУ ІМ. 12-рІ'ЧЧ'Я 
Жовтня.

ЯСИНОВАТСЬКИЙ 
ВИБОРЧИЙ ПУНКТ № 8

При уповноваїженому—Хоць- 
кий Степан Сергійович—лічиль
на комісія:

Зінченко Клав-дія Андріївна— 
завуч Ясиноватської семирічної 
школи.

Матвієнко Семен Денисович— 
колгоспник колгоспу «Комунар».

Басе Мотря Миколаївна—(зав. 
медпунктом Ясиноватської сіль
ради.

Коваленко Варвара Петрівна— 
доярка колгоспу «Комунар».

Зінченко Петро Опанасович— 
завідуючий бібліотекою с. Ясино- 
ватки.

БАНДУРІВСЬКИЙ 
ВИБОРЧИЙ ПУНКТ № 9

При уповноваженому—Плахот- 
ній Олексій Радіонович—лічиль
на комісія: .

Вакало Володимир Петрович— 
заступник голови колгоспу 
ім. Сталіна.

Бульба Надія Яківна—ланко
ва колгоспу ім. Сталіна.

Каретна Оксана Венедиктівна 
—фельдшер дільничної лікарні.

Зінченко Віра Гнатівна—вчи
телька середньої школи.

Чередниченко Григорій Тимо- 
фійович—працівник Користів- 
ської МТС.

МОРОЗІВСЬКИИ
ВИБОРЧИЙ ПУНКТ № 10

При уповноваженому—Кучеря
вий Петро Петрович—лічильна 
комісія:

Білан Надія Аврамівна—мед
сестра Морозівського медпункту.

Гуржій Володимир Федорович 
—директор Моїрозівської семиріч
ної школи.

Циба Федора Єреміївна—вчи
телька середньої школи радгос
пу «Комінтерн». •

Дубовик Леонід Андрійович— 
робітник радгоспу «Комінтерн».

Зарецький Савіелій Романович 
—колгоспник колгоспу імені 
Сталіна.

ПРОТОПОПІВСЬКИЙ
ВИБОРЧИЙ ПУНКТ Я» 11

При уповноваженому—Наумов 
Іван Дмитрович—лічильна комі
сія:

Щербак Петро Савич—учи
тель Протопоіпівської середньої 
школи.

Бугайченко Настя Макарівна;— 
колгоспниця колгоспу ім. Леніна.

Устенко Поліна Тимофіївна-— 
колгоспниця колгоспу ім. Леніна.

Щербина Зинаїда Михайлівна 
—вчителька Протопоіпівської се
редньої школи.

Григор’єв Андріян Савич — 
колгоспник колгоспу ім. Леніна. 

ПРОТОПОПІВСЬКИЙ
ВИБОРЧИЙ ПУНКТ № 12

При уповноваженому—Тищен- 
ко Андрій Васильович—лічиль
на комісія:

Ткач Михайло Денисович— 
директор Протопопівської серед
ньої школи.

Олексієв Пилип Павлович— 
колгоспник колгоспу імені 
Леніна.

Горяна Хома Онисимович— 
колгоспник колгоспу ім. Леніна.

Каліниченко Яндоха Мусіївна 
—вчителька Протопопівської
середньої школи.

Калашник Олена Пилипівна— 
колгоспниця колгоспу ім. Леніна.

ВОЙНІВСЬКИЙ
ВИБОРЧИЙ ПУНКТ № 13

При уповноваженому—Куль- 
чицький Іван Михайлович — 
лічильна комісія:

Меткий Захар Данилович— 
агроном колгоспу ім. 18 з’їзду 
ВКП(б).

Ройзіна Поліна Семенівна— 
доярка колгоспу ім. 18 з’їзду 
ВКП(б).

Вишневецький Сергій Гнато- 
вич—'КОЛГОСПНИК колгоспу ім. 18 
з’їзду ВКП(б).

Верламова Олександра Терен- 
тіїівна—вчителька Бойківської 
середньої школи.

Мазур Ольга Степанівна—лан
кова колгоспу ім. 18 з’їзду 
ВІШ(б).

БЕРЕЗІВСЬКИЙ
ВИБОРЧИЙ ПУНКТ № 14

При уповноваженому—Сухина 
Галина Михайлівна — лічильна 
комісія:

Чайка Поліна Максимівна— 
вчителька Березівської семиріч
ної школи.

Тригубенко Петро Пилипович 
—колгоспник колгоспу «Заповіт 
Леніна».

Тарасенко Петро Антонович— 
колгоспник колгоспу «'Заповіт

Леніна».
Чугуй Валентина Федорівна— 

вчителька Беір®зівськ-сн семиріч
ної школи.

Ненько Федір Іванович—шо
фер колгоспу «Заповіт Леніна».

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ
ВИБОРЧИЙ ПУНКТ № 15

Піри уіповноваженому—іПогрів
ний Марко Степанович—лічиль
на комісія:

Тесленко Іван Григорович— 
колгоспник колгоспу ім. Бороши- 
лова.

Глущенко Варвара Іллінічна 
—вчителька Ворошилоївської се
редньої школи.

Саф’яник Никін Михайлович—< 
колгоспник колгоспу ім. Вороши- 
лоїва.

Стоноженко Марія Тіерентіїв- 
на — рибовод Ворошиловського 
держрибнлемпитомника.

Личман Микола Андрійович— 
агент упоівмінзагу.

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ
ВИБОРЧИЙ ПУНКТ № 16

При уповноваженому —Кор- 
люк Сергій Митрофанович — лі
чильна комісія:

Ярещенко Ніна Якимівна— 
вчителька 'Сонінськоії початкової 
школи.

Тараненко Володимир Андрійо
вич—/зав. фермою колгоспу 
ім. Сталіна.

Тищенко Григорій Хомоівич— 
тракторист Олександрійської 
МТС.

Рощина Ольга Юхимівна— 
ланкова колгоспу ім. Сталіна.

Булавіна Піна Овиридівна— 
колгоспниця колгоспу імені 
Сталіна.

ДІВОЧЕПІЛЬСЬКИЙ
ВИБОРЧИЙ ПУНКТ № 17

'При уповноваженому—Малюк 
Степан Михайлович—лічильна 
комісія:

Чуприна Катерина Антонівна 
—вчителька Дівочепільської се
мирічної школи.

Головченко Григорій Ялисейо- 
вич — бригадир рільничої брига
ди колгоспу ім. Карла Маркса.

Терещенко Ганна Сидорівна— 
зоотехнік колгоспу ім. К. Маркса.

Олексієва Меланін Михайлівна 
—завідуюча Дівочепільським се
параторним пунктом.
' Смоляр Микола Олексійович 

—колгоспник колгоспу ім. Карла 
Маркса.

ДІВОЧЕПІЛЬСЬКИЙ
ВИБОРЧИЙ ПУНКТ № 18

При уповноваженому—Ярош 
Іван Іларіонович—лічильна ко
місія:

Клименко Олексій Онисимович 
—завідуючий Трудівською по
чатковою школою.

Півняк Ганна Олексіївна— 
колгоспниця колгоспу ім. Карла 
Маркса.

Власова Раїса Микитівна—* 
помічник бригадира рільничої 
бригади колгоспу ім. К. Маркса.

Руденко Марія Герасимівна— 
завідуюча. Трудівським мед
пунктом.

Волков Степан Іванович—ра
дист колгоспу ім. Карла Маркса.

НОВОПИЛИПІВСЬКИЙ
ВИБОРЧИЙ ПУНКТ № 19

При уповноваженому—Див- 
ляш Іван Маркевич—-лічильна 
■комісія:

Луценко Тетяна іМефоідіїївна— 
вчителька Новопилипівської се

мирічної школи.
Карапут Степан Пимонович— 

завідуючий фермою колгоспу 
ім. Хрущова.

Чернов Микола Сергійович— 
■ветфельдшер колгоспу ім. 18 
партконференції.

Клименко Настя Василівна— 
домашня господарка.

Бузько Надія Гаврилівна—
ланкова колгоспу ім. Хрущова.

Окуненко Ніна Миколаївна— 
ланкова колгоспу ім. 18 парт- 
конференції.

Васильченко Микита Федото
вич—коїлгосіпник колгоспу імені 
Хрущова.

ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ
ВИБОРЧИЙ ПУНКТ № 20

При уповноваженому—Огурен- 
ко Матвій Никифорович—-лічиль
на комісія:

Бордюг Ганна Петрівна—лан
кова колгоспу «ПІлях до кому
нізму».

Шарко Марія Олексіївна—' 
вчителька Звенигородської семи
річної школи.

Перехрест Павло Нестерович— 
колгоспник колгоспу «Шлях до 
комунізму».

Якименко Іван Іванович—за
відуючий Звенигородським мед
пунктом.

Іващенко Йосип Сергійович— 
учитель Звенигородської семиріч
ної школи.

ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ
ВИБОРЧИЙ ПУНКТ № 21

При уповнова женому—Дехтяр 
Федір Корнійович—(лічильна ко
місія:

Степаненко Іван Пимонович— 
бухгалтер ш-овкорадгоспу.

Найденко Валентина Іванівна 
—колгоспниця колгоспу ім. 19 
з’їзду КПРС.

Шаповал Надія Костянтинів
на—вчителька Андріївської се
мирічної школи.

Тендюк Іван Григорович—• 
колгоспник колгоспу ім. 19 
з’їзду КПРС.

Хоцька Марія Павлівна—лан
кова колгоспу ім. 19 з’їзду КПРС.

Колісний Юлія Андріївна— 
вчителька Степанівської почат
кової школи.

Борозна Іван Романович— 
колгоспник колгоспу ім. 19 з’їз
ду КПРС.

ЗВЕНИГОРОДСЬКИЙ
ВИБОРЧИЙ ПУНКТ № 22

При уповноваженому —і Федо- 
ренко Яків Гаврилович—лічиль
на комісія:

Хархота Григорій Дмитрович 
—учитель Мартоііванівсьюої се
редньої школи.

Федоренко Лариса Герасимів
на — колгоспниця колгоспу 
«Шлях до комунізму».

Федоренко Любов Захарівна— 
колгоспниця колгоспу «Шлях ДО 
комунізму».

Сокур Федір Іванович — кол
госпник колгоспу «Шлях до ко
мунізму».

Кисленко Ганна Яківна—вчи
телька Мартоіваніївської середньої 
школи.

Голова виконкому районної 
Ради депутатів трудящих

О. ЖУРАВЛЬОВ.
Секретар виконкому районної 

Ради депутатів трудящих
С. ГРИЦЕНКО.
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Проведення, партійних конференцій на 
високому рівні сприятиме дальшому поліп
шенню організаційно-партійної і партійно- 
політичної роботи, активізації партійних 
організацій в боротьбі за нові успіхи в 
комуністичному будівництві.

VII районна партійна конференція
Завтра розпочинає свою 

роботу VII районна партійна 
конференція. За рік, що ми
нув, районна партійна орга
нізація провела чималу робо
ту по виконанню історичних 
постанов вересневого, лютне
во-березневого Пленумів ЦК 
КПРС та послідуючих рішень 
Комуністичної партії і Радян
ського уряду, спрямованих 
на дальший розвиток всіх га
лузей сільського господар
ства.-

Особлива увага була при
ділена організаційному і гос
подарському зміцненню кол
госпів, радгоспів і МТС. З 
цією метою в первинні пар
тійні та комсомольські орга
нізації райком партії напра
вив 36 комуністів. З них 10 
чоловік нині працюють го
ловами колгоспів, 5—секре
тарями партійних організа
цій, 6—агрономами, 4—.зоо
техніками, решта—завідую
чими фермами, заступника
ми голів колгоспів і бригади
рами. Переважна більшість 
цих комуністів мають спеці
альну сільськогосподарську 
освіту і вміло ведуть госпо
дарство колгоспів 1 МТС по 
шляху дальшого розвитку.

Так, на голову колгоспу 
ім. Жданова було рекомен
довано т. Криворота. Він ак
тивно включився в роботу, 
правильно розставив сипи 
колгоспників. Як наслідок 
артіль своєчасно і якісно виг 
конує всі сільськогосподар
ські роботи, добилась поміт
них успіхів у розвитку гро
мадського тваринництва. За 
минулий господарський рік 
тут надоєно 1816 кілограмів 
молока на кожну фуражну 
корову. На 100 гектарів 
с 1 л ьс ькогосподарс ьних угідь 
одержано 150.5 центнера 
молока, 33,2 центнера м’яса, 
в тому числі. 5,1 центнера 
свинини. За 9 місяців дохо
ди від тваринництва досягни 
355.567 карбованців.

Набагато краще працю
ють колгоспники бандерів
ської артілі їм. Сталіна. В 
авангарді боротьби за даль
ше піднесення сільського 
господарства йдуть комуніс
ти. Всі вони працюють на 
відповідальних ділянках кол
госпного виробництва і ко
ристуються заслуженим ав
торитетом і довір’ям колгосп
ників. Не випадково', іцо хлі
бороби обрали до складу 
правління 6 комуністів'.

Утворення загальносоюзного Міністерства будівництва електростанцій СРСР
Беручи до уваги зрослий об

сяг будівництва гідравлічних, 
теплових районних електростан
цій і електросіток загальнодер

На основі широко розгор
нутого соціалістичного зма
гання партійна- організація 
добилась своєчасного викоі- 
нання всіх важливих робіт. 
В артілі нині немає колгосп
ників, які б не виробили 
встановленого мінімуму тру
доднів.

На кожні 100 гектарів 
землі тут є 9,5 корів з се
реднім надоєм молока 1553 
літри на рік кожна. Доход 
від тваринництва за 9 місяців 
досяг 932.130 карбован
ців.

Для забезпечення достат
ку кормів худобі на зиіму в 
артілі створено спеціальну 
кормодобувну бригаду, яку 
очолює комуніст т. Сродній. 
Кормодобувники не лише за
безпечили громадське пого
лів’я достатком кормів, але 
й організували їх переробку.

Партійні організації кол
госпів 1 МТС, борючись за 
здійснення історичних рі
шень партії і уряду, поліп
шили керівництво соціаліс
тичним змаганням, масово-по
літичною і виховною роботою 
серед колгоспників і механі
заторів. Як наслідок всі 
сільськогосподарські роботи 
в районі виконано в кращі 
■строки і високоякіснііше, ніж 
торік.

Чимало зроблено у справі 
впровадження у колгоспне 
виробництво передових мето
дів праці. Всі просапні, ово
чеві і силосні культури цьо
го року посіяні прогресивним 
квадратно-гніздовим спосо
бом, що дозволило механізу
вати обробіток і зменшити 
затрати трудоднів. Механіза
тори МТС успішно заверши
ли оранку зябу і підняли 
значну частину чорних па
рів. Таким чином, обидві 
МТС повністю виконали до
говірні зобов’язання з кол
госпами по обробітку полів.

Велику роль в організа
ції колгоспників і механіза
торів на виконання поставле
них завдань відіграли пар
тійні групи, створені при 
МТС. Вони подавали прак
тичну допомогу первинним 
парторганіваціям і правлін
ням колгоспів у налагодженні 
масово-політичної і органі
заторської роботи серед кол
госпників і механізаторів.

Всі ці заходи дозволили 
піднести культуру соціаліс
тичного землеробства, під
вищити продуктивність гро
мадського тваринництва. До

жавного значення, Президія Вер
ховної Ради СРСР за поданням 
Ради Міністрів СРСР утворила 
загальносоюзне Міністерство бу

сить сказати, що цього року 
державі здано на 500 тонн 
молока і на 7.111 центнерів 
м’яса більше, ніж торік.

Проте в роботі первинних 
партійних організацій, а та
кож 1 райкому КГІ України 
є ще чимало серйозних недо
ліків. Про них на весь голос 
говорили' комуністи на звіт
но-виборних зборах первин
них партійних організацій. 
Вони вказували на недос
татнє керівництво колгоспа
ми і МТС, слабкий зв’язок з 
масами і відсутність належ
ного контролю за виконан
ням прийнятих рішень. Все 
■це породжує формалізм в ро
боті, призводить до невико
нання багатьох рішень.

В ході звітно-виборних 
зборів 10 секретарів первин
них організацій було замінеі- 
но як таких, що не справи
лись з завданнями. Так, ко
муністи колгоспу ім. Енгель
са визнали незадовільною 
роботу колишнього секрета
ря парторганіізації т. Біло- 
вербенка. Він рідко скликав 
партійні збори, занедбав ма
сово-політичну роботу, що 
негативно позначилось па 
трудовій ДИСЦИПЛІНІ в кол
госпі.

З приходом до керівниц
тва партійних організацій но
вообраних секретарів вжи
ваються заходи до поліпшен
ня органіізаці йно-партійної 
і масово-політичної роботи. 
Райком партії виробив ряд 
заходів по виконанню поста
нов звітно-виборних^ зборів і 
критичних зауважень кому
ністів. Зусилля районної 
парторганізації спрямовують
ся на піднесення масово-полі
тичної роботи серед колгосп
ників і механізаторів, мобілі
зацію їх на успішне виконан
ня завдань—ремонт тракто
рів і сільськогосподарського 
інвентаря, своєчасну підго
товку до весни і зразкове 
проведення зимівлі худоби.

Сьома районна партійна 
конференція буде • сприяти 
розв’язанню цих завдань. Де
легати повинні з усією прин
циповістю викрити недолі
ки і на основі широко роз
горнутої критики 1 самокри
тики усувати хиби в нашій 
роботі, добиватись дальшого 
поліпшення організаційно- 
партійної, партійно-масової і 
господарської роботи, підви
щувати боєздатність район
ної партійної організації.

дівництва електростанцій СРСР.
Міністром будівництва електро

станцій СРСР призначений тон. 
Логінов Федір Георгійович.

Від Центрального Комітету 
Комуністичної партії Радянського Союзу 

і Ради Міністрів Союзу РСР
Центральний Комітет Комуністичної партії Радян

ського Союзу і Рада Міністрів Союзу РСР з глибоким 
сумом сповіщають, що 22 листопада 1954 року в Нью- 
Йорку раптово вмер видатний державний діяч—член 
Центрального Комітету Комуністичної партії Радянського 
Союзу, перший заступник Міністра закордонних справ 
СРСР, депутат Верховної Ради СРСР, академік 

товариш ВИШИНСЬКИЙ Андрій Януарійович
ЦЕНТРАЛЬНИМ КОМІТЕТ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ

РАДА 
МІНІСТРІВ СРСР

У Раді Міністрів СРСР і ЦН НПРС
Рада Міністрів СРСР 1 ЦК КПРС постановили:
1. Утворити Урядову комісію по організації похоро

ну А. Я. Вишинського в складі тт. Первухіна М. Г. (го
лова), Громико А. А., Горшеніна К. П., Горкіна О. Ф. 
і Яснова М. О.

2. Труну з тілом А. Я. Вишинського перевезти в 
Москву.

Президія ВЦРПС яро розгортання соціалістичного 
змагання за почином передових підприємств Москви

Президія ВЦРПС прийняла 
іюстаноіву про розгортання соціа
лістичного змагання за почином 
передових підприємств Москви за 
дострокове виконання плану п’я
тої п’ятирічки.

В постанові говориться, що 
патріотичний почин колективів 
передових московських підпри
ємств зустрів гарячий віцтук у 
широких масах трудящих. В со
ціалістичне змагання включаю
ться працівники всіх галузей 
промисловості, транспорту, тру
дівники сільського господарства.

Надаючи важливого значення 
цьому починові, президія 
ВЦРПС запропонувала профспіл
ковим організаціям обговорити 
його на загальних зборах робіт
ників і службовців, широко 
роз’яснити величезне значення 

Колектив Запорізького заводу феросплавів енергійно бо
реться за дострокове виконання річного плану. Перед у змаганні 
веде старший плавильник цеху № 2 комуніст Т. Є. Демченко, 
який щодня виконує змінну норму на 112—115 процентів.

На знімку: старший плавильник 'Г. Є. Демченко за роботою 
в цеху.

Фото О. Красовського. Прескліше РАТАУ.

цього патріотичного починан
ня для дальшого піднесення на
родного господарства і підвищен
ня добробуту народу. Профспіл
кові комітети разом з господар
ськими керівниками за участю 
робітників, майстрів та інженерів 
повинні виявити додаткові ре
зерви для значного піднесення 
продуктивності праці і неухиль
ного збільшення випуску про
дукції.

Головним завданням профорга
нізацій у розгортанні соціаліс
тичного змагання повинно ста
ти подання максимальної допомо
ги відстаючим дільницям, цехам, 
підприємствам і окремим робіт
никам, які не виконують норм 
виробітку, підтягування їх до 
рівня передовиків.

(РАТАУ).
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На міській комсомольській конференції
20—21 листопада проходила 

VI міська комсомольська конфе
ренція. Із звітною доповіддю про 
.роботу міської комсомольської 
організації виступив секретар 
МК ЛКСМУ т. Варава.

Доповідач відзначив, що за 
звітний період міськком комсо
молу і первинні комсомольські 
організації провели значну робо
ту по комуністичному вихован
ню молоді, спрямовували енергію 
юнаків і дівчат на виконання іс
торичних рішень Комуністичної 
партії і Радянського уряду по 
дальшому розвитку народного 
господарства СРСР, а також пос
танов XII з’їзду ВЛКСМ і XVI 
з’їзду ЛКСМУ. Як наслі
док за останній час помітно 
підвищилась боєздатність комсо
мольських організацій, посилив
ся їх вплив на виробничі спра
ви підприємств.

Комсомольські організації Бай- 
даківського вугільного розрізу, 
шахти № 2-3, заводу «Червоний 
ливарник», артілі' «Червона ви
шивальниця» та інші стали на
дійними помічниками партійних 
організацій. Понад 20 комсомоль
сько-молодіжних бригад показу
ють зразки самовідданої праці на 
виробництві. У переджовтневому 
соціалістичному змаганні пер
шість завоювала молодіжна 
бригади екскаватора «РС-3'50» 
(Байдаківський вуглерозріз), яку 
очолює комсомолець Федір Іван- 
ник. їй присуджено перехідний 
Червоний прапор міськкому ком
сомолу і тресту «Олексаздрія- 
вугілля».

Колективи підприємств та ус
танов міста і разом з ними ком
сомольські організації, викону
ючи рішення вересневого Плену
му ЦК КПРС, подали практичну 
допомогу колгоспам і радгоспам 
в електрифікації і механізації 
тваринницьких ферм, збиранні 
врожаю, в ремонті та обладнанні 
клубів і т. д.

В звітному періоді міськком 
комсомолу поліпшив керівниц
тво первинними комсомольськими 
організаціями.

Однак в роботі міської ком
сомольської організації мали міс
це і серйозні недоліки.

За дальше поліпшення державного апарату
Комуністична партія і Радян

ський уряд мобілізують всі сили 
на виконання гігантських зав
дань дальшого розвитку важкої 
промисловості, прискореного під
несення сільського господарства, 
збільшення виробництва товарів 
народного споживання. Найваж
ливішою умовою успішного пере
творення в життя наміченої про
грами неухильного піднесення 
народного господарства і матері
ального добробуту радянського 
народу з’являється поліпшення 
діяльності апарату державного 
управління, підвищення рівня 
керівництва господарським і 
культурним будівництвом.

Радянський державний апарат 
з’являється могутньою зброєю 
комуністичного суспільства. Без
перечні його заслуги в успіш
ному вирішенні тих політичних, 
господарських і культурних зав
дань, які висувала партія на

Делегати вказували, що бюіро 
МК ЛКСМУ і його секретарі 
тт. Варава і Мальований слабо 
здійснювали контроль за вико
нанням власних рішень і рішень 
вищестоящих комсомольських ор
ганів.

‘ Вказувалось на такий факт. В 
січні ц. р. на засіданні бюро МК 
ЛКСМУ обговорювалось питання 
про роїбоггу гуртків політосвіти в 
комсомольській організації Байда- 
ківського вуглерозрізу. Бюро 
визнало незадовільною роботу 
комітету комсомолу і його секре
таря т. Шаповаленка по політич
ному вихованню молоді, з цього 
приводу бюро прийняло постано
ву, але вона і до цього часу за
лишилася нездійсненою.

Невиконаними залишились і ряд 
інших рішень, що схвалювались 
на бюро і пленумах міськкому.

У своїх виступах делегати 
піддали гострій критиці оргвід
діл міськкому комсомолу і бюро 
за те, що вони мало приділяли 
уваги навчанню секретарів ком
сомольських організацій. Семіна
ри проводились рідко і на низько
му ідейному рівні.

—Жодного разу за звітний пе
ріод міськком ЛКСМУ не зібрав 
на семінар чи нараду секретарів 
цехових і класних комсомольських 
організацій, груиоргів, щоб про
інструктувати їх,—відзначила в 
своєму виступі секретар коміте
ту комсомолу Байдаківського вуг
лерозрізу т. Безуменко.— їх нав
чанням зовсім не займалися в 
міськкомі комсомолу.

Про це говорили також делега
ти Семенівської брикетної фабри
ки, середньої школи №14, гір
ничопромислової школи № 2 
тт. Іїириленко, Шевченко, Галон 
та інші.

Великим недоліком в роботі 
комсомольських організацій є та
кож слабо поставлена політвихов- 
на і культурно-освітня робота.

Лекції і доповіді для молоді чи
талися рідко, в ряді випадків 
мало підготовленими лекторами. 
За рік для комсомольців прочита
но 250 лекцій, з них лише 22 на 
антирелігійні теми. Через занед
баність науково-атеїстичної про

кожному етапі розвитку соціаліс
тичного суспільства.

Разом з цим не можна не ба
чити і того, що в організаційній 
структурі і господарській діяль
ності державного апарату є бага
то недоліків.

В роботі деяких ланок держав
ного апарату склалась шкідлива, 
бюрократична практика, яка ви
ражається в тому, що основна ува
га і сила радянських і господар
ських кадрів зосереджуються не 
на конкретній, живій справі ор
ганізації трудящих мас на бороть
бу за виконання рішень партії і 
уряду, а на вкладанні різних 
багаточисельних директив, резо
люцій, довідок, листів і звітів. 
Такий стан суперечить ленін
ським принципам організації ро
боти апарату, породжує плута
нину, тяганину і безвідповідаль
ність у вирішенні життєво важ
ливих питань, відриває радян
ських працівників і спеціалістів 

паганди частина молоді справляє 
релігійні обряди, відвідує церкву.

Такі члени лекторської групи 
як тт. Колпаченко, Лях, Чугуй, 
Вершиніна, Варганіхіна й інші 
прочитали за звітний період 
.всього .по 1—2 лекції. Рідко вис
тупали перед молоддю і секретарі 
МК ЛКСМУ тт. Варава і Мальова
ний. Зовсім не читалися лекції 
про шкоду куріння та алкоголіз
му.

Великі недоліки є в роботі 
гуртків комсомольської політос
віти. Як в минулому, так і в 
цьому році комітети комсомолу 
Байдаківської брикетної фабри
ки, Семенівського і Байдаківсько
го вуглерозрізів допустили адмі
ністрування, зараховували в гурт
ки комсомольців без їх згоди. Не 
дивно, що заняття тут відбуваю
ться при низькому відвідуванні і 
нерідко зриваються.

Делегати тт. Картів, Стадник 
та інші вказували на те, що мі
ськком ЛКСМУ мало приділяв ува
ги росту .комсомольських органі
зацій. За звітний період прийнято 
в комсомол 718 юнаків 'і дівчат, в 
переважній більшості учнів 
шкіл і студентів технікумів. 
Комсомольські організації підпри
ємств—шахти № 2-іЗ,рудоремонт- 
ното заводу, будівельного управ
ління Димитровського тресту та 
інші підготували в комсомол ли
ше по 3—5 чоловік, хоч тут пра
цює багато молодих виробнични
ків.

Інші товариші, які виступили 
по доповіді, критикували бюро 
міськкому комсомолу за те, що 
члени його не цікавилися побу
том молодих робітників, організа
цією культурного дозвілля моло
ді. Всього в дебатах виступило 
26 чоловік.

Конференція обрала новий 
склад міськкому комсомолу.

* * *

Організаційний пленум МК 
ЛКСМУ обрав першим секрета
рем міськкому комсомолу т. Ма
льованого 0. Ф., другим—Компа
нієць 0. М.

від організаторської діяльності на 
підприємствах промисловості і 
транспорту, в МТС і коигоспасх. 
Міністерства, головні управління 
і відомства часто погано займа
ються питаннями розвитку і 
вдосконалення виробництва, сла
бо керують справою впроваджен
ня в життя найновіших досяг
нень науки і техніки, узагаль
ненням і поширенням передово
го досвіду.

Причини такого становища 
криються перш за все в серйоз
них недоліках організаційної бу
дови апарату. Як показують фак
ти, в ряді міністерств і відомств 
справа управління розосереджена 
по багаточисельних відділах, сек
торах і різних підрозділах. 6 не
мало зайвих проміжних ланок 
між міністерствами- і підпри
ємствами, а також непотрібних, 
паралельно діючих організацій, 
особливо в галузі постачання. 
Баїгатоступінчатість в системі уп

Партііїне життя

Партгрупа слюсарного цеху
іВже майже рік слюсарний цех 

тримає перехідний Червоний 
прапор рудоремонтного заводу. У 
переджовтневому соціалістичному 
змаганні колектив цеху також 
домігся найкращих результатів.

Комуністи парттрупи виступа
ють ініціаторами змагання за ус
пішне' виконання виробничих 
планів, підвищення якості випус
каємо! продукції.

Більшість зборів партійної 
групи ми проводимо відкритими. 
Питання на них старанно готу
ємо, залучаємо до цього кілька 
чоловік. Це дає позитивні нас
лідки. В обговоренні того чи ін
шого’ питання беруть участь не 
лише комуністи, але й безпартійні 
робітники. На розгляд зборів ми 
виносили питання про підготов
ку робочого місця, про трудову 
дисципліну, підвищення якості 
випускаємо! продукції, посилен
ня політично-масової 'і виховної 
роботи серед трудящих і т. д. 
Комуністи і безпартійні подали 
чимало цінних пропозицій по 
підвищенню продуктивності пра
ці, виявляли невикористані внут
рішні резерви і можливості.

Так, робітники запропонували 
встановити в цеху свердлиль
ний верстат, вказали на необхід
ність прокладки водопроводу в 
цех, щоб мати можливість випро
бовувати парові машини. Здійс
нення цих заходів дозволило 
зберегти багато цінного робочого 
часу.

Слід визнати, що партгрупа ще 
не добилась виконання окремих 
пропозицій. Слюсарям і зараз до
водиться витрачати час на за
тонку інструментів в інших це
хах, хоч вже давно можна було 
встановити наждачне точило в 
нашому цеху.

Більшість комуністів партгру- 
пи бюіре активну участь в пар
тійній і громадській роботі. Всі 
вони мають постійні партійні до
ручення, -за виконанням яких 
встановлено контроль.

Непогано працює комуніст 
т. Лук’янов, який редагує стінну 
газету «Ремонтник». В ній вис
вітлюється життя цеху, глибоко 
аналізуються виробничі справи, 
популяризується досвід кращих, 

равління підприємствами викли
кав бюрократичну переписну і 
заважає своєчасному вирішенню 
господарських питань. В керів
ництві окремими галузями про
мисловості до цього часу має 
місце надмірна централізація.

Громіздка структура управлін
ня і роздуті штати управлінсько
го апарату також на підпри
ємствах. Це ускладнює керівниц
тво виробництвом, відриває знач
не число спеціалістів від вирі
шення основних завдань удоско
налення виробництва, послаблює 
виробничо-технічні, технологічні 
і конструкторські служби підпри
ємств. Великі штати управлін
ського персоналу на дрібних під
приємствах, де, як правило, ко
піюється структура заводоуправ
ління і роздуті штати крупних 
підприємств.

Велику шкоду справі завда
ють перекручення і надмірність 
в обліку і звітності. Непомірно 
розбухла статистична і бухгал
терська звітність. Багато да
них, одержуваних міністерства

викриваються недоліки в роботі.
Повсякденну агітаційно-масо

ву роботу серед робітників ведуть 
члени КП^С тт. Бржезинський, 
Фіртич та інші.

Треба визнати, що ми не зра
зу домоглися того, щоб всі кому
ністи сумлінно виконували дору
чення. Був у нас такий випадок. 
Комуніст т. Бондаренко раніше 
майже не брав участі в громад
ському житті. Члени партії 
тт. Лук’янов, Бржезинський та 
інші побесідували з ним, подали 
допомогу і добилися того, що за
раз т. Бондаренко непогано 
справляється з дорученнями голо
ви цехового комітету профспілки 
і агітатора.

Значну увагу приділяє парт
група підвищенню ділової квалі
фікації робітників. Молоді слюса
рі набувають технічні знання в 
гуртках техмінімуму.

В цеху працює висококваліфі
кований слюсар т. ІІотапов. У 
нього багатий виробничий досвід. 
Але працював він якось відо
кремлено від інших. Бувало, по
просить хто-небудь з молодих до
помогти розібратися з тим чи ін
шим завданням—не допоможе, а 
пошле до когось іншого. На це 
звернули увагу наші комуністи. 
В стінній газеті було вміщено 
критичну статтю з цього приво
ду. Критика допомогла. Зараз 
т. Потало® став одним з кращих 
наставників молодих робітників.

Не можна сказати, що в ро
боті партійної групи все гаразд. 
Ні. У нас є ще серйозні недоліки.

Ми ще мало займаємося пи
танням соціалістичного змаган
ня. Мають місце випадки просто
їв робітників через відсутність 
роботи, що позначається на вико
нанні взятих зобов’язань. Це пи
тання не раз ставилось перед 
партбюро, зборами парторганіза- 
ції, дирекцією заводу, але й до 
цього часу слюсарі не забезпече
ні повністю роботою.

Є у нас і інші недоліки, на 
усунення яких і спрямовує 
свою роботу партійна група.

А. ГАЛЬЧЕНКО, 
партгрупорг слюсарного цеху 
рудоремонтного заводу.

ми і відомствами, не потрібні для 
господарського керівництва і пла
нової роботи, з’являються зайви
ми і заважають правильній орга
нізації соціалістичного обліку.

Все це разом узяте призвело 
до 'значного розбухання штатів 
адміністративно - управлінського 
апарату, який вимагає великих 
витрат на його утримання, що 
з’являється обтяжливим для 
держави. Нині існуючий адмініс
тративно-управлінський апарат 
відаиває занадто велику кіль
кість працівників від безпосе
редньої участі в матеріальному 
виробництві. Між тим, темпи роз
витку радянської економіки, 
ріст громадського багатства в 
значній мірі залежать від пра
вильного розподілення трудових 
ресурсів між сферою матеріаль
ного виробництва і сферою управ
ління.

Великий Ленін вчив, що ра
дянський апарат повинен бути 
економічним і організованим в 
досконалості. Він повинен бути 
тісно зв’язаний з масами, не до-
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На міській комсомольській конференції
20—21 листопада проходила 

VI міська комсомольська конфе
ренція. ІЗ ЗВІТНОЮ ДО'ПОВІІДДІО про 
роботу міської комсомольської 
організації виступив секретар 
МК ЛКСМУ т. Варава.

Доповідач відзначив, що за 
звітний період міськком комсо
молу і первинні комсомольські 
організації провели значну робо
ту по комуністичному вихован
ню молоді, спрямовували енергію 
юнаків і дівчат на виконання іс
торичних рішень Комуністичної 
партії і Радянського уряду по 
дальшому розвитку народного 
господарства СРСР, а також пос
танов XII з’їзду ВЛКСМ і XVI 
з’їзду ЛКСМУ. Як наслі
док за останній час помітно 
підвищилась боєздатність комсо
мольських організацій, посилив
ся їх вплив на виробничі спра
ви підприємств.

Комсомольські організації Бай- 
даківського вугільного розрізу, 
шахти № 2-3, заїводу «Червоний 
ливарник», артілі’ «Червона ви
шивальниця» та інші стали на
дійними помічниками партійних 
організацій. ІІонад 20 комсомоль
сько-молодіжних бригад показу
ють зразки самовідданої праці на 
виробництві. У переджовтневому 
соціалістичному змаганні пер
шість завоювала молодіжна 
бригади екскаватора «Р/С-350» 
(Байдаківсьжий вуглерозріз), яку 
очолює комсомолець Федір Іван- 
ник. їй присуджено перехідний 
Червоний прапор міськкому ком
сомолу і тресту «Олександр;я- 
вугілля».

Колективи підприємств та ус
танов ‘Міста і разом з ними ком
сомольські організації, викону
ючи рішення вересневого Плену
му ЦК КПРС, поїдали практичну 
допомогу колгоспам і радгоспам 
в електрифікації і механізації 
тваринницьких ферм, збиранні 
врожаю, в ремонті та обладнанні 
клубів і т. д.

В звітному періоді міськком 
комсомолу поліпшив керівниц
тво первинними комсомольськими 
організаціями.

Однак в роботі міської ком
сомольської організації мали міс
це і серйозні недоліки.

За дальше поліпшення державного апарату
Комуністична партія і Радян

ський уряд мобілізують всі сили 
на виконання гігантських зав
дань дальшого розвитку важкої 
промисловості, Прискореного під
несення сільського господарства, 
збільшення виробництва товарів 
народного споживання. Найваж
ливішою умовою успішного пере
творення в життя наміченої про
грами неухильного піднесення 
народного господарства і матері
ального добробуту радянського 
народу з’являється поліпшення 
діяльності апарату державного 
управління, підвищення рівня 
керівництва господарським і 
кул ьтурним б у дівництвом.

Радянський державний апарат 
з’являється могутньою зброєю 
комуністичного суспільства. Без
перечні його заслуги в успіш
ному вирішенні тих політичних, 
господарських і культурних зав
дань, які висувала партія на

Делегати вказували, що бюро 
МК ЛКСМУ і його секретарі 
тт. Вараіва і Мальований слабо 
здійснювали контроль за вико
нанням власних рішень і рішень 
вищестоящих комсомольських ор
ганів.

• Вказувалось на такий факт. В 
січні ц. р. на засіданні бюро МК 
ЛКСМУ обговорювалось питання 
про роботу гуртків політосвіти в 
комсомольській організації Байда- 
ківського вуглерозрізу. Бюро 
визнало незадовільною роботу 
комітету комсомолу і його секре
таря т. Шаповаленка по політич
ному вихованню молоді, з цього 
приводу бюро прийняло постано
ву, але вона і до цього часу за
лишилася нездійсненою.

Невиконаними /залишились і ряд 
інших рішень, що схвалювались 
на бюро і пленумах міськкому.

У своїх виступах делегати 
піддали гострій критиці оргвід
діл міськкому комсомолу і бюро 
за те, що вони мало приділяли 
уваги навчанню секретарів ком
сомольських організацій. Семіна
ри проводились рідко і на низько
му ідейному рійні.

—Жодного разу за звітний пе
ріод міськком ЛКСМУ не зібрав 
на семінар чи нараду секретарів 
цехових і класних комсомольських 
організацій, групоргів, щоб про
інструктувати їх,—/відзначила в 
своєму виступі секретар коміте
ту комсомолу Байдаківського вуг
лерозрізу т. Безум енко.— їх нав
чанням зовсім не займалися в 
міськкомі комсомолу.

Про це говорили також делега
ти Семенівської брикетної фабри
ки, середньої школи Яг 14, гір
ничопромислової школи № 2 
тт. Кириленко, Шевченко, Галон 
та інші.

Великим недоліком в роботі 
комсомольських організацій є та
кож слабо поставлена політвихов- 
на і культурно-освітня робота.

Лекції і доповіді для молоді чи
талися рідко, в ряді випадків 
мало підготовленими лекторами. 
За рік для комсомольців прочита
но 250 лекцій, з них лише 22 на 
антирелігійні теми. Через занед
баність науково-атеїстичної про

кожному етапі розвитку соціаліс
тичного суспільства.

Разом з цим не можна не ба
чити і того, що в організаційній 
структурі і господарській діяль
ності державного апарату є бага
то недоліків,

В роботі деяких ланок держав
ного апарату склалась шкідлива, 
бюрократична практика, яка ви
ражається в тому, що основна ува
га і сила радянських і господар
ських кадрів зосереджуються не 
на конкретній, живій справі ор
ганізації трудящих мас на бороть
бу за виконання рішень партії і 
уряду, а на складанні рівних 
багаточисельних директив, рево
люцій, довідок, листів і звітів. 
Такий стан суперечить ленін
ським принципам організації ро
боти апарату, породжує плута
нину, тяганину і безвідповідаль
ність у вирішенні життєво важ
ливих питань, відриває радян
ських працівників і спеціалістів 

паганди частина молоді справляє 
релігійні обряди, відвідує церкву.

Такі члени лекторської групи 
як тт. Колпаченко, Лях, Чугуй, 
Вершиніна, Варіганікіна й інші 
прочитали за звітний період 
всього по 1—2 лекції. Рідко вис
тупали перед молоддю і секретарі 
МК ЛКСМУ тт. Варава і Мальова
ний. Зовсім не читалися лекції 
про шкоду куріння та алкоголіз
му.

Великі недоліки є в роботі 
гуртків комсомольської політос
віти. Як в минулому, так і в 
цьому році комітети комсомолу 
Байдаківської брикетної фабри
ки, Семенівського і Байдаківсько
го вуглерозрізів допустили адмі
ністрування, зараховували в гурт
ки КОМСОМОЛЬЦІВ без їх згоди. Не 
дивно, що заняття тут відбуваю
ться при низькому відвідуванні і 
■нерідко зриваються.

Делегати тт. Вартій, Ствдник 
та інші вказувати на те, що мі
ськком ЛКСМУ мало приділяв ува
ги росту комсомольських органі
зацій. За звітний період прийнято 
в комсомол 718 юнаків і дівчат, в 
переважній більшості учнів 
шкіл і студентів технікумів. 
Комсомольські організації підпри
ємств—шахти Хі 2-іЗ,рудоремонт- 
ного заводу, будівельного управ
ління Димитровськото тресту та 
інші підготували в комсомол ли
ше по 3—5 чоловік, хоч тут пра
цює багато молодих виробнични
ків.

Інші товариші, які виступили 
по доповіді, критикували бюро 
міськкому комсомолу за те, іцо 
члени його не цікавилися побу
том молодих робітників, організа
цією культурного дозвілля моло
ді. Всього в дебатах виступило 
26 чоловік.

Конференція 
склад міськкому

* я

Організаційний пленум МК 
ЛКСМУ обрав першим секрета
рем міськкому комсомолу т. Ма
льованого 0. Ф., другим—Компа
нієць 0. М.

обрала новий 
комсомолу.

*

від організаторської діяльності на 
підприємствах промисловості і 
транспорту, в МТС і колгоспах. 
Міністерства, головні управління 
і відомства часто погано займа
ються питаннями розвитку і 
вдосконалення виробництва, сла
бо керують справою впроваджен
ня в життя найновіших досяг
нень науки і техніки, узагаль
ненням і поширенням передово
го досвіду.

Причини такого становища 
криються перш за все в серйоз
них недоліках організаційної бу
дови апарату. Як показують фак
ти, в ряді міністерств і відомств 
справа управління розосереджена 
по багаточисельних відділах, сек
торах і різних підрозділах. Є не
мало зайвих проміжних ланок 
між міністерствами- і підпри
ємствами, а також непотрібних, 
паралельно діючих організацій, 
особливо в галузі постачання. 
Баїгатоступінчатість в системі уп

Партійне життя

Партгрупа слюсарного цеху
Вже майже рік слюсарний цех 

тримає перехідний Червоний 
прапор рудоремонтного заводу. У 
переджовтневому соціалістичному 
змаганні колектив цеху також 
домігся найкращих результатів.

Комуністи парттрупи виступа
ють ініціаторами змагання за ус
пішне виконання виробничих 
планів, підвищення якості випус
каємо! продукції.

Більшість зборів партійної 
групи ми приводимо 'Відкритими. 
Питання на них старанно готу
ємо, залучаємо до цього кілька 
чоловік. Це дає позитивні нас
лідки. В обговоренні того чи ін
шого’ питання беруть участь не 
лише комуністи, але й безпартійні 
робітники. На розгляд зборів ми 
виносили питання про підготов
ку робочого місця, про трудову 
дисципліну, підвищення якості 
■випускаємо! продукції, посилен
ня політично-масової і виховної 
роботи серед трудящих і т. д. 
Комуністи і безпартійні подали 
чимало цінних пропозицій по 
підвищенню продуктивності пра
ці, виявляли невикористані внут
рішні резерви і можливості.

Так, робітники запропонували 
встановити в цеху свердлиль
ний верстат, вказали на необхід
ність прокладки водопроводу в 
цех, щоб мати можливість випро
бовувати парові машини. Здійс
нення цих заходів дозволило 
зберегти багато цінного робочого 
часу.

Слід визнати, що партгрупа ще 
не добилась виконання окремих 
пропозицій. Слюсарям і зараз до
водиться витрачати час на за
тонку інструментів в інших це
хах, хоч вже давно можна було 
встановити наждачне точило в 
нашому цеху.

Більшість комуністів парттру
пи бере активну участь в пар
тійній і громадській роботі. Всі 
вони мають постійні партійні до
ручення, за виконанням яких 
встановлено контроль.

Непогано працює комуніст 
т. Іук’янов, який редагує стінну 
газету «Ремонтник». В ній вис
вітлюється життя цеху, глибоко 
аналізуються виробничі справи, 
популяризується досвід кращих, 

равління підприємствами викли
кає бюрократичну переписну і 
заважає своєчасному вирішенню 
господарських питань. В керів
ництві окремими галузями про
мисловості до цього часу має 
місце надмірна централізація.

■Громіздка структура управлін
ня і роздуті штати управлінсько
го апарату також на підпри
ємствах. Це ускладнює керівниц
тво виробництвом, відриває знач
не число спеціалістів від вирі
шення основних завдань удоско
налення виробництва, послаблює 
виробничо-технічні, технологічні 
і конструкторські служби підпри
ємств. Великі штати управлін
ського персоналу на дрібних під
приємствах, де, як правило, ко
піюється структура заводоуправ
ління і роздуті штати крупних 
підприємств.

Велику шкоду справі завда
ють перекручення і надмірність 
в обліку і звітності. Непомірно 
розбухла статистична і бухгал
терська звітність. Багато да
них, одержуваних міністерства

викриваються недоліки в роботі.
Повсякденну агітаційно-масо

ву роботу серед робітників ведуть 
члени КПуС тт. Бржезинський, 
Фіртич та інші.

Треба визнати, що ми не зра
зу домоглися того, щоб всі кому
ністи сумлінно виконували дору
чення. Був у нас такий випадок. 
Комуніст т. Бондаренко раніше 
майже не брав участі в громад
ському житті. Члени партії 
тт. Лук’янов, Бржезинський та 
інші побесідували з ним, подали 
допомогу і добилися того, що за
раз т. Бондаренко непогано 
справляється з дорученнями голо
ви цехового комітету профспілки 
і агітатора.

Значну увагу приділяє парт
група підвищенню ділової квалі
фікації робітників. Молоді слюса
рі набувають технічні знання в 
гуртках техмінімуму.

В цеху працює висококваліфі
кований слюсар т. Потапов. У 
нього багатий виробничий досвід. 
Але працював він якось відо
кремлено від інших. Бувало, по
просить хто-небуїдь з молодих до
помогти розібратися з тим чи ін
шим завданням—не допоможе, а 
пошле до когось іншого. На це 
звернули увагу наші комуністи. 
В стінній газеті було вміщено 
критичну статтю з цього приво
ду. Критика допомогла. Зараз 
т. Потапов став одним з кращих 
■наставників молодих робітників.

йе можна сказати, що в ро
боті партійної групи все гаразд. 
Ні. У нас є ще серйозні недоліки.

Ми ще мало займаємося пи
танням соціалістичного змаган
ня. Мають місце випадки просто
їв робітників через відсутність 
роботи, що позначається на вико
нанні взятих зобов’язань. Це пи
тання не раз ставилось перед 
партбюро, зборами па/рторганіза- 
ції, дирекцією заводу, але й до 
цього часу слюсарі не забезпече
ні повністю роботою.

Є у нас і інші недоліки, на 
усунення яких і спрямовує 
свою роботу партійна група.

А. ГАЛЬМ ЕНКО,
партгрупорг слюсарного цеху 
рудоремонтного заводу.

ми і відомствами, не потрібні для 
господарського керівництва і пла
нової роботи, з’являються зайви
ми і заважають правильній орга
нізації соціалістичного обліку.

Бсе це разом узяте призвело 
до значного розбухання штатів 
адміністративно - управлінського 
апарату, який /вимагає великих 
витрат на його утримання, що 
з’являється обтяжливим для 
держави. Нині існуючий адмініс
тративно-управлінський апарат 
відриває занадто велику кіль
кість працівників від безпосе
редньої участі і! матеріальному 
виробництві. Між тим, темпи роз
витку радянської економіки, 
ріст громадського багатства в 
значній мірі залежать від пра
вильного розподілення трудових 
ресурсів між сферою матеріаль
ного виробництва і сферою управ
ління.

Великий Ленін вчив, що ра
дянський апарат повинен бути 
економічним і організованим в 
досконалості. Він повинен бути 
тісно зв’язаний з масами, не до-
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Аджарська АРСР. В Цихис-Дзирському радгоспі капітально 
відремонтований лимонарій, в якому вирощується понад 300 ли
монних дерев. В цьому приміщенні рослини можуть плодоно
сити круглий рік.

На знімку: лимонарій Цихис-Дзирського радгоспу.

Фото В. Бабаяна. Прескліше ТАРС.

Створити умови учням молодших класів
Щодня школярем першого та 

другого класів Баїндурівсьіюої се
мирічної ШКОЛИ ДОВОДИТЬСЯ ходи
ти в другу зміїну на відстань 2 і 
більше кілометрів, а повертатися 
з школи о 7 годині вечора, коли 
вже стемніє. На шляху додому 
через річку Інгулець треба їм 
переходити кладку, яка зроблена 
з однієї вузької дошки. Тут мож
на чути увечері просьби дітей, 
щоб хтось з дорослих перевів чи 
переніс їх через кладку.

СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУПІВ

„За змістовну роботу культосвітніх установ"
Під таким заголовком в газе

ті «Сталінський прапор» від 1 
жовтня ц. р. була надрукована 
стаття, в якій вказувалось на 
серйозні недоліки в роботі місь
кого Будинку культури.

Як повідомив редакцію дирек
тор Будинку т. Вінецький, кри

„Працівник прилавку"
Під таким заголовкам в газеті 

«Сталінський прапор» від 5 ве
ресня ц. р. була надрукована пе
редова стаття, в якій піддавалась 
критиці завідуюча магазином 
А» 6 Гармані за те, що вона з 
покупцями поводилась грубо, 
кращі товари приховувала і про

За дальше
(Закінчення.

Початок див. на 2-й стор.).

Проівадж'у'ваиі вині заходи по пе
ребудові організаційної структу
ри міністерств і водометів, впоряд
куванню обліку, звітності і пла
нування, скороченню адміністра
тивно - управ л іінс ькот о персонал у 
—їлише перший крон у справі 
забезпечення корінного поліп
шення роботи державного апара
ту. Важливіше завдання всіх 
партійних, радянських, господар
ських і профспілкових організа
цій полягає в тому, щоб добитися 
дальшого всемірного здешевлення, 
поліпшення і вдосконалення ді
яльності державного апарату.

Необхідно ліквідувати будь- 
які надмірності у витрачанійі 
коштів на утримання управлін-

В таких умовах доводиться 
учпям молодших класів ходити у 
другу зміну до школи. Це, безу
мовно, позначається на їх нав
чанні.

Керівникам школи слід подбати’ 
про створення нормальних умов 
для навчання молодших класів. 
А виконкому сільської Ради збу
дувати місток через річку Інгу
лець.

Г. ДАВНІЧЕНКО,
колгоспник.

тика визнана правильною. Намі
чено конкретні заходи іш забез
печенню регулярного читання 
лекцій на 'політичні і науково- 
атеїстичні теми та організації 
вечорів молоді і запитань та від
повідей. В Будинку відкрито 
читальний зал.

давала їх своїм знайомим.
Як повідомив заступник на

чальника відділу робітничого 
постачання т. Андгуладзе, наве
дені факти підтвердились. Гар
маш з роботи завідуючої магази
ном увільнена.

поліпшення державного апарату
ського апарату. Треба зробити 
апарат управління економічним, 
забезпечити високу організова
ність, дисципліну і оперативність 
в роботі радянських і господар
ських органів. Мова йде про те, 
щоб підвищити відповідаїльніїеть 
копаного працівника за доручену 
йому справу, вести непримирен
ну боротьбу з проявами канце
лярсько - бюрократичного стилю 
роботи, постійно розширяти і 
зміцнювати зв’язки всіх ланок 
апарату з масами.

•Від керівників міністерств і 
відомств вимагається, щоб вони 
•неослабно вели роботу по поліп
шенню структури міністерств, 
відомств і підлеглих їм підпри
ємств і організацій, по удоско
наленню справи обліку і звіт

Новини техніки
ПЛАВУЧИЙ СИЛОСОЗБИРАЛЬНИЙ 

КОМБАЙН
КИЇВ. Київський механічний 

завод виготовив плавучий силосо
збиральний комбайн, призначений 
для скошування очерету у водой
мах, озерах, ріках, стаївах і по
дрібнення ііого для приготування 
силосу на корм худобі. Машина 
являє собою самохідне судно, на 
якому встановлений агрегат, що 
складається з різального апарата, 
приймального транспортера, под
рібнювана і викидного транспорте
ра для подачі силосної маси на 
плавучі транспортні засоби. Про
дуктивність комбайна—півгектара 
за годину.

ЕЛЕКТРОЛЕБІДКА «Л-21»
ХАРКІВ. Харківський механіч

ний завод виготовив електроле
бідку «Л-21», призначену для ме
ханізації робіт на лісоскладах, лі
созаводах та інших підприємствах 
лісової промисловості. Нова ма
шина провадить трильовкіу, сорту
вання лісу, складає деревину в 
штабелі і вантажить у вагони. її 
продуктивність у два рази вища, 
ніж продуктивність вироблюваної 
нині лебідки «Л-20».

НОВА КОРЧУВАЛЬНА МАШИНА
МИКОЛАЇВ. На Миколаїв

ському заводі «Дормашина» успіш
но пройшла випробування нова 
корчувальна машина «М-6». Кор- 
чуватель змонтований на тракторі 
«ДТ-54» і може на суходолах кор
чувати пні діаметром в 15—20 
сантиметрів і на глибину в 35 
сантиметрів, очищати грунт від 
коренів дерев. Протягом години 
він викорчовує не менш як 45 
пнів. Корчуватель устаткований 
пристроєм для збирання у вали 
зрізаних дерев і викорчуваних 
пнів.

Нова машина буде використана 
для освоєння цілинних і перелого
вих земель.

ТРЮМНИЙ НАВАНТАЖУВАЧ
ЖДАНОВ. На навантаженні 

морських суден майже половину 
часу займають операції по укла
данню вантажів у трюмах. Пере
кидання вугілля та інших сипу
чих матеріалів від просвіту люка в 
далекі кінці трюма вимагало ба
гато робочої сили.

'В Ждановському порту проведе
но випробування трюмного на
вантажувача, який механізує цю 
важку роботу. Машина виготовле
на на Ждановському заводі пор
тового устаткування. Новий на
вантажувач перекидає всередині 
трюма на віддаль 8—10 метрів 
до 350 тонн вугілля за годину.

(РАТАУ).

ності. Треба добиватись того, 
щоб всі частини державного апа
рату були справжніми оргаиіна- 
торами боротьби за високі по
казники роботи підприємств, за 
технічний прогрес всіх галузей 
народного господарства.

Радянський державний апарат 
'відіграє величезну роль в справі 
керівництва господарським і 
культурним будівництвом. Даль
ше поліпшення і вдосконалення 
його роботи—найважливіша умо
ва успішного здійснення вироб
леної КомуйістичіН'ОЮ партією і 
Радянським урядом політики, 
спрямованої на процвітання на
шої Батьківщини, на посилення 
її могутності, на побудову кому
нізму в нашій країні.

(«Правда» від 20 листопада).

МІЖНАРОДНІЇ огляд
За мир і колективну 

безпеку в Європі
13 листопада Радянський уряд 

надіслав європейським країнам, 
з якими СРСР має дипломатичні 
відносини, а також Сполученим 
Штатам Америки і Китайській 
Народній Республіці, однакові но
ти в питанні про створення сис
теми колективної безпеки в Євро
пі.

В ноті вказується на серйозну 
небезпеку, якою чреваті угоди 
про відновлення воєнної машини 
гітлерівського типу в Західній Ні
меччині, підписані в Парижі 
дев’ятьма західними країнами 
(СІНА, Англією, Францією, За
хідною Німеччиною, Італією, Гол
ландією, Бельгією, Люксембур
гом і Канадою). Ці угоди перед
бачають створення західнонімець
ких збройних сил і втягнений 
Західної Німеччини у воєнне 
угруповання західних держав* 
протипоставлене іншим держа
вам. В разі здійснення паризьких 
угод західнонімецька армія чи
сельністю в 500—520 тисяч чоло
вік матиме великі танкові і авіа
ційні з’єднання, а керувати нею 
будуть ті самі генерали, які очог 
лювали гітлерівську армію в ро
ки другої світової війни.

Здійснення угод західних дер
жав про відродження мілітариз
му в Західній Німеччині і втяг
нений її у воєнні угруповання, 
вказується в Радянській ноті, не
минуче викличе загострення вза
ємовідносин між європейськими 
державами, посилення гонки оз
броєнь і значне збільшення тяга
ря воєнних витрат. Щоб запобіг
ти цьому, 'Радянський уряд запро
понував скликати 29 листопада в 
Москві або Парижі Загальноєвро
пейську нараду з участю США і 
спостерігача від Китайської На
родної Республіки в питанні про 
створення колективної безпеки в 
Європі. Разом з тим нота Радян
ського уряду вказує на те, що 
здійснення планів відродження 
німецького мілітаризму в Захід
ній Німеччині створить таке ста
новище, при якому цілком при
родним буде, що колись миро
любні європейські народи змуше
ні будуть вжити нових заходів 
до гарантування своєї безпеки.

Нота Радянського уряду і його 
пропозиції припали не до смаку 
прихильникам озброєння Західної 
Німеччини. Ряд офіціальних осіб 
і буржуазна преса в США зустрі
ли радянську ноту відкрито во
роже. За повідомленнями амери
канських газет, представники 
державного департаменту вважа
ють, що вести переговори з Ра
дянським Союзом необхідно піс
ля того, як будуть затверджені 
угоди про озброєння Західної 
Німеччини і включення її у во
єнні блоки. Багато англійських і 
французьких буржуазних газет, 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНА КОНТОРА 
ДИМИТРОВСЬКОГО ТРЕСТУ

має для продажу організаціям, колгоспам
І населенню такі столярні вироби та деталі будинків:

блоки віконні, брус обналичний, ворота штахетної огорожі, 
дверні полотна, дошки підвіконні, коробки віконні, коробки двер
ні, хвіртки штахетної огорожі, створки ВІКОННІ.

За довідками звертатись: селище Димитрово, вул. Димит- 
рова, № 17, житлово-комунальна контора.

Нарсуд 2-ї дільниці м. Олександрії визнав безвісті відсутнього 
громадянина Ізрайліта Бориса Лейбовича—померлим.

Громадянин Бондар Валентин ’ Григорович, що проживає в 
м. Олександрії, порушує справу про розторгнення шлюбу з громадян
кою Бондар Оленою Федосіївною, яка проживає в селищі Димитрово.

Справа розглядатиметься в народному суді другої дільниці 
м. Олександрії.

Громадянин Турбаївський Леонід Федорович порушує справу 
про розторгнення шлюбу з громадянкою Турбаївською Ганною Пет
рівною, які проживають в м. Олександрії.

Справа буде розглядатись в народному суді першої дільниці 
м. Олександрії.

обговорюючи радянську ноту, та
кож намагаються довести, що з 
Радянським Союзом буде краще 
вести переговори після ратифіка
ції (затвердження) паризьких 
угод. Деякі органи американської 
і західноєвропейської преси твер
дять навіть, що Радянський 
і миролюбні держави нібито при
миряться» з відродженням німе
цького мілітаризму.

Проте серед представників бур
жуазної громадськості на заході 
є немало й таких, які тверезо оці
нюють становище, яке створило
ся. Французька газета «Комба» 
вважає, що нота Радянського 
уряду є «попередженням» захід
ним державам; на думку гаТАти 
Радянський Союз може скликати 
нараду з участю лише тих кра
їн, які приймуть його пропози
цію. Оглядач французького ін
формаційного агентства Франс 
пресе також вважає, що 29 лис
топада відбудеться нарада, на 
якій будуть вжиті заходи, що га
рантуватимуть зміцнення миру і 
безпеки європейських країн.

З великим задоволенням і ра
дістю зустріли нолу і пропозиції 
Радянського Союзу країни народ
ної демократії. .Уряди Польщі, 
Чехословаччини, Румунії, Болга
рії і Угорщини відповіли на ра
дянську ноту .від 13 листопада 
згодою взяти участь в Загально
європейській нараді в питанні 
про створення системи колектив
ної безпеки в Європі.

Виступаючи 16 листопада по 
радіо з викладом точки зору Че
хословацької Республіки на про
позицію Радянського Союзу, пре
м’єр-міністр Чехословаччини Ві- 
льям Широкий вказав, що ство
рення системи колективної безпе
ки в Європі дозволило б усуну
ти загрозу війни і створило б не
переборну перешкоду на шляху 
ремілітаризації .Західної Німеччи
ни. «Уряд Чехословацької Рес
публіки*—заявив В. Широкий,— 
з усією серйозністю заявляє, що 
в разі, коли справа дійде до 
здійснення угоди про ремілітари
зацію Західної Німеччини, то він 
за погодженням з усіїма союзника
ми і друзями і разом з ними вжи
ве всіх необхідних заходів до га
рантування і посилення своєї без
пеки».

Висловлювання прем’єр -міміст - 
ра В. Широкого і заяви урядів 
Польщі, Румунії, Болгарії і Угор
щини відповідають інтересам 
усіх миролюбних людей. Перед 
лицем небезпеки відродження ні
мецького мілітаризму миролюбні 
народи Європи мобілізують сили 
для гарантування миру і безпеки 
в Європі.

Г. ПОДКОПАЄВ.

Редактор В. МАЛЕНКО.
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БК—08320 Олександрійська міська друкарня Кіровоградського обласного управління культури, м. Олександрія, вул. Шевченка, 71. Зам. № 2379 Т. 5000.



РІК видання ХХУІ-Й
Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

СТАЛІ ЦСЬКИЙ
ПРАПОР
Важлива державна справа 

чання на трирічних курсах 
свідчить про значні недоліки 
в організаційній і методичній 
роботі. Чимало керівників 
колгоспів не надають належ
ного значення підготовці кол
госпних кадрів, не створю
ють умов для навчання кол
госпників.

Голови колгоспів їм. Моло
това т. Мазур. їм. Енгельса 
т. Шейко, «Заповіт Леніна» 
т Ковбасєнко та ще де
які досі не обладнали при
міщень для навчання, не 
забезпечили слухачів потріб
кою літературою. Керівники 
МТС не вживають дійових 
заходів по усуненню наявних 
недоліків. . .„йдеться з

В Р^ДІШі'їХ керівників кол
госпів 1 спеціалістів сільсько
го господарства, які вважа
ють, .що навчання можна 
проводити, коли закінчаться 
всі сільськогосподарські ро
боти. Такі настрої характер
ні, зокрема, головам колгос
пів їм. Жданова т. Криворо
ту, ім. Ворошилова т. Жеже- 
рі, їм. Хрущова т. Таранен- 
ку та іншим.

Навчання на трирічних 
курсах майстрів сільського 
господарства є не тимчасова 
кампанія. Це щоденна, кро- 
пітка робота по вихованню 
людей в комуністичному дусі, 
розширенню 
збагаченню 
зоотехнічної

Обов’язок
гостів 1 спеціалістів сільсько
го господарства створити всі 
умови для планомірної робо
ти ВСІХ ‘Гуртків, добитись то
го, щоб викладання програ
мового матеріалу велось не 
догматично, а глибоко пов’я
зувалось з практикою, щоб 
основне місце в навчанні на
давалось пропаганді передо
вого досвіду учасників сіль
ськогосподарської виставки. 
Все вивчене на курсах необ
хідно сміливо впроваджувати 
у життя і на основі цього до
биватись дальших успіхів у 
розвитку всіх галузей кол
госпного виробництва.

Навчання колгоспників— 
справа великої державної ва
ги. Ось чому партійні органі
зації повинні взяти під нео
слабний контроль цю ділянку 
роботи, на ходу виправити не
доліки і забезпечитиі прове
дення кожного заняття на ви
сокому рівні.

Однією з найважливіших 
умов дальшого розвитку всіх 
галузей сільського господар
ства є впровадження у кол- 

х госпне виробництво досягнень 
“ науки й передового досвіду. 

Це невід’ємна частина тієї 
великої роботи, яку повсяк
денно проводять партійні, ра
дянські й Сільськогосподар
ські органи.

З метою пропаганди 
впровадження у виробництво 

Жшдянської агрозоотехнічної 
науки і досвіду передовиків, 
озброєння масовик колгосп
них кадрів основами агробі- 
ологічної науки ще в 1950 
році створені трирічні агро
зоотехнічні курси.

За минулий час на цих 
курсах в колгоспах нашо”'' КУРИЛА о шрі поз-

^^«айонУ ПІДГОЇ/"' ?
ТгйіііУ розвитку всіх га

лузей колгоспного виробниц
тва.

Неухильне піднесення гро
мадського тваринництва і під
вищення його продуктивності 
в артілі їм. 18 з’їзду ВКП(б), 
насамперед, пояснюється тим, 
що тут всі працівники ферм 
наполегливо підвищують сівої 
знання на трирічних курсах. 
Багатьом з них присвоєно 
звання майстрів сільського 
господарства. Набуті знання 
дозволяють вести 
ство на науковій 
впроваджувати на 
прогресивні метода 
І за рахунок -цього 
в рік домагатись все
наслідків у роботі, все вищих 
доходів від цієї галузі госпо
дарства.

Організовано тут розпоча
лись заняття на трирічних 
курсах і цієї осені. Керівники 
агрономічного гуртка агроном 
т. Меткий і зоотехнічного— 
зоотехнік т. Губа навчають 
колгоспників майстерності ви
рощування високих врожаїв і 
підвищення продуктивності 
громадського поголів’я худо
би. Вони широко популяризу
ють досвід роботи кращих до
ярок, свинарок, ланкових, а 
також досвід учасників сіль
ськогосподарської виставки, 
пов’язують теоретичні поло
ження з практичними ділами.

Сумлінно веде заняття на 
агротехнічних курсах в арті
лі «Шлях до комунізму» аг
роном Олександрійської МТС 
т. Невмивана та інші.

Проте перший місяць нав-
---------------------♦

Пленум міськкому НП Унраїни

господар- 
ОСНОВІ, 

фермах 
праці 

з року 
кращих

їх світогляду, 
основами агро- 
науки.
керівників КОЛІ-

№ 143 (4038)

Неділя

28
листопада 

1954 р.

Ціна 15 коп.

Успішне здійснення завдань по крутому 
піднесенню сільського господарства вима
гає дальшого посилення організаторської 
й масово-політичної роботи партійних і 
комсомольських організацій в кожному 
колгоспі, радгоспі, МТС._________

Наша Батьківщина

Москва. Біля будинку Москов
ської державної консерваторії 
імені П. І. Чайковського збудова
ний пам'ятник композитору Пет
ру Іллічу Чайковському.

На знімку: пам'ятник П. 1. Чай
ковському.

Фото Н. Кулешова. 
Прескліше ТАРС.

ВІДКРИТТЯ ПАМ’ЯТНИКА 
В. І. ЛЕНІНУ В КАЗАНІ

На ознаменування 150-річного 
ювілею Казанського університету 
імені В. І. Ульянова (Леніна) на 
площі проти головного входу в 
університет споруджений пам’ят
ник студентові Володимиру Улья- 
нову (Леніну), який вчився і по
чав тут революційну діяльність.

21 листопада в присутності де
сятків тисяч трудящих відбулося 
урочисте відкриття 'пам’ятника. 
На мармуровому постаменті — 
бронзова скульптура сімнадцяти
річного студента Володі Ульянова 
з гордою, непокритою головою 
поглядом, спрямованим вперед.

і

Похорони
А. Я. Вишинського

СТАВ ДО ЛАДУ ШОСТИЙ 
ТУРБОГЕНЕРАТОР 

МІНГЕЧАУРСЬКОЇГЕС
На будівництві Мінгечаурського 

гідровузла в Азербайджані пущено 
останній—шостий турбогенератор. 
Струм Мінгечаурської ГЕС надхо
дить у промислові центри респуб
ліки. його одержали також багато 
колгоспів, радгоспів і МТС.

МТС УКРАЇНИ ВИКОНАЛИ 
РІЧНИЙ ПЛАН ТРАКТОРНИХ 

РОБІТ
МТС України виконали річний 

план тракторних робіт. Усього ви
роблено в умовній оранці більш 
як 109 мільйонів гектарів—на 6 
мільйонів гектарів більше, ніж в 
минулому році.

В цьому році МТС республіки 
провадили в колгоспах близько 

видів тракторних робіт.200

Днями відбувся пленум міськ
кому КП України, який обговорив 
питання «Про стан і заходи по
ліпшення масово-політичної робо
ти серед трудящих міста». З до
повіддю виступив секретар міськ-

кому КП України іт. Лозоівий.
В обгеВ'ОіреИНІ доповіді взяло 

участь 11 чоловік.
Пленум прийняв рішення, 

спрямоване на дальше поліпшен
им масово-політичної роботи.

ДЕСЯТИРІЧЧЯ МУЗЕЮ
0. Ю. КОБИЛЯНСЬКОЇ

27 листопада минуло 10 років з 
дня відкриття в м. Тернівцях Дер
жавного літературно-меморіально
го музею О. 10. Кобилянської. В 
музеї зібрано більше трьох тисяч 
експонатів—(рукописи творів О. Ко
билянської, листи, особиста бібліо
тека. Широко представлені матері
али, що характеризують літератур
ні зв’язки Ольги Юліанівни.

За минулі десять років літера
турно-меморіальний музей відвіда
ло понад 150 тисяч чоловік.

26 листопада на Красній пло
щі відбувся похорон видатного 
державного діяча—члена Цент
рального Комітету КШ’С, першого 
заступника Міністра закордонних 
справ СРСР, депутата Верховної 
Ради СРСР, академіка товариша 
Андрія Яінуарійовича Вишин
ського.

Два дні не припинявся люд
ський п тік у Будинок спілі 
Перед ЇЇ ■ 1 прахом вірної
синаБатьківщини А. Я. Витпстт- 

клиЛИИі*»» багато десять 
трудящих; віддаючи дани

ну поваги одному з найвизначні
ших діячів Радявсьодї держави.

0 другій годині ЗО хвилин дня 
урна знімається з постаменту і 
виноситься з залу. Під звуки 
траурного маршу процесія поніль- 
но прямує на Красну площу.

У чіткому строю з приспуще
ними бойовими прапорами стоять 
війська. Вшанувати світлу па
м’ять А. Я. Вишинського, най
визначнішого діяча Радянської 
держави, талановитого радянсько
го дипломата, видатного вченого, 
полум'яного патріота радян
ської Батьківщини прийшли ти
сячі трудящих столиці. Присутні 
глави дипломатичних представ
ництв, акредитованих в Москві, 
—Надзвичайні і Повноважні Пос
ли, Надзвичайні Посланники і 
Повноважні Міністри, члени і 
співробітники раду дипломатич
них представництв.

Три години дня. Урна з пра
хом А. Я. Вишинського встанов
люється проти Мавзолею Леніна і 
Сталіна.

На трибуну Мавзолею підніма-

ються товариші М. 0. Булганін, 
К. Є. Воропіилов, Л. М. Катано- 
вич, Г. М. Маленков, В. М. Моло
ти М. Г. Первухін, М. 3. Сабу- 
ров, М. С. Хрущов, 0.1. Киричен- 
ко, II. К. іПономаренко, М. N. 
Шівеїрник, П. N. Поспало®, N. А. 
Суслов, М. М. Шаталін, члени 
урядової комісії по організації по
хорону.

кж. Траурний мітинг, присвячений 
І0Г0 пам’яті А. Я. Вишинського, від-

криває тов/ М. Г. Перівухін. З 
прологами виступили: від Цент
рального Комітету КПРС, Ради 
Міністрів СРСР, Президії Верхов
ної Ради СРСР тов. В. М. Моло- 
тов, від працівників юстиції— 
міністр Юстиції СРСР тов. К. П. 
Горшенін, від Академії 
СРСР—Президент Академії 0. М. 
Несмєянов, від трудящих
Москви і Московської області—1 
голова виконкому Моїсиовсьіюої 
обласної Ради депутатів трудя
щих тов. 0. П. Волков.

Траурний мітинг закінчений. 
Керівники партії і уряду береж
но піднімають урну з прахом 
А. Я. Вишинського. Процесія 
прямує до кремлівської стіни. 
Урна . встановлюється в ніші. 
Ніша закривається мармуровою 
дошкою, на якій золотими літера
ми

<наук

міста

22
19—54»

XI

вирізьблений напис:

«Андрей Януарьевич 
Вьішинскпй

10
18—83

XII
Гримить триразовий артилерій

ський залп, звучить державний 
Гімн Радянського Союзу. Перед 
Мавзолеєм проходять війська...

Дитяча залізниця в Луцьку

тинг, на який зібрались сотні ді
тей, учнів шкіл міста, гості з Ма
лої Ровенської залізниці.

(РАТАУ).

В Луцьку, у мальовничому пар
ку імені Ворошилова відкрилась 
дитяча залізниця—Мала Луцька.

З нагоди її пуску відбувся мі-

ж » Ж X-’ •

(лх;-.*.- Ч*.

... д

Москва. Напередодні свята 37 роковин Великої Жовтневої 
соціалістичної революції стала до ладу нова станція Московського 
метрополітену на Покровському радіусі-,Первомайская". Нова 
лінія зв'язує новий густозаселений район Ізмайлова із всією сіт
кою столичної підземної дороги.

На знімку: поїзд на станції метро .Первомайская*.
Фото В. Кунова і М. Харлампієва. Прескліше ТАРС.
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Вибори народних судів— 
важлива політична кампанія

Огляд преси

Пропаганда здорового побуту
В пресі опублікований Указ 

Президії Верховної Ради Україн
ської РСР про проведення 19 
грудня ц. р. виборів народних 
судів. В грудні відбудуться та
кож вибори народних судів у Ро
сійській Федерації, Білоруській 
РСР і в усіх інших союзних рес
публіках. Це велика політична 
подія в житті нашої країни, яс
кравий вияв радянського соціа
лістичного демократизму, свід
чення піклування Комуністичної 
партії і Радянського уряду про 
зміцнення соціалістичної закон
ності—'важливої умови успішно- 
го просування нашого народу по 
шляху до комунізму.

Раїдяїнсьїкий суд, створений 
Великою Жовтневою соціалістич
ною революцією,—справді на
родний суд, який стоїть на варті 
інтересів Радянської держави, 
інтересів нашого народу.

Підкреслюючи народність ра
дянського суду, В. І. Ленін на 
Третьому Всеросійському з'їзді 
Рад говорив; «Нехай кричать, що 
ми, не реформуючи старий суд, 
віт разу віддали йото на злом. Ми 
розчистили цим дорогу для 
справжнього народного суду і не 
стільки силою репресій, скільки 
прикладом мас, авторитетом тру
дящих, без формальностей, із су
ду, як знаряддя експлуатації, 
зробили знаряддя виховання на 
міцних основах соціалістичного 
суспільства» (Тв., том 26, сто®. 
415).

З перших днів свого існуван
ня радянський суд вірно служить 
справі захисту і зміцнення на
шого суспільного і державного 
ладу. Всією своєю діяльністю 
народний суд сприяє вихованню 
радянських громадян в дусіі від
даності соціалістичній Батьків
щині, справі будівництва кому
нізму, строгого виконання ізако- 
нів, додержання соціалістичної 
дисципліни праці, чесного і сум
лінного ставлення до громад
ського і державного обов’язку, 
поваги до правил соціалістичного 
співжиття, здорового радянського 
побуту.

Велике значення має діяль
ність суду по охороні соціалістич
ної власності—ев'ящениої і недо
торканної основи радянського сус
пільства, джерела багатства і 
могутності нашої Вітчизни, дже

28 листопада цього року минає 
125 років з дня народження ви
датного російського музичного 
діяча, геніального піаніста, компо
зитора і диригента Антона Григо
ровича Рубінштейна.

Музичний талант Рубінштейна 
виявився дуже рано: йому було 
10 років, коли він дав свій пер
ший публічний концерт. Після то
го він провів в столицях європей
ських держав ряд виступів, які 
були високо оцінені сучасниками. 
Безперервно удосконалюючи свою 
майстерність, Антон Григорович 
оволодіває всіма технічними мож
ливостями рояля. Надзвичайний 
музичний талант Рубінштейна ви
суває його в перші ряди світових 
піаністів. В другій половині п'ят
десятих років минулого сторіччя, 
коли Рубінштейну не було й ЗО ро
ків, він зробив кілька концертних 
подорожей, які принесли йому 
тріумфальний успіх і світову славу.

А. Г. Рубінштейн був одним з 
найкрупніших музичних діячів Ро
сії. За його ініціативою в Петер
бурзі було засновано «Російське 

рела заможного і культурного 
життя всіх трудящих.

Радянський народний суд ор
ганізований і діє на началах 
справжнього соціалістичного де
мократизму. У відповідності з 
найдемократичнішого в світі 
Конституцією СРСР всі суди в 
нашій країні—.починаючи від на
родного суду і кінчаючи Верхов
ним Судом СРСР—/є виборними. 
Народний суд—основна ланка 
судової системи в нашій країні. 
Він обирається громадянами ра
йону на основі загального, рів
ного, прямого виборчого права 
при таємному голосуванні стро
ком на три роки. У виборах су
дів беруть участь всі громадяни, 
які досяігли 18-рмного віку, за 
винятком осіб, позбавлених ви
борчих прав по суду, і боже
вільних.

Суддею і народним засідате
лем може бути обраний кожний 
радянський громадянин, який 
користується виборчими права
ми і досяг до дня виборів 23 ]Ю- 
юів. Не можуть бути обрані на
родними суддями і народними за
сідателями особи, що мають су
димість.

'Важливим демократичним 
принципом діяльності радянсько
го суду є участь у здійсненні 
правосуддя народних засідателів, 
представників народу—робітни
ків, колгоспників, інтелігенції. 
За Конституцією СРСР всі справи 
в народному суді за винятком ви
падків, передбачених законом, 
розглядаються з обов'язковою 
участю народних засідателів.

Радянська Конституція вста
новлює й інші важливі демо
кратичні принципи в організа
ції і діяльності суду: незалеж
ність суддів і підлягання їх 
тільки законові, судочинство 
мовою союзної або автономної 
республіки чи автономної облас
ті, гласність судового процесу, 
право обвинуваченого на обо
рону.

Такого демократичного суду, 
яким є '.наш радянський суд, не 
може бути ні в одній капіталіс
тичній країні.

Весь механізм буржуазної дер
жави, в тому числі й суд, є в ру
ках капіталістів і поміщиків 
знаряддям придушення трудящих

Видатний музичний діяч

музичне товариство», фактичним 
керівником якого він був на про
тязі восьми років. На настійну 

наматаю- 
ирава та 

нещадний до пр отре - 
які часто бува- 

тільки

мас, знаряддям захисту приватної 
власності, експлуататорського 
ладу. Буржуазний суд покриває 
численні злочини, що їх чинять 
представники експлуататорських 
класів, але зате він нещадний до 
трудящих, якщо вони 
ться відстоювати свої 
інтереси,
сивних діячів, 
ють «винними» 
що виступають проти війни, 
захист миру.

У СІЛА, наприклад, де все 
більше фашизуєтьет державний 
апарат, де товчуться права лю
дини, правлячі кола використо
вують суд для розправи над ко
муністами та іншими прогресив
ними діячами, які сміливо висту
пають на захист життєвих црав 
трудящих, борються проти палі
їв щової ЙЯни. На порушення 
своєї ж буржуазної конституції 
вони заборонили діяльність Ко
муністичної партії США, а її ке
рівників посадили за грати. Ось 
вщш буржуазне правосуддя —

в тому, 
:, на

■о мішка.
В нашій Радянській 

яка йде під керівництвом Кому
ністичної партії вперед до кому
нізму, до кінця розгорнута со
ціалістична демократія є могут
нім засобом залучення трудя
щих до активної політичної і 
виробничої діяльності, засобом 
залучення їх до управління сво
єю країною.

Зараз у республіці широко 
розгортається підготовка до ви
борів народних суддів і народних 
засідателів. Вона проходить в об
становці величезного політичного 
і трудового піднесення всього ра
дянського народу, в обстановці 
монолітної згуртованості трудя
щих навколо Комуністичної пар
тії і Радянського уряду.

Вибори народних судів будуть 
новою демонстрацією мораїльно- 
політичної єдності радянського 
народу, яка грунтується на тіс
ному смозі і дружбі робітничого 
класу і колгоспного селянства, 
торжеством соціалістичної демо
кратії, яскравою демонстрацією 
могутньої єдності партії, уряду і 
народу.

вимогу Рубінштейна в 1862 році 
була створена перша в Росії— 
Петербурзька консерваторія, ди
ректором якої Антон Григорович 
був довгий час.

Композиторський хист А. Г. Ру
бінштейна найяскравіше виявив
ся в творах із східним колоритом. 
Так, з 200 написаних ним роман
сів найбільше визначається цикл 
«Персидських пісень», написаних 
на слова азербайджанського' на
родного поета Мірза-Шаффі. Ве
ликою популярністю користуються 
також романси на слова Пушкіна, 
Лєрмонтова, Кольцова та інших 
російських поетів.

З написаних Рубінштейном 15 
опер найвизначнішою є опера 
«Демон», створена ним понад 
вісімдесят років тому. Ця опера 
й досі не сходить зі сцени радян
ських театрів.

Ім’я Антона Григоровича Рубін
штейна з глибокою повагою і лю
бов’ю згадується радянськими 
людьми.

людей, невпинне зростан- 
житгєвого й культурного 

створюють здорове оточеп- 
якому не може бути місця 

супут-

надруковано ряд

Радісна творча праця радян
ських 
ня їх 
рівня 
ня, в 
алкоголізму—незмінному 
никові капіталізму.

Проте пияцтво проникло і в 
наше суспільство, отруюючи дур
маном чимало людей. Найчасті
ше факти пияцтва бувають у тих 
колективах, де занедбана вихов
на робота, відсутня організація 
культурного, здорового дозвілля.

За останній час районні й 
міські газети нашої області на
друкували ряд гострих матеріа
лів, у яких розповідається про 
велику шкоду від алкоголю, ви
криваються огидні вчинки тих, 
хто порушує громадський спокій, 
підриває трудову дисципліну, 
принижує гідність радянської 
людини.

Олександрійська міська газета 
«Сталінський прапор» цьому пи
танню присвятила кілька передо
вих статей. Вона різко виступає 
проти тих, хто порочить високе 
звання радянського громадянина. 
__Ю жовтня в «Куточку сатири 

гумору 
матеріалів, в рій іщіии-
ці піддані п’яниці і беїпкетшгки. 
В одному з них розповідалось про 
зоотехніка бандурівського кол
госпу імені Сталіна 0. Плахотно- 
го, який з’явився п’яним на се
параторний пункт і вчинив там 
бійку. Замітка, написана у вір
шованій формі, закінчувалась:

«В цій правді, як в байці, 
Своя є мораль:
Плахотний не покараний досі, 
А жаль».

В іншому виступі критикує
ться завідуючий тваринницькими 
фермами артілі ім. Жданова Опа- 
нас Тихоненко. Він трубо пово
диться в колективі. Тут же вмі
щено ЛИСТ ПР'0' ЯеДОіСТО'ЙіНу пове
дінку слюсаря Байдаківсьюої бри
кетної фабрики Володимира Дьо- 
мушкіна.

Газета друкує статті про шкід
ливість алкоголю, систематично 
публікує «Слідами наших висту
пів», в яких повідомляє про вжи
ті заходи до порушників 
ціалістичного співжиття.

На жаль, питанням 
проти алкоголізму, за

боротьби 
здоровий

С. ПЕТРОВ. У цк влкем
ЦК ВЛКСМ розглянув питання 

про участь комсомольських органі
зацій у роботі по збиранню і від- 
вантаженнню лому чорних мета
лів.

ЦК ВЛКСМ запропонував рай
комам, міськкомам, обкомам, 
крайкомам комсомолу і ЦК ЛКСМ 
союзних республік забезпечити 
активну участь комсомольських 
організацій, комсомольців і мо
лоді в роботі по збиранню і від
вантаженню лому чорних мета

-------------------- -Ф------------ і—

Профспілкові збори транспортників
Недавно в залізничному клубі 

станції Користівки відбулися 
звітно - виборні профспілкові збо
ри. До них заздалегідь приготу
вали приміщення, оформили йо
го лозунгами, плакатами.

В обговоренні звітної допові
ді голови місцевкому т. Щербини 
взяли участь тт. Безкровний, 

питаиню пропаганди здо- 
побуту жодної передової 
Більше того, пишучи ле
про лекційну пропаганду

побут не приділяє належної ува
ги долинська районна газета «На 
соціалістичних ланах».

На сторінках долинської газети 
важко знайти матеріали про бо
ротьбу за здоровий побут. Редак
тор газети т. Тимошснко не при
святив 
рового 
статті, 
редову 
в номер за 8 вересня, він неначе 
навмисне обійшов це питання.

‘Може, в районі все гаразд? Ні. 
Факти говорять про те, що тут Ґ 
наявні випадки пияцтва та 
хуліганства. у

За останні два місяці на тему 
побуту газета надрукувала всьо
го два коротенькі критичні мате
ріали під рубрикою «Колгоспний 
Перець». В одній із заміток— 
«На весіллі»—(розповідається іпро^. 
п’янку на весіллі у промадянкїг*’ 
Фурзенво. Тут були в робочий час 
доярка Маринич, завідуючий фер
мою Мойсєєв і голова колгоспу 
імені Енгельса Литвинов. Чотир
надцять корів, закріплених за до
яркою Маринич, цілий день були 
недоєні.

Про негідну поведінку колгосп
ного шофера, п’яниці і хулігана 
Тірольського з села Федоро-Шулі- 
ченого розпитає газета в заміт
ці «Розперезався, а у”тчпгги ні- 
кому». ®

Але, надрукувавши ці 'Матеріа
ли, редакція забула про них. Мар
но читач перегортатиме сторінки, 
шукаючи під рубриками «Слідами 
наших виступів» чи «Колгоспний 
Перець» допоміг» повідомлення 
про те, яких заходів вжито до тих 
людей, які розкритиковані за пи
яцтво та порушення трудової 
дисципліни.

У боротьбі з шкідливим пере
житком минулого—алкоголізмом 
особливе значення має створення 
обстановки нетерпимості до пи
яцтва й порушень 'правил соціа
лістичного співжиття. Про це ні 
на хвилину не можна забувати. 
Створювати громадську думку 
навколо п’яниць і хуліганів, до
биватися дійовості своїх виступів 
—одне з важливих завдань на
шої преси.

(«Кіровоградська правда» від
26 листопада 1954 року).

лів. Комсомольські організації 
повинні провадити цю роботу на 
основі широкого соціалістичного 
змагання.

З метою заохочення комсо
мольських організацій, які забез
печать активну участь комсо
мольців і молоді в збиранні і від
вантаженні металолому, ЦК 
ВЛКСМ разом з Міністерством 
чорної металургії СРСР встановив 
грошові премії.

Петренко, Афанас’єв та інші. 
Вони викрили недоліки в керів
ництві соціалістичним змаган
ням, в постановці політвиховної 
і культурно-масової роботи. Збо
ри намітили заходи для поліп
шення діяльності профспілкової 
організації. •- РЯБУХА,

працівник станції Користівки.
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За дострокове виконання п'ятої п'ятирічки Ремонтувати трактори на відмінно!

Практичними ділами підкріплювати 
взяті зобов‘язання

Днями відбулась нарада господарників, секретарів парт- 
організацій і голів шахткомів вугільних підприємств Олек
сандрії. На параді обговорювалось питання про хід вико
нання взятих соціалістичних зобов'язань.

Нижче подаємо кілька виступів учасників наради.

Достроково здійснимо 
виробничі завдання

М. ФІЛОНЕНКО—

начальник Байдаківського вуглерозрізу

Зусилля вашого колективу 
спрямовані на те, щоб 'неухильно 
підвищувати продуктивність пра
ці, збільшувати видобуток вугіл
ля. Гірники успішно виконують 

т иа себе соціалістичні зо
бов'язання. На кілька днів рані
ше строку нами виконано 11-мі
сячний план. В листопаді у по
рівнянні з жовтнем середньодобо
вий виробіток вугілля зріс па 
600 тонн, а продуктивність пра
ці робітників—на 6,2 процента.

Ми брали зобов’язання знизи- 
тЙ*«дЩвартість тонни вугілля на 
15 копіпоІГ^тк..вже зяи-и™1 на 22

-тй краще використання екскава
торів, транспортно-відвального 
моста і іншого гірничого облад
нання.

Багато механізаторів завдяки 
оволодінню технікою показують 
зразки високопродуктивної праці. 
Так, машиністи екскаватора Іван 
Горовецький, Якіїв Єременко вже

В рахунок 1955 року
В. КАРЛОВ-

начальник транспортної контори

В рахунок 1955 року—остан
нього року п’ятої п’ятирічки 
працює колектив залізничної 
транспортної контори. Зниження 
собівартості тонно-кілометра дало 
можливість нам зекономити 1.600 
тисяч карбованців.

Широке впровадження передо
вих методів—водіння великоваго
вих составів, швидкісна обробка 
вагонів дозволили із початку року 
перевезти понад завдання десятки 
тисяч тонн вугілля і брикету.

Наслідуючи приклад москвичів, 
наш колектив бореться за достро
кове виконання п’ятої п’ятиріч
ки.

Можливості перевиконання 
плану у нас великі. Однак в лис
топаді темпи роботи ми знизили.

Запорізькі металурги підтримують патріотичний почин москвичів
Робітники, інженерно-технічні 

працівники і службовці восьми 
запорізьких заводів чорної і ко
льорової металургії, палко під
тримуючи патріотичний почин 
колективів передових підпри
ємств Москви, включились у со
ціалістичне змагання за достро
кове виконання завдань п’ятої 
п’ятирічки.

Колективи підприємств взяли 
конкретні зобов’язання. Праців
ники заводу «Зашоріжсталь» зо
бов’язалися забезпечити в 1955 

видобули поінад річну норму де
сяті: и ешелонів вугілля.

Розріз працює непогано, але 
він може мати кращі показники. 
Справа в тому, що Байдаківська 
брикетна фабрика не домоглась 
чіткої роботи. Вона не завжди 
приймає від нас видобуте вугіл
ля. Крім того, на фабриці як слід 
не організували розвантаження 
вагонів, тому виникають значні 
затримки рухомого состава, а це 
в свою чергу призводить до про
стоїв екскаваторів.

Остатпгм ' часом у нас погір
шилось— використання електро
возів. Справа в тому, що за
вод «Червоний ливарник», яким 
керує т. Цибуленко, випускає 
шестерні низької якості, ряд за
мовлень, зокрема ролики, зовсім 
не виконує.

Вузьке місце на розрізі — 
матеріально-технічне постачання. 
Трест поівинен конкретно допома
гати нам, щоб колектив ішов 
вперед, достроково здійснив зав
дання п’ятої п’ятирічки.

Причина та, що під вантажними 
операціями допускають перепрос- 
тої вагонів. Шахта має багато ви
добутого вугілля, але дуже повіль
но його відправляє. Погана орга
нізація вантажних робіт дорого 
обходиться підприємству. Шахта 
сплатила штрафу за простої за
лізничних составів більше 40 ти
сяч карбованців. Аналогічне яви
ще на Семенівському вуглерозрі
зі. Тут на складі працювало три 
екскаватори, зараз—один. Він не 
встигає відвантажувати вугілля, 
в результаті—простої.

Не можна далі миритись з та
ким становищем. Треба повести 
рішучу боротьбу за прискорення 
обороту вагонів, за економію дер
жавних коштів.

році зростання валової продукції 
порівняно з 1950 роком у 2,2 
раза, виконати завдання 1951— 
1955 рр. по виплавці сталі до 20 
грудня і по виробництву прока
ту—до Дня Конституції—5 груд
ня 1955 року, до кінця п’ятої 
п’ятирічки підвищити продуктив
ність праці на 58 процентів по
рівняно з 1950 роком, знизити 
собівартість продукції в 1955 
році порівняно з 1950 роком не 
менш як на 26 процентів.

Працювати чітко, 
злагоджено

М. КАБРИЗОН —
головний інженер Семенівської 

брикетної фабрики

Взяті зобов’язання колектив 
фабрики успішно виконує. Нині 
продуктивність праці робітників 
на 14 процентів (вища, ніж в тре
тьому кварталі. Набагато знизи
лась собівартість продукції.

Однак слід сказати, що 
ми далеко неповністю використо
вуємо внутрішні резерви і наяв
ні можливості. У нас є чимало не- 
вирішених питань, як, наприклад, 
заміна моторів, прибирання крош- 
ки. Ніхто нам їв цьому не допома
гає.

Фабрика повинна одержувати 
таку сировину, іцоб її можна бу
ло без затримки пускати в дію. 
На жаль, гірники Семенівського 
вуглерозрізу мало доакаь про 
якість тимаамім У нас в прий- 
мальшій ямі створився лісний 
склад: розріз відвантажує вугілля 
разом з стопками. Це викликає 
значні перешкоди в роботі.

Наша лабораторія визначає зо
льність вугілля вищу, ніж на роз
різі. Необхідно ліквідувати брак 
в роботі.

За повне 
використання 

техніки
М. ФЕДОСЕНКО- 

головний інженер Семенівського 

вуглерозрізу

Все більше вугілля видає Се- 
меніївський вуглерозріз, зростає й 
вскриша. Незважаючи на те, що 
транспортно-відвальний міст де
який час простояв, взяті зобов’я
зання будуть здійснені. Переви
конується завдання транспортом.

Колектив гірників завершує 
план листопада.

Зростання темпів—(результат 
соціалістичного змагання. На 
.кожному наряді обговорюються 
підсумки роботи за зміну, вияв
ляються недоліки, намічаються 
шляхи їх усунення. Кращим 
бригадам і змінам присуджується 
перехідний червоний вимпел.

Особливу увагу зараз приділяє
мо більш ефективному викорис
танню потужної техніки. Наміче
ні організаційно-технічні заходи 
колектив успішно виконує.

Металурги «Запоріжсталі» ви
рішили ввести в експлуатацію 
цехи по виробництву предметів 
народного споживання і освоїти 
виробництво емальованого посуду 
і нікельованих ліжок.

Високі соціалістичні зобов’я
зання взяли також колективи за
водів «Дніпроспецсталь», вопне- 
тривноіго, феросплавного та ін
ших.

(РАТАУ).

В Котовській машинно-тракторній станції Одеської області 
провадиться осінньо-зимовий ремонт тракторів.

На знімку (на передньому плані): трактористи П. Г. Мірзак 
(зліва) і П. Т. Бурлака за ремонтом тракторного мотора.

Фото А. Подберезького. Прескліше РАТАУ.

Більше уваги агрозоотехнічному 
навчанню колгоспників

Перед трирічними агрозоотех
нічними курсами ставиться зав
дання—без відриву виробниц
тва навчити колгоспників виро^. 
щувати високі врожаї сільсько
господарських куиьчщ^. цощіва- 
тись високої продуктивності гро
мадського тваринництва на основі 
досягнень нашої радянської нау
ки та передового досвіду колгосп
них новаторів.

В цьому наївчальвому році у 
всіх колгоспах укомплектовані 
групи першого та другого року 
навчання — всього організовано 
41 група, в яких навчатиметься 
464 колгоспники.

В більшості колгоспів навчан
ня почалося за наміченим пла
ном. Уже проведено по МТС 44 
заняття. Так, в колгоспі «Шлях 
до комунізму» (голова т. Горде- 
цький) проведено по два заняття 
в обох групах. Особливо успішно 
проходить навчання в групі, де 
викладачем агроном комуніст 
т. Невмивана.

Лопалось навчання за планом і 
в колгоспі ім. Володимира Улья- 
нова та інших. Але ще не ївсі ке
рівники колгоспів і агрономи 
приділяють цій важливій справі 
належну увагу.

Безтурботні керівники
Настала .зима. Але в артілі 

«Прапор комунізму» досі не ство
рені нормальні умови для зимів
лі худоби. Особливо1 незадовільно 
утримуються тут віївці. 200 голів 
тварин перебувають у непридат
ному приміщенні, де холодно і 
брудно.

В артілі є можливості переміс
тити вінці у краще приміщення, 
яке розташоване поруч. Та заві
дуючий фермою Шульга не дбає 
про долю тваїрин.

23 листопада пішов сніг, вівці 
в цей час стояли в затоні, броди
ли по черево в бруді. Але ніхто

Коли приїде зоотехнік?
У колгоспі ім. Володимира Уль- 

янов,а немає зоотехніка, але це не 
турбує т. Тітенського—ГОЛОВНОГО 

зоотехніка Олександрійської МТС. 
Він майже три місяці не був на 
тваринницьких фермах нашого 
господарства. А йому треба було 
б тут побувати, скласти раціон

Окремі голови колгоспів, брига
дири рільничих бригад та агроно
ми вважають навчання кол- 
госнциків якоюсь черговою кам
панією. Так, в колгоспі ім. Жда- 
нова бригадир рільничої бригади 
т. Ляшенко в дні упоюй посилає 
людей на роботи і зриває занят
тя, а голова колгоспу т. Приво
рот не звертає на ці неподобства 
уваги.

В колгоспі ім. Ворошилова не 
проведено жодного заняття. Голо
ва артілі т. Жежеря і агрономи 
тт. Пастух та Губль також від
кладають початок навчання, по
ки не закінчаться всі сіль
ськогосподарські роботи. Не кра
ще справа з навчанням і в кол
госпі ім. Хрущова.

Невже ці керівники колгоспів і 
агрономи не розуміють, що нав
чання колгоспників на трирічних 
курсах є одним із головних пи
тань політико-івихоївної роботи 
серед колгоспників, підвищення 
їх ділової кваліфікації, без якої 
неможливе дальше успішне вирі
шення завдань колгоспного ви
робництва.

С. МИХАЙЛОВ, 
головний агроном Олександрій
ської МТС.

не звернув на це уваги. Лише ча
бан Билина Гориславець, доста
вивши тваринам корм, не стерпі
ла і звернулася до Шульги з ви
могою перевести вівці в інше 
приміщення.

В розмову втрутився зоотехнік 
т. Новіков.

—Потерплять,—сказав він,— 
доки переведемо їх в другу ріль
ничу бригаду.

Тим часом тварини мерзнуть на 
холоді. *'

А. ШУЛЬГА,
колгоспник.

кормів, розповісти тваринникам, 
як краще організувати догляд за 
худобою взимку.

П. ОНУФРІЄНКО, 

бригадир рільничої бригади 

колгоспу ім. Володимира 

Ульянова.



СТАЛІНСЬКИЙ ПРАПОР Неділя, 28 листопада 1954 р.

Монгольській Народній Республіці—ЗО років Вільна Алба нія

26 листопада 1954 р. минуло ЗО років з дня проголошення 
Монгольської Народної Республіки. Великий шлях пройшла краї
на за ці роки.

Основою народного господарства МНР є тваринництво. За 
ЗО років поголів'я худоби зросло більше ніж у два рази і переви
щує тепер 31 мільйон голів. Вся худоба знаходиться в руках тру
дового аратства і держави.

В дореволюційній Монголії не було промисловості. Тепер 
працюють сотні промислових підприємств — заводи будівельних 
матеріалів, харчові комбінати, фабрики переробки продуктів тва
ринництва.

Спираючись на братерську допомогу і співробітництво з 
великою соціалістичною державою — СРСР, монгольський народ 
бореться за дальші успіхи в економічному і культурному будів
ництві республіки. _

На знімку: в столиці Монгольської Народної Республіки — 
Улан-Баторі. Будинок монгольського музично-драматичного

ТРЯ Т П V
Фото В. Єгорова. Прескліше РАТАУ.

м.

Міжнародний огляд

29 листопада—внамевна дата в 
історії Албанії. В цей день десять 
років тому героїчні війська На
родно-визвольної армії Албанії 
вигнали з країни останні загони 
гітлерівських окупантів.

Успіхи Народно-визвольної ар
мії Албанії, яка виросла із ство
рених комуністичною партією 
партизанських загонів, були обу
мовлені перемогами Радянського 
Союзу у другій світовій війні. 
Восени 1944 року Радянська Ар
мія, рухаючись на захід, відрі
зала фашистським дивізіям шля
хи відходу з Бал мінського пів
острова і полегшила тим самим 
боротьбу албанських патріотів 
проти фашистських окупантів.

1944 рік був поворотним у 
житті албанського народу. Піс
ля багатовікового турецького іга 
і окупації країни італійськими, 
а потім німецькими фашистами 
до влади прийшов очолений кому
ністами народний уряд, який по- 

■*в:в країну по шляху демократич
ного розвитку.

На цьому шляху стояли вели
кі труднощі. Народному урядові
реба було виводити країну з 

■відста-Голос мільйонів миролюбних людей
23 листопада в 'шведській сто

лиці Стокгольмі закінчилась сесія 
Всесвітньої Ради Миру. Представ
ники прихильників миру більш як 
60 країн, що брали участь у робо
ті сесії, обговорили найважливіші 
питання нинішньої міжнародної 
обстановки, які глибоко хвилюють 
всі народи. На сесії були заслуха
ні доповіді про співробітництво 
країн Європи з метою гарантуван
ня їх спільної безпеки; про стано
вище, яке створилося в Азії в ре
зультаті іноземного втручання, сис
теми воєнних блоків та коаліцій; 
про становище в Південній Амери
ці; про боротьбу миролюбних сил 
за роззброєння і заборону зброї 
масового знищення. Промовці з 
різних країн, що виступали в цих 
питаннях, висловили одностайну 
волю сотень мільйонів людей від
повісти на посилення воєнної за
грози новим піднесенням боротьби 
за мир. Прийняті на сесії рішення 
є конкретною програмою діяльнос
ті миролюбних сил.

Одним з найважливіших зав
дань сучасності є створення сис
теми колективної безпеки в Євро
пі. Учасники сесії Всесвітньої Ра
ди Миру висловили тверду впев
неність у тому, що гарантування 
загальноєвропейської колективної 
безпеки врятує Європу від небез
пеки нової кровопролитної війни. 
Шлях до цього вказаний у радян
ських пропозиціях про скликання 
29 листопада загальноєвропейської 
наради. «Народи повинні вимага
ти негайного відкриття перегово
рів між всіма європейськими дер
жавами, незалежно від їх устрою, 
з тим, щоб гарантувати їх безпе
ку і спільне процвітання шляхом 
співробітництва між всіма»—зая
вила Стокгольмська сесія Всесвіт
ньої Ради Миру в своєму звернен
ні до народу.

На Стокгольмській сесії знову 
було підкреслено, що лондонські і 
паризькі угоди про озброєння За
хідної Німеччини являють собою 
величезну небезпеку для всіх на
родів. У зв’язку з цим учасники 
сесії вказали на важливість поси
лення солідарності народів різних 
країн у боротьбі проти відрод
ження воєнної машини німецького 
мілітаризму.

Виражаючи волю всіх миро
любних людей, Всесвітня Рада 
Миру в зверненні до народів вка
зала на необхідність забезпечення 
співробітництва всіх держав Євро
пи з метою організації їх спільної 
безпеки. «Ніякий уряд, ніякий 
парламент, — підкреслюється в

зверненні,—не мають права 
поряджатися долею народу проти 
його волі. Народи не дадуть ста
тися непоправному. Вони не до
пустять здійснення переозброєння 
Німеччини і своїми спільними ді
ями відкриють шлях до безпеки в 
Європі і до миру в усьому світі».

Зараз, коли настав новий етап 
боротьби за колективну безпеку в 
Європі, воля народів—не допусти
ти відродження німецького' міліта
ризму і протидіяти здійсненню 
лондонських і паризьких угод—має 
величезне значення.

Миролюбні народи сповнені рі
шимості перетворити в «Зони ми
ру» всі континенти земної куліі.

На Стокгольмській сесії з ви
нятковою одностайністю виступа
ли посланці країн Азії, які заявля
ли, що вони не пошкодують зу
силь для того, щоб слово Азія оз
начало не війни, розпалювані ко
лонізаторами, не злидні широких 
народних мас, а мир і добробут. 
В резолюції про становище в Азії 
Всесвітня Рада Миру підкреслила, 
що в створенні міцної основи для 
миру і безпеки в Азії серйозну 
роль покликані відіграти п’ять 
принципів мирного співіснування 
країн (взаємне поважання терито
ріальної цілісності і незалежності, 
ненапад, невтручання у внутрішні 
справи, рівноправність і взаємна 
вигода, мирне розв’язання всіх 
питань), що були проголошені Ки
тайською Народною Республікою 
та Індією і знайшли широку під
тримку з боку інших азіатських 
держав.

Чотири з половиною роки тому 
із Стокгольма на весь світ пролу
нав історичний заклик прихильни
ків миру про заборону атомної 
зброї. Понад 500 мільйонів чоло
вік поставили тоді свої підписи 
під цим закликом. Разом з тим ми
ролюбні люди підкреслили, що 
політика миру неможлива без за
борони атомної і водневої зброї, 
без скорочення озброєнь. Тому 
Стокгольмська сесія знову закли
кала народи «всюди і завжди» 
вимагати загального скорочення 
озброєнь і заборони зброї масово
го знищення. Воля народів, під
креслюється в резолюції сесії, мо
же і повинна забезпечити досяг
нення цих цілей.

Стокгольмська сесія Всесвітньої 
Ради Миру продемонструвала не
рушиму впевненість борців за мир 
у своїх силах. Вона була новим 
важливим вкладом у боротьбу 
народів проти підступів паліїв 
війни. В. ХАРЬКОВ.

БК—08321.

кіїв полів передано 320 тисяч 
гектарів землі.

Вільні від кайданів експлуата
ції трудящі нової Албанії доби
лися блискучих успіхів у справі 
індустріалізації країни. Тут за 
десять років були збудовані такі 
великі промислові підприємства, 
як текстильний комбінат імені 
Й. В. Сталіна в Тірані, цукровий 
завод, гідроелектростанція, мета
лообробний завод, два заводи ио 
очистці бавовни, деревообробний 
комбінат, рисоочисіний завод, Фаб
рика по ферментації тютюну та 
ряд інших. Уже на кінець ниніш
нього року випуск валової про
дукції промисловості зросте по
рівняно з довоєнним періодом 
більш як в 11 раз.

У 1947 році албанські селяни 
вперше почули гудок .паровоза. 
Тепер залізниці зв'язують сто
лицю республіки Тірану з най
важливішим в країні портом Дур- 
рес і великим промисловим цент
ром—Ельбасаном.

Великим піклуванням ■ оточені 
трудівники СІЛЬСЬКОГО і 
ства. Держава виділяє 
ству щорічні кредити на 
бання сортового 
чої худоби,

країну по 
соціалізму,

го господарства Радянського Со
юзу, албанські селяни успішно 
впроваджують прогресивні мето
ди ведення господарства.

Албанська партія праці і на
родний уряд, ведучи 
шляху будівництва
основну увагу в сівоїїй діяльнос
ті звертають на підвищення до
бробуту трудящих мас міста іі 
села. Тільки від зниження цін на 
товари широкого споживання, 
здійсненого 1 жовтня цього року, 
трудящі виграли 300 мільйонів 
.чеків на рік. Проведене в серпні 
1954 року зниження сільськогос
подарського податку значно, 
виїцило доходи селянства.

■З перемогою нароідно-демокра- І 
тичноіго режиму в країні відбу
вається справжня культурна ре
волюція. Доступ до освіти Від
критий всім трудящим, початко
ва освіта є обов’язковою. Кіль
кість шкіл порівняно з довоєнг^^ 
періодом зросла більш як у 3*> 
раза. В країні створено 7 інсти
тутів, багато технікумів. Число 
неписьменного населення в країні 
з 80 процентів скоротилась за 
роки народної влади до 3,5 про
цента.

Успішне розвивається мистец
тво албанського народу. Зараз в 
країні працює кілька професіо- 
иашнихтеатрів, створені хоро- 
^Рмузпчн! і тацкцювальні колек
тиви. В х’удожяьмїу ліцеї в Тіра
ні талановита молодь найчаЗться 

і скульп-

господар- 
і селян- 

прид- 
насіння, робо- 

аіп ьс ькогосподар- 
іінвентаїря. Останнім часом 

У і’11Д і. і ь і
що значно підвшцпл^^г ІИнте- 
ресованість у розвитку своїх 
господарств.

■Посиленими темпами механі
зується сільське господарство. 
Якщо до війни трактор був рід
кісним явищем і тільки в ба
гатих поміщицьких господар
ствах, то тепер трудівників се
ла обслужують більше десятка 
машинно-тракторних станцій з 
сотнями тракторів, комбайнів та 
інших сільськогосподарських ма
шин.

З кожним роком зростає сітка 
зрошувальних каналів, прово
дяться великі іригаційні роботи. 
Зрошувані площі зросли у відно
шенні до 1939 року на 147 про
центів; у боліт відвойовано по
над 10 тисяч гектарів найродю- 
чіших земель.

Важливим завоюванням народ
ної влади є створення і дальший 
розвиток кооперативного сектора 
в сільському господарстві. Число 
виробничих кооперативів в Алба
нії рік у рік зростає. Тільки за 
чотири останніх роки їх кількість 
зросла більш як вдвоє. Вивчаючи 
досягнення передовиків сільсько

роз-

ек 
лості, в якій прот 
віків перебував албанський на
род. В країні не було скільки- 
небудь розвинутої промисловості, 
якщо не рахувати невеликих 
майстерень кустарного типу. Ал
банія була єдиною в Європі кра
їною, де не було залізниць.

У жалюгідному стані знаходи
лось сільське господарство. В ру
ках 4.720 поміщицьких і кур
кульських господарств було зосе
реджено понад 105 тисяч гектарів 
найкращої орної землі і угідь, в 
той час як 129 тисяч середніх і 
бідних 
тисячі 
тисячу 
землі і 
батраками у поміщиків і курку
лів. Основним знаряддям більшої 
частини албанського селянства в 
той час була дерев’яна соха.

Десять років—невеликий Пе
ріод в історії. Але за цей час в 
житті албанського народу, в еко
номіці і культурі країни відбули
ся колосальні зміни. В інтересах 
широких трудящих мас міста і 
села була проведена націоналіза
ція промисловості, банків, засо
бів транспорту. іВ результаті аг
рарної реформи в руки трудіїввд-

проявля- 
здоров’я

селян мали лише 237,7 
гектарів землі. Понад 21 
сімей взагалі не мали 
були змушені працювати

мистецтва живопису 
тури.

'Велике піклування 
ють партія і уряд пре 
наїроцу. Кількість лікарень зросла
піри народній владі більш як в 6 
раз, споруджено 96 родильних 
будинків і відділень, 10 диспан
серів і понад 450 амбулаторій. 
Держава асигнує великі кошти 
на соціальне страхування робіт
ників, на охорону здоров’я мате
рі і дитини.

Успіхи, досягнуті Народною 
Республікою Албанії в усіх галу
зях економічного і культурного 
будівництва, нерозривно зв’язані 
з всебічною допомогою, яку по
дають їй Радянський Союз і кра
їни народн-ої демократії.

Розвивається і міцніє дружба 
Албанії і Радянського Союзу.

В цій дружбі албанський на
род бачить запоруку своєї неза
лежності і впевнено дивиться в 
майбутнє.

Б. ОРЛОВ.

На знімках: 1. На будівництві гідроелектростан- 
ції імені Енвера Ходжа. 2. Осінні роботи на по
лях державного сільського господарства в Камзі, 
коло міста Тірани.

29 листопада албанський народ відзначає 
ціональне свято—10-річчя визволення своєї Бать
ківщини від фашистських окупантів.

За короткий строк досягнуті великі успіхи в 
усіх галузях державного, економічного і куль
турного будівництва.

Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, 62.
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По нашій Батьківщині —Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

СТАЛІНСЬКИЙ
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КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ, МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД 

ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

На будівництві гідроелектростанцій
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Горьковська ГЕС
На всіх ділянках будівництва Горьковської ГЕС 

кипить напружена робота. Гідромеханізатори до
строково виконали річний план по намиву і укла
данню грунту в земляну греблю гідровузла і по
над річне завдання виконали більше мільйона ку
бометрів земляних робіт.

Своєчасно і якісно 
відремонтувати трактори
Трудівники сільського 

господарства нашого району, 
як і всіієї країни, наполегли- 

Лво борються за успішіе роз
в’язання історичних завдань 
по дальшому крутому підне
сенню всіх галузей сільсько
го господарства.

В цій справі провідна 
роль належить МТС—Інду- 

Л’тріальній базі колгоспного 
Л виробництва. Баїгатоічислен- 

ні і досвідчені кадри механі
заторів дозволяють високо
продуктивно використати по
тужну техніку, поліпшити 
працю хліборобів, піднести 
культуру соціалістичного 
землеробства і забезпечити 
дальше зростання врожай
ності колгоспних ланів і про
дуктивності (громадського 
тваринництва.

__ Серед заходів по підго
товці ‘до успішного прове
дення всіх сільськогосподар
ських робіт у наступному ро
ці особливо важливого зіна- 

-чеяад^набувао своєчасне 
проведення ремонту машин
но-тракторного парку.

Колективи механізаторів 
Олександрійської і Користіви 
ської МТС мають всі можли
вості провести ремонт трак
торів і (інших сільськогоспо
дарських машин в установле
ні строки і високоякісно. Ад
же останнім часом МТС зба
гатились верстатним облад
нанням, силовим господар
ством, досвідченими кадрами 
інженерів і техніків. Треба 
тільки вміло організувати 
працю механізаторів, чітко 
спланувати роботу, сміливо 
впроваджувати у виробниц
тво передові методи праці.

Приклад зрослої організо
ваності в ремонті машинно- 
тракторного парну показу
ють механізатори .Користів- 
ської МТС (директор т. Жук, 
головний інженер т. Лаіврик). 
Змагаючись за своєчасне і 
якісне проведення ремонтних 
робіт, тут продумано сплану
вали роботу. впровадили 
вузловий метод ремонту за

типовою технологією. Як на
слідок план листопада ус
пішно виконано. В першій 
декаді грудня механізатори 
ще вище піднесли темпи. Пе
редові виробничники, які 
працюють на окремих вуз
лах, слюсарі Григорій Куча, 
ренко, Володимир Кравчен
ко, «авалі Іван Дмитрієв, 
Іван Великий та багато ін
ших щодня виконують нор
му на 130—150 процентів. 
Все це створює реальні мож
ливості для успішного завер
шення квартального і річно
го планів ремонту машинно- 
тракторного парку.

В Олександрійській МТС 
(директор т. Байда,, голов
ний інженер т. Богомолов) 
можливості набагато більшії. 
Тут кращі майстерні, доста
ток верстатів, висококвалі
фікованії кадри. Але ремонт 
тракторів проходить гірше. 
Досить сказати, що в жовтні 
і листопаді з плану 29 трак
торів відремонтовано лише 
21. Головне, що породжує 
відставання—відсутн їсть чіт- 
кого вузлового методу ремон
ту. Цей виправданий метод 
запроваджений в (МТС лишеї 
частково. Спеціалісти МТС, 
зробивши крок у цій справі, 
самозаспокоїлися і не прояв
ляють належної наполегли
вості, щоб довести справу до 
кінця.

■Працівники обох МТС на 
мітингах, присвячених Декла
рації державі—учасниць Мос
ковської Наради по забезпе
ченню миру 1 безпеки в Єв
ропі, зобов'язалися достро
ково відремонтувати тракто
ри 1 інші машини. Патріо
тичні правлення механізато
рів можуть і повинні бути 
здійснені. Необхідно, щоб 
дирекція і партійні організа
ції МТС всемірно підтриму
вали новаторів!, розгортали 
соціалістичне змагання, боро
лись за його гласність і ді- 
йовість, сміливо впроваджу
вали у виробництво передові 
методи ремонту.

Трудова перемога ткібульських шахтарів
ТКІБУЛІ, 10 грудня. (По те

леграфу). Дев’ятого грудня в пер
шій зміні колектив шахти ім. Мо
лотова, який змагається з Олек
сандрійськими шахтарями, за
вершив річний план видобутку 
вугілля. В порівнянні з минулим 
роком збільшено видобуток ву
гілля на 24 проценти-, а продук
тивність праці—*на 27,2 про

цента. Зниження собівартості ву
гілля дозволило колективу шах
ти зекономити 740.000 карбо
ванців. Колективі передової шах
ти зобов’язався до вінця року 
видати понад річний план 37 
ешелонів вугілля.

Редакція ткібульської газети 

«ТКІБУЛІС МАГАРОЕЛІ».

Дубоссарська ГЕС
Екіпажі землесосних снарядів, які намивають 

земляну перемичку через Дністер, досягли 23 по
значки. Це дозволило почати заповнення водойми
ща, щоб створити підпір води, необхідний для пус
ку перших агрегатів Дубоссарської ГЕС (Мол
давська РСР). Монтажники опустили в прольо
тах залізобетонної водозливної греблі останній, 
сьомий щит. Дністер зупинився. Рівень ріки у 
верхньому б’єфі вже піднявся на 70 сантиметрів.

Бухтармінська ГЕС
На будівництві Бухтармінської гідроелектро

станції (Східно-Казахстанська область) почалась 
підготовка до спорудження судноплавного шлюзу. 
Провадиться складання землерийних машин для 
виймання скельних пород, Шлюз Бухтармінської 
гідроелектростанції запроектований трикамерним. 
Він служитиме для пропуску суден в водоймища 
Усть-Каменогорської ГЕС в Бухтармінське водой
мище і назад.

(РАТАУ).

ПЛАН ЗАГОТІВЕЛЬ ЦУКРОВИХ 
БУРЯКІВ ПЕРЕВИКОНАНИЙ
Колгоспники, механізатори і 

спеціалісти сільського господар
ства Волинської області на 116 
процентів виконали державний 
план заготівель цукровик буряків.

З усієї площі посіву, що підляга
ла до збирання, здано з кожного 
гектара по 221 центнеру буряків. 
Всього здано промисловості цукро
вої сировини на 452 тисячі центне
рів більше, ніж у 1953 році.

НОВИНКА ПОЛІГРАФІЧНОЇ 
ТЕХНІКИ

Ленінградський завод полігра
фічних машин приступив до серій
ного виробництва рядковиливноі 
машини—«лінотипа-малятка», при
значеної для оснащення друка
рень районних газет. Нова маши
на щодо розмірів удвоє менша і 
легша, ніж відомий лінотип 
«СН-4».

НОВИЙ ЕЛЕВАТОР
У Джамбулі (Казахстан) спо

руджується великий елеватор. На 
його будівництво витрачається де
сять мільйонів карбованців. На 
елеваторі будуть механізовані всі 
виробничі процеси. Досконалим 
устаткуванням оснащуються лабо
раторії, сушильні відділення.

В робітничому селищі Київського заводу 
верстатів-автоматів імені Горького працює 
кілька агітпунктів по підготовці до виборів на
родних судів.

На знімку: вхід до агітпункту № 42.
Фото Н. Цидільковського.

Прескліше РАТАУ.

ь. ЩОДНЯ 10 ТИСЯЧ КІЛОГРАМІВ ЦУКРУ ПОНАД ЗАВДАННЯ
'Краснопресненський рафінадний 

завод ім. Мантуліна (Москва) в 
новому виробничому сезоні виро
бив більше трьох з половиною ти
сяч центнерів цукру понад план.

Тепер завод випускає щодня до 
10 тисяч кілограмів цукру понад 
завдання. Включившись у змаган

ня за дострокове виконання п’я
тирічного плану, (Колектив взяв 
нові підвищені зобов’язання, вирі
шено виконати п’ятирічку до 15 
жовтня наступного року. Завод 
випустить на 250 тисяч >Цтнерів 
цукру більше, ніж передбачено 
п’ятирічним планом.

ВИЗНАЧНА ПЕРЕМОГА НАФТОВИКІВ
Колективи підприємств тресту 

«Укрнафтозаводи» завершили ви
конання річного плану по пере
робці нафти. Порівняно з мину
лим роком випуск продукції зріс 
на 14,4 процента. Завдання по

зростанню продуктивності праці 
робітників перевиконано на 18,4 
процента. З початку року від 
зниження собівартості продукції 
одержано близько 5 мільйонів 
карбованців економії.

НАЙБІЛЬША ФІЛЬМОБАЗА ВКРАЇНІ
У Москві почате будівництво 

найбільшої в країні фільмобази, 
розрахованої на вберігання 12 ти
сяч кінокартин. Це—п’ятиповерхо
вий будинок, споруджуваний за 
спеціальним проектом. Кожна кар
тина тут зберігатиметься в окремо

му сейфі, вмонтованому в цегля
ну стіну.

В будинку розмістяться також 
кілька залів для перегляду, мон
тажні і реставраційні майстерні. 
Будівництво фільмобази намічено 
завершити в 1956 році.

ЧЕРГОВИЙ ТИРАЖ

12 грудня відбудеться другий 
тираж виграшів по Державній по
зиці розвитку народного господар

ства СРСР (випуск 1953 року) 
Тираж буде проведений 

їм. Орлі.
________ (РАТАУ)

За мир і дружбу між народами
Збори представників радянської громадськості, присвячені десятиріччю 

Франко-Радянського Договору про союз і взаємну допомогу
Радянський народ широко від

значає десятиріччя Договору про 
союз і взаємну допомогу між Со
юзом (Радянських Соціалістичних 
Республік і Французькою Респуб
лікою.

10 грудня в Колонному залі 
Будинку Спілок відбулися збо
ри представників громадськості 
Москви, присвячені цій знамен
ній даті.

Зал заповнили понад дві тися
чі чоловік—передовики про
мисловості і сільського господар
ства, вчені, письменники, сту
денти, майстри мистецтв.

Бурхливими, тривалими оплес
ками вітають присутні появу в 
президії товаришів М. 0. Булга- 
ніна, Г. М. Малевкова, А. І. Мі-

кояна, В. М. Молотова, М. С. Хру
щова, М. М. Шіверника.

На зборах були присутні Над
звичайний і Повноважний Посол 
Французької Республіки в СРСР 
Луї Жоюс, співробітники фран
цузького посольства, глави і 
співробітники дипломатичних 
представництв, акредитовані в 
Москві, французькі письменники 
Луї Арагон і Ельїза Тріоле, пред
ставники радянської і зарубіж
ної преси.

Збори представників радян
ської громадськості відкриває 
Голова Всесоюзної (Центральної 
Ради Професійних Спілок М. М. 
ІПверник.

Урочисто звучать Державні 
Гімни Французької Республіки і 
Радянського Союзу.

'Слово для доповіді—(«Десяти
річчя Договору про союз і вза
ємну допомогу між Союзом Ра
дянських Соціалістичних Респуб
лік і Французькою Республікою» 
надається Голові Ради Міністрів 
РРФСР 0. М. іПузанову.

З промовами виступили акаде
мік В. В. Виноіградов, робітниця 
бавовняного комбінату «Трек- 
торная 'Мануфактура» Д. П. Смир- 
нова, письменник І. Г. Ерен- 
бург, письменниця Г. 0. Кара- 
ваєва.

На зборах виступив Перший 
Заступник Голови Ради Міністрів 
іі Міністр Закордонних Справ 
СРСР В. М. Молотов.

Вечір закінчився великим кон
цертом.

(ТАРС).
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Восторжествує справедлива справа
Ми зуміємо відстояти мир

Палко схвалює Декларацію 
урядів — учасників Московської 
Наради по забезпеченню миру і 
безпеки в Європі колектив пра
цівників цегельного заводу № 2 
ДіІ'МИТрОВСЬЮОТО тресту.

Па мітингу, що тут відбув
ся, виступив директор ‘заводу 
т. Олефіренко.

—Иа ітідДі підступи паліїв 
пової війни,—сказав вій,—ми 
відповімо ще наполегливішою 
працею по піднесенню продук
тивності праці. Ніяким агресив
ним силам не здолати нашої во
лі до миру. Ми зуміємо ВІДСТОЯТИ 
велике право на мирну творчу 
працю.

Схвильовану промову виголо
сив електрик т. Деснеінко.

—Я палко схвалюю Москов
ську Декларацію і закликаю 
всіх трудящих заводу ще шир

В ім'я зміцнення могутності 
рідної Вітчизни

Трудящі деревообробних май
стерень гаряче схвалюють Дек
ларацію Московської Наради єв
ропейських країн по забезпечен
ню миру і безпеки в Європі.

На мітингу виконуючий обо
в'язки директора деревообробних 
майстерень т. Новино® сказав:

—Обов’язок кожного із нас 
боротися за мир. В ім’я миру ми 
самовіддано працюємо, зміцнюємо’ 
могутність нашої Батьківщини. 
Трудові подвиги трудящих Радян
ського Союзу—запорука дальшо
го розвитку народного господар
ства країни, запорука міцного 
миру.

Передовий виробничник сто
ляр т. Бульба, секретар комсо
мольської організації т. Півнен- 
ко та інші в своїх виступах за
явили, що будь-які спроби імпе
ріалістів СІНА, Англії і інших 
капіталістичних країн розв’яза
ти нову світову війну зустрінуть 

ше розгорнути соціалістичне 
змагання за успішне виконання 
взятих зобов’язань.

Хай знають вороги, що нас 
ніхто не залякає. Радянські лю
ди впевнені у своїх силах і, як
що треба буде, могутньою стіною 
стануть на захист ріідної Вітчиз
ни, на захист всіх своюодолюби- 
вих народів. Агресори зазнають 
нищеного удару. Про це ясною 
мовою сказано 'в Декларації. 
Справедливу справу миру від
стоюють всі прогресивні люди 
світу.

В прийнятій резолюції трудів
ники заводу одностайно схвалю
ють Декларацію Московської 
Наради, спрямовану на забезпе
чення миру і безпеки в Європі.

Колектив трудящих заводу 
взяв зобов’язання дати до кінця 
року понад план два мільйони 
штук цегли.

відсіч всіх миролюбних народів 
світу.

У резолюції колектив дерево
обробних майстерень івзяв на 
себе зобов’язання виконати мі
сячний план до 25 грудня ц. р., 
а п’ятирічний план—до 7 листо
пада 1955 р, Зобов’язання дерево
обробники підкріплюють ділом.

П-0 ДВІ виробничі норми ’ГШЦІ дні 
дають столярі тт. Пазиїтич, Кос- 
тянтіиюв, Бульба, Хрипченко та 
інші. Не відстають від них !І 
верстатники тт. Соколов і Нею- 
гоїденко.

Першість у соціалістичному 
змаганні тримає столярний цех, 
який план листопада викопав на 
147 процентів. Зараз колектив 
цеху добивається високих показ
ників на виконанні замовлень 
для будівництва міської лікарні.

Г. ЧОРНА, 
нормувальниця деревообробних 
майстерень.

Слово механізаторів
Багатолюдним був мітинг в 

Олександрійському училищі меха
нізації сільського господарства. 
Один гза одним учні і викладачі 
училища висловлюють свої думки 
і прагнення.

Виступає викладач т. Холопов.
—Наші народи впевнені в сво

їх силах. Ніколи ще сили миру і 
соціалізму не були такими могут
німи і згуртованими, як зараз. Ми 
хочемо трудитися в ім’я миру, жи
ти в дружбі в народами всіх країн. 
Якщо ж імперіалісти спробують 
порушити мирну працю мільйонів 
людей, то вони зазнають нищівно
го удару.

Учні і викладачі училища ме
ханізації сільського господар
ства в прийнятій резолюції зо
бов’язалися наполегливо оволоді
вати технічними знаннями, щоб 
стати висококваліфікованими 
спеціалістами сільського госпо
дарства.

В інтересах 
миролюбних народів

На мітингу в сільгоспартілі 
«Шлях до комунізму» хлібороби 
заявили про свою рішимість бо
ротися за мир.

Слово взяв колгоспник Семен 
Панасович Якина.

—Декларація Московської На
ради, — заявив він,—є яскравим 
доказом миролюбної політики Ко
муністичної партії і Радянського 
уряду, країн народної демократії. 
Намічені в Декларації заходи від
повідають інтересам наших наро
дів так само як і народів всіх ін
ших країн. Ми, хлібороби, гаря
че -вітаємо і схвалюємо Деклара
цію. Наша ісамовідджа праця бу
де сприяти ще більшому зміцнен
ню могутності радянської Батьків
щини.

Хлібороби одностайно схвалю
ють рішення Московської Наради.

Ф. БЕЗРОДНИЙ.

Напередодні виборів народних судів

Зважаю на запити виборців
Ось уже восьмий рік я працюю 

агітатором серед жителів будинків 
№№ 36, 38, 40 і 42 по Жовтне
вій вулиці міста. Робота агітатора 
дуже сподобалась мені. Правда, 
спочатку було нелегко організо
вувати людей, зацікавити їх. Але 
я .знайшла спільну мову і ста
ла для них бажаним гостем.

В моїй групі переважна біль
шість домогосподарок. (Вони, як і 
всі радянські люди, дуже цікав
ляться подіями впаяній країні, за 
рубежем, і я прасту дати відпо
відь на всі питання.

Та моя робота не вичерпується 
лише бесідами на поточні теми. Я 
регулярно знайомлю домогоспода
рок із новинками літератури, ор
ганізовую колективне відвідуван
ня кінофільмів.

За час, що минув, ми колектив
но прочитали твори: Бабаєвського 
—'«Кавалер (Золотої Зірки», їїолє- 
вого—«Повість про справжню лю
дину», Піколаєвої —( «Жатва», 
Ажаєва—«Далеко від’ Москви» та 
інші.

Роботу з виборцями я провод
жу систематично, протягом всьо
го року. Бесіди 'ПІСНО пов’язую

В сільському агітпункті
Людно цими зимовими ве

чорами на агітпункті баяду- 
рівськюто виборчого пункту 
№ 9 по виборах народних 
судів. Тут зосереджена вся масо
во-політична робота. Кожного 
тижня завідуючий агітпунктом 
комуніст т. Зайцев проводить се
мінари агітколективу. На них 
кращі агітатори обмінюються дос
лідом роботи, висловлюють пропо
зиції, спрямовані на поліпшення 
масово-політичної роботи.

На одному з чергових семіна
рів досвідом агітаційної роботи по
ділився комуніст Антон Сродіній, 
який працює гз виборцями посьол- 
ка Ларисіївви. Він вказав на вели
кий інтерес трудящих ДО подій 
в Радянському С’оюїзі і за рубежем, 
їх велике прагнення різко підви
щити урожайність колгоспних ла

з завданнями, які ставить Кому
ністична партія іі Радянський 
уряд перед своїм народом.

Це підвищує політичну актив
ність трудящих, виховує в них 
любов і відданість великій опра
ві комуністичного будівництва. 
Вони беруть активну участь у 
громадському житті, виписують 
газети і журнали. Напередодні 
свят першими розпочинають 
прибирати двори, білити будин
ки, висаджувати дерева д квіти.

Серед жінок, де я працюю, 
було дві малописьменних грома
дянки Крутик і Кравченко. Во
ни побажали підвищити свої 
знання. Я поговорила з учи
телькою т. Лелекою, яка туї*» 
проживає, і вона охоче взя
лася допомогти жінкам.

Радісно відчувати, що твоя 
праця приносить бажані плоди.

Ще з більшою енергією веду 
агітаційну роботу з виборцями 
після опублікування Указу ПрОх 
зидії Верховної Ради УРСР пр^д 
вибори народних судів.

М. СУЛІМОВА, 
агітатор.

нів і продуктивність громадсько
го тваринництва.

—Зваживши на запити вибор
ців,-уговорить т. Сродніій,—я до
сконало ознайомив їх з положен
ням про вибори народних судів, 
Конституцією СРСР і УРСР, роз
повідаю про трудові подвиги ра
дянських людей і т. д. В ці дні
знайомлю виборців з досягионня- 
ми кращих ЮТічюііґтґ'' іерЦГЇЇіі— 
учасників Всесоюзної сільськогос
подарської виставки.

Заслуженою повагою у виборців
користуються агітатори—брига
дир рільничої бригади т. Козубен- 
ко, вчителі тт. Суслова, Зінченко
та інші.

Повсякденна робота агітаторів 
підвищує трудову активність хлі
боробів.

Г. ДАВНІЧЕНКО.

На допомогу агітатору

ПРОТИ ПЕРЕЖИТКІВ КАПІТАЛІЗМУ 
В СВІДОМОСТІ ЛЮДЕЙ

Боротьба з пережитками мину
лого в свідомості людей, ліквіда
ція «родимих плям» капіталізму 
являють собою тривалий і склад
ний процес. Комуністичне вихо
вання трудящих В. І. Ленін не
розривно зв’язував з практич
ною боротьбою за комунізм. Цей 
ленінський принцип партія кла
де в основу комуністичного ви
ховання мас.

Комуністична партія вважає 
своїм найважливішим обов’язком 
використати до дна велціку силу 
марксистсько-лснініської теорії з 
тим, щоб прискорити зростання 
комуністичної свідомості трудя
щих, процес звільнення їх від 
пережитків капіталізму. Марк
систсько-ленінська теорія є ідей
ною основою комуністичного' ви
ховання трудящих.

Комуністичне виховання мас 
в нашій країні нерозривно зв'я
зане з боротьбою за здійснення 

практичних завдань будівництва 
комунізму. Спираючись на до
сягнуті успіхи в розвитку важкої 
промисловості і рухаючи її далі, 
партія і уряд організують радян
ських людей па боротьбу за кру
те піднесення сільського госпо
дарства і легкої промисловості. 
Головним і вирішальним засобом 
виконання цього народногоспо
дарського завдання є всемірне 
підвищення продуктивності пра
ці. З цього випливає, що найваж
ливішим завданням є виховання 
в масах комуністичного ставлен
ня до праці.

Радянські люди самовіддано 
працюють на благо Батьківщини. 
Це яскраво виявляється у всена
родному соціалістичному змаган
ні за дальше підвищення продук
тивності праці, в невпинному 
вростанні армії передовиків і но
ваторів виробництва. Проте по
ряд з цим у вас є ще люди, які 

ухиляються від роботи: ледарі, 
прогульники та інші порушни
ки трудової дисципліни. Правда, 
число таких відсталих людей не
велике. Але їх недбале ставлення 
до роботи призводить до великої 
розтрати суспільної праці.,

Несоціалістичне ставлення до 
праці (виявляється в несумлін
ному виконанні дорученої спра
ви, окозамилюванні, небажанні 
впроваджувати нову ’ техніку, 
поширювати передовий досвід. 
Недбале ставлення до праці, як 
правило, призводить до випуску 
недоброякісної продукції, до бра
ку, який обходиться державі в 
мільярди карбованців. У 1953 
році, наприклад, тільки на про
мислових підприємствах союзних 
міністерств втрати віід браку ста
новили 3,2 мільярда карбован
ців.

Таким чином, пережитки ка
піталізму в ставленні до праці 

завдають величезної шкоди спра
ві комуністичного будівництва. 
Вони гальмують, уповільнюють 
рух радянського суспільства від 
соціалізму до (комунізму. ,

■Не можна також байдуже ста
витись до людей, які розгляда
ють Фізичну працю як «праву 
третього сорту, що нібито при
нижує людину. Заражені цим 
диким передсудом, успадкованим 
від експлуататорського ладу, ці 
люди вважають ганебним для се
бе працювати на заводі або в 
колгоспі. Свої обивательські, 
дрібнобуржуазні погляди па фі
зичну працю вони намагаються 
прищепити деякій частині моло
ді, в тому числі й тій, що закін
чує середню школу.

Панське, зневажливе ставлен
ня до фізичної праці в корені 
вороже соціалізмові. Фізична 
праця—джерело життя суспіль
ства. Природно тому, що робота 
радянських людей у сфері мате
ріального виробництва є основою 
процвітання нашої країни. І чим 
більше буде зайнято людей у ви
робництві матеріальних ціннос

тей, тим вище буде рівень роз
витку продуктивних сил, тим 
багатше буде радянське суспіль
ство.

Щоб будувати комунізм, не
обхідно повсякденно дбати про 
збереження тих матеріальних ба- 
-гатств, якії створені наполегли
вою працею робітників, селян та 
інтелігенції. Наш народ не тіль
ки береже суспільну власність, 
але й в кожним днем вишукує 
все нові шляхи і засоби економії 
сировини, матеріалів, палива, 
електроенергії, коштів. Мільйони 
людей змагаються за дострокове 
виконання планів п'ятої п’яти
річки, своєю працею умножають 
суспільне багатство.

Але у нас ще не перевелися 
люди, які своїми антисуспіль.іи- 
ми діями завдають величезної 
шкоди Радянській держава. Це— 
дармоїди, злодії і шахраї, якгиіраг- 
путь, подібно до експлуататорів, 
жити на чужий рахунок, не пра
цюючи. Розкрадачі суспільної 
власності є ворогами радянського 
народу. їх рано чи пізно чекає 
сувора кара радянського закону.
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Невикористані можливості
Молочно-товарна ферма артілі 

імені Леніна (місто) налічує 256 
фуражних корів. Більшість тва
рин поставлена на зимівлю в но- 
возбудованих приміщеннях. Кол
госпники чимало зробили і в 
справа забезпечення худоби гру
бими і соковитими кормами. В 
корівнику, розташованому на те
риторії першої рільничої брига
ди, налагоджена механізована 
подача води, встановлено автопо
їлки. Тут провадиться подріб
нення кормів. Отже є всі можли
вості для налагодження зразко
вої годівлі і утримання корів, що 
є основою дальшого збільшення 
їх продуктивності.

Проте факти свідчать, що в 
колгоспі не використовують для 

«ЙЬого наявних можливостей. 
"Продуктивність худоби не підви
щується, а навіть спадає. Так, 
минулого господарського року 
надій молока на фуражну корову 
становив всього 932 літри, або 
на 196 літрів менше, ніж в по- 

-ЛкРедНІЙ ріж.
'•▼■Не краще справи і ів новому 

господарському році. В листопа
ді надій молока зменшився в по
рівнянні з жовтнем на 4,2 літра 
від корови.

Дніпропетровська область. Тва
ринницький радгосп «Зоря» в ни
нішньому році збудував декілька 
виробничих і житлових примі
щень. Недавно став до ладу но
вий кормоцех, де щоденно буде 
виготовлятися 25 тонн кормів.

Не меншої шкоди, ніж прямі 
розкрадачі суспільного добра, зав
дають радянському суспільству 
люди недбалі, які безгосподарно 
ставляться до народного добра.

Цілком очевидно, що від ви
ховання комуністичного став
лення до соціалістичної влас
ності багато в чому залежать 
дальші успіхи розвитку народно
го господарства. Там, де цьому 
вихованню приділяють досить 
уваги, де провадиться неприми
ренна боротьба з розкрадачами 
соціалістичної власності,, з без
господарністю, з усякого роду 
надмірностями, де бережно став
ляться до суспільної власності, 
там не може бути крадіжок і 
розбазарювання народних коштів, 
там вищі економічні показники 
роботи і, як правило, завжди пе
ревиконуються державні зав
дання.

Всенародна боротьба за під
вищення продуктивності праці, 
за умноження суспільного доб
ра передбачає активні, свідомі, 
цілеспрямовані дії трудящих мас. 
Партія учить, що тільки на ос
нові науки можна добитись но
вих успіхів у розвитку про

Де ж причини, що заважають 
тваринникам збільшувати про
дуктивність корів?

Доярки Лідія Кривав і Марія 
Зубкова скаржаться на неоргані
зованість і нераціональне витра
чання кормів. Па це не можна 
не зважати. Адже на фермі відсут
ній чіткий розпорядок дня, по
рушується раціон годівлі, не про
вадиться запарювання кормів. А 
від цього, як відомо, набагато за
лежить продуктивність худоби.

■Правда, зоотехніки то. Лебе- 
дєв і Гетьманець, які працюють в 
колгоспі, склали раціони, розроби
ли й інші заходи, спрямовані па 
поліпшення догляду і годівлі тва
рин і ... поставили на цьому 
крапку. Організаційною ж робо
тою, яка б сприяла впроваджен
ню намічених заходів в життя, 
вони не займаються. Тому на 
паперах написано одне, а на 
фермах робота йде самопливом, 
без належного керівництва і кон
тролю. Ніхто не займається ана
лізом добових надоїв, не «вивчає 
причин, що призводять до змен
шення виходу молока.

Догляд за тваринами на фермі 
№ 2 поставлений вкрай погано. 
Тут досі не налагоджено водопос

Книги для працівників сільського господарства
Державне видавництво сільсько

господарської літератури УРСР ви
пустило в світ ряд учбових посіб
ників для колгоспників і робітни
ків радгоспів, які вчаться без від
риву від виробництва на триріч
них агрозоотехнічних курсах.

Для слухачів першого року 
навчання випущений підручник 
«Зооміїнімум», який містить основ
ні дані про продуктивне тварин
ництво. У повторних доповнених 
виданнях вийшли книги «Свинар
ство» і «Вівчарство». Ці підруч
ники знайомлять слухачів друго
го року навчання з правильними 
прийомами комплектування стада, 
утримання і годівлі свиней і овець.

Найближчим часом сільська 
книготорговельна сітка одер
жить ще кілька учбових посібни
ків. Серед них—«Агромінімум», 
«Цукрові буряки», «Овочеві куль
тури».

* , **
Видані і надійшли в продаж но- 

ві брошури, авторами яких є пе
редовики колгоспного виробниц

мисловості і сільського гос
подарства і тим самим знач
но піднести матеріальний до
бробут і культурний рівень на
роду. Наука несумісна в релігією, 
яка затемнює свідомість людини, 
прирікаючи її на пасивність пе
ред силами природи, сковує її 
творчу активність і ініціативу.

.V зв’язку з корінною проти
лежністю науки і релігії, Кому
ністична партія відповідно до 
своєї програми проводить науко
во-освітню пропаганду, спрямова
ну на поступове звільнення тру
дящих мас від релігійних забо
бонів. Ідейна боротьба партії з 
антинауковою, релігійною ідеоло
гією, поширення наукових мате
ріалістичних знань є складовою 
частиною боротьби з пережитками 
капіталізму в свідомості трудя
щих мас.

Невід’ємною частиною кому
ністичного виховання трудящих 
є також боротьба за здоровий по
бут радянських людей. Цобут, 
як відомо, не відокремлений 
кам’яною стіною від виробниц
тва. Людина, яка несе на собі в 
побуті вантаж звичок і* -правів, 
чужих радянському суспільству, 

тачання і тому корів доводиться 
ганяти на водопій до колодязя 
за 200 метрів.

Правління колгоспу зовсім ма
ло дбає про укомплектування 
ферм постійними кадрами тва
ринників. Із 37 доярок на фер
мі працює лише 20. Безумовно, 
вони не можуть впоратися з 
роботою.

Серед тваринників занедбана і 
масово-політична та виховна ро
бота, не працюють трирічні зоо
технічні курси, немає тут кімнат 
для відпочинку, відсутня наочна 
агітація. На фермах працює три 
комуністи—зоотехнік т. Лебедєв, 
завідуючі фермами то. Лищенко 
■і Демченко, але воїни нічого не 
роблять як агітатори.

В рішеннях вересневого Плену
му ЦК КПРС вказані шляхи даль
шого піднесення всіх галузей 
сільського господарства, в тому 
числі й тваринництва. Щоб ус
пішно здійснити завдання по 
дальшому розвитку тваринництва, 
необхідно зразково поставити 
догляд і годівлю худоби. Це спри
ятиме підвищенню її продуктив
ності, одержанню високих дохо
дів від цієї галузі господарства.

В. КІПМ.

тва — учасники Всесоюзної сіль
ськогосподарської виставки.

«Створимо достаток продуктів 
тваринництва» — так називається 
брошура, написана головою сіль
госпартілі імені Шевченка, Він
ницького району, Вінницької об
ласті, Героєм Соціалістичної 
Праці 10. А. Надкерничним. В 
минулому році колгосп імені Шев
ченка одержав у середньому від 
фуражної корови 3.478 літрів мо
лока, або 278 цнт. на кожні 100 
гектарів землі. В брошурі роз
повідається, як на основі всебіч
ного розвитку громадського гос
подарства, по-тіворчому застосову
ючи досягнення науки і передово
го досвіду, колгоспники перетво
рили тваринництво у иисокодоход- 
ну галузь артільного виробництва.

В брошурі «36 центнерів сви
нини на 100 гектарів ріллі» голо- 
ва колгоспу «Всесвітній Жов
тень», Чернігівського району, 
Чернігівської області, А. С. Гера- 
сименко ділиться досвідом інтен
сивної відгодівлі сівиїней.

неминуче стає на шлях порушень 
принципів комуністичної моралі і 
дисципліни на виробництві. Од
ним з пайшкідливіших пережит
ків минулого є пияцтво. Надмір
не і часте вживання алкоголю 
підриває (здоров’я людей, часто 
буває причиною нещасть у сі
м’ї, веде до прогулів та інших 
порушень трудової дисципліни.

Пережитки капіталізму в сві
домості і побуті радянських лю
дей не мають коренів у соціаліс
тичній економіці. Але вони ще не 
вижиті повністю і існують в силу 
відставання свідомості людей 
від їх буття, що змінилося, В СИ' 
лу певного впливу капіталістич
ного оточення. Ці пережитки ми
нулого будуть ліквідовані тим 
швидше, чим вище будуть підне
сені виробнича і громадсько-по
літична активність людей і їх 
культурний рівень, чим успішні
ше вестимуть виховну роботу В 
масах партійні, (профспілкові1, 
комсомольські й інші громадські 
організації.

М. СЕЛЕЗНЬОВ, 
кандидат філософських наук.

Техніка п'ятої п'ятирічки

Харків. На верстатобудівному заводі імені Молотова виго
товлений унікальний круглошліфувальний верстат моделі ХШ-132, 
призначений для обробки металічних валів довжиною до 14 метрів 
і діаметром до 500 міліметрів. Управління цим найкрупнішим 
в Радянському Союзі верстатом такого типу повністю автомати
зоване. Він приводиться в дію 32 електродвигунами різної потуж
ності і забезпечений найновішою гідравлічною апаратурою.

■На знімку: новий круглошліфувальний верстат моделі ХШ-132.
Фото М. Начинкіна. Прескліше РАТАУ.

Листи з столиці Радянської України

Людина великого творчого пориву
Знатний токар країни Віталій 

Купріянович Семинський прий
шов до верстата задовго до гуд
ка. Він вирішив ще раз переві
рити роботу створеної ним авто
матичної головки для швидкісної 
обробки багатоступ'інчатпх валів 
—важливої деталі більшості ма
шин у промисловості і сільсько
му господарстві. Більше року пра
цював новатор над конструкцією 
нового пристрою, завод допоміг 
виготовити перший зразок, і ось 
незабаром мають бути проведені 

і в ир об н, и чі випробу в анн я.
■ Звичним рухом Віталій Купрі
янович включає верстат, на яко
му замість звичайного різцетрима
ча укріплена автоматична голов
ка. Діє вона бездоганно. Сталева 
заготовка обертається із швидкіс
тю 1.200 обертів за хвилину. 
З-під різця змійкою виходить 
розпечена металева стружка. Ви
готовлення вала триває півтори 
хвилини, тоді як раніше на таку 
деталь затрачувалось не менше 
як півгодини.

На виробничих випробуваннях 
нового пристрою прославлений 
ТОКар-ШВИДКІСіНИК довів продук
тивність праці до двох тисяч 
процентів норми. Він показав, 
що застосування автоматичної 
головки не вимагає високої ква
ліфікації токаря, забезпечує Віід- 
імінну якість обробки вала будь- 
якої форми і може бути здійснене 
па кожному машинобудівному за
воді, а також у майстернях ма
ні инно-тракторних ста нцій.

Це вже не перший цінний 
вклад токаря-комуніста Семин- 
ського в радянське машинобуду
вання. Людина великого творчого 
пориву, він з першого дня трудо

Службовці переходять на виробництво
ХАРКІВ. Обліковець трактор

ного заводу Віра Рєзнік вверну
лась до адміністрації з просьбою 
перевести її па виробництво. Її 
бажання задоволено. Тепер вона 
працює в тракторному цеху за 
шліфувальним верстатом. Прик
лад Рєзнік наслідувала службо
вець Лідія Сухорукова. Вона пра
цює довоідчицею в цеху паливної 
апаратури.

На заводі транспортного маши
нобудування бухгалтер Ганна 
Тарунова, 'обліковець Євдокія Ко- 

X

вого життя звик шукати і зна
ходити нове, корисне, поширюва
ти передовий досвід. Зараз струж
ка злітає з його верстата з швид
кістю 50 кілометрів за годину. 
А коли Віталій Купріянович ще 
не знав швидкісних прийомів, во
на повзла з швидкістю... до п’я
ти кілометрів. Не менше 10—15 
виробничих норм—Такі тепер по
казники праці новатора.

Всі токарі-швидкіениіки заводу 
«Червоний екскаватор», де з 
1923 року працює Віталій Купрі
янович Семинський, є його уч
нями і послідовниками.Війчастий 
гість в аудиторіях Київського по
літехнічного інституту, де йото 
змістовні лекції з інтересом слу
хають і студенти і вчені. Він по
бував на багатьох машинобудів
них заводах СРСР і країн народ
ної демократії, ознайомив із сво
їми досягненнями робітників і 
спеціалістів.

«Швидкісне різання металу» 
—так називається книга,1 яку 
написав токар Семинський і яка 
набрала великого поширення се
ред радянських машинобудівни
ків.

За впровадження нових про
гресивних прийомів праці у ви
робництво Віталій Купріянович у 
1950 році удостоєний високої на
городи — Сталінської премії.

(Пізно ввечері, коли стихає 
мелодійний бій Кремлівських ку
рантів, можна бачити Віталія 
Купріяновича в його затишній 
квартирі за письмовим столом. 
Він пише книгу про автоматиза
цію швидкісної обробки металу.

К. ЄВГЕНОВ. 
(Кор. РАТАУ).

м. Київ.

ломійцева, табельниця Ганна 
Перкіпа та інші набувають спе
ціальності шліфувальниць, слю
сарів, нікелювальниць, токарів. 
В оволодінні новими професіями 
їм допомагають новатори заводу, 
майстри.

Тільки на трьох заводах—1 
тракторному, транспортного ма
шинобудування і електромеханіч
ному виявили бажання перейти 
працювати з контор безпосеред
ньо на виробничі дільниці монад 
200 молодих службовців.

(РАТАУ).

І
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Куточок сатири і гумору Міжнародний огляд

ТВЕРДА РІШИМІСТЬ 
МИРОЛЮБНИХ НАРОДІВ

Хваливсь Карно...
(Гумореска)

Голова Карпо Бугрій
На нарадах всюди
Тільки й ллє слова про гній. 
Що він є і буде.
І насправді гною скрізь 
Лежать цілі гори,
Так що навіть не берись 
Виїхати з двору.

Може ось якраз про це
В редакції взнали
1 спецкора з олівцем
У колгосп прислали.
Голова зустрів його 
Лагідно, привітно.
—Гною, кажете, ого!
Де той гній подіти.
—Чом же він,—спецкор пита,— 
Не на полі й досі?
А Бугрій відповіда:
—Зараз тільки осінь.
Взимку ми його саньми 
Враз туди, де треба.
Гною досить, от так ми,
Гори аж до неба!

Напишіть, робота йде.
Геть там не підказуй...
Ви не знайдете ніде
Скільки гною зразу.

Відверта розмова
В колгоспі ім. Жданова (голова правління 

т. Криворот) частина корів розмащена в брудних 
приміщеннях, догляд за ними занедбаний, внаслі
док чого останнім часом надій молока різко 
знижується.

—Ну, як тобі зі мною?
—МуууукаІ!

Рис. В. Васильєва.

Брошура про
Всесоюзне товариство для по

ширення політичних та наукових 
знань видало брошуру доктора ме
дичних наук, професора 1. С. 
Стрельчука «Алкоголізм і бороть
ба з ним».

Брошура складається з трьох 
розділів. У першому з них—«Алко
голізм—шкідливий пережиток ка
піталізму» — розповідається про' 
соціальні корені алкоголізму. Як 
підкреслює автор, класовий гніт і 
експлуатація, виснажлива праця, 
тяжкі житлові і побутові умови, 
погане харчування, невпевненість 
трудящих у завтрашньому дні— 
такі в умовах капіталізму безпосе
редні причини, що породжують 
поширення алкоголізму. В середо
вищі імущих класів пияцтво є 
свідченням їх морального розкладу 
і деградації.

У зростанні виробництва і спо
живання алкоголю в капіталіс
тичних країнах заінтересовані на
самперед експлуататори. Вони ви

Може ви й портретик мій... 
Видно ж нашу працю.
І вручив портрет він свій 
Дев’ять на дванадцять.
Небагато днів пройшло,
Так уже на третій
Листоноша у село
Доставля газети.
—Може в цій,—Карпо Бугрій 
Розгорга швиденько.
—Ой,—він крикнув сам не свій, 
— Рідна моя ненько!
Це підрив, в замітці б’ють. 
Хто ж так, люди, робить!
На малюнку з мене тут 
Регоче худоба.
І портрет в овалі ось.
Ой лишенько, горе.
У газеті довелось 
Бути з вами, гори...
В цю хвилину телефон 
Задзвонив в конторі, 
Викликають у район 
Голосом знайомим.
... Голова Карпо Бугрій 
(жартувать доволі) 
Як говорить він про гній, 
Так про той, що в полі.

І. КОНОНОВ.

алкоголізм і боротьбу з ним
користовують алкоголь не тільки 
для збільшення своїх прибутків, 
але й для ослаблення волі трудя
щих до боротьби за свої життєві 
права, проти наступу реакції.

У нашій країні, де утвердився 
новий суспільний і державний лад, 
підірвані соціальні корені алкого
лізму і є реальні умови для йо
го повної ліквідації. Проте у нас 
ще зустрічаються люди, схильні до 
цього «зеленого змія». Будучи 
шкідливим пережитком капіталіз
му, алкоголізм завдає шкоди як 
інтересам нашої держави, так і 
особистим інтересам громадян.

У книзі підкреслюється, що над
мірне вживання алкоголю несуміс
не з моральними нормами соціа
лістичного співжиття. Пияцтво 
приводить до порушень трудової 
дисципліни, зниження продуктив
ності праці. Воно підриває устої 
сім’ї, негативно впливає на вихо
вання дітей, приводить часто до 
нещасних випадків, хуліганства 
і злочинів.

На Байдакіївіському вуглероз
різі (начальник т. Філоненко) з 
початку кожного місяця панує 
спокій, а наприкінці «натиску
ють»...

Період ПІДГОТОВКИ 
до чергового штурму.

~ СЛІДАМЙГ

НАШИХ ВИСТУПІВ

„Бракороби0
В газеті «Сталінський прапор» 

від 12 листопада ц. р. під таким 
заголовком був надрукований 
лист т. Вайсбурга про відсут
ність боротьби за якість шкірси
ровини на забійному пункті.

Як повідомив секретар партор- 
ганізації т. Кременецький, мате
ріал газети було обговорено на 
зборах працівників забійного це
ху. Критику визнано правильною. 
Для підвищення якості шкірсиро
вини намічено конкретні заходи. 
Виділено спеціального працівни
ка для прийому шкір та визна
чення ЇХ ЯКОСТЕ_____

СЛІДАМИ
НЕОПУБЛІКОВА НИХ

ЛИСТІВ
В листі до> редакції група пра

цівників пожежної команди Бай- 
даківського вуглерозрізу писала, 
що черговий команди Косяк за
тискує критику.

Листа було надіслано керівни
кам тресту «Олександріявугілля» 
для перевірки та вжиття заходів. 
Як повідомив заступник керуючо
го трестом т. Петрушенко, перевір
кою встановлено, що Косяк нама
гався затискувати критику. За за
тиск критики Косяка попереджено.

Величезний руйнівний вплив ал
коголь робить на здоров’я людей. 
Про це розповідається в розділі— 
«Вплив алкоголю на здоров’я лю
дини». Систематичне вживання 
спиртних напоїв викликає різні 
гострі захворювання, веде до пе
редчасної старості і навіть перед
часної смерті.

Таким чином, робить висновок 
автор, шкідливість алкоголю оче
видна. Але алкоголізм не відімре 
сам по собі. З ним треба вести 
наполегливу боротьбу, використо
вуючи для цього силу громадсько
го впливу, активізуючи культур
но-виховну роботу по роз’ясненню 
шкідливості алкоголізму, регла
ментуючи торгівлю спиртними на
поями.

В останньому розділі—«Бороть
ба з алкоголізмом», присвячено
му заходам боротьби з пияцтвом, 
наводяться дані про деякі методи 
лікування алкоголіків.

Московська Нарада європей
ських країн по гарантуванню ми
ру та безпеки в Європі і прийня
та нею Декларація викликали 
численні відгуки в усьому сві
ті. Схвалюючи Декларацію, на
ради розцінюють її як документ 
величезної політичної ваги.

«Московська Нарада, — пише 
німецька газета «Нейєс Дейч- 
ланд»,—намітила конкретну про
граму забезпечення миру. Основ
ними пунктами цієї програми є, 
по-перше, розв’язання німецького 
питання і, по-друге, створення 
системи колективної безпеки в 
Європі». Газета підкреслює, що в 
Декларації, прийнятій Нарадою, 
дається всебічний аналіз ниніш
ньої обстановки в Європі і вка
зується, при яких умовах і 
якими шляхами може бути здійс
нена ця програма.

Найважливішою з цих умов є, 
| як справедливо пише італійська 

газета «Уініта», відмова західних 
держав від планів відродження 
німецького мілітаризму. Щодо 
створення системи колективної 
безпеки в Європі, то, за словами 
французької газети «Ліберасьон», 
«прямий шлях до цієї заповітної 
мети всіх людей, які прагнуть до 
миру, вказаний у радянських 
пропозиціях про укладення за
гальноєвропейського договору». В 
разі укладення такого договору 
учасники його—всі європейські 
держави спільними зусиллями 
протидіяли б усякій спробі агре
сії.

Розглядаючи результати Мос
ковської Наради, демократична 
преса за рубежем приходить до 
висновку, що доти, поки паризь
кі угоди про озброєння Західної 
Німеччини не ратифіковані, є 
можливість договоритися в най
важливіших питаннях, які сто
суються об’єднання Німеччини на 
демократичній і мирній основі. 
«Двері для переговорів,—заяв
ляє фінська газета «Ваппаа са- 
на»,—як і раніше, відчинені».

Демократична громадськість 
при цьому викриває твердження 
західної пропаганди, ніби пере
говори з миролюбними держава
ми слід провадити з «позиції си
ли», тобто після ратифікації 
вказаних паризьких угод. «Дума
ти так,—пише бельгійська газета 
«Драло руж»,—значить навмисно 
загострювати напруженість в Єв
ропі, йтиіпо шляху до війни».

Московська Нарада показала, 
що боротьба проти паризьких 
угод, спрямованих на відроджен
ня німецького мілітаризму і пере
творення Західної Німеччини 
у вогнище війни, вступила те
пер у вирішальну фазу. Демокра
тична зарубіжна преса відзначає, 
що особливостями цієї фази є ак
тивні дії народів Західної Євро

Колоніальний
ЛОНДОН, 9 грудня. (ТАРС). Як 

повідомляє агентство Пресе Ас- 
сошіейшн, відповідаючи на запи
тання одного з лейбористів у па
латі громад, міністр колоній Лен- 
нокс-Бойд повідомив, що «у зв'яз
ку з надзвичайним станом» в Ке
нії (англійська колонія.—Прим. 

пи і рішимість миролюбних дер
жав протипоставити агресивним 
замірам авторів паризьких угод 
свою об’єднану могутність.

«Учасники Наради, — пише 
польська газета «Жицє Варшави», 
—з одного боку звертаються ще 
до народів Європи і всього сві
ту з нагадуванням, іцо поки що є 
реальна можливість договоритися 
в питаннях мирного співіснуван
ня. З другого боку, вони якнайпе- 
реконливіше перестерігають тих, 
хто намагається погрожувати но
вою війною».

Офіціальна західна пропаганда 
намагається применшити значну 
ня Московської Наради і пере
крутити її декларацію. Проте ці 
намагання не мають успіху. Прий
няту па Нараді Декларацію схва
люють не тільки демократична 
громадськість, але й багато пред
ставника® твереізо настроєних іо 
на Заході. Московська Нар» 
сприяла посиленню і піднесений- 
на нову височінь боротьби народів 
Західної Європи проти відрод
ження німецького мілітаризму.

Французький оглядач Барсалу 
пише, що в парламенті Франції 
дедалі гучніше лунають вимоги 
відстрочити обговорення питання 
про ратифікацію паризьких угод 
і почати переговори з СРСР у ні
мецькому питанні і питаннях 
європейської безпеки. Близьку до 
цих вимог позицію займають та
кі визначні французькі діячі, як 
генерал де-Голль і колишній 
прем’єр - міністр Поль - Бонкур. 
«Франції,—сказав, зокрема, де- 
Голль,—насамперед ^нал^ить 
звернутися-да Росії в силу старо
го союзу і франко-радянського 
пакту».

Народи Європи бачать, що па
ризькі угоди несумісні з політи
кою ослаблення міжнародної на
пруженості. В Англії, як заявив 
цими днями визначний лейбо
ристський діяч Бівен, проти пере
озброєння Західної Німеччини вис
ловлюється більшість націй. В 
Західній Німеччині паризькі уго
ди відкидають профспілки, со- 
ціал-демократична партія і навіть 
деякі представники самих бон
нських правлячих партій.

Численні відгуки на підсумки 
Московської Наради показують, 
що миролюбні народи сповнені' 
твердої рішимості відвернути 
серйозну загрозу мирові і безпе
ці, яку несуть із собою паризь
кі угоди. Заключні слова Деклара
ції Московської Наради про те, 
що «всякі спроби напасти, роз
в’язати війну і порушити мирне 
життя наших народів зустрінуть 
нищівну відсіч», схвалюють всі 
прості люди, які бажають жити в 
мирі і безпеці і осуджують під
ступи ворогів миру.

В. ХАРЬКОВ.
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Пролетарі всіх країн, єднайтеся! РІК видання ХХУІ-Й

19 грудня —

день виборів

народних судів
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Достроково 
річні

Нову хвилю соціалістич
ного змагання серед промис
лових підприємств країни 
викликало патріотичне звер
нення трудящих передових 
підприємств м. Москви, які 
закликали радянських людей 
широко розгорнути всенарод
ну боротьбу за дальше під
вищення продуктивності пра
ці, поліпшення якості про
дукції, дострокове виконання 
завдань п’ятого п’ятирічного 
плану.

Почин москвичів знайшов 
палке схвалення і одностайну 
підтримку серед колективів 
івоіх •промислових підпри
ємств Олександрії. Гірники І 
брикетними, транспортники і 
будівельники за прикладом 
москвичів взяли на себе під
вищені соціалістичні зо
бов’язання і самовіддано бо
рються за їх здійснення.

Наполеглива праця з колі
ті им днем приносить відрадні 
наслідки. В рахунок 1955 
року вже працює чимало ви
робничих колективів. В чис
лі передовиків—рудоремонт. 
ний завод (директор т. Муко- 
нін. секретар парторганізації 
т. Кім), контора залізнично
го транспорту (начальник 
т. Карлов, секретар партор
ганізації т. Чорномор) і інші.

Проте було б помилкою 
не бачити за хорошими показ
никами відсталих підпри
ємств, які все ще не викону
ють державних планів, пра
цюють нерентабельно.

Недопустимо відстає ряд 
підприємств тресту «Олек- 
сандріявугілля» (керуючий 
т. Альошин). Лише Семенів- 
ський (вуглерозріз і шахта 
№ 2-3 за одинадцять місяців 
цього року заборгували дер
жаві близько 200.000 тонн 
вугілля, а Семен'івська 1 Бай- 
дакіївська брикетні фабрики 
недодали за цей час майже 
50.000 тонн брикету.

В чому ж причини, які ве
дуть до відставання, до не
довиконання державних пла
нів? Вони криються, насам
перед, в поганому організа
ційно-технічному керівниц
тві, порушенні елементарних 
правил техніки безпеки, в 
незадовільному використанні 
потужної техніки.

Що, наприклад, заважає 
шахті № 2-3 працювати рен-

------------------------- .ф.-------------------------

Хмельницька область перевиконала державний план 
заготівель цукрових буряків

Колгоспники, механізатори і 
спеціалісти сільського господар
ства Хмельницької області ви
ростили в нинішньому році ви
сокий врожай цукрових буряків. 
Це дало можливість області ви
конати державний плай заготі

завершити 
плани
табельно, високопродуктивно? 
Адже кілька місяців тому 
вона йшла в числі передових 
підприємств міста. З'ясовує
ться, що керівники шахти 
(начальник т. Панчищеінко) 
.заспокоїлись досягнутими ус
піхами, перестали глибоко 
вникати у виробництво. Це 
призвело до занедбаності 
шахтного господарства, об
воднення виробок, частих по
рушень трудової дисципліни 
і, як наслідок, шахта втрати
ла набуті темпи, почала від
ставати.

Те ж саме можна сказати і 
про Байдамівську брикетну 
фабрику. Тут часті випадки 
простоїв потужних механіз
мів, допускаються аварії, на 
низькому ріівиі поставлено 
ремонт механізмів, низька 
культура виробництва. Не 
дивно, що фабрика працює 
неритмічно, ривками, не ви
конує планових завдань.

Закінчується 1954 рік. 
Завдання керівників підпри. 
ємств, партійних, профспіл
кових і комсомольських ор
ганізацій полягає в тому, 
щоб найкраще використати 
час, добитись такого стану, 
щоб кожен цех, кожна брига
да, зміна, в цілому кожне 
підприємство успішно вико
нали річний план >і з перших 
днів 1955 іроку працювали 
на високому виробничому 
рівні.

Над розв’язанням • цього 
завдання треба наполегливо 
попрацювати. -Насамперед 
необхідно поставити на на
лежний рівень .масово-полі
тичну роботу по мобілізації 
трудящих на боротьбу за 
найповніше використання ве
ликих внутрішніх резервів, 
добитись ритмічної роботи 
кожної зміни, цеху, дільниці.

Трудівники нашого міста 
повні патріотичних прагнень 
ознаменувати 1954 рік нови
ми успіхами в труді. Немає 
сумніву в тому, що вони лік
відують недоліки, мобілізу
ють всі резерви на успішне 
виконання річного виробничо, 
го плану і вийдуть перемож
цями в цій патріотичній бо
ротьбі.

Всі сили на дострокове ви
конання річного виробничого 
плану!

вель цієї цінної технічної куль
тури на 101,7 процента. З усі
єї площі посіву промисловості 
здано цукрової сировини 17 
мільйонів 680 тисяч центнерів, 
або на 580 тисяч центнерів біль
ше, ніж у 1953 році. (ТАРС).

Український народ сповнений 
рішимості відстояти справу миру

Об'єднане засідання Українського Республіканського Комітету захисту миру, 
Української Республіканської Ради професійних спілок, Президії Академії наук 
Української РСР І Правління Спілки радянських письменників України разом 

з представниками трудящих Києва, присвячене підсумкам Московської 
Наради європейських країн по гарантуванню миру і безпеки в Європі

Український народ, іяк і всі трудящі великого 
Радянського Союзу, з почуттям величезного задо
волення зустрів рішення Московської (Наради єв
ропейських країн по гарантуванню миру і безпе
ки в Європі і одностайно підтримав Декларацію 
Урядів країн—учасниць цієї історичної Наради.

На численних мітингах і вборах, що відбулися 
на підприємствах, будовах, в колгоспах, МТС і 
радгоспах, установах і учбових закладах, трудящі 
республіки, як і всієї нашої країни, одностайно 
продемонстрували свою непохитну рішимість ра
зом з усіма миролюбними народами відстояти і да
лі зміцнювати справу миру і безпеки в усьому 
світі.

11 грудня в Сесійному залі Верховної Ради Ук
раїнської РСР відбулось об’єднане засідання Ук
раїнського Республіканського Комітету захисту 
миру, Української Республіканської Ради про
фесійних спілок, Президії Академії наук Україн
ської РСР і Правління Спілки радянських пись
менників України разом з представниками трудя
щих Києва, присвячене підсумкам Московської 
Паради європейських країн по. гарантуванню ми
ру і безпеки в Європі.

7 година вечора. Сесійний вал Верховної Ради 
Української РСР заповнили передовики ки
ївських підприємств і будов, учені, письменники, 
діячі мистецтв, студенти. Трудящі столиці Украї
ни прийшли сюди з єдиними думками і почуттями 
—ще раз висловити своє одностайне схвалення 
Московської Декларації, рішуче осудити спроби 
реакційних імперіалістичник кіл відродити захід
нонімецький мілітаризм, сказати рішуче слово 
■про палку підтримку політики миролюбних дер
жав, спрямованої на об’єднання своїх зусиль і 
вжиття невідкладних заходів до того,щоб агресив
ним силам воєнного блоку західних держав проти
ставити об’єднану міць миролюбних держав в ін
тересах гарантування своєї безпеки.

В президії займають місця товариші М. С. Гре- 
чуха, Н. Т. Кальченко, 0.1. Кириченко, Д. С. Ко- 
ротченко, І. Д. Назаренко, М. В. Подгорний, І. С. 
Сенін, Г. Є. Гришко, В. І. Чуйков.,

Засідання відкриває голова Української Рес
публіканської Ради професійних спілок К. Ф. 
Москалець.

Москва сьогодні. Висотний бу 
динок на площі Повстання.

Фото В. Соболева.
Фотохроніка ТАРС.

13 грудня 1954 року в Цен
тральному Комітеті КПРС відбу
лася зустріч керівників Комуніс
тичної партії і Радянського Уря
ду з письменниками в зв’язку з 
наступним Другим Всесоюзним 
З’їздом радянських .письменників.

В зустрічі 'взяли участь това
риші М. '0. Булганін, К. Є. Воро- 
піилов, Л. М. Каганович, 
Маленков, А. І. Мікоян, 
Молотов, /М. Г. Иервухін, 
Сабуров, М. С. Хрущов,

М.

Алтайський край—учасник ВСГВ
За досягнення у підвищенні 

'врожайності зернових культур і у 
зростанні товарного виробництва 
хліба, а також за перевиконання 
завдання по освоєнню цілинних і

Слово для доповіді про підсумки роботи Мос
ковської Наради європейських країн по гаранту
ванню миру і безпеки в Європі надається членові 
радянської делегації на Московській Нараді Го
лові Ради Міністрів Української РСР Н. Т. Каль- 
ченку.

На засіданні з промовами виступили Президент 
Академії наук УРСР академік 0. В. Палладій, ро
бітниця заводу «Більшовик» Д. Т. Карачевська, 
письменник Олесь Гончар, народний артист СРСР 
М. М. Іірушельницький, директор 6-ї середньої 
школи міста Києва, заслужена вчителька УРСР 
Н. І. Буриченко.

Учасники засідання одностайно прийняли резо
люцію, в якій говориться:

— Ми, представники громадськості Радянської 
України, як і весь багатомільйонний радянський 
народ і всі чесні люди земцої кулі, гаряче схва
люємо та одностайно підтримуємо Декларацію, 
прийняту Московською .Нарадою європейських 
країн по гарантуванню миру і (безпеки, в Європі.

Наш народ, спираючись на співчуття і під
тримку волелюбних народів світу, вробить все, 
щоб відстояти мир, відстояти нашу справедливу 
справу. Ніколи ще табір миру і соціалізму не 
був таким могутнім і згуртованим, як тепер. В 
усьому світі немає сил, які б перешкодили нам 
іти вперед по обраному нами славному соціаліс
тичному шляху.

Від імені трудящих Радянської України ми 
заявляємо, що ми помножимо свої зусилля в бо
ротьбі за мир, за зміцнення обороноздатності на
шої країни, за побудову комунізму.

Засідання, присвячене підсумкам роботи Мос
ковської Наради європейських країн по гаранту
ванню миру і безпеки в Європі, вилилося в могут
ню демонстрацію непорушної єдності і згуртова
ності трудящих Радянської України, як і всього 
радянського народу, наївколо Комуністичної пар
тії і Радянського уряду, їх непохитної волі до ми
ру і дружби між усіма народами, до дальшого 
зміцнення могутності великої Радянської Бать
ківщини.

(РАТАУ).

Поспєлов, М. А. Суслов, М. М. 
ІІІаталін, керівні працівники 
Спілки радянських письменників 
і письменницьких організацій со
юзних республік, провідні пись
менники Російської, Української, 
Білоруської, Узбецької, Казах
ської, Грузинської, Азербайджан
ської, Литовської, Латиської, 
Киргизької, Таджицької, Вірмен
ської, Туркменської і Естон
ської літератур.

(ТАРС)'.

Головний ко-перелогових іземель 
мітет Всесоюзної сільськогоспо
дарської виставки затвердив Ал
тайський край учасником ВСГВ 
1955 року.
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Посилити партійне керівництво 
промисловими підприємствами

На ЇХ міській партійній конференції

Склад Олександрійського 
міськкому КП України

Члени міськкому КП України
11—12 грудня проходила дев'я

та міська партійна конференція. 
Із звітною доповіддю про роботу 
міськкому іКП України за період 
з ЗО листопада 1953 ріжу по 11 
грудня 1954 року виступив сек
ретар міськкому т. «Іудейко,

Доповідач, а також делегати, 
які виступали, відзначили, що за 
звітний період міська партійна 
організація досягла певних ус
піхів.

Більшість первинних партій
них організацій стали глибше 
вникати в діяльність підпри
ємств, посилили масово-політич
ну роботу серед трудящих. Вна
слідок широко розгорнутого со
ціалістичного змагання за до
строкове виконання 'виробничого 
плану 1954 року промислові під
приємства міста план по валовій 
продукції 11 місяців ц. р. вико
нали. Ряд підприємств достроко
во виконали пЛан 11 місяців. 
Серед них колективи: Байдаків- 
ського вуглерозрізу, рудоремонт- 
ного заводу, контори залізнич
ного транспорту, цегельні заво
ди № 1 та К» 2, деревообробні 
майстерні та інші.

Підприємства тресту «Олек- 
сандріявугілля» підвищили ви
добуток вугілля 'В порівнянні з 
відповідним періодом минулого 
року на 1,7 мільйона тонн, ви
пуск брикету—на 405 тисяч 
тонн.

Поліпшились також культур
но-побутова умови трудящих. В 
1954 році здано в експлуатацію 
близько 5 тисяч квадратних 
метрів житлової площі і ряд 
культурно-побутових закладів. 
Заробітна плата робітникіїв під
вищилась за цей рік в середньо
му на 15—20 процентів.

Разом з тим на конференції бу
ли викриті серйозні недоліки і 
хиби в партійному керівництві 
промисловістю міста. Міськком 
КП України, ряд первинних пар
тійних організацій ще недостат
ньо вникали в роботу деяких 
підприємств, допускали їх від
ставання.

Начальник цеху Семенівської 
брикетної фабрики т. Корона у 
своєму виступі критикував міськ
ком партії за поверхове керів
ництво промисловими підпри
ємствами.

—Ваша фабрика, — говорить 
т. Корона,—працює ще нерента
бельно. В роботі допускаються 
ривки і штурмівщина, мають 
місце простої механізмів. В цьо
му в значній мірі винні керівни
ки Семенівськото вуглерозрізу, 
які вривають постачання нам ву
гілля. В першій декаді, як пра
вило, на розрізі панує спокій. В 
ці дні брикетна фабрика си
дить на «голодному пайку». А в 
окремі дні ми навіть змушені зу
пиняти фабрику через відсут
ність вугілля.

В другій, а особливо в третій 
декаді на розрізі починається 
жрал, і тоді всі склади фабрики 
завалюються вугіллям. До того 
ж є часті випадки, коли зриває
ться відвантаження брикету че
рез відсутність вагонів. Внаслі
док цього частина готової про
дукції псується.

Лро ці факти добре відомо бю
ро міськкому та працівникам 
промислово-транспортного від

ділу. Але рішучих заходів, 
спрямованих на усунення цих 
неподобств, ніхто не вживає.

Слід також відзначити, що 
бюро мало контролює роботу від
ділів. Про роботу партійних ор
ганізацій, підприємств тут судять 
лише по цифрах виконання пла
ну. Члени бюро і працівники 
міськкому на місцях бували ду
же РІДКО'.

Делегат конференції праців
ник шахти № 2-3 т. Токарєв 
критикував керівників тресту 
«Олександріявугілля» за повер
хове керівництво підприємствами.

—,3а останній час,—сказав 
т. Токарєв,—шахта № 2-3 стала 
різко відставати. Якщо раніше 
вона успішно справлялася з ви
робничими завданнями, то зараз 
колектив цього підприємства, за
боргував країні кілька десятків 
тисяч тонн палива.

Причина такого стану криє
ться, насамперед, в незадовільно
му організаційно-технічному ке
рівництві шахтою з боку керів
ників підприємства і тресту 
«Олександріявугілля». В шахті 
часті простої механізмів, погано 
організовано працю гірників. 
Проте це, як видно, не викликає 
занепокоєння у керівників трес
ту. Вони майже не бувають в 
шахті, не допомагають колекти
ву 'подолати відставання.

Колишній секретар парторгані- 
зації шахти № 2-3 Іванов зай
мав позицію невтручання в гос
подарські справи, оточив себе 
підлабузниками, з якими часто 
пиячив. Про поведінку Іванова 
було відомо бюро міськкому пар
тії, але воно не вжило заходів 
для усунення недоліків в роботі 
партійної організації.

На звітно-виборних зборах ко
муністи шахти забалотували Іва
нова і не обрали йото до складу 
партбюро. Але й після цього в 
міськкомі не зробили відповід
них висновків. Замість того, щоб 
направити Іванова на рядову ро
боту, його висунули на посаду 
заступника директора теплоелек
тростанції.

Цей факт свідчить про пору
шення принципу добору, вихо
вання і розстановки кадрів з бо
ку бюро міськкому.

Про плинність керівних кад
рів говорив у своєму виступі сек
ретар партійної організації Бай- 
даківської брикетної фабрики 
т. Патлань. Він навів приклад, 
коли ва чотири останні роки на 
фабриці змінились 4 директори і 
4 головних інженери. Ще більша 
плинність начальників цехів 'і 
змін.

—Все це,—говорив т. Пат
лань,—не могло не позначитись 
на роботі фабрики, яка весь час 
не справляється з виконанням ви
робничих планів. Працівники ж 
міськкому партії, керівники 
тресту « Олександрі яву гіл ля »
(тт. Альошин і Шпекторов) лише 
констатують факти відставання, 
а дійових заходів і допомоги від
стаючим підприємствам не по
дають.

Суворій критиці були піддані 
на конференції керівники Димит- 
ровського тресту тт. Ларіонов і 
Васильєв, які не забезпечили 
виконання будівельно-монтажних 
робіт і з їх вини були зірвані 

строки здачі в експлуатацію Бу
динків культури в селищах Пере
мога і Димитрово', їдалень, дитя
чих садків, ясел і ряду інших 
об’єктів. Плану будівництва 11 
місяців цього року по Димитров- 
ському тресту не виконано.

Причиною такого стану є те, 
що в будівельних організаціях 
міста надто повільно впроваджує
ться механізація трудомістких 
процесів. Особливо погано меха
нізуються допоміжні роботи: на
вантаження і розвантаження ма
теріалів, столярних виробів та 
інше.

На будівельних об’єктах пога
но організовано працю робітни
ків, низька трудова дисципліна. 
Внаслідок чого близько 200 ро
бітників не виконують норм ви
робітку. Слабо також впроваджу
ються передові методи на будів
ництві, не організовані ком
плексні бритади.

На ряді будівельних підпри
ємств не ведеться боротьба за 
повне використання внутрішніх 
резервів, за якість будівництва, 
зниження собівартості робіт і ре
жим економії. А це призвело до 
-Ліго, що будівельні управління 
Димитровського тресту завдали 
державі близько 2 'Мільйонів 
карбованців збитків.

—Лише в цьому році,—говорив 
у своєму виступі делегат конфе
ренції т. Мантуров, —' кілька 
будинків по вулиці Семашка 
здані в експлуатацію з велики
ми недоробленостями. Двері і вік
на в них перекошуються, обси
пається штукатурка, а в одному 
з будинків протікає дах.

Тов. Мантуров критикував та
кож виконком міськради за не
задовільний санітарний стан міс
та і робітничих селищ.

Виконуючи рішення вереснево
го Пленуму ЦК КПРС, підпри
ємства міста взяли шефство, над 
колгоспами і МТС Олександрій
ського та ІІетрівського районів і 
подали їм значну допомогу. Від
значались, зокрема, колективи 
рудоремонтного заводу, Семенів- 
ського вуглерозрізу, деревооброб
них майстерень та інші.

Проте ряд підприємств ще не
достатньо подають допомогу під
шефним колгоспам. Так, наприк
лад, Байдаківський вуглерозріз 
розпочав великі роботи по будів
ництву в колгоспі «Шлях до ко
мунізму» теплиці, корівника, 
лінії електропередач. Але цих 
робіт не закінчив, і колгосп не 
одержав ніякого економічного 
ефекту від цієї допомоги, хоч і 
заплатив розрізу 225 тисяч кар
бованців.

В обговоренні доповіді взяли 
участь; т. Ігнатеяко—секретар 
парторганізації Семенівської бри
кетної фабрики, т. Артюхов—на
чальник Семенівського вуглероз
різу, т. Альошин—керуючий 
трестом «Олександріявугілля », 
т. Журавльов—голова Олексан
дрійського райвиконкому, т. Мар- 
тинов—секретар Кіровоградсько
го обкому КП України та інші. 
Всього — 28 чоловік.

У прийнятому рішенні конфе
ренція намітила заходи, спрямо
вані на піднесення рівня пар
тійного керівництва промисло
вістю, господарським і культур
ним будівництвом.

Альошин Г. В. 
Артюхов II. М. 
Амур Є. 3. 
Бульба Є. Ф. 
Баранок Є. І. 
Бражников І. І. 
Вдовиченко 3. X. 
Влаеов Г. М, 
Варива 0. І. 
Герасюта С. А. 
Гурза М. В. 
Голіцин М. М. 
Євсютін І. В. 
Жежеря II. А. 
Закохайло В. А. 
Зуєв 0. Г. 
Зюзін С. Л. 
Іванов М. Ф. 
Ігнатенко II. 3. 
Кардаш І. А. 
Карл'ов В. А. 
Клименко Ф. Ф. 
Колузанов Л. Є. 
Кульбашний М. її 
Колосник Ф. К. 
Кравченко М. Ф,- 
Копилова Т. А.

Кандидати в члени міськкому КП України
Бондарець Г. К. 
Бекетова П. І. 
Гермам Б. М. 
Губенюо І. М. 
Донець С. П. 
Донець М. Я. 
Данильченко II. А. 
Заєнчко'вський К. 0. 
іКашуричев Й. П.

Склад ревізійної комісії

Бакарас В. 0.

Воловик М. 0.

іЗаболютников В. Т.

Організаційний пленум
12 грудня відбувся організа

ційний пленум міськкому КП 
України.

Першим секретарем міськкому 
КП України обрано т. ’ Луценка 
Н. X. Другим секретарем міськ
кому партії обрано т. Лозового 
Г. II. Секретарем міськкому КіП 
України обрано т. Зуєва 0. Г.

Членами бюро міськкому КП 
України обрані тт. Луценко Н. X., 
Лозовий Г. П., Зуєв 0. І’., Хари
тонов В. І., Альошин Г. В., Пет-

Поліпшуємо використання 
обладнання

Працівники електростанції 
вносять достойний вклад у спра
ву зміцнення миру. Вони поліп
шують використання обладнання, 
збільшують виробіток і знижу
ють собівартість електроенергії. 
(На підприємстві активно працю
ють раціоналізатори. Слюсар 
турбінного цеху т. Андрухов за
пропонував реконструювати кон
денсатори пароуіщільніень турбін. 
Нині пара, яка втрачалась, буде 
конденсуватись і використовува
тись ДЛЯ підживлення КОТЛІВ'.

До останнього часу капіталь
ний ремонт пилевловлювачів кот
лів провадився з повного заміною 
вісіх елементів. Новатори вироб
ництва тт. Сербов, Овчаренко, 

Кулаковська В. І. 
Ларіоиюїв Д. І. 
Лосіна Г. М. 
Лозовий Г. II.
Луценко Н. X. 
Лещенко М. І. 
Лепихіін 0. Я. 
Мантуроїв 0. Ф. 
Маленюо В.» Я. 
Мальований 0. Ф. 
Міщанко Д. М. 
Нестеров І. Ф. 
іПетросов С. А. 
Прохоренко II. А. 
Патлань Г. Я. 
Півник Г.Д. 
Репка Ф. В. 
Самохотіи Г. А. 
Середа Я. Д. 
Синіцииа К. Й. 
Срібний В. Г. 
Сухо вий І. М. 
Стротанов Ю. Й. 
Торубара. М. І. 
Тюрін Г. 0. 
Харитонов В. І. 
Шевчук В. С. 
Щетинін 0. К.

Куценко В. С. 
Лукавцева Г. II. 
Матюшенко В. М.
Малою® А. А.
Сисотв І. X.
Су,пру® М. Ю. 
Сахацький В. П.
Цибуленко 0. Л. 
Шаповалов М. Є.
Яцушко Л. І.

міськкому КП України
Кравець В. Л.
Кравчинсьюа Ф. Г.
Меркур’єв 0. II.
Шахтерова 0. В.

міськкому КП України
росо® С. А., Торубара М. І., Ко- 
луїзанов Л. С., Маленко В. Я.

(Пленум затвердив завідуючими 
відділами міськкому КП України: 
оргвідділу—т. ІІетросо'ва С. А., 
пропаганди та агітації—т. Су
дового І. М., промисловості та 
транспорту—т. Шевчука В. С., 
(загального—т. Фрідман П. 3.

Редактором міської газети 
«Сталінський пграпто'р» затвердже
но т. Маленка В. Я.

Шевченко вирішили використати 
старі частково зношені елементи 
пиловловлювачів, змінивши роз
ташування спіралей. В результа
ті річна економія становитиме 
близько 24 тисяч карбованців.

(Колектив енергетиків за прик
ладом москвичів вишукує нові 
резерви для дострокового вико
нання п'ятої п’ятирічки. Зараз 
впроваджується автоматика го- 
ріння і підживлення на котлах, 
(здійснюється додатковий підігрів 
підживлюваної води, удоскона
люються методи ремонту агрега
тів.

В. ЗУЄВА,

заступник начальника турбін
ного цеху електростанції.
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Наші кандидати в народні судді
Зюзін Серафим Леонтійович

Серафим Леонтійович Зюзін народився в 1920 
році в с. Дракіно, Торбеївського району, Мордов
ської АРСР, в сім’ї селянина-бідняка.

В 1937 році тов. Зюзін С. Л. закінчив середню 
школу і поступив на курси вчителів, після за
кінчення яких працював викладачем Торбеїв
ського учбового пункту, а потім інспектором шкіл 
Торбеївського райВНО.

В 1939 році тов. Зюзін С. Л. був призваний в 
Радянську Армію і направлений у військово-пі
хотне училище, де навчався до 1941 року. Піід 
час Великої Вітчизняної війни брав участь в бо
ях під Смоленськом, де був тяжко поранений. 
Після лікування навчався на курсах оперуйов- 
новажених особливого відділу ЇЇКВС, потім пра- 
цїщів опіеруповноважениїм в одній із частин Дру
гого Українського фронту. В 1944 році тов. 
Зюзін С. Л. вступив в члени КіПРС.

Після демобілізації з Радянської Армії, з 1944 
по 1946 рік тов. іЗюиін С. Л. працював завідую
чим відділом виконкому Олександрійської район
ної Ради депутатів трудящих, інструктором від
ділу кадрів Олександрійського РК ІИ1 України.

В 1946 році за рішенням ЦК ІЇІІ України 
тов. Зюзін С. Л. був направлений помічником ка
пітана по політичній частині теплохода «Сіваш» 
радянсько-дунайського держпаронілавства, звід
ки в 1948 році був звільнений за станом здо
ров’я.

З 1948 року тов. Зюзін іС. Л. працюй народним 
суддею 1-ї дільниці міста Олександрії.

Трудящі м. Олександрії висунули Серафима 
Леоінтійовича Зюїзіна кандидатом в народні судді.

Виконком Олександрійської міської Ради де
путатів трудящих зареєстрував тов. Зюзіна Се
рафима Леонтійовича кандидатом в народні суд
ді по Олександрійському виборчому округу <№ 27.

Полтавська область. Механізатори Манжеліївської МТС про
вадять круглорічний ремонт тракторів. У дні переджовтневої 
трудової вахти в МТС відремонтовано 26 тракторів—значно біль
ше, ніж передбачалось планом IV кварталу. Механізатори зобов'я
залися достроково закінчити ремонт усіх тракторів, комбайнів 
і причіпного інвентаря.

На знімку: в електроцеху механічної майстерні МТС. Монтер 
В. О. Приходько, який виконує норму на 150 процентів, за пере
віркою електроустаткування трактора.

Фото П. Кекало. Прескліше РАТАУ,

Чесноков Володимир Олександрович
Консультація

Як виготовляти землелерегнійні горщечки
■*чЩіодимир Олександрович Чесноков народився 

в Ш25 році в м. Ярославлі, в сім’ї робітника.
В 1940 році тов. Чесноков В. 0. закінчив непов

но-середню школу і поступив вчитися в Ярослав
ський хіміко-механічний технікум. В 1941— 
1943 роках працював на заводі верстатником і 
слюсарем в Ярославлі і Челябінську. В 1943 ро
ці був призваний в Радянську Армію, де після 
закінчення військово-піхотного училища, в груд
ні 1944 року, займав посаду командира взводу.

Після демобілізації з армії в 1946 році тов. 
Чесноков В. 0. працював на заводі «Червона зір
ка» слюсарем і нормувальником. З 1948 по 
1950 рік вчився в Одеській юридичній школі.

Після закінчення школи тов. Чесноков В. 0.

Прядко Іван
._ІМп Онисифорович Прядко народився в 1941 

році в с. Подаси, Хмелівського району, Кірово
градської області, в сім’ї селянияа-бідаїяка.

Після закінчення агротехнікуму в 1931 по 
1932 рік тов. Прядко 1. 0. працював дільничним 
агрономом Хмелівської райколгоспсіпілки, а в 1933 
по 1935 рік — штатним пропагандистом Хмелів- 
сьтого, а потім Компаніївськото райкомів ЯКОМУ.

В 1936 році тов. Прядко І. 0. закінчив одноріч
ні юридичні курси в м. Одесі, після чого пра
цював адвокатом і членом обласного суду в Кі
ровоградській і Чернівецькій областях.

З 1941 по 1946 рік тов. Прядко І. 0. перебу
вав в Радянській Армії. Він нагороджений ме-

працював ревізором відділу судів Кіровоградсько
го обласного управління Міністерства юстиції. 
В 1949 році тов. Чесноков був прийнятий в чле
ни КПРС. В 1951 році обраний народним суддею 
2-ї дільниці м. Кіровограда, де працює по цей 
час. В 1954 році заочно закінчив Одеський юри
дичний інститут.

Трудящі м. Олександрії висунули Володимира 
Олександровича Чеснокова кандидатом в народні 
■СУДДІ.

Виконком Олександрійської міської Ради де
путатів трудящих зареєстрував тов. Чеснокова 
Володимира Олександровича кандидатом в народ
ні судді по Олександрійському виборчому окру
гу № 28.

Онисифорович
даллю «За перемогу над іНімеччиночо у Великій 
Вітчизняній війні 1941—11945 рр.».

Після демобілізації з Радянської Армії, з 1946 
року праціова'в спочатку завідуючим Долинською, 
а потім Голованівською юридичними консультаці
ями. В 1948 році тов. Прядко І. 0. прийнятий 
в члени КПРС.

Трудящі Олександрійського району висунули 
тов. Прядка Івана Онисифоровича кандидатом в 
народні судді.

Виконком Олександрійської районної Ради де
путатів трудящих зареєстрував тов. Прядка Іва
на Онисифоровича кандидатом в народні судді по 
Олександрійському 'виборчому округу № 29.

Перед виборами народних судів на Україні
Наближається день виборів 

народних судів Української РСР. 
В зв’язку з цим в республіці про
водиться велика агітаційно-масо
ва робота. Десятки тисяч агіта
торів знайомлять виборців з По
ложенням про вибори, розповіда
ють про роль радянського суду

Багато студентів культосвіт
нього технікуму активно пра
цюють з виборцями. Вони про
водять бесіди, знайомлять трудя
щих з Положенням про .вибори 
народних судів, біографіями кан
дидатів, висунутих у народні суд
ді і народні засідателі.

ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ОСНОВНОЇ РОБОТИ УПОВНОВАЖЕНИХ ВИКОНАВЧИХ КОМІТЕТІВ РАЙОННИХ 
АБО МІСЬКИХ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ ПО ВИБОРЧИХ ПУНКТАХ 

ПРИ ПРОВЕДЕННІ ВИБОРІВ НАРОДНИХ СУДІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Указом Президії Верховної Ра

ди Української РСР встановлено, 
що уповноважені виконавчих ко
мітетів районних або міських 

в справі комуністичного вихован
ня.

На агітпунктах влаштовуються 
вечори .виборців, читаються лек
ції і доповіді, ортагаізуються 
концерти. З доповідями про ра
дянське законодавство виступа
ють судді, працівники апарату

Студенти —активні агітатори
Раз на тиждень на агітпункті 

виборчого пункту Я» 8 скли
каються семінари агітколективу. 
Крім того, тут встановлено чер
гування агітаторів, які дають 
необхідну консультацію вибор
цям.

Активістами виявили себе сту- 
денти-агітатори тт. Поправка,

Рад депутатів трудящих по ви

борчих пунктах при проведенні 

виборів народних судів 'звільня

Міністерства Юстиції Україн
ської РСР.

В містах і селах закінчена ре
єстрація кандидатів у народні 
судді і народні засідателі. Агіта
тори проводять серед виборців 
бесіди про життя, виробничу і 
громадську діяльність кандидатів. 

(РАТАУ).

Чорнобай, Терещенко та інші.
На агітпункті численні лозунги 

закликають виборців одностайно 
віддати свої голоси за доедайних 
кандидатів у народні судді і на
родні засідателі.

Т. ВАРЕНИК, 
студентка культосвітнього 

технікуму.

ються від основної роботи з 14 
по 20 грудня 1954 року включно, 
із збереженням заробітної плати 
по місцю їх основної роботи.

З метою задоволення зростаю
чих потреб трудящих в овочах 
колгоспи зони діяльності Олек
сандрійської МТС з кожним ро
ком розширюють площі посіву 
під городніми культурами. Лише 
нинішнього року в порівнянні з 
1953 роком вони зросли майже 
вдвічі.

Але задовольнятись цим не 
можна. Овючевоіди повинні ви
користовувати ВІСІ МОЖЛИВОСТІ й 
резерви, щоб давати населенню 
овочі протягом круглото року.

Одним з великих резервів 
підвищення врожаю і одержання 
ранніх овочів є вирощування 
розсади 'Помідор, капусти, огір
ків та інших культур в земле- 
перепніійних горщечках.

Деякі колгоспи в цій справі 
вже мають певний досвід. Так, 
наприклад, в колгоспі «Шлях до 
комунізму» в цьому році було 
висаджено помідори в землепере- 
гнійних горщечках на одному 
гектарі, а на семи гектарах—йеіз 
них. Помідори, висаджені в гор
щечках, дозріли на 20 днів раніше 
і дали врожай 200 центнерів з 
гектара. Посіви помідор, посадже
ні звичайним способом, дали 
врожай наполовину менший.

Оцінюючи велике значення пе- 
регнійноіземляних горщечків, ба
гато колгоспів почали своєчасне 
їх виготовлення. На ЗО листопа
да у міському колгоспі їм. Леніна 
виготовлено вже поінад 250 тисяч 
штук, в колгоспі «Шлях до ко
мунізму» —15 тисяч штук, 6 
тисяч горщечків виготовили овю- 
Ч'ЄіВ'Оди артілі ім. 19 з’їзду КПРС 
і т. д. Але в ряді колгоспів ви
готовлення горщечків зволікають, 
а в деяких виготовлення їх прова

Більше вологи полям
Колгоспники артілі ім. XIX 

з’їзду КПРС велику увагу при
діляють осінньо-зимовому догля
ду за посівами. Чим більше сні
гу на полях, тим краще зберіга
ються озимі, більше буде вологи. 
Зараз у колгоспі виготовляються 
і розставляються на полях щити 
для снігозатримання. На цій ро
боті відзначаються 'Колгоспники 
рільничої бригади, очолюваної 
Олексою Хоцьким. З плану 240 
гектарів тут уже розставлено 
'щити на 186 гектарах.

диться з порушенням агротех
ніки.

Як же правильно виготовляти 
землелерегнійні горщечки, щоб 
вони давали потрійний ефект?

В умовах нашого району кра
щим матеріалом для виготовлен
ня горщечків є дернова земля 
з-під багаторічних трав і перегній. 
В процентному відношенні треба 
брати 70 частин перегной і ЗО 
частин дернової землі. Такий 
склад забезпечує добре проход
ження повітря, вологи і створює 
сприятливі умови для розвитку 
міцної кореневої системи. Якщо 
горщечки розпадаються, то необ
хідно в суміш добавляти 5 про
центів коров’яка. Тоді механіч
ний склад горщечків буде мати 
70 частин перегною, 25 частин 
дернової землі і 5 частин ко
ров’яка. Для поліпшення пожив
них властивостей горщечків в 
суміш необхідно додавати такі 
мінеральні добрива в розрахун
ку на 1 кубічний метр суміші: 
під капусту—аміачної селітри 2 
кілограми, суперфосфату—(1,7 кі
лограма і хлор-калію—0,6 кіло
грама; під помідори—аміачної се
літри 1,5 кілограма, суперфос
фату—3,2 кілограма, хлор-калію 
—1 кілограм; під огірки—аміач
ної селітри—1 кілограм, супер
фосфату—1 кілограм, хлор-ка
лію—0,5 кілограма.

Розміри горщечків під капус
ту 6 сантиметрів в діаметрі, під 
помідори і огірки по 8 'санти
метрів. Зберігати виготовлені 
землелерегнійні горщечки не
обхідно під навісами, на горищі 
або в замороженому стані в тран
шеях.

М. РОМАНЕНКО, 
агроном Олександрійської МТС.

На 130—150 процентів вико
нують норми на розстановці щи
тів колгоспниці Марія Хоцька, 
Марфа Сабодан, Федора Іленко, а 
передова ланка Одарки (Пискун з 
З рільничої бригади, яка взяла 
зобов'язання (виростити в наступ
ному році 500 центнерів буряків 
з кожного гектара, на всю площу 
під посіви вивезла гній і розста
вила щити.

І. ЖУРБЕНКО, 

агроном.
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На Астраханському рейді в гавані морської сплотки зби
раються сигарні плоти лісу, які направляються з Волги в порти 
Каспійського моря.

На знімку: буксирний теплохід „Кочубей" буксує сигарний 
морський плот лісу в Красноводськ.

Фото М. Редькіна. Прескліше ТАРС.

Поротно
РЕЙС ТАНКЕРА «АШХАБАД» В АНТАРКТИКУ

Відозва Генеральної ради ВФП 
до трудящих Європи

З Новоросійського порту вий
шов в Антарктику танкер «Ашха- 
бад». Це—нове, недавно спущене 
на воду судно, доставить морякам 
радянської китобійної флотилії 
«Слава» промислове спорядження,

НОВІ ЗДРАВНИЦІ

На курорті Цхалтубо, який сла
виться радіоактивними цілющими 
джерелами, знято риштування з 
нового будинку санаторію для

СВІЖІ ОВОЧІ зимою
Настала зима, але на ринки 

Батумі продовжують надходити 
свіжі овочі, що їх вирощують кол
госпники у відкритому грунті. На 
прилавках—свіжий редис, зелена 
цибуля, капуста, щавель, петруш

21 МІЛЬЙОН КВІТІВ
Куренівському квітництву мину

ло 20 років. Вздовж широких до
ріжок на площі близько ЗО гек
тарів простяглися квадрати зем
ляних ділянок. З ранньої весни і

ВИСТАВКА
Відкрилася виставка-огляд тка

нин нових кольорів і розцвіток до 
весняно-літнього сезону, організо
вана «Укрголовсукно» та україн-

Листи з столиці Радянської України

Київський будинок звукозапису
Крізь широке оглядове вікно 

апаратної ніби на екрані видно 
красиво задрапіровану студію. 
До рояля, біля якого встановлений 
мікрофон, підходить народний ар
тист СРСР, лауреат Сталінської 
премії Михайло Степанович Грим
ко.

З’являється світловий сигнал 
звукорежисера: «Увага, починає
ться записі».

Починають рухатися диски ма
гнітофонів, і в тишу вливаються 
звуки української народної пісні.

Ми — в Київському будинку 
звукозапису, вперше створеному 
на Україні два роки тому, його 
пр изн аченн я —дб а й л и во з бер егти 
найкращі зразки музичних і літе
ратурно-драматичних творів, вико
нуваних видатними діячами мис
тецтв і талановитими учасниками 
художньої самодіяльності.

Київський будинок звукозапису, 
устаткований за останнім словом 
сучасної техніки, являє собою 
своєрідний музей. На стрічку маг
нітофона тут записано близько 
двох тисяч виступів. Це—монтажі 
музичних і драматичних спектак
лів, виступи інструментальних, во
кальних ансамблів і окремих ви
конавців, а також літературні ком
позиції. Більше половини з них, 
як золотий фонд, як найціннішу 
спадщину народних талантів', 
включено у фонотеку—спеціальне 
приміщення, пристосоване для 
тривалого зберігання магнітної 
плівки і,з записом. 

продовольство, газети і журнали, 
книги, кінокартини, сотні новоріч
них посилок і поздоровних листів 
від рідних і знайомих.

Зворотним рейсом теплохід до
ставить китовий жир.

металургів. Тепер тут споруджує
ться ще дев’ять здравниць. Всьо
го в цьому році на нове будів
ництво витрачається сто мільйо
нів карбованців.

ка, болгарський перець, свіжі по
мідори.

За один тиждень грудня на рин
ки надійшло вдвоє більше зелені, 
ніж у листопаді.

до пізньої осені на них цвіте бар
висте море квітів. За 20 років тут 
вирощено понад 21 мільйон різ
номанітних квітів та декоратив
них рослин.

ТКАНИН
ською конторою «Укрголовтек- 
стильторгу». На виставці експону
ють понад 300 зразків тканин для 
пальт, костюмів і платтів.

Магнітний запис відзначається 
високою якістю відтворення зву
ків. Звукозапис—не тільки тех
нічний, але ’й творчий процес. 
Звукорежисер часом по кілька 
раз просить виконавців повтори
ти окремі місця, наполегливо до
биваючись найкращого, найточні
шого звучання.

Діяльність Київського будинку 
звукозапису набирає дедалі біль
шого розмаху. В цьому році 
він одержав з Москви най
новішу пересувну апарату
ру. Тепер звукозапис прова
диться з успіхом і в столиці Ра
дянської України і в обласних 
центрах республіки. Бригади зву
козапису — часті гості в гурт
ках художньої самодіяльності 
фабрик і заводів, колгоспів і МТС. 
В ці дні вони фіксують на маг
нітну плівку виступи найкращих 
самодіяльних колективів Донба
су.

Багато виступів, записаних у 
Київському будинку звукозапису, 
ми часто чуємо по радіо. І не 
тільки з Києва. З Москви і Дале
кого Сходу, з Ленінграда і Тбілі
сі, з усіх кінців нашої неосяжної 
Батьківщини звучать в ефірі прек
расні українські пісні і мелодії, 
увічнені колективом творчих пра
цівників і спеціалістів .Київського 
будинку звукозапису.

К. ЄВГЕНОВ.
(Кор. РАТАУ).

м. Київ.

ВАРШАВА, 11. (ТАРС). (Вчора 
на вечірньому засіданні делегати 
7-ї сесії Генеральної ради Все- 
йвіішньої федерації профспілок од
ностайно прийняли відозву до 
трудящих ЧОЛЮВ'ІКІІВ і жінок Євро
пи. Відозва говорить:

«Трудящі чоловіки і жінки, 
члени і активісти профспілок Єв
ропи!

В такий віідпойід.альний мо
мент, коли сили війни ставлять 
під загрозу вправу миру і безпе
ки народів, Генеральна рада Все
світньої федерації профспілок 
вважає своїм священним обов’яз
ком звернутися до .всіх людей 
праці.

Дорогі товариші!
Серйозна загроза нависла сьо

годні над європейською безпекою 
і миром в усьому світі. Після 
провалу «європейського оборон
ного співтовариства» уряди США, 
Англії, Франції, (Західної Німеч
чини та інших країн уклали па
ризькі угоди, сітрямовайі на від
родження німецького мілітариз
му, створення агресивної армії, 
яка матиме .атомну зброю і яку 
очолюватиме генеральний штаб з 
гітлерівських генералів, що є во
єнними злочинцями.. Такі суворі 
факти дійсності.

Дорогі товариші!
Учасники паризьких угод твер

дять, що іці угоди нібито сприя
тимуть переговорам і відкриють 
можливості для ослаблення між
народної напруженості. Навпаки, 
паризькі угоди, як ївсім очевидно, 
посилять тонку озброєнь. їх ра
тифікація і здійснення принесуть 
небачені нестатки і приведуть 
до ще шаленішого наступу на 
життєвий рівень, на заробітну 
плату і соціальні завоювання тру
дящих.

Лондонські і паризькі угоди є 
угодами торговців гарматами. Гон
ка озброєнь вигідна лише монопо
лістам США, Західної Німеччини, 
Великобританії і Франції. (За ра
хунок посилення злиднів трудя
щих монополії шляхом реміліта
ризації хочуть добувати ще біль
ші прибутки. (Відроджуючи ні
мецький мілітаризм, вони нама
гаються розчистити' в Західній 
НІМеЧЧИНІ І В ЄВРОПІ ШЛЯ'Х до 

встановлення антидемократичних 
диктаторських режимів, які зни

Американська прививка 
на розбитому пні.
Рис. М. Отарова.

щать .ваші права і ваші проф
спілковії організації.

Трудящі чоловіки і жінки, 
профспілкові активісти всієї 'Ні
меччини!

.Ми палко вітаємо мільйони 
німців як на сході, так іі на заході 
Німеччини, які разом із своїмиї 
профспілками виступають проти 
відродження німецького міліта
ризму. Ми закликаємо вас: не 
дозволяйте вносити розкол у ваші 
ряди. Зміцнюйте єдність і боріть
ся як брати проти відродження 
мілітаризму на вашій землі, про
ти паризьких угод, за мирне 'об’єд
нання Німеччини на демократич
них началах. Не допускайте ра
тифікації паризьких угод. Якщо 
мілітаризм візьме гору і запалить 
пожежу нової війни, то першою 
жертвою будете ви. Ви будете, пе
ретворені в гарматне м’ясо, а ва
ша країна буде приречена на 
знищення.

Трудящі ЧОЛОВІКИ !І жінки 
Франції!

Не допускайте, щоб жертви 
героїв руху опору пропали марно. 
Мужня боротьба французького 
народу вже змела, одну спробу 
відродження німецького вермахту. 
Не допускайте ратифікації па
ризьких угод! Не допускайте, 
щоб знову на вашому східному 
кордоні виникла загроза німець
ких дивізій, озброєних цього ра
зу атомними гарматами!

Робітники і робітниці .Велико
британії!

Не дайте себе обманути, не 
допускайте, щоб /кров, пролита 
учасниками 'останньої війни в 
битвах проти фашистських пол
чищ, була .пролитою марно. Не 
допускайте, щоб німецькі міліта
ристи знову загрожували .англій
ським містам долею Ковентрі! 
Захищайте незалежність .і майбут
нє вашої батьківщини від загроз 
німецького мілітаризму. Поси
люйте боротьбу за мир і дружнє 
співробітництво між всіма на
ціями!

Трудящі чоловіки і жінки всі
єї Європи!

Не забудемо -загиблих, зруйно
ваних бомбами міст, .камери кату
вань, печей смертіі! Не допускай
те, щоб кати були знову озброєнії, 
щоб їм дали в руки атомну зброю. 
Не допускайте, щоб ваше життя

До результатів голосування в комісії в закордонних 
справах французького парламенту

ЛОНДОН. (ТАРС). Ті кола в 
Лондоні, які із упевненістю перед
рікали, що Національні збори 
Франції ратифікують паризькі 
угоди про озброєння Західної Ні
меччини, явно вражені результата
ми голосування комісії в закор
донних справах Національних 
зборів у цьому питанні 10 грудня.

Всі буржуазні газети підкрес
люють, що доповідь, яка схвалює 
озброєння Західної Німеччини, бу
ла прийнята більшістю лише в 
один голос, ход, як вже повідом
лялося, насправді, не було навіть 
і цієї більшості: за доповідь було 
подано 15 голосів, проти—також 
15 голосів при 12 тих, що утри
малися (як вже вказувалося, один 
з членів комісії, що проголосував 
за доповідь, заявив пізніше, що він 

і життя ваших близьких, доля з 
теріальних і культурних ц 
ноотей Європи опинилися В Р'УЇ 
німецьких мілітаристів, які в.' 
нили стільки злочинів пр( 
людства.

Об’єднаними зусиллями тру., 
щі спроможні створити непе; 
борні перешкоди на шляху пал 
війни. Зміцнюйте узи братерсь: 
солідарності. Той факт, що прі 
спілки Західної Німеччини, : 
входять в «Міжнародну коні 
дерацію вільних профспілок», 
профспілки Східної Ні’меччиї 
які примикають до Всесвіти 
федерації профспілок, воро 
ставляться до відновленій^ 
мецькото мілітаризму, будешсвд 
вим доказом можливості доби' 
ся в цій боротьбі ївстановліеп 
найширшої єдності дій між црі 
спілковими організаціями в і 
ціональн'ому і міжнародному м. 
штабах.

Зривайте плани вадроЖев 
вермахту!

Організуйте збори, мітив 
демонстрації протесту. Роди 
сюджуйте листівки і петиції, ч 
правляйте делегації парламент 
і урядам із вимогою віідхилі 
паризькі угоди. Доля світу за. 
жить від вас, від вашої борота 

Всіі держави, незалежно від 
суспільного ладу, можуть жита 
мирі. Боріться за мирне співіісі 
вання! Мирне співіснування в 
криє шлях до роззброєння 
скорочення тягаря воєнних в.і 
рат. Воно забезпечить економ 
ний та соціальний прогрес 
значне піднесення добробуту ш 
народів. .=

Вимагайте створення запали 
європейської системи колективі 
безпеки!

.Вимагайте вільного економіці 
го співробітництва між (Заходом 
Сходом! Зміцнюйте дружбу м 
народами!

Об’єднавшись у боротьбі, 
станете незламною силою. Згу 
тонуйте ряди для сліраівіедл 
вої боротьби протії наризьк 
угод та їх наслідків, .за краї 
життя в Європі, за європейсь: 
безпеку, іза мир в усному світі

Генеральна рада Всесвітньої 
федерації профспілок.

Варшава, 10 грудня 1954 року» 

вважає за краще утриматись іе 
голосування.—Ред.).

Оглядач «Ньюс кронікл» відай 
чає, що, коли стали відомі резу..’ 
тати голосування в комісії в ізакс 
донних справах, перспективи р 
тифікації Францією паризьк 
угод дещо затуманилися. Резу; 
тат голосування «свідчить про ■ 
що дебати, які почнуться 20 гру 
ня в Національних зборах, від? 
.витимуться в обстановці запекл 
спорів,—вказує оглядач. — Т 
факт, що п’ять колишніх члеї 
деголл'іївської партії—членів комі 
змінили свою думку і голосуг 
ли проти ратифікації, являє < 
бою серйозну пересторогу Мс 
дес-Ф.рансу».

Редактор В. МАЛЕНКО.

БК—08328.
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Другому з'їздові уповноважених 
промислової кооперації СРСР

Центральний (Комітет Комуністичної 
партії Радянського Союзу і Рада Мініст
рів СРСР палко вітають Другий з’їзд упов- 
новажених промислової кооперації СРСР і 

ч*8 в його особі всіх членів артілей радянської 
промислової кооперації.

Промислова кооперація Радянського Со
юзу, яка об’єднує численну армію трудя
щих, займає значне місце їв народному гос
подарстві країни, її артілі щороку вироб- 
ляють на десятки мільярдів карбованців 
товарів для населення.

Тепер, коли їв країні 'здійснюється широ
ка програма крутого піднесення всіх галу
зей народного господарства і дальшого по
ліпшення матеріального добробуту радян
ського народу, ще більше зростає роль 
промислової кооперації, покликаної разом 
з державною промисловістю (значно збіль
шити виробництво предметів широкого 
споживання.

Невідкладне завдання всіх працівників 
соціалістичної промкооперації полягає в то
му, щоб всемірно розпивати виробництво 
необхідних населенню товарів, швидше ос
воювати масовий випуск нових виробів, роз. 
ширяти сітку підприємств побутового об
служування трудящих іі наполегливо доби- 

_ іватися поліпшення їх роботи. Особлива 
увага повинна бути звернута на значне 
збільшення виробництва місцевих буді
вельних матеріалів 1 різного господарсько
го інвентаря для колгоспів, МТС і рад
госпів.

Радянська промислова кооперація має 
всі необхідні умови для успішного розв’я
зання відповідальних (завдань, які стоять 
перед нею. Вона, спирається на постійну 
допомогу державної промисловості, має 
значну кількість технічно оснащених під
приємств, досвідчені кадри робітників 1 
спеціалістів. В артілях промислової коо
перації виросли десятки і сотні новаторів, 
.майстрів високої продуктивності праці, які 
досконало оволоділи технікою своєї справи.

Патріотичний обов’язок працівників 
промислової кооперації полягає в тому, 
щоб максимально використати ці можли.

Центральний Комітет
партії Радянського Союзу

Комуністичної

вості, привести в дію великі і ще заховані 
резерви кооперативної промисловості, по
стійно вдосконалювати техніку 1 техноло
гію виробничих процесів, добиватися під
вищення продуктивності праці, серйозно 
поліпшувати якість вироблюваної продуй, 
ції, підносити .культуру виробництва в кож
ній артілі, поліпшувати' обслужування по
бутових потреб населення. Треба посилено 
розвивати власну сировинну базу, раціо
нально і економно використовувати мате
ріали, одержувані від держави, ширше 
застосовувати у виробництві місцеві види 
сировини, добиватися високорентабельної 
роботи підприємств, боротися з безгоспо
дарністю і надмірностями у витрачанні! 
кооперативних коштів. Необхідно ширше 
розгорнути серед працівників промислової 
кооперації соціалістичне змагання іза вико
нання 1 перевиконання планів кожним ко
лективом, впроваджувати передовий дос
від державної промисловості і кооператив
них підприємств.

Керівні органи промислової кооперації, 
правління артілей повинні більше приділя
ти. уваги задоволенню культурних і мате
ріально-побутових потреб членів артілей, 
безустанно виховувати членів артілей у 
дусі колективізму, нетерпимості до хиб, 
бережливого ставлення до громадського 
добра, всемірно підвищувати трудову 
дисципліну.

Неодмінною умовою поліпшення ВСІЄЇ 
діяльності промислової кооперації є суворе 
додержання статуту, залучення широких 
мас членів артілей до управління і кон
тролю за роботою кооперативних органі
зацій, сміливе розгортання критики і само
критики, рішуча боротьба з усякого роду 
проявами бюрократизму і тяганини.

Центральний 'Комітет Комуністичної 
партії Радянського Союзу і Рада Мініст
рів СРСР висловлюють тверду впевненість 
в тому, що промислова кооперація в честю 
справиться з покладеними на неї завдан
нями, буде 1 далі! активно допомагати пар
тії і урядові в неухильному підвищенні 
добробуту радянського народу, в боротьбі 
за побудову комуністичного суспільства.

Рада Міністрів СРСР

Другий з'їзд уповноважених промислової кооперації СРСР

Відкриття Другого Всесоюзного 
з'їзду радянських письменників

14 грудня В Кремлі ВІДКРИВСЯ 
Другий з’їзд уповноважених про
мислової кооперації СРСР. У 
Москву з’їхались голови рад про
мислово® кооперації республік, 
країв і 'областей, голови правлінь 
спілок і промислових артілей, но
ватори виробництва, майстри 
художніх промислів.

Делегати палко зустрічають 
привітання ЦК КПРС і Ради Мі
ністрів СРСР Другому з’їздові 
уповноважених промислової коо
перації СРСР.

Із звітною доповіііддю Правлін
ня Центральної Ради промислової 
кооперації СРСР з.а 1951—1954 
роки виступив голова Правління 
тон. 0. Є. Петрушев.

Тепер промислова кооперація 
об’єднує понад 15 тисяч артілей. 
У кооперативних організаціях і 
на підприємствах працює понад 

два мільйони чоловік. Тільки в 
цьому році промислова коопера
ція має виробити промислової 
продукції на 55 мільярдів карбо
ванців, у тому числі предметів 
народного споживання на 47 
мільярдів. Державний план ви
пуску (валової продукції за оди
надцять місяців цього року вико
наний на 105 процентів. Порів
няно з 1950 роком поставка то
варів торгуючим організаціям 
зросте майже в два рази.

За останні роки підприємства 
промислової кооперації одержали 
багато нових машин і різного 
устаткування.. Збудовано і рекон
струйовано 54 великих метало
обробних підприємства, введено в 
дію чотири металопрокатних заво
ди. Потужності прядильних фаб
рик збільшились в 1,7 раїза. Від
крито нові мсбльові фабрики, 

підприємства, що виробляють тек
стиль, взуття, одяг, майстерні п,о 
виготовленню предметів для по
треб сільського господарства.

Для підприємств промислової 
кооперації готуються висококвалі
фіковані кадри: організована Ви
ща школа Центропромради із за
очним відділом, працює 33 тех
нікуми. Найближчим часом сітка 
учбових закладів ще більше зрос
те.

Після звітної доповіді голови 
ревізійної комісії Центральної 
Ради промислової кооперації 
СРСР тон. А. І. Смирнової почали
ся виступи делегатів з’їзду.

(В роботі з’їзду беруть участь 
■секретар ЦК КПРС тов. М. М. 
Шаталін, заступник Голови Ради 
Міністрів СРСР тов. 0. М. Коси- 
гін.

(РАТАУ).

15 грудня в столиці нашої 
Батьківщини — Москві відкрив
ся Другий Всесоюзний з’їзд ра
дянських письменників. З’їзд, до 
якого разом з літераторами готу
вався весь народ, являє собою ви
датну подію в розвитку радян
ської культури.

Великий Кремлівський Палац. 
Тут зібрався цвіт майстрів літе
ратури всіх соціалістичних на
цій Радянського Союзу.

В валі перебувають численні 
гості—письменники зарубіжних 
країн.

Па відкритті з’їзду присутні 
робітники московських фабрик і 
заводів, учені, партійні праців
ники, студенти, представники Ра
дянської Армії.

Четверта година дня. Зал за
повнений до відказу. В урядових 
ложах появляються керівники 
Комуністичної партії Радянсько
го Союзу і Радянського уряду— 
М. 0. Булганін, Л. М. Наганович, 
Г. М. Маленков, А. І. Мікоян, В. М. 
Молотов, М. Г. Первухін, М. 3. 
Сабуров, М. С. Хрущов, М. М. 
Шверник, П. С. Поспслов, М. А. 
Суслов, М. М. Шаталін. Делегати 
і гості зустрічають їх гарячою 
тривалою 'овацією.

В’їзд відкриває короткою 
вступною промовою найстаріша 
російська письменниця Ольга 
Форш. Перші слова своєї промо
ви вона присвячує пам’яті 
Й. В. Сталіна, який багато зро
бив своїми мудрими порадами для 
зростання радянської літератури. 
Присутні1 вшанували пам’ять 
Й. В. Сталіна вставанням.

3<їзд також вшанував вставан
ням пам’ять Олексія Максимови
ча Горьюого—творця Спілки ра
дянських письменників, голови 
першого її з’їзду та інших пись
менників, багато з яких загину
ли на фронтах Великої Вітчиз
няної війни.

За дорученням старійшин де
легацій Ольга Форш оголошує 
Другий Всесоюзний з’їзд радян
ських письменників відкритим.

Одностайно обирається прези
дія з’їзду в кількості 65 чоло
вік.

Пропозиція .обрати почесну 
президію з’їзду в складі членів

Видання українською мовою 
онремою брошурою Декларації _ 

Московської Наради
Державне видавництво політич

ної літератури Української РСР 
■випустило окремою брошурою ук
раїнською мовою Декларацію 
Урядів СРСР, Польської Народної 
Республіки', 'Чехословацької Рес
публіки, Німецької Демократич
ної Республіки', Угорської Народ

Президії ЦК КПРС—товаришів 
М. 0. Булганша, К. Є. Ворошило- 
ва, Л. М. іКагановича, Г. М. Ма- 
ленкова, А. І. Мікояна, В. М. 
Молотова, М. Г. Первухіна, М. 3. 
Сабурова, М. С. Хрущова зустрі
чається бурхливими оплесками, 
всі встають.

(З’їзд затверджує такий поря
док денний:

1. Доповідь «Стан і завдання 
радянської літератури» (О. Сур- 
ков).

Співдоповіді:
а) «Радянська художня проза» 

(К. Симонов)
б) «Радянська поезія» (С. Вур- 

гун)
в) «Радянська драматургія» 

(0. Корнійчук)
г) «Радянська кінодраматур

гія» (С. Герасимов)
д) «Радянська література для 

дітей і юнацтва» (Б. Полевой)
е) «Основні проблеми радян

ської літературної критики» 
(Б. Рюриков)

ж) «Художні переклади літе
ратур народів СРСР» (П. Анто- 
кольський, іМ. Ауєзов, М. Риль
ський);

2. Доповідь «Сучасна прогре
сивна література світу» (М. Ти- 
хонов);

3. Доповідь ревізійної комісії 
СРП СРСР (Ю. Либединський);

4. Повідомлення комісії Прав
ління Спілки радянських пись
менників «Про зміни в Статуті 
Спілки радянських письменників» 
(Л. Леонов);

5. Вибори керівних органів 
Спілки радянських письменників 
СРСР.

Головуючий надає слово для 
оголошення тексту привітання 
Центрального Комітету КПРС 
Другому (Всесоюзному з’їздові ра
дянських письменників секрета
реві ЦК КПРС тов. П. М. Поспєло- 
ву, зустрінутому учасниками з’їз
ду тривалими оплесками. Всі1 при
сутні з величезною увагою слу-
хають слова привітання, не раз 
перериваючи його палкими 
лесками.

З’їзд переходить до першого 
■пункту порядку денного. Для до----- -г
повііді про стан і завдання ® 
дянської літератури слово наді 
ться 0. Суркову.

(ТАРС),^

оп-

ної Республіки, Румунської На
родно® Республіки, Народної Рес
публіки Болгарії і Народної Рес
публіки Албанії.

■Брошура видана масовим ти
ражем. ,

, — (РАТАУ),
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Комсомольське життя

З молодіжним завзяттям
Радгосп «Комінтерн» славиться 

хорошими врожаями сільськогос
подарських культур, високою 
продуктивністю громадського тва
ринництва. Наполегливо 'і сум
лінно працюють тут люди над ви
рішенням завдання по крутому 
піднесенню господарства.

В авангарді боротьби за даль
ший розвиток всіх галузей сіль
ськогосподарського виробництва 
виступають комсомольці, молодь. 
Де б ви не побували—на фермі, 
>в полі чи в ремонтній майстерні, 
скрізь зустрінете енергійних, 
працьовитих юнаків і дівчат. Ни
ми пишаються івоі працівники 
радгоспу.

Про їх самовіддану працю свід
чать факти і цифри. Комсомолка 
Ліда Рябошапка за складних цьо
го року умов добилася середньо
добового приросту молодняка ве
ликої рогатої худоби 850 грам. 
Її приклад і досвід широко на
слідують інші телятниці.

'Всім відомий у радгоспі комсо- 
молець-весельчак Олександр Ко
зак. Працюючи причіплювачем, 
він щоденно виконував норми ви
робітку на 180—200 процентів. 
Не поступаються в роботі Олек
сандру і комсомольці: ланкова 
Марія Терновська, трактористи 
Микола Малишко, Володимир і

Москва. Багато молодих робітників і службовців автозаводу 
імені Сталіна з великим інтересом навчаються в гуртках сітки 
партійної освіти.

На знімку: заняття комсомольського гуртка по вивченню 
Короткого курсу історії КПРС.

Фото В. Зуніна. Фотохроніка ТАРС.

На будовах п'ятої п'ятирічки

Сьогодні в Новій Каховці
Зима ввійшла в свої права. 

Але не змовкає шум на великій 
будові, де вдень і вночі кипить 
трудове життя радянських лю
дей—будівників Каховської ГЕС.

Небагато минуло часу відтоді, 
коли перші групи будівників 
прийшли на піщані горби-кучу- 
ігури, в покриту заростями очерет 
ту заплаву ріки Дніпро. Тепер на 
тому місці, де раніше був малень
кий хутір Ключове, розкинулось 
місто будівників—Нова Каховка. 
В ньому понад 600 нових благо
устроєних жилих будинків, шко
ли, Палац культури, літній те
атр, стадіон, їдальні, магазини, 
лікарня.

В місті, недалеко від основних 
об’єктів будови, розташувалися 
база підсобних і допоміжних під
приємств—деревообробний завод, 
автобаза, завод арматурних кон
струкцій. На причалах бетонно
го господарства потужні 10-тонні 

Андрій Калатаєвські та багато ін
ших.

Добре попрацювавши, вечорами 
молодь весело проводить своє до
звілля в червоному кутку чи клу
бі. Тут вони слухають цікаві лек
ції, грають в доміно, шахи, шаш
ки, розучують нові п’єси, пісні, 
вірші.

Багато комсомольців у ці перед
виборні дні активно працюють і 
як агітатори несуть в маси по
лум’яні слова про наше щасливе 
життя.

... Приємно пройтися увечері 
вулицями радгоспу. Яскраво го
рять електричні вогні, красую
ться нові будівлі, шумлять без
листими вітами дерева.

А скоро ще кращим, багатшим 
стане радгосп. Тут зводиться кра
сиве двоповерхове приміщення 
середньої школи, контори, спо
руджуються нові ферми, житлові 
будинки. Буде в радгоспі і новий 
клуб із залом на 400—500 місць 
та кімнатами для занять самоді
яльних гуртків.

Щоб завтра було, ще кращим і 
радіснішим, ніж сьогодні, комсо
мольці не шкодують своїх сил. 
Вони трудяться наполегливо, 
творчо, з молодіжним завзяттям.

І. БОЙКО, 
вчитель середньої школи 
радгоспу «Комінтерн».

крани розвантажують 'баржі в 
щебенем і піском. По транспорте
рах ці матеріали надходять на 
склади, а потім на центральний 
бетонний завод, де безперервно 
працюють компресори, що пода
ють повітря для перекачки це
менту, гуркотять бетономішалки. 
Від заводу готова продукція пере
возиться автомашинами-с'амоіски- 
дами і мотопоїздами по бетоно- 
возйій естакаді до місця укла
дання основних споруд греблі, 
шлюзу і будівлі ГЕС.

Колектив будови в 1954 році 
провів велику роботу. В основні 
споруди укладено понад півміль- 
йона кубометрів залізобетону, 
змонтовано тисячі тонн метало* 
конструкцій, переміщено близько 
п’яти мільйонів кубометрів грун
ту.

Роботи по будівництву основ
них споруд ідуть повним ходом. 
Уже піднялися на висоту 8-по-

12 грудня відбулися вибори 
народних судів у містах і селах 
Російської Федерації, в Білорусь
кій, Казахській, Азербайджан
ській, Литовській, Латвійській, 
Киргизькій, Таджицькій, Вір
менській і Карело-Фінськ'ій союз
них республіках.

Скрізь вибори вилились в яск
раву демонстрацію єдності і 'згур
тованості радянських людей нав
коло Комуністичної партії і Ра: 
донського уряду.

0 шостій годині ранку двері 
виборчих пунктів гостинно роз
чинилися для москвичів, яких 
привів сюди високий громадян
ський обов’язок. Вони йшли поо
динці і цілими сім’ями, щоб ви
явити своє довір’я тим, хто за
хищатиме інтереси народу* охо
ронятиме законність соціалістич
ної держави.

Народний суддя! Це високе 
звання з честю виправдує Євге
нія Карпівна Михайленко. З задо
воленням читали її ім'я на бю
летені трудящі Первомайськогіо 
району, які голосували на вибор
чому пункті Я: 35. Є. К. Ми- 
хайленко—одна з найстаріших 
суддів у 'Москва. Більше 35 ро

У місті і районі проходять 
зустрічі кандидатів в народні суд
ді з виборцями. 14 грудня 
т. Чесновов Володимир Олексан
дрович зустрівся з трудящими 
рудоремонтното заводу, які вису
нули його кандидатом в народні 
судді по Олександрійському вибор
чому округу № 28. Тов. Чесно- 
ков розповів виборцям про свою 
трудову діяльність.

Довірена особа т. Невеселий 
надає слово працівнику рудоре- 
мощтиіото заводу т. Ключникову.

—Радянські суди, — сказав 
він,—істоять на сторожі соціа
лістичної законності. Вони є 
справді народними судами. До 
складу судів ми обираємо кра
щих синів і дочок радянського 
народу. Тов. Чесноков пройшов 
шлях від рядового робітника до 
народного судді. Це є характер
ним для сотень тисяч простих 
людей країни Рад.

верхового будинку бетонні стіни 
шлюзу. Почалося укладання бе
тону в 602-й блок нижньої го
лови шлюзу, йде встановлення 
закладних частин, за допомогою 
яких він перекриватиметься.

Відповідальна дільниця будови 
—монтажна площадка. Тут поча
тий монтаж першої’ турбіни, про
вадиться складання багатотонних 
частин інших гідротурбін і елек
трогенераторів. Установлені та
кож статори трьох турбін. Вели
ка увага приділяється споруд
женню верхньої частини бетон
ної греблі, монтажу щитів, що 
захищають дальші роботи від 
руйнівної дії паводкових вод піс
ля перекриття русла ріки, яке 
будівники вирішили закінчити 
весною 1955 року.

За почином передових москов
ських підприємств багатотисяч
ний колектив будівників Кахов
ської ГЕС розгорнув соціалістич
не змагання за дальше підвищен
ня продуктивності праці і достро
кове виконання п’ятирічного пла
ну. Змагаючись з будівниками

Вибори народних
ків працює вона в органах юсти
ції, з них 15 років—на посту на
родного судді в Первомайському 
районі. Її знають як винятково 
чулого і уважного суддю, що вміє 
розібратися в найскладніших 
справах.

'З піднесеним настроєм, усві
домлюючи те, що вони обирають 
свої, народні суди, йшли москви
чі в прикрашені червоними пра
порами і живими квітами пунк
ти для голосування.

Всією сім’єю, що складається 
з 13 чоловік, прийшов на вибор
чий пункт № 57 Ленінського ра
йону потомствений робітник Сте
пан 'Васильович Жаров. Його сі
м’я велика і дружна, в ній вісім 
виборців. Всі вони прийшли го
лосувати разом.

З гордістю за свою найдемо- 
кратичнішу державу йшли вчора 
на виборчі пункти металурги і 
машинобудівники, художники і 
письменники, діячі науки, до
машні господарки, студентська 
молодь. Хто ж їх кандидати в на
родні судді і народні засідателі?

У Щербаковському районі ви
борці читали на бюлетенях імена 
колишнього вантажника І. Я.

Напередодні виборів
Майстер котельного цеху 

т. Лисяк, іноюеінер-конструктор 
заводу т. Білий і інші у своїх 
виступах закликали всіх трудя
щих в день виборів віддати свої 
голоси за достойного кандидата в 
народні судді по 28 виборчому 
округу т. Чеснокова Володимира 
Олександровича.

В цей же день відбулася зуст
річ робітників Байдаківського 
вуглерозрізу з кандидатом в на
родна судді по Олександрійському 
виборчому округу А» 27 т. Замі
ним Серафимом Леонгійовичем. 
Колгоспники артілі їм. Сталіна 
(Бандурівка) і робітники рад
госпу «Комінтерн» зустрілись в 
кандидатом в народні судді по 
Олександрійському виборчому ок
ругу № 29 по виборах районного 
суду т. Прядко Іваном Ощисифоро- 
вичем.

І. АРТЕМЕНКО.

Ангарської і Горьковської ГЕС, 
дніпробудівці зобов’язалися завер
шити п’ятирічний план по капі
таловкладеннях і будівельно- 
монтажних роботах до 38-х роко
вин Великого Жовтня, ввести в 
дію судноплавний шлюз у друго
му кварталі 1955 р., а в четвер
тому кварталі здати в експлуа
тацію перші дві турбіни.

Борючись за виконання цих 
зобов’язань, діні'пробудівців вишу
кують нові резерви підвищення 
продуктивності праці, зниження 
вартості будівництва, впроваджу
ють передові прийоми праці. 
Взяти, наприклад, такий трудо
місткий процес, як укладання 
бетону. Тепер бетонування ми 
провадимо великими блоками 
ємкістю до 8 тисяч кубометрів, 
тобто в п’ять раз більше, ніж 
передбачено проектом. Це дало 
можливість скоротити час для 
підготовки блоків, поліпшити 
якість робіт і майже в три рази 
підняти продуктивність праці бе
тонників. Перехід на монтаж

судів
Паніна, складача друкарні К. Г. 
Агапцева, вчительки Є. А. Дуб- 
ровської; у Краснопресненському 
районі—маляра Г. В. Кіркова; У 

.Сталінському районі—колишньо
го воїна, захисника Батьківщини 
Г. І. Семенова; в Куйбишевсьюо- 
му районі—інженера В. Н. Ши- 
ренова. В списках кандидатів, 
висунутих трудящими СТОЛИЦІ,—І 
домашня господарка 3. А. Хо- 
тульова і заступник редактора 
газети «Советская культура » 
К. II. ІІіотровський.

В столиці 'балотувалися 187 
кандидатів у народні судді і по
над 14 тисяч кандидатів у на
родні 'засідателі. Це одне із свід
чень демократичності радянсько
го суду—колегіального органу, в 
якому на варті правопорядку і 
соціалістичної законності стоять 
найкращі люди робітничого кла
су, колгоспного селянства і ра
дянської інтелігенції.

Активно пройшло голосування^ 
в усіх районах Москви. Уже в 
першій половині дня на біль
шості виборчих пунктів прого
лосувало 90—98 процентів ви
борців.

(ТАРС).

Приємно зайти на агітпункт 
Лікарівіського виборчого пункту 
№ 5 по виборах народних судів. 
Приміщення затишне. Тут є пла
кати, лозунги, ДО послуг ВІ1ОО])- 
ців газети, журнали, література. 
Чергові агітатори щодня дають, 
необхідні консультації трудящим.

'Завідуючий агітпунктом тов. 
Швець вміло спрямовує роботу 
агітаторів. Він систематично 
скликає семінари, допомагає їм 
підібрати потрібну літературу, 
матеріали. В ці дні агітатори 
проводять бесіди з виборцями про 
трудову діяльність кандидата в 
народні судді по Олександрій
ському виборчому округу № 29 
т. Прядка Івана Онисифоровича.

І. РЕМЕЗ, 
агітатор.

арматури великими блоками ва
гою до 20 тонн дозволив гідро- 
монтажниками в 3—4 рази збіль
шити продуктивність праці.

Зараз творча активність бу
дівників спрямована на те, щоіб 
добитися пуску перших двох аг
регатів у 1955 р., тобто на рік 
раніше встановленого строку. 
Завдяки цьому наша республіка 
одержить додатково в 1955— 
56 рр. майже півмільярда кіло
ват-годин електроенергії, що 
дасть економічний ефект для на
родного господарства в розмірі 
близько двох мільярдів карбован
ців.

В кожним днем все вище підій
маються споруди Каховської 
ГЕС. І коли ввечері на монтаж
ній площадці гідроелектростанції 
засвічується червона зірка, це 
свідчить про те, що незабаром на 
цьому місці засяють вогні нової 
Каховської ГЕС.

О. САВЧЕНКО, 
головний інженер «Дніпробуду».
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За дострокове виконання п'ятої п'ятирічки

Правильна організація праці— 
запорука успішної роботи

Чому Байдаківська брикетна 
фабрика не виконує плану

Створюємо міцний фундамент 
для майбутнього врожаю

Протягом кількох років Байда
ківська брикетна фабрика не 'ви
конує державного плану. Раніше 
керівники підприємства твердили, 
що в свій час будівельники і 
монтажники допустили ряд недо
ліків, тому, мовляв, довелось лік
відувати недоробленості. Але 'В 
нжвдпньому році таких розмов 
вже'не чути: немає підстав для 
них. А між тим фабрика про
довжує відставати, недодавати 
країні тисячі тонн брикету.

Як відомо, долю плану вирі
шують кадри. їм, однак, у нас не 
піділлють уваги. Досить сказа
ти, іцо за останні 2—3 роки змі
нилося десятки висококваліфіко
ваних робітників;, 3 механіки, З 
головних інженери, 3 «мінних ін
женери, 4 директори Така плин
ність кадрів дає себе взнаки.

Техніка у нас складна, нею за 
місяць-два не оволодіти. Потрібна 
кропива наполеглива робота, сие- 
теміатичне навчання. Про це на 
'підприємстві мало дбають. У на
ших керівників, як то кажуть, 
руки не доходять, щоб провести 
наради з пресувальниками, су
шильниками, ремонтниками, об
мінятись досвідом, організувати 
лекції на технічні теми.

Все йде якось само собою. До
пустив хтось поломку або аварію 
механізму, винного пожурять і 
на тому справа кінчається. Через 
деякий час знову виникають по
дібні неприємності.

Трудова і виробнича дисциплі
на не на висоті. Немає потрібної 
відповідальності за доручену 
справу серед окремих командирів 
виробництва. Наведу такий факт. 
Недавно змінний майстер т. Мак
симов запропонував мені прий
няти прес № 13. Як виявилось, 
агрегат був несправний. З цього 
приводу я ввернувся до начальни
ка цеху т. Повстяного. 'Він дав

Неухильно зміцнювати трудову дисципліну
За 'останні чотири місяці ко

лектив Семенівського вуглерозрі
зу значно поліпшив свою роботу. 
В листопад поиад план відван
тажено кілька -ешелонів вугілля і 
два десятки тисяч кубометрів по
роди. Продуктивність праці ро
бітників підвищилась на 11 про
центів, собівартість вугілля зни
жена на 1 карбованець 78 копі
йок.

Особливо високих виробничих 
показників домігся колектив від
вальної дільниці № 2 (начальник 
молодий спеціаліст т. Сиз-о-ненко).

Але не можна сказати, що всі 
дільниці працюють добре. Поряд 
з передовими є і відстаючі. Взяти, 
наприклад, дільницю, якою керує 
т. Патюков. Внаслідок послаблен
ня виробничої дисципліни мали 
місце поломки і аварії агрегатів. 
В листопаді тут перевитрачено 
47,5 тисячі карбованців.

В результаті незадовільної ро
боти транспортно-відвального мос- 
та розріз не має достатньої кіль

розпорядження негайно почати 
ремонт. Поки змінний інженер 
т. 'Сівятець і майстер т. Максимов 
вирішували це питання, електро
зварювальний і слюсар простоя
ли три години.

Ми часто чуємо докори в тому, 
що не добиваємось високої про
дуктивності агрегатів. Докори 
правильні. їх не було б, якби 
нам створювали необхідні умови. 
На пресі -№ З замінили жолоби. 
Та не все вробили. Довелось 
вручну ліквідувати брак. Де ж 
тут говорити про підвищення 
виробітку?

Серед механізаторів панує зне- 
■осібка у догляді за машинами: 
часто переводять робітників з од
ного місця роботи на -інше. Бу
ває так: агрегат ставлять на ре
монт, а людей посилають об
служувати інші механізми. Слюса
рі, звичайно, всього не знають, і 
ремонт ведеться поверхово.

Ремонтний день провадиться 
без потрібної підготовки, організо
ваності. А це призводить до того, 
що частина агрегатів після ре
монту так само погано працює, 
як і до нього.

Багато робочого часу втрачає
ться -під час перезміни. В 
зміні інженера т. Овятця і майст
ра т. Максимова через неоргані
зованість щодня втрачається ЗО 
хвилин.

На фабриці низька виробнича 
культура, порушується техноло
гічний процес, відсутня наполег
лива боротьба за план.

Брикетна фабрика має всі 
можливості працювати ритмічно, 
вийти в ряди передових виробни
чих колективів. Час покінчити з 
тривалим відставанням.

І. ЧЕРНИШ,
машиніст пресу Байдаківської 
брикетної фабрики.

кості запасів вугілля, готового до 
виймашня. Т-ому підприємство 
працює неритмічно. Потужні ек
скаватори нерідко простоюють, 
переганяються з місця на місце.

Погані справи в транспортному 
цеху розрізу (начальник т. Пет- 
роченко). Хоч в листопаді колек
тив і виконав план, але працю
вав нижче своїх можливостей. 
Тому не перевезено тисячі тонн 
вугілля -і багато тисяч кубомет
рів вскриіпної породи.

-Неполадки на транспорті -в 
першій декаді грудня призвели 
до -серйозних перебоїв у роботі 
■екскаваторів 5, 6 і 7. По
ловину свого робочого часу вони 
простояли через незабезпеченість 
їх електровозники составами. А 
т. Петр'оченко не вживає заходів, 
щоб ліквідувати неподобства.

Справа дійшла до того, що 
доставку піску на місця заправ
ки електровозів перетворюють в 
цілу проблему.

Прохідник шахти № 2-3
Сергій Лозовий, включившись у 
змагання за піднесення продук
тивності праці, добивається зрос
тання свого виробітку. Він систе
матично виконує норму на 
140—150 процентів.

На знімку: С. Лозовий.
Фото Г. Танського.

У відповідь на заклин 
МОСКВИЧІВ

Відповідаючи на заклик моск
вичів, колектив цегельного- заво
ду .№ 2 широко розгорнув соціа
лістичне змагання за дострокове 
виконання п’ятої п’ятирічки. По
над -річний план вироблено 
1.500 тисяч штук цегли. Внаслі
док поліпшення технологічного 
процесу значно знизилась собі
вартість продукції.

Добрих показників домоглися 
вивантажники цегли тт. Макси
мов, -Меткий, Вер-етельпиков та 
■інші, які виконують норми на 
160—170 процентів.

На зав-оді виявляються і при
водяться -в дію нові ,резерви. За
раз впроваджується круглодобове 
тонельне сушіння сирцю. Це до
зволило дати будівельникам до
датково 450 тисяч штук цегли.

М. ПОЛІЩУК, 
головний бухгалтер цегельного 
заводу № 2.

Недавно було дано наряд дос
тавити пісок на північний від
вал, але цього не зробили. В ре
зультаті в третю зміну високо
продуктивний екскаватор «РС- 
■500» простояв три години. 
Втрачено понад 500 кубометрів 
вскриші.

Цей випадок не став предметом 
обговорення колективу. Винних 
не притягли до відповідальності. 
Такі випадки—не виняток.

Наш розріз, змагаючись за до
строкове виконання взятих со
ціалістичних зобов’язань, -бореть
ся за дальше підвищення продук
тивності праці, збільшення видо
бутку вугілля. Щоб успішно 
здійснити своє слово, ми повинні 
посилити трудову -і виробничу 
дисципліну, краще використову
вати потужну гірничу техніку.

А. СУКОВАТИЙ, 

помічник головного інженера 

Семенівського вуглерозрізу.

Хлібороби б-апдурівської арті
лі ім. Сталіна, 'виконуючи істо
ричні рішення вересневого Пле
нуму ЦК КПРС про дальше під
несення сільського господарства, 
чимало зробили для створення 
міцного фундаменту під уро
жай наступного року. 'Ми 
вчасно і якісно -провели сівбу 
озимини, підняли зяб під ярий 
клин, ізорали значну -площу чор
них парів.

Тепер наші хлібороби розгор
тають змагання за п-овне і своє
часне проведення зимового ком
плексу агротехнічних заходів.

Дружно* і влагоджено працю
ють колгоспники на заготівлі і 
іви’возці гною ін-а поля. Під уро
жай 1955 року ми вже вивез
ли 2.-350 тонн місцевих добрив. 
Попереду на цій роботі йде дру
га рільнича бригада, яку 
очолює т. Ковубенко. У спів
дружності з механізаторами трак
торної бригади хлібороби вивез
ли під цукрові буряки і інші 
культури 750 тонн перегною.

На вивоізці добрив на поля 
сумлінно працюють колгоспниці 
Ярина Бульба, Одарка Бульба, 
Тетяна Ллах-отна, Поліна Стол- 
буненко, Одарка Охотна та 
інші.

Велику увагу -правління кол
госпу приділяє своєчасному про
веденню снігозатримання. На 13 
грудня ц. р. ми -вже -розставили 
щити -на площі 740 гектар. Крім 
того, хлібороби виготовили іпо- 
над 2.000 штук переносних щи
тів.

Місцеві добрива—на поля
Комсомольці і молодь колгоспу 

ім. 12-річчя Ж-овтня дружно взя
лися за виконання взятих зо
бов’язань. Борючись за високий 
урожай наступного року, вони з 
1 по 11 листопада вивезли 367 
тонн гною на поля.

Ефективний спосіб снігозатримання
Цінний спосіб снігоізатрим-аіянія 

для безлісних районів Запорізь
кої області запропонував голов
ний агроном Попівської МТС 
Куйбишевсько’Го району т. Го
ловко. Суть його полягає в тому, 
що замість дерев’яних щитів 
робляться плити з перегною роз
міром 60x40 сантиметрів і тов
щиною 15 сантиметрів. При їх

Черкаська область. В колгоспі імені Молотова, Черкаського 
району, на трирічних агрозоотехнічних курсах підвищують свої 
знання близько 80 чоловік—ланкові, бригадири, рільники, а та
кож передові колгоспники.

На знімку: агроном Черкаської МТС Н. І. Крес проводить 
заняття з групою колгоспників першого року навчання. Тема за
няття: «Догляд за озимими культурами".

Фото І. Діамента. Фотохроніка ТАРС.

Велику допом-огу у виготовлен
ні щитів подають учні Бандурів- 
■ської середньої школи. -У віль
ний від занять час школярі 
Станіслав К-озубенко, Володимир 
Колісник та інші виготовили по 
20—/24 щити. Всього школа пе
редала їх нашій артілі понад 
600 -штук.

Правління колгоспу -дбає про 
завезення мінеральних добрив. 
Ними вже підживлено 80 гек
тарів озимини.

Велику увагу приділяємо ми 
підготовці насінпьов-ого фонду. 
Закінчено -очистку 713 центнерів 
насіння ярих культур. Зразки їх 
відправлено на аналіз в юон- 
трольно-насіиньову лабораторію.

Повним ходом іде ремонт сіль
ськогосподарського інвентаря. 
Колгоспні майстри і механізатори 
відремонтували повністю зернові 
сівалки, закінчують -ремонт борін 
і іншого сільськогосподарського 
інвентаря.

Хлібороби н-ашо-ї артілі сповне
ні прагнення здійснити історичні 
накреслення партії і уряду по 
дальшому крутому піднесенню 
сільського господарства і викона
ти візятіі соціалістичні зобов'я
зання. Але у пай є ще й недоліки 
в проведенні 'ЗИМОВОГО комплексу 
-сільськогосподарських робіт. Па 
усунення цих недоліків мобілі'30- 
вуютт. колгоспників правління 
артілі і первинна партійна органі
зація.

Г. БУЙНОВ, 
голова правління колгоспу 
ім. Сталіна.

Кращих показників добилися 
Ганна Колос-ович, Катерина Ру- 
депко, Лідія Дементій, Надія 
Бузько, Клавдія Стеїпаненко і ін
ші. Вони вивозять по 9—10 тонн 
гною за день при нормі 6.

Г. КОТКО, 
обліковець.

виготовленні в перегній додають
ся пташиний послід, попіл, мі
неральні добрива.

На кожний гектар потрібно 
120 таких плит. Розставляються 
вони, як і дерев’яні щити, в 
шаховому порядку. В зимовий 
час ці плити затримують сніг, а 
весною ідуть на добрива.

(РАТАУ).
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Листи в редакцію

Негідна поведінка Кармазіна
Третього листопада ц. р. у дру

гу міську лікарню був доставле
ний працівник теплоелектростан
ції Кармазін Є. 3. з іпроіпадною 
формою апендиціту. Життя хво
рого було під загрозою смерті. Не
обхідне було негайне втручання 
лікаря.

Тільки рішучість і досвід хі
рурга ідієї лікарні т. Федорової 
Т. І. врятували життя Кармазіна. 
Слід було сподіватись, що людина, 
врятована від смерті, першим 
блиском своїх очей висловить лю
бов і глибоку подяку тим, хто 
врятував її життя. На жаль, цьо
го не сталося.

Громадянин Кармазін з перших 
днів не виконував режиму хворо-

Навести порядок 
відділі

Не раз робітники шахти № 2-3 
зверталися до завідуючого роз
рахунковим відділом т. Вишне- 
вецького з просьбою навести там 
порядок. Але Вишневецький на 
скарги не звертав уваги.

Так, 11 грудня під час запов
нення розрахункових книжок 
робітникам тт. ІПаповалову, Щер-

СЛІДАМИ НЕРПУБЛІ КОВАНИХ ЛИСТІВ

В листі до редакції робітни
ки Байдаківського 'вуглерозрізу 
тт. Коваленко та Федоренко писа
ли, що на приймальній ямі Бай- 
даківської брикетної фабрики, де 
вони працюють на розвантаженні 
вугілля, не створені умови для 
роботи взимку, що позначається 
на продуктивності праці.

В листі до редакції група кол
госпників села Олександрівни пи
сала про те, що учням доводить
ся переходити вбрід річку тому, 
що відсутній місток.
. Лист було надіслано голові

Мова йде про найбільше на Ук
раїні поліграфічне підприємство, 
створене в післявоєнні роки, його 
назву можна прочитати на бага
тьох добре виданих книгах. В 
кінці останньої сторінки кожної з 
них надруковано: «Київська книж
ково-журнальна фабрика».

У світлих і просторих цехах 
фабрики, багатоповерховий буди
нок якої не так давно піднятий з 
руїн, встановлене найновіше віт
чизняне устаткування. Всі вироб
ничі процеси тут механізовані. В 
наборному цеху рівними рядами 
стоять лінотипи. Тисячі надрукова
них аркушів щохвилини видають 
потужні ротаційні агрегати. В 
палітурному цеху недавно пущено 
поліграфічний комбайн—останнє 
досягнення творчої думки радян
ських інженерів. Машина без учас
ті людини брошурує, обжимає 
книгу, обрізає її краї, скріплює і 
з’єднує з палітуркою.

Біля одного з лінотипів юнак, не

го, грубо поводився з обслужую
чим персоналом і лікарями, нав
мисне виводив з ладу державне 
майно, а коли настав час звіль
нити ліжко для іншого хворого, 
Кармазін продовжував вередувати 
ще два дні.

■Неприємним є і те, що так не
пристойно поводив себе комсомо
лець, молодий працівник, людина 
з вищою освітою. Дивним є й те, 
що батьки Кармазіна потворству- 
ють своєму синові у всьому.

Хворі лікарні обурені негідною 
поведінкою Кармазіна.

П. СИДОРЕНКО, 
секретар партбюро теплоелек
тростанції.

в розрахунковому 
шахти
бині та іншим не записали вико
нані роботи за 3 і 4 дні. Такі ви
падки непоодинокі. В розрахунко
вому відділі працює чималий 
штат, який повинен чітко об
служувати робітників.

Г. ВОВЧЕНКО, 

робітник шахти № 2-3.

Лист було надіслано керівни
кам Байдаківської брикетної фаб
рики для вжиття заходів. Як по
відомив редакцію директор фаб
рики т. Кульбашний, на прий
мальній ямі зараз ворота наві
шені, застеклено вікна,, обладна
но парове опалення.

Костянтинівської сільради. Ви
конком сільради повідомив, що 
лист обговорено на засіданні ви
конкому. Наведені факти під
твердились. Тепер місток через 
річку вбудований.

Листи з столиці Радянської України

ФАБРИКА КНИГ
відриваючи погляду від рукопису, 
вправно натискає пальцями на 
клавіші з буквами. Наш супут
ник — головний технолог фабрики 
Яків Самійлович Коробов з вели
кою душевною теплотою говорить:

—Іван Остапченко... працює 
«сліпим способом», виробниче зав
дання перевиконує майже вдвоє.

«Сліпий спосіб» полягає в тому, 
що під час роботи юнак майже не 
дивиться на клавіші, розташуван
ня яких досконало вивчив. Уважно 
читаючи рукопис, він віртуозно 
■знаходить потрібні букви, і рядок 
за рядком В лінотипа швидко ви
ходить металевий набор окремих 
сторінок книги.

Колектив фабрики .пишається і 
друкарем Сергієм Яцутою, і бро
шурувальницею Килиною Чайчев- 
ською, які також добре оволоділи 
новою технікою.

Великі і відповідальні завдання 
виконує фабрика. 'Вона друкує 
твори класиків марксизму-ленініз-

Змагання спортсменів 
профспілок 

у 1955 році
Секретаріат ВЦРПС затвердив 

план спортивних заходів на 1955 
рік. Великий інтерес являтимуть 
п’ята всесоюзна літня спартакіада 
профспілок, а також зимові і літ
ні молодіжні ігри.

Спартакіада проходитиме за та
ким планом: до 1 липня будуть 
проводитися змагання в колекти
вах фізкультури фабрик, заводів, 
установ, до 20 липня—спартакіади 
обласних ,і крайових рад профспі
лок, до 1 серпня—зональні і рес
публіканські спартакіади рад 
профспілок.

Секретаріат ВЦРПС зобов’язав 
профспілкові організації і ради 
добровільних спортивних товариств 
намітити плани заходів по даль
шому розвитку фізкультури і спор
ту серед робітників і службовців, 
забезпечити масову участь трудя
щих у літніх спартакіадах, підго
товку молоді по .комплексу «Гото
вий до праці і оборони» 1 і II сту
пеня.

(ТАРС).

XVI першість СРСР 
з шахів серед жінок
КРАСНОДАР. (ТАРС). 12 груд

ня відбувся останній тур XVI 
першості країни з шахів серед 
жінок. У центр-і уваги численних 
глядачів була партія лідера 
змагань Л. Вошьпеїрт (Ленінград) 
—Є. Малинова (Київ). Зустріч за
кінчилася нічийним результатом, і 
Лариса Вольперт, набравши 14 
очок, завоювала почесне звання 
чемпіона СРСР.

На другому місці—10. Гурфін- 
кель (Ростов на Дону), що на
брала 13,5 очка.

ПЕРШІСТЬ КРАЇНИ
З СПОРТИВНОЇ ГІМНАСТИКИ

У Харкові почалися змагання на 
особисто-командну першість краї
ни з спортивної гімнастики. У зма
ганнях беруть участь команди 
Москви і Ленінграда, Української, 
Естонської, Литовської, Карело- 
Фінської, Молдавської, Узбецької, 
Вірменської, Туркменської РСР.

(РАТАУ).

|му українською мовою. Зараз дру
кується підручник політичної еко
номії. .У виробництві — календар 
■колгоспника. На складі видань, 
готових ідо. виходу в світ, ми бачи
мо красиво оформлений двотом
ник романа Н. Рибака «Пере
яславська Рада», збірку новел 
О. Гончара, а також чергові номе
ри ілюстрованих журналів «Укра
їна», «Радянська жінка», «Зміна».

■Продуктивність фабрики — до 
40 тисяч книг, брошур і журналів 
за добу.

■Ворота підприємства майже не 
зачиняються. Часто снують тут 
вантажні автомобілі. Вони достав
ляють великі рулони паперу і бі
дони всіляких фарб. Виїжджаючи 
з двору підприємства, машини ве
зуть акуратно упаковані пачки 
книг, яких з нетерпінням чекає 
радянський читач.

К. ЄВГЕНОВ.
(Кор. РАТАУ).

їм. Київ,

Німецька Демократична Республіка. В Демократичному 
секторі Берліна іде інтенсивне житлове будівництво.

На знімку: нові будинки на центральній магістралі столиці— 
Сталін-алеї.

Західні сектори Берліна різко відрізняються від Демокра
тичного сектора. Не дивлячись на гостру житлову потребу в 
Західному Берліні, багато жител не відбудовується. Скрізь видно 
руїни.

На знімку: вхід до американського сектора. На фоні руїн 
величезна вивіска на чотирьох мовах, в тому числі на ламаній 
російській, говорить: „Ви в'їжджаєте до американського сектора. 
Носити зброю заборонено в неслужбовий час. Підкоряйтесь до- 
рожним правилам".

Спільне засідання ЦН БКП 
і Ради міністрів Болгарії^

СОФІЯ. 12 ігрудня опублікова
но повідомлення про проведене. 
10 і 11 грудня спільне засідан
ня Центрального Комітету Бол
гарської комуністичної партії і 
Ради міністрів Болгарії з участю 
перших секретарів окружних ко
мітетів партії і голів окружних 
народних рад.

Спільне засідання ЦК БКП і 
Ради міністрів заслухало доповідь 
Антона Югова про роботу і зна
чення Московської Наради для 
миру і колективної безпеки в Єв
ропі і прийняло, рішення, 'В якому 
одностайно схвалило роботу Нара
ди і роботу болгарської урядової 
делегації, а також висловилося аа 
повну підтримку Декларації На
ради.

Декларація Московської Нара
ди, говориться в рішенні спіль
ного засідання ЦК БКП і Ради мі
ністрів, відображає корінні інте

Викриття одного маневру
НЬЮ-ЙОРК. (ТАРС). Оглядач 

газети «Вашінгтон пост енд Тайме 
геральд» Робертс пише, що нота- 
відповідь Радянського уряду за
хідним державам від 9 грудня і 
промова В. М. Молотова з приводу 
франко-радянського договору ви
кликали .занепокоєння в американ
ських офіціальних колах.

З повідомлення Робертса вид
но, що це «занепокоєння» викли
кане викриттям маневру фран
цузького прем'єр-міністра Мен- 
Йес-Франса, який намагався доби
ватись ратифікації паризьких угод 
і одночасно твердити, ніби він не 
закриває двері для наступних пе
реговорів з Радянським Союзом, 
хоч очевидно, що ратифікація па
ризьких угод зробила б перегово

реси всіх народів, їх законну 
■тривогу з приводу відродження 
німецького мілітаризму, їх волю 
зберегти мир і гарантувати без
пеку в Європі і в усьому світі.

ЦК БКП і Рада міністрів, гово
риться в рішенні, вживуть не
обхідних заходів для якнайшвид
шого роз’яснення рішень Мос
ковської Наради, докладуть всіх 
зусиль, щоб вони стали кровною 
справою всього болгарського, на
роду в спільній боротьбі народів 
■за мир і безпеку.

Спільне засідання заслухало і 
обговорило, доповідь Георгія Лан
кова про поданий Державною 
плановою комісією проект плану 
розвитку народного господарства 
на 1955 рік і, схваливши основ
ні положення, прийняло рішення 
винести його на затвердження На
родних зборів Болгарії.

ри чотирьох держав у німецькому 
і австрійському питаннях безціль
ними. Робертс називає промову 
В. М. Молотова сильною.

Як видно з повідомлення Ро
бертса, американські офіціальні 
особи «в страху» чекають, як 
вплине' це викриття на голосуван
ня законопроекту про ратифікацію 
паризьких угод у Національних 
зборах Франції і в боннському 
бундестагу. Робертс дає зрозуміти, 
що поїздка Даллеса на наступно
му тижні в Європу зв’язана з ці
єю обставиною.

Редактор В. МАЛЕНКО.
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Пролетарі всіх країн, єднайтеся! Другому Всесоюзному з'їздові 
радянських письменниківСТАЛІНСЬКИЙ 
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Всі на вибори 
народних судів!

Сьогодні — день виборів 
народних судів. З почуттям 
патріотичної гордості -за свою 
велику Батьківщину прий
дуть на виборчі пункти тру
дящі нашої -республіки, щоб 
віддати свої голоси гідниїм 
представникам народу, які 
користуються його високим 
Довір’ям.

Підготовка до 'Виборів в 
містах і селах -Радянської 
України, як і інших союз
них /республік, проходила в 
обстановці величезного під
несення політичної її трудової 
активності робітників, КОЛ
ГОСПНИКІВ та інтелігенції, в 
обстановці нових успіхів у 
господарському 1 культурно
му будівництві. Під керівниц
твом -Комуністичної партії ус
пішно виконуються і переви
конуються завдання держав
ного плану виробництва про
мислової продукції; із повним 
напруженням сил працюють 
трудівники соціалістичного 

'сільсьйбЮТЧ'осподарства, за
кладаючи о-сінову високого 
врожаю 1955 р-окіу, добива
ючись дальшого розвитку 
тваринництва. -На основі не
ухильного росту економіки 
підвищується (рівень (матері
ального життя а культури 
трудящих.

Однією із найважливіших 
умов цих успіхів, всього на
шого іпобіїдоносного руху 
вперед по шляху до кому
нізму є всемірне зміцнення 
Радянської держави-, всіх 
її органів, покликаних захи
щати наш суспільний і дер
жавний лад, соціалістичну 
власність її соціалістичну сис
тему господарства, права й 
інтереси (громадян СРСР. До 
таких органів належить і ра
дянський суд—найде,мокіра- 
ТИЧНІІШИЙ суд у СВІТІ.

(Радянський суд обирається 
безпосередньо народом, до 
його складу входять пред
ставники народу, які вер

шать правосуддя на основі 
законів, що виражають муд
рість і волю народу.

Трудящі Радянського Сою
зу кровно заінтересовані в 
тому, щоб радянський суд 
завжди бу-в ін-а висоті завдань, 
які стоять перед ним, щоб до 
складу народних судів входи
ли люди, які глибоко усві
домлюють свою відповідаль
ність перед народом, без
межно віддані соціалістичній 
Батьківщині, здатні пере
творювати в -життя політику 1 
рішення Комуністичної пар
тії і Радянського уряду. Ось 
чому трудящі міста 4 села 
висунули кандидатами до 
складу народних судів пере
дових людей, бездоганних у 
праці і побуті, гідних не тіль
ки формального, але й мо
рального права, судити ін
ших. -Серед них—новатори 
промисловості 4 сільського 
господарства, діячі науки і 
■культури, представники ра
дянської -Інтелігенції.

Нинішні вибори народник 
судів ще раз продемонстру
ють могутню силу радянсько
го суспільного і державного 
ладу, справжню народність 
соціалістичної демократії, 
палку любов І відданість -на
шого народу справі кому
нізму.

Одностайно голосуючи за 
кандидатів нерушимого блоку 
комуністів і безпартійних, 
трудящі Радянської України 
голосуватимуть за мудру по
літику Комуністичної партії, 
спрямовану на дальше зміц
нення союзу робітничого кла
су -і колгоспного селянства— 
основи -могутності нашої дер
жави, зміцнення дружби на
родів СРСР, на підвищення 
матеріального добіробуту ра
дянського народу, на бороть
бу за мир в усьому світі.

Всі—на вибори! Віддамо 
свої голоси кандидатам не
зламного блоку комуністів і 
безпартійних!

УКАЗ
Президії Верховної Ради СРСР

Про нагородження тон. Шаталіна М. М. 
орденом Леніна

У зв'язку з п'ятдесятиріччям з дня народження Секретаря 
Центрального Комітету Комуністичної партії Радянського Союзу 
тов. Шаталіна М. М. і відзначаючи його заслуги перед Партією 
і Радянською державою, нагородити тов. Шаталіна Миколу 
Миколайовича орденом Леніна.

Голова Президії Верховної Ради СРСР К. ВОРОШИЛОВ. 
Секретар Президії Верховної Ради СРСР М. П6ГОВ. 

Москва, Кремль.
16 грудня 1951 р.

Центральний (Комітет Комун Істинної 
партії Радянського (Союзу палко вітає Дру
гий Всесоюзний з’їзд радянських письмен
ників і в його -особі всіх представників мо
гутньої літератури -країни перемігшого со
ціалізму.

Комуністична партія високо цінить ве
лику роль -радянської літератури у вихо
ванні нової людини, їв зміцненні морально- 
політичної єдності радянського суспіль
ства, в боротьбі за побудову комунізму.

За іроки після 'Першого в’їзду письмен- 
никі-в радянська література добилася знач
них успіхі-в. -Створені художні тво-ри, в 
яких правдиво відображені пафос будів
ництва соціалізму, безприкладні подвиги 
радянських патріотів- в- суворі роки Вели
кої Вітчизняної ів-ійни, трудовий героїзм 
нашого народу їв боротьбі за післявоєнну 
відбудову господарства. І ніколи ще літе
ратура не мала такого широкого кола до
брозичливих і чуйних -читачів-, -як наша ра
дянська література.

Бурхливе екон-оміічне, політичне і куль
турне піднесення (радянських республік 
привело до розквіту літератур народів 
СРСР. Розвиток і взаємне збагачення на
ціональних літератур- відбувається в тісній 
співдружності письменників усіх братніх 
республік. В Радянському Союзі створена 
багатонаціональна художня література ве
ликого історичного (значення, яка втілює 
передові 'ідеї нашого часу.

За ці роки зріс міжнародний авторитет 
радянської літератури, незмірно збільши
лось копо її читачів -за межами Радянсько
го Союзу, особливо -в країнах народної де
мократії. Радянська. л-ітер-атура завоювала 
визнання мільйонів -зарубіжних читачів 
тим, що вона завжди виступає на захист 
інтересів трудящих, в противагу людино
ненависницькій імперіалістичній ідеології 
відстоює ідеї гуманізму, боротьби за мир 
■і дружбу мііж народами, пройнята опти
містичною вірою в світле майбутнє люд
ства.

У своїй творчій діяльності радянські 
письменники запалюються великими -іде
ями боротьби за (комунізм, за справжню 
свободу і щастя народних мас, проти -вся
кого гноблення її (експлуатації людини лю
диною. Брехливому і лицемірному буржу
азному лозунгові «незалежності» літера
тури від суспільства, (фальшивим концеп
ціям «-мистецтва для мистецтва» наші 
письменники в гордістю протиставлять 
свої високі ідейні позиції служіння інте
ресам трудящих, ‘інтересам народу.

Другий Всесоюзний із’-їізд письменників 
покликаний обговорити найважливіші 
творчі -питання, намітити шляхи дальшого 
руху нашої літератури до- нових висот.

Величні -завдання стоять тепер перед 
нашою країною, -перед (радянським наро
дом. На основі успіхів, досягнутих соціа
лістичною промисловістю її сільським гос
подарством, здійснюються грандіозні за
ходи, спрямовані на дальший всебічний 
розвиток соціалістичної економіки 4 куль
тури, який необхідний для /зміцнення со
ціалістичного суспільства і поступового 
переходу від соціалізму до комунізму. На 
все ширшій -міжнародній арені розгортає
ться -і переходить у нову, більш високу 
стадію змагання /між соціалізмом і капіта
лізмом, агресивні -і реакційні кола якого 
готові насишьствіениїм шляхам перешкоди
ти зростанню сил соціалізму! прагненням 
народів до визволення від гніту капіталу 
і колоніального гноблення. В цих умовах 
незмірно зростає суспільно-перетворююча 
1 виховально-активна роль радянської ху
дожньої .літератури.

Художня література, як і всі інші види 
мистецтва, покликана- -запалювати радянсь
ких людей на творчу працю і на подолан
ня всіх труднощів -і х-иб, -які є на цьому 
шляху, на велику справу побудови кому
нізму.

Радянський народ -чекає від своїх пись
менників, що вони створять правдиві і 
яскраві образи наших славних сучасників, 
які розв’язують колосальні завдання без
перервного зростання важкої (індустрії— 
основи дальшого розвитку всього народно
го господарства ,і гарантії неприступності 
-рубежів нашої Батьківщини; наших сучас
ників, які споруджують гігантські елек
тростанції, вдосконалюють методи будів
ництва, освоюють мільйони гектарів цілин
них земель, борються іза піднесення всьо
го сільського господарства -і краще задо
волення зростаючих потреб трудящих у 
продуктах -і товарах народного споживання.

-ЦК КПРС закликає письменників до 
глибокого вивчення дійсності на основі 
творчого оволодіння імарксизмом-леніні-з- 
мом, який дозволяє бачити в усій склад
ності ,і повноті сущу піра-вду життя, як во
на складається в сучасних міжнародних 
умовах, в умоіваїх боротьби, що розгортає
ться між табором -іімперіалізму і табором 
соціалізму і демократії, розуміти процеси 
розвитку, які відбуваються в нашій кра
їні Д якими керує Комуністична партія, ро
зуміти закономірності -і перспективи зрос
тання нашого суспільства, виявляти жит
тєві суперечності і конфлікти. Радянський 
народ хоче бачити в -особі своїх пись
менників пристрасних борц-іїв, які активно 
-вторгаються в життя, допомагають народо
ві будувати нове суспільство, де -всі джере
ла суспільного багатства поллються пов
ним пото-коїм, іде виросте нова людина, 
психологія якої буде вільна від пережит
ків капіталізму. Наші письменники покли
кані виховувати (радянських людей у дусі 
ідей комунізму і комуністичної моралі, 
сприяти всебічному її (гармонійному роз
виткові особи, повному розквітові всіх 
творчих (Задатків і (здібностей трудящих. 
Обов'язок радянських письменників — 
створювати -мистецтво правдиве, мистецтво 
великих думок і почуттів, яке глибоко роз
криває багатий душевний світ радянських 
людей, втілювати їв образах своїх героїв 
всю різноманітність їх трудової діяльності, 
громадського і особистого життя -в нероз
ривній єдності. Наша література поклика
на не тільки відображати нове, але і все
мірно допомагати його перемозі.

Важливим ,і почесним завданням літе
ратури є виховання молоді, молодих ро
бітників, колгоспників, інтелігентів, ІВО- 
ЇНІ'В Радянської Армії в дусі любові до 
праці, бадьорості, -безстрашшя, 'впевненості 
в перемозі нашої справи, в дусіі беїз-завітної 
відданості соціалістичній Батьківщині 1 
постійної готовності дати нищівну -відсііч 
імперіалістичним (агресорам., -якщо -вони 
спробують порушити -мирну -працю наших 
народів.

В період, коли агресивні імперіалістич
ні кола знову збирають і відроджують си
ли -розгромленого німецького фашизму, 
радянська література не може стояти осто
ронь боротьби проти -реакціїйних сил ста
рого світу. Радянська художня література 
покликана з усією революційною прис
трастю виховувати і -зміцнювати патріо
тичні почуття радянських людей, (зміцню
вати дружбу між народами, сприяти даль
шому згуртуванню могутнього табору ми
ру, демократії і соціалізму, виховувати 
почуття пролетарського (інтернаціоналізму 
і братерської -солідарності' трудящих. 
Обов’язок радянських письменників—ще 
вище піднести прапор боротьби за згурту
вання -всіх миролюбних /сил в інтересах 
безпеки народів, викривати і таврувати 
злючинн/і плани -імперіалістів, які -загрожу
ють розв’язати нову світову івійну.

Продовжуючи найкращі традиції росій
ської і світової класичної літератури, ра
дянські письменники творчо (розвивають 
метод соціалістичного реалізму, основопо
ложником якого був великий пролетар
ський письменник (Максим Горький, слі-

(Закінчсння на 2-й стор.).
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Другому Всесоюзному з'їздові 
радянських письменників

(Закінчення).
дують традиціям бойової поевії Володими
ра іМаяковського. Соціалістичний реалізм 
вимагає від художника .правдивого, істо
ричного конкретного зображення дійсності 
в її революційному розвитку. Бути на ви
соті завдань соціалістичного реалізму— 
значить мати глибокі знання справжнього 
життя людей, їх почуттів і думок, проя
вити проникливу чуйність до їх пережи
вань і вміння зобразити це в захоплю
юче дохідливій художній формі, гідній 
справжніх зразків реалістичної літературні, 
—і все це дати з належним розумінням 
великої боротьби робітничого класу і всьо
го радянського народу за дальше зміц
нення створеного в нашій країні соціаліс
тичного суспільства, за перемогу комуніз
му. В сучасних умовах метод соціалістич
ного реалізму вимагає від письменника 
розуміння „завдань завершення будівниц
тва соціалізму в нашій країні і поступо
вого переходу її від соціалізму до кому
нізму. Соціалістичний реалізм дає мож
ливість прояву широкої творчої ініціативи, 
вибору різноманітних форм і стилів у від
повідності з і чдивідуальними нахилами, і 
смаками письменника.

Відступи від принципів соціалістичного 
реалізму завдають шкоди, розвиткові ра
дянської літератури. Наша література ба
гато в чому ще відстає від життя, яке 
бурхливо розвивається, від запитів чита
ча, який зріс політично і культурно. Ок
ремі письменники не проявляють належ
ної вимогливості до своєї роботи, випуска
ють посередні 1 слабі твори, що збідню
ють радянську дійсність. -Мало створено 
за останній час 'яскравих 1 художньо ви
разних образів, які служили б запалюючим 
прикладом для мільйонів читачів. Немає 
ще монументальних художніх творів -про 
героїзм російського пролетаріату і ленін
ської партії їв період першої російської 
революції і Великої Жовтневої соціаліс
тичної революції; мало- книг про нашу Ра
дянську Армію—вірного вартового мирної 
праці радянських людей. Все ще серйозно 
відстає літературна критика і літературо
знавство, які покликані розробляти бага
тющу спадщину класики і -узагальнювати 
досвід радянської літератури, сприяти 
ідейно-художньому зростанню нашої літе
ратури.

На розвиток нашої літератури -негатив
но вплинули тенденції, що проявилися 
в ряді творів, до деякого прикрашан
ня дійсності, до замовчування супе
речностей розвитку і труднощів зрос
тання. В літературі не знаходить належ
ного відображення боротьба з пережитка
ми капіталізму в свідомості людей. З дру
гого боку, деякі літератори, відірвані від 
життя, шукаючи надуманих конфліктів, 
писали халтурні тв-ор-и, допускали пере
кручене, а іноді й -наклепницьке зображен
ня радянського суспільства, огульно оха- 
ювал-и радянських людей.

Активно підтримуючи все нове, передо
ве, що сприяє рухові нашого суспільства 
вперед, радянські письменники повинні з 
усією силою і пристрасністю бичувати -пе
режитки старого, власницького світу в сві
домості людей, бичувати людей байдужих 
1 косних, допомагати витравляти з нашого 
життя все антисуспільне і застаріле, що 
перешкоджає швидкому зростанню соціа
лістичного господарства і культури.

Партія закликає письменників до смі
ливих творчих дерзань, до збагачення і 
дальшого розвитку всіх видів 1 жанрів 

літератури, до підвищення рівня худож
ньої майстерності з тим, щоб у повній 
мірі задовольняти все зростаючі духовні 
запити радянського читача.

У радянських письменників є найспри
ятливіші умови для творчості. У них є 
мільйони- читачів-друзів, про яких могли 
тільки мріяти- найкращі письменники ми
нулого, читачів вимогливих, свідомих і 
зрілих, які люблять свою літературу.

Радянська література, будучи: для зару
біжних письменників запалюючим прик
ладом 1 джерелом досвіду в боротьбі за 
нове передове прогресивне мистецтво, ра
зом з тим сама збагачується, використову
ючи у своєму розвиткові і вдосконалю
ванні найкращі досягнення іноземних 
прогресивних письменників. Наші літера
тори можуть і повинні їв ще більшій мірі 
використати цінний досвід зарубіжних 
друзів у боротьбі за високу художню май
стерність.

У розв’язанні почесних і відповідальних 
завдань, які стоять перед радянською лі
тературою, важливе -значення має діяль
ність Спілки письменників, що за минулі 
20 років перетворилася в могутню -гро
мадську організацію, яка побудована на 
принципах колективного керівництва 1 
згуртовує всі творчі сили літераторів, 
партійних І безпартійних.

Радянська література і .радянські пись
менники ідейно -зростали і зігуртовува-л-ися в 
бо-ротьбі з різними чужими впливами, з 
проявами -буржуазної ідеології і пережит
ків капіталізму. Головну увагу 'Спілка ра
дянських письменників іі надалі повинна 
приділяти ідейній спрямованості радян
ської літератури, ідеологічному вихованню 
і зростанню художньої майстерності пись
менників, рішуче боротися з відхилення
ми від принципів соціалістичного реаліз
му, із спробами відвести- -нашу літературу 
в бік від життя радянського народу, від 
актуальних питань політики Комуністич
ної партії і Радянської держави, бор-отися 
з рецидивами націоналізму, космополітиз
му -і інших проявів буржуазної ідеології, із 
спробами -штовхнути літературу в болото 
обивательщини, безідейності і занепад
ництва. Радянська література покликана 
служити справі трудящих -як найбільш пе
редова література в світі і бути на верши
ні світової художньої творчості.

Постійною турботою Спілки повинна 
бути турбота про те,, щоб наші письмен
ники -завжди жили життям народу, його 
інтересами і сподіваннями, були активни
ми учасниками творення комуністичного 
суспільства, бачили і знали наших сучас
ників, реальних героїв—будівників кому
нізму.

Одним -з найважливіших завдань Спіл
ки радянських письменників є постійна 
допомога письменникамчпочаткіївцям в їх 
творчому зростанні, збагачення радянської 
літератури молодими талантами.

Запорукою нових досягнень -радянської 
літератури буде дальше ідейне згуртуван
ня всіх активних письменницьких сил, 
сміливе розгортання серед письменників 
принципі-ально-ї критики -і самокритики, 
товариське обговорення творчих питань.

Центральний Комітет Комуністичної 
партії бажає успішної роботи Другому 
з’їздові радянських письменників і вис
ловлює тверду впевненість у тому, що на
ші письменники віддадуть всі свої сили без- 
завітному служінню радянському народо
ві, створять тв-ор-и, гідні великої епохи бу
дівництва комунізму.

Центральний Комітет
Комуністичної партії Радянського Союзу

Демонстрація нерушимої 
дружби великих народів

Концерт у Великому театрі ансамблю пісні 
і танцю Народно-визвольної армії Китаю

Со-т-ні 'ТИСЯЧ -москвичів і гос
тей столиці, жителі багатьох 
міст і сіл Радянського Союзу 
слухали 13 грудня по радіо кон
церт ансамблю пісні -і танцю На
родно-визвольної армії .Китаю, що 
передавався з Державного Акаде
мічного Великого Театру СРСР.

Театр -був переповнений. Перед 
-початком концерту були викона
ні Державні Гімни Китайської 
Народної Республіки і СРСР. Гос
тей сердечно- вітав директор 
Великого театру, заслужений ді
яч мистецтв РРФСР А. І. Анісі- 
мо-в. Із словом-відповіддю висту
пив начальник ансамблю генерал 
Чень і, -який подякував за друж
ній прийом, виявлений китай
ським артистам у Радянському 
Союзі.

іКоінцерт відкривається піснею 
«Партія—наш рульовий». Ро
сійською і китайською -мовами 
урочисто і сильно звучать слова, 
що стали девізом могутнього та
бору миру і демократії:

-С нами се-го-дня идут милли-о-ньї,

Наше единство растет...

Ансамбль показав різноманіт
ну і змістовну (програму. Були 
виконані бойові- пісні і марші, 
темпераментні солдатські танці, 
вокальні номери, російські, ки
тайські і корейські пісні, -сцени

з класичної китайської опери 
«Ца-р мавп дістає зброю в палаці 
Царя-дракона». Кожний номер 
концертної програми -супроводи
ться довгими палкими оплеска
ми. Радянські люди захоплено ві
тали талановитий колектив і в 
йото -особі сла-вну побідоно-сну 
Народно-визвольну -армію і весь 
дружній ш-і-стсотмільйоїнний народ 
Китаю.

На концерті були- присутні ке
рівники Комуністичної партії 
Радянського Уряду—М. 0. Бул-"^ 
танін, Л. М. Каганович, Г. М. 
Маленков, А. І. Мікоя-н, В. М. 
Мол-отов, М. -Г. Первухін, М. 8. 
Сабуров, М. С. Хрущов, М. 
Шверник, М. А. Суслов, П.
Лоспелов, М. -М. Шатал-ін. У ло
жі разом з ними був Надзви
чайний і Повноважний Посол Ки
тайської Народної Республіки в 
СРСР Чжан Вень-тянь. На кон
церті були присутні міністри 
-СРСР, трудящі московських під
приємств, діячі науки, літерату
ри і мистецтва, глави і члени 
посольств і мі-сій -ряду іноземних 
держав.

Зустріч артистів- Китаю з 
-москвичами вилилась в яскраву 
хвилюючу демонстрацію дружби 
двох великих народів.

(РАТАУ).

Республіканська нарада 
кореспондентів газет і РАТАУ

13—15 грудня в Києві відбува
лася нарада кореспондентів -рес
публіканських і обласних газет, 
РАТАУ і Українського' радіо, 
скликана -Центральним Комітетом 
КП України. На нараді були при
сутні також редактори республі
канських і обласних газет, пра
цівники редакцій республікан
ських газет, РАТАУ -і Українсько
го радіо—всього -понад 500 чо
ловік.

Учасники наради заслухали і 
обговорили доповідь -заступника 
завідуючого -відділом пропаганди і 
агітації ЦК -КП України тов.

Лазебника 10. А. «Про стан і за
ходи поліпшення роботи корес
пондентів республіканських та 
обласних газет».

В обговоренні доповіді висту
пило тридцять чоловік.

-У роботі наради візяли участь 
-секретарі ЩК ІІП України това
риші 0. І. іКириченко. І. Д. На
заренко, 0. І. Іващенко.

На нараді з промовою висту
пив перший секретар Централь
ного Комітету КІІ України тов. 
0. І. Кириченко.

(РАТАУ).

Запоріжжя. У Палаці культури енергетиків імені XIX парт- 
з’їзду добре поставлена робота гуртків художньої самодіяльності: 
хореографічного, хорового, образотворчого мистецтва та інших. 
В них беруть участь близько 200 робітників і службовців. За 10 
місяців цього року учасники самодіяльності дали 40 концертів, 
які відвідали понад 20 тисяч глядачів.

Фото О. Красовського. Прескліше РАТАУ.
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Партії слава
< І знову сьогодні—в час мирний,

Я голос синівський сповна віддаю 

За блок комуністів і безпартійних, 

За світлу і радісну долю свою.

За те, що цвіте наша рідна держава, 

І зорі кремлівські освітлюють шлях.
—Ленінсько-сталінській партії слава!— 

Дзвінко лунає у наших піснях.

Михайло САВЧЕНКО.

с. Бандуїріївка.

Москва. В залах Академії 
художествСРСР відкрита Третя 
всесоюзна виставка дипломних 
робіт студентів художніх ви
щих навчальних закладів Ра
дянського Союзу випуску 1954 
року.

На знімку: відвідувачі вис
тавки оглядають твори випу. 
скників Київського художнього 
інституту. На передньому пла
ні—картина Ф. Н. Савостьян^ва 
„Учні на колгоспній пасіці .

Фото Б. Євзерихіна. 
Прескліша ТАРС.

Н р е
Якщо говорить хтось мені

«Москва»,
То спершу випливає

Спаська вежа,
.Увінчана зорею глава, 
.Годинник, Мавзолей,

стіни мережа,
Червона площа,

Приморський край. У дні підготовки до Другого з'їзду ра
дянських письменників багато літераторів Примор'я зустрілися з 
своїми читачами—робітниками, колгоспниками, учнями. Вони 
розповіли їм про важливіші проблеми радянської літератури, по
ділилися своїми творчими планами.

На знімку: В. Т. Кучерявенко—автор книг „Маленькі тру
дівники", „Байки країни ранкової свіжості", „Золоті насічки" роз
мовляє з учнями в читальному залі Владивостоцької міської 

бібліотеки імені О. С. Пушкіна.
Фото Н. Назарова. Фотохроніка ТАРС.

м л ь
Будинок Рад здаля.

Якщо я помиляюсь, 
хай мені проститься,

Ще не бачив я Кремля,
І часто через це мені

не спиться.
Іван ШАПОВАЛ.

с. Войнівка.

Лірика поета Миколи Риленкова
В ДРУКУ вийшла книжечка лі

ричних віршів смоленського пое
та Миколи Риленкова (Видавниц
тво «Правда» Москва. 1953 р.). 
Мені—рядовому радянському чи
тачеві, хочеться висловити свою 
думку про цю цікаву книжечку.

Позбавлена дешевих поетичних 
ефектів, тучних слів, вичурних 
образів, вона підкушює своєю 
простотою, чіткістю думки, здат
ністю скупими словами показати 
великі почуття радянської люди
ни, розкрити багатство її духов
ного світу, чистих думок, яскра
вих почуттів.

Велике місце у віршах займає 
природа. Але не заради прикрас 
потрібна вона поетові. Природа, в 
більшості віршів, використовує
ться для перенесення головної 
уваги на людину, щоб різкіше і 
виразніше зобразити на фоні при
роди моральне обличчя радянської 
людини.

В центрі уваги поета—теми 
дружби, юності, вірності в 
коханні і ін. Для всього поет зна
ходить потрібні слова, які вира
жають нові поняття і почуття.

Люблю я вранці над рікою 
Співи слухати пташок, 
Схилятись низько над водою, 
Що плине, мов

блакитний шовк. 
Люблю ліси, степів простори,

З теплотою і любов’ю про 
друзів пише іпоет:

... Вокруг стола за мцрньїм 
самоваром

Соберутся давние друзья 
Рассказать, что прожити 

недаром
Дни, каких и видумать

нельзя!
Все народ серьезний, 

возмужалий:
Тот учитель, зтот агроном.
Даже стидно намекнуть, 

пожалуй,

На бильїе шалости в ночном.
Ліричність, в поєднанні в 

м'яким гумором, показана у вірші 
«На покосе». Коли біля річки, 
під ракитовим кущем, на вече
рю зберуться косарі...

... На костре трещит валежник, 
Котелок кипит давно...
Сколько здешних и нездешних 
Дел тут будет решено!
И пока за речкой бьістрой
Не заснут перепела,
Все обсудят, как министри,
У зеленого стола.

Побнвают и в Берлине,
И в Нью-Иоркс до утра...

... На широкой луговине
Стог в тумане, как гора.
За рекой шумят колосья,

Люблю
Життя широкий виднокруг.
Люблю співати в дружнім хорі 
Веселих юності подруг.
Люблю радянський

край орлиний, 
Свою Вітчизну, свій народ.

Ветер поверху идет...
До чего ж у нас в колхозе 
Государственннй народі

Справжнім гуманізмом до люди
ни пройнятий вірш «Тьі нерас- 
цветший колос подняла»... Суть 
цього невеликого вірша виражає
ться в словах народного повір’я, 
взятого як епіграф: «Нерасцвет- 
ший колос расцветает от чело- 
веческото дихання».

Поет поєднує з цим поняттям 
свої думки про чуйне ставлення 
до людини, коли каже:

... Не так ли у людей
Мьі оживляєм теплотой своей,
Сокрьітьіе в них сильї 

умножаєм,
Чтоб каждьій мог принесть 

посильний плод?
И мьі средь человеческих забот
Могли своим гордиться 

урожаєм.

Виразні, повні глибокої думки, 
вірші Миколи Риленкова викли
кають у читача роздум, змушують 
відчувати справжні поетичні пе
реживання.

В. ЧУБАРОВ, 
інвалід праці.

*■ м. Олександрія.

його політ ніхто не спинить, 
Він прагне сонячних висот.

Клавдія БАШЛИКОВА, 
учениця 8 класу середньої 
школи № 4.

Таких обирає народ
Життєвий шлях Олександри 

ОнИСИМІ'ВНИ Денисові»—Це шлях 
багатьох жінок, які мужньо* пере
несли всі труднощі двох світових 
воєн, пізнали радість мирної 
праці.

Олександрі Онисимівні було 
тільки 10 років, коли історичні 
залпи «Аврори» сповістили всьо
му світові про початок нової ери 
—ери соціалізму в нашій країні. 
Та вона добре пам’ятає дореволю
ційний період.

—Боляче мені згадувати про 
той час, коли злидні і голод па
нували в сім’ї мого батька,—ка
же Олександра Онисимівна.—Я 
не могла ходити ідо школи, іне 
знала дитячих розваг; семирічною 
дівчинкою змушена була працюва
ти в злиденному господарстві 
батьків. Кожний в нашій сім’ї 

працював зранку до вечора, але 
нестатки не покидали нас. Зай
вий окраєць хліба в хаті вва
жався великим святом.

Соціалістичний лад, народже
ний Великою Жовтневою револю
цією, створив всі умови для куль
турного і радісного життя тру
дящих.

Завдяки піклуванню Комуніс
тичної партії Олександра Ониси- 
мівна, як і всі радянські люди, 
стала владаркою своєї щасливої 
долі. Вона зростала свідомою лю
диною, працювала, виховувала 
дітей.

... В останній рік Великої Віт
чизняної війни Олександру Они- 
симівну спіткало непоправне го
ре: на фронті смертю хоробрих 
загинув її чоловік. .

—Що робити? Як пережити 
цю втрату?

І знову пригадалось їй тяжке 
дитинство. Що б вона робила то
ді, будучи матір’ю трьох дітей? 
Тяжка праця на багатіїв, напів
голодне існування, жебракування 
—ось доля жінки і її сиріт-дітей 
в капіталістичних країнах.

В нашій країні кожна людина 
—господар і творець свого радіс
ного життя. Олександра Ониси- 
мівпа добре розуміла це.

Ще туркотіли бої на полях єв
ропейських країн, а на визволе
ній з-під окупації території вже 
кипіла напружена праця. Треба 
було відбудовувати зруйноване 
війною колгоспне господарство. 
Олександра Денисова йшла в 
авангарді цієї боротьби. Більше 
п’яти років працювала вона лан

ковою в рільничій бригаді, а по
тім перейшла на тваринницьку 
ферму.

... (Невпізнанним став бандурів- 
ський колгосп імені Сталіна. На 
його полях працює три трактор
них бригади. Високі доходи, 
одержувані від колгоспного гос
подарства, створили великі мож
ливості для капітального будів
ництва.

За останні чотири роки тут 
вбудовано більше десяти шлако- 
бетоннж і цегляних приміщень: 
корівник, свинарники, зерносхо
вища, контору, гараж і ін. В на
ступному році буде завершено 
спорудження ТИПОВОГО КОЛТОСПіНОі- 

го Будинку культури.

Культурно і заможно живуть 
колгоспники. їх діти навчаються 
в середній школі. В селі працю
ють дільнична лікарня, клуб, біб
ліотека, сільське споживче това
риство. Багато сімей мають (ра

діоприймачі, патефони, мотоцик
ли, велосипеди.

Олександра Онисимівна Дени
сова на шістсот трудоднів, ви
роблених нею в цьому році, одер
жала тільки грошима близько 
трьох тисяч карбованців.

За сумлінну працю, за береж
не ставлення до соціалістичного 
майна і активну громадську ді
яльність виборці села Бандурівки 
третій раз за післявоєнний 
період висунули Олександру Они- 
симівну своїм кандидатом в 
народні засідателі Олександрій
ського районного суду.

—Це висока честь для мене— 
простої радянської жінки,—го
ворить Олександра Онисимівна.— 
І я докладу всіх зусиль, щоб ви
правдати довір’я моїх односель
чан.

С. МИХАЙЛЕНКО.
с. Бандурівка.
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Зростає добробут гірників

Лекторій для батьків

Екскурсія учнів на підприємство

Книги про передовий ДОСВІД

рахунку вони мають по кіль
ка тисяч тонн вугілля, видобу
тих понад річне завдання. Мі
сячний заробіток цих виробнич
ників становить по 4—5 тисяч 
карбованців.

Передові механізатори обза
велись легковими автомашина
ми «Москвич». Власні автома
шини «Москвич» і «Победа» 
мають механік дільниці Борис 
Орленко, помічник головного 
інженера Олександр Шокалін 
та інші.

З місяця в місяць зростає 
добробут шахтарів. В робітни
чому селищі Димитрово, де 
розташований Семенівський 
розріз, останнім часом 13 гір
ників придбали легкові авто
машини, а понад 100 чоловік 
спорудили добротні цегляні бу
динки.

виховання в сім’ї», «Як бать
кам допомагати дітям готувати 
домашні завдання» та інші.

Недавно після лекції колек
тив художньої самодіяльності 
школи влаштував для батьків 
концерт.

В. ХОРОЛЕНКО.

Цікава екскурсія викликала 
великий інтерес у школярів.

В. КАПУСТЯНСЬКИЙ.
Середня школа № 2 

ім. Горького.

ці, зміцнення трудової дисципліни 
і поліпшення господарської діяль
ності артілі має строге додержан
ня принципу матеріальної заінтере
сованості колгоспників, зокрема, 
впровадження системи щомісячно
го грошового авансування.

«Буряківництво колгоспу імені 
Мічуріна»—так називається бро
шура, авторам якої є В. С. Кур- 
ченко, голова сільгоспартілі імені 
Мічуріна, Глобинського району, 
Полтавської області. В іній розпо
відається про досвід вирощування 
високих і сталих врожаїв цукро
вих буряків на великих масивах, 
про передові прийоми роботи кол
госпних буряководів. Завдяки пра
вильній системі удобрення і об
робітку грунту, а також старан
ному догляду за посівами колгосп 
за чотири роки одержав у серед
ньому на кожному з 175 гектарів 
по 350 цнт. цієї цінної технічної 
культури.

Одне з центральних місць в бро
шурі займають питання, зв’язані з 
підвищенням цукристості буряків. 
У минулому році цукристість до
сягла тут 20,4 процента. Значно 
збільшилось промислове вироблен

У Новосибірську відбулись 
ігри команд класу „А* на пер
шість Радянського Союзу по 
хоккею з шайбою. В змаганнях 
брало участь десять сильніших 
команд.

На знімку: на новосибірсь
кому стадіоні „Спартак". Мо
мент гри хоккеїстів Ленінград
ського Будинку офіцерів і „Ди
намо" (Новосибірськ), яка за
кінчилась перемогою армійців 
з рахунком 5:2.

Фото В. Лещинського.
Фотохроніка ТАРС.

Нова дитяча 
бібліотека

Недавно в шахтарському се
лищі Перемога відкрилась но
ва дитяча бібліотека. її щодня 
відвідує близько 100 учнів. До 
їх послуг є тисячі книг.

Працівники бібліотеки това
риші Петренко і Баніна хоро
шо обладнали приміщення, 
вивісили плакати, фотомонта
жі, влаштували виставку нови
нок дитячої літератури.

За складеним планом у біб
ліотеці систематично прово
дяться літературні ранки, кон
ференції, бесіди.

М. ЛАШКУЛ.

Змагання на першість 
з шахів

Три дні тривало змагання 
колективів добровільного спор
тивного товариства «Шахтар» 
на першість з шахів та шашок. 
В цьому змаганні взяло участь 
9 жіночих та чоловічих команд.

Перше місце зайняла коман
да теплової електростанції, дру
ге—шахти № 2-3, третє—Семе- 
нівської брикетної фабрики.

Індивідуальну першість в 
змаганні серед жінок здобули 
Полссько — теплоелектростан
ція, Боцман—шахта № 2-3, а 

•серед чоловіків—Дунаєвський 
та Церьов з Семенівського вуг
лерозрізу та Семенівської бри
кетної фабрики.

Команда та окремі учасники— 
переможці змагання нагород
жені цінними подарунками та 
грамотами добровільного спор
тивного товариства «Шахтар».

А. БЄЛОКОНЄВ.

ня цукру з кожного гектара посі
ву буряків.

В брошурі подається опис орга
нізації польових робіт на всіх ета
пах вирощування буряків—від до
бору попередника і осінньої підго
товки грунту до збирання врожаю.

Понад вісім років керує одним 
з передових в республіііці колгоспом 
імені Сталіна, Селидівського ра
йону, Сталінської області, депутат 
Верховної Ради СРСР, Герой Со
ціалістичної Праці В. Т. Литви- 
ненко. В його брошурі «На шляху 
всебічного розвитку громадсько
го господарства» розповідається 
про те, як артіль добилася круто
го піднесення всіх основних галу
зей колгоспного виробництва. 
Найбільш показовими є успіхи, 
досягнуті в розвитку тваринниц
тва. В 1953 році було одержано в 
середньому на кожну фуражну 
корову по 3.189 літрів молока, або 
263 цнт. на кожні 100 гектарів 
землі.

Основою успіхів всього багато
галузевого громадського господар
ства є виробництво зерна. У сіво
змінах колгоспу зернові культури 
займають провідне місце.

МІЖНАРОДНИЙ огляд
Викриті маневри

В італійському і західнонімець
кому парламентах почалось обго
ворення питання про ратифікацію 
(затвердження) паризьких угод. 
На 20 грудня призначені дебати в 
цьому ж питанні у Національних 
зборах Франції. Прихильники від
родження німецького мілітаризму 
явно поспішають. Вони посилюють 
тиск і вдаються до підривних ма
неврів, намагаючись якнайшвид
ше створити умови для здійснен
ня паризьких угод, іцо посилюють 
загрозу нової війни.

Щоб добитися цього, офіціаль
ні кола західних держав і їх ор
гани пропаганди стараються 
ввести громадську думку в оману 
і ослабити пильність народів. Во
ни твердять, зокрема, що після 
ратифікації паризьких угод бу
дуть нібито створені «більш спри
ятливі умови» для переговорів про 
розв’язання німецького і австрій
ського питань.

В ноті Радянського Уряду за
хідним державам від 9 грудня і 
урядові Франції від 16 грудня, а 
також у промові В. М. Молотова 
з нагоди десятиріччя Договору про 
союз і взаємну допомогу між СРСР 
і Францією була повністю викри
та брехливість таких тверджень. 
Цілком ясно, що ратифікація па
ризьких угод зробить безпредмет
ними переговори про врегулю
вання німецького і австрійського 
питань на мирній і демократичній 
основі. Більше того, після ратифі
кації паризьких угод Радянсько
му Урядові, як вказується в його 
ноті французькому урядові від 16 
грудня, не залишиться нічого ін
шого, як внести на розгляд Прези
дії Верховної Ради СРСР пропози
цію про анулювання (оголошення 
недійсним) договору 1944 р. про 
союз і взаємну допомогу з Фран
цією.

Поборникам політики «з позиції 
сили», відмічає французька газе
та «Ліберасьон» хотілося б мати 
ратифіковані паризькі угоди для 
того, щоб, спираючись на німець
кий мілітаризм, спробувати гово
рити з миролюбними державами 
мовою диктату. Проте, як справед
ливо вказує газета, «метод дикта
ту не є метод розв’язання міжна
родних питань. Тим більше, що мо
вою диктату не можна говорити 
з країнами табору миру, які не бо
яться погроз прихильників цього 
методу і можуть постояти за себе».

Спроби західних держав обману
ти громадську думку з допомогою 
різних трюків приречені на нев
дачу. Викриття цих спроб Радян
ським Союзом та іншими миролюб
ними державами, як визнає газета 
«Нью-Йорк тайме», «дійшли до 
свідомості французів* 1, німців і ін
ших західноєвропейських народів».

Понад 50 ешелонів вугілля 
додатково до річної норми від
вантажив машиніст екскавато
ра Семенівського вуглерозрізу 
Іван Меткий. Сумлінна праця 
забезпечує йому високий заро
біток. Щомісяця він одержує 
по 4 тисячі карбованців. Це 
дає можливість передовому 
виробничнику жити заможно і 
культурно, задовольняти зрос
лі потреби. Недавно т. Меткий 
справив новосілля у власному 
будинку. Спорудили собі благо
устроєні будинки екскаваторни
ки Анатолій Дяков, Іван Гура 
та багато інших. Нині займає
ться індивідуальним будівниц
твом 20 робітників розрізу.

На підприємстві самовіддано 
трудяться машиністи екскавато
рів Дмитро Бєлолапотков, Во
лодимир Леїценко. На своєму

В середній школі № 6 органі
зовано лекторій для батьків. 
Тут систематично читаються 
■лекції про комуністичне вихо
вання підростаючого поколін
ня.

Останнім часом прочитані ці
каві лекції на теми: «Трудове

Учні 10 «б» класу побували 
на Олександрійській тепло
електростанції. Вони відвідали 
цехи, ознайомились з циклом 
вироблення електроенергії і па
ри та іншими процесами.

Державне видавництво сільсько
господарської літератури УРСР ви
пустило в світ ряд нових брошур, 
написаних керівниками передових 
колгоспів республіки—учасниками 
Всесоюзної сільськогосподарської 
виставки.

У брошурі «Нове в організації
і оплаті праці в колгоспі «Біль
шовик» голова артілі, депутат Вер
ховної Ради СРСР К. О. Цибен- 
ко ділиться досвідом боротьби за 
високу продуктивність праці в 
різних галузях колгоспного ви
робництва.

За останні три роки колгосп 
«Більшовик», Шосткинського ра
йону, Сумської області, добився 
значних успіхів у розвитку гро
мадського господарства і зростан
ні добробуту колгоспників. Доходи 
артілі тільки від коноплярства 
зросли за цей час більш як в 5 
раз. Завдяки впровадженню у кол
госпне виробництво досягнень 
агрономічної науки і досвіду пере
довиків різко підвищились урожаї 
озимої пшениці, кукурудзи, кормо
вого люпину.

На конкретних прикладах автор 
показує, яке -величезне значення 
для зростання продуктивності пра

Правлячі кола західних країн, 
до яких би хитрувань вони не вда
вались, не спроможні приховати 
від громадськості той факт, що, 
вступаючи в згоду з німецьким 
мілітаризмом, вони взяли курс на 
розв'язування нової війни. Перед 
лицем цієї небезпеки народи ще рі
шучіше заявляють: «Плани побор
ників відродження німецького мі

Провокаційні маневри американських збройних 
сил біля узбережжя Китаю

ПЕКІН, 15. (ТАРС). Агентство 
Сіньхуа передає, що протягом 
останніх двох тижнів військово- 
морськіі і військово-повітряні си
ли СПІА проводили великі ВІЙ
СЬКОВІ маневри в Східно-‘Ки
тайському морі, а літаки амери
канського 7-го флоту не раз 
вторгались у повітряний простір 
Китаю.

Тут вказують, що великі ма
неври військово-морських і вій
ськово-повітряних сил СІЛА у 
водах іиоіблиїзу (Китаю і івторпнсн- 

літаризму повинні бути зірвані. В 
цьому ми бачимо свою основну 
мету».

На захист миру 
і прав трудящих

З 9 по 14 грудня у Варшаві від
бувалася сесія Генеральної ради 
Всесвітньої федерації профспілок 
(ВФП)—найбільшої міжнародної 
організації трудящих, що об'єднує 
понад 60 мільйонів робітників, 
службовців, батраків і сільськогос
подарських робітників 64 країн. 
Сесія розглянула два питання: 
1) Міжнародне становище і вико
нання рішень третього Всесвітньо
го конгресу профспілок в галузі 
зміцнення єдності трудящих у бо
ротьбі за здійснення їх вимог; 2) 
Хартія профспілкових прав трудя
щих і міжнародна кампанія на 
захист і за завоювання профспіщ 
кових і демократичних прав. ■

Ці питання, вказав у своїй до
повіді на сесії генеральний секре
тар ВФП Луі Сайян, є життєво 
важливими як для організованих, 
так і для неорганізованих у проф
спілки трудящих усього світу, які 
заінтересовані в мирному співіснуй 
ванні держав з різними суспіль 
ними системами.

В доповідях і виступах на сесії 
відзначалося, що трудящі усвідом
люють, що мирові між народами 
тепер загрожує серйозна небезпе
ка. Ігноруючи волю простих лю
дей, уряди СІНА, Англії і Франції 
вживають заходів, спрямованих до 
відродження німецького мілітариз
му, і, значить, до посилення воєн
ної небезпеки. Генеральна рада 
ВФП в резолюції по першому 
пункту порядку денного з особли
вою силою підкреслила, що є ін
ший шлях, протилежний цій полі
тиці. Це—шлях, вказаний Москов
ською Нарадою європейських кра
їн по гарантуванню миру і безпе
ки в Європі. Сесія закликала тру
дящих Європи згуртувати ряди 
для боротьби проти паризьких 
угод і їх наслідків, за. загальтт- 
європейську колективну безпеку, 
за тривалий і міцний мир. «Об’єд
навшись у цій боротьбі,—говорить
ся у відозві сесії до трудящих Єв
ропи,—ви станете незламною си
лою».

На сесії була одностайно прий
нята Хартія профспілкових прав 
трудящих (тобто документ, що 
містить перелік найважливіших 
прав і вимог трудящих). В Хар
тії визначені основні положення, 
які стосуються боротьби трудя
щих на захист і за завоювання' 
своїх прав на вільне об’єднання в 
профспілки, на влаштування збо
рів, видання книг і газет, на вис
тупи за поліпшення умов життя, 
праці і так далі. Хартія є доку
ментом, що яскраво виражає ви
моги і потреби всіх людей праці. 
Вона допоможе їм відстоювати 
свої завойовані права або бороти
ся за їх завоювання.

Варшавська сесія Генеральної 
ради ВФП—важливий вклад у 
справу зміцнення єдності міжна
родного робітничого класу, який 
іде в перших рядах боротьби на
родів за мир, безпеку і демокра
тичні права.

В. ХАРЬКОВ.

ня американських літаків у по
вітряний простір Китаю були 
проведені ізразу ж після підпи
сання так званого «договору про 
взаємну 'безпеку» між СІЛА і 
'зрадницькою клікою Чан Кай-іпі. 
'Маневри ібули навмисною амери
канською демонстрацією сили. 
Це є новим доказом агресивного 
характеру «договору про взаємну 
'безпеку».

Редактор В. МАЛЕНКО.

БК-08330.
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Висока політична
активність

Минулої неділі в місті і ра- 
йоиі, як і по всій Україні. від
булися вибори народних су
дів. Вони пройшли їв обста
новці високої політичної ак- 
'уївності і одностайності тру- 

■^С^ящих.
- V Цього зимового ранку на 

вулицях міста, в селах райо
ну панувало святкове пож
вавлення. Задовго до почат
ку голосування на виборчі 

«М^ункти прийшли тисячі вибор- 
•_ ІНГв, щоб першими опустити 

’^’свої бюлетені, продемонстру
вати свою палку любов і вір
ність Комуністичній партії і 
Радянському уряду.

На виборчому пункті № 14 
селища Октябрського в числі 
перших виконав свій грома
дянський обов’язок почесний 
шахтар Аххфт Сафім. Ниніш
нього року в>ін понад річне 
завдання пройшов 70 метрів 
підготовчих виробок. На ви
борчому пункті № 13 пер
шим. проголосував молодий 
виробничник—помічник ма
шиніста землерийної машини 
Ба йдаківс ького вуглер озрізу 

І іва Я Горовецький.
Опускаючи бюлетень, він 

заявив:
—Сьогодні вперше в своє

му житті я беру участь у ви
борах. Від всього серця від
даю овій голос за кращих си
нів 1 дочок нашого міста—(за 
кандидатів народного блоку 
комуністів і безпартійних.

—Голосуючи за кандидатів 
блоку комуністів і безпартій
них, я голосую за щасливе 
наше життя, за ще раїдіснііше 
майбутнє, за мир у всьому 
світі, — сказала студентка 
культосвітнього технікуму 
Марія Петренко, опускаючи 
в урну бюлетені.

Схвильованими, алеї впев
неними у непереможну си
лу нашої Вітчизни, у свою 
велику справедливу справу 
були виступи багатьох ін
ших виборців — сивоголових 
стариків і вісімнадцятирічних 
юнаків і дівчат. Всі вони вис- 

------------------ -----------------------

Указ Президії Верховної Ради РРФСР
Про проведення виборів до Верховної Ради РРФСР 

і до крайових, обласних, окружних, районних, 
міських, сільських і селищних Рад 

депутатів трудящих РРФСР
У зв'язку з закінченням 18 лютого 1955 року повнова

жень Верховної Ради РРФСР третього скликання і 22 лютого 
1955’року—повноважень крайових, обласних, окружних, район
них, міських, сільських і селищних Рад депутатів трудящих 
РРФСР четвертого скликання Президія Верховної Ради РРФСР 
постановляє: •

Призначити вибори до Верховної Ради РРФСР і до крайо
вих, обласних, окружних, районних, міських, сільських і се
лищних Рад депутатів трудящих РРФСР на неділю 27 лютого 
1955 року.

Голова Президії Верховної Ради РРФСР М. ТАРАСОВ. 
Секретар Президії Верховної Ради РРФСР І. ЗИМ1Н, 

Москва, 18 грудня 1954 року.

трудящих 
ловлювали єдине почуття, 
єдині прагнення—почуття лю
бові і гордості за свою Бать
ківщину, прагнення до мііцно- 
го, тривалого миру.

Вибори народних судів ви
лились у яскраву демонстра
цію тісного єднання партії, 
уряду 1 народу. Непорушний 
блок комуністів і безпартій
них одержав нову велику пе
ремогу. За кандидатів у на
родні судді 1 народні засіда
телі по всіх трьох Олексан
дрійських округах проголо
сувало понад 99 проценти 
виборців. Майже по всіх ви
борчих пунктах мйсіта 1 райо
ну подача голосів була за
кінчена до першої години дня.

Віддаючи свої голоси за 
кандидатів у народні судді і 
народні засідателі, трудящії 
міста й району голосували за 
наш справді народний суд, 
який пильно стоїть >на варті 
священних і недоторканих 
прав громадян нашої Бать
ківщини, гарантованих Ра
дянською Конституцією, за
хищає великі завоювання 
країни соціалізму від пося
гань всіляких ворогів нашої 
Вітчизни.

Голосуючи за кандидатів 
народного блоку комуністів і 
безпартійних, шахтарі й бу
дівельники, колгоспники й 
механізатори—(всі трудящі 
голосували за дальше про
цвітання нашої великої соціа
лістичної Батьківщини, за 
зміцнення її обороноздатнос
ті, за мир у всьому світі.

Така монолітність, така 
згуртованість радянських лю
дей навколо своєї партії, сво
го уряду здатна здолати всі 
перешкоди на шляху до ко
мунізму. Ніяким силам не 
зупинити цей непереможний 
РУХ.

Несокрушима морально-по. 
ліітична єдність нашого наро
ду—запорука дальших полі
тичних і господарських успі
хів нашої країни, запорука 
миру у всьому світі.

Вибори народних 
судів на Україні

В обстаиоївціі високий політичної 
активності трудящих пройшли 19 
грудня 1954 року вибори народ
них судів на Україні. Всюди ви
бори вилились в яскраву демон
страцію мо'ріальніогіполітичної єд
ності і згуртованості українського 
народу навколо Комуністичної 
партії і Радянського уряду.

Трудящі України обирали 1.283 
народних суддів і понад 92 тися
чі народних засідателі®—кращих 
своїх синій і дочок, тих, хто захи
щатиме інтереси народу, (додержу
ватиме законності соціалістичної 
держави, людей, які довели свою 
беззавітну відданість Батьків
щині.

... 0 шостій годині ранку в міс
тах і селах республіки гостинно 
відчинилися двері всіх святково 
прикрашених виборчих пунктів. 
Яскраві транспаранти закликали: 
«Всі — на вибори!». Тисячі ви
борців йшли сюди поодинці і ці
лими сім'ями, щоб виконати свій 
високий громадянський обов’я
зок.

Велике пожвавлення панувало 
на всіх 117 виборчих пунктах 
столиці України. Всюди—держав
ні прапори СРСР і Української 
РСР. З піднесеним настроєм йшли 
кияни на виборчі пункти для го
лосування. 29 виборчий пункт 
Молотове ького району. В народні 
судді тут балотувався Микола Єв- 
докимювич Тихонов. Виборці доб
ре знають свого кандидата. Тов. 
Тихонов показав себе справедли
вим і твердим у проведенні соціа
лістичної законності. Вже до 10 
години ранку тут проголосувало 
більшість виборців.

В усіх містах і селах України 
дружно і організовано голосували 
трудящі. Вони одностайно від
дали свої голоси кандидатам неру
шимого блоку комуністів і без
партійних. На багатьох пунктах 
уже до полудня проголосували 
всі виборці.

* ■ф *
З великою активністю пройшли 

вибори народних судів в Узбець
кій, Грузинській, Туркменській, 
Молдавській і Естонській РСР.

(РАТАУ).

Другий з'їзд уповноважених промислової кооперації СРСР
18 .грудня в Кремлі закінчив 

роботу Другий з’їзд уповноваже
них промислової кю операції СРСР.

Учасники з’їзду прийняли роз
горнуту постанову, в якій наміче
ні конкретні шляхи дальшого 
.піднесення вісіієї роботи промисло
вої кооперації країни.

'З промовою на з’їзді виступив 
заступник Голови Ради Міністрів 
СРСР тов. 0. М. Косигін.

Йосиф Віссаріонович СТАЛІН

До 75-річчя з дня народження 
И. В. Сталіна

Сьогодні трудящі нашої Бать
ківщини відзначають 75-річ
чя з дня народження Йоісифа Віс- 
саріюновича Сталіна—вірного уч
ня і соратника В. І. Леніна, ве
ликого продовжувача ленінської 
справи, видатного теоретика 
маркс изму-лейінізму.

Радянська люди свято шану
ють пам’ять Й. В. Сталіна. На 
підприємствах, будоівак, у колгос
пах, радгоспах і МТС, в устано
вах і учбових закладах, у вій
ськових частинах проводяться 
лекції і бесіди про життя і ді
яльність Йосифа Віюсіаріюноівичіа. 
В багатьох клубах і бібліотеках 
відкриті виставки літератури і 
фотомонтажі. У Москві на вистав
ці, яка відкрилася в бібліотеці 
МК і ММК ІШРС, представлені 
праці Й. В. Сталіна, в тому чис
лі «Віро основи ленінізму», «До 
питань ленінізму», промова Й. В. 
Сталіна на XIX з’їзді КПРС та 
інші.

Тисячі трудящих Москви і

З'їзд обрав кер'іївйі іі контрольні 
органи Центіропромради. Головою 
правління Центральної ради про
мислової кооперації СРСР обраний 
тов. 0. Є. Петрушев. Головою ре
візійної комісії обрана тов. А. І. 
Омирнова.

З великим піднесенням делега
ти з’їзду прийняли. привітання 
Центральному Комітетові Комуніс

колгоіспниікіїВ Підмосков'я побува
ли 19 грудня в Центральному 
музеї’ В. І. Леніна, в залі пода
рунків Й. В. Сталіну, в музеї 
Революції,

Багато 'екскурсантів відвіда
ли філіал Центрального музею 
В. І. Леніна в Києві, де з глибо! 
ким інтересом знайомилися з ма
теріалами і документами, яікіі рйв- 
поівадаюті. 'про славний життєвий 
і революційний шлях Йосифа 
Віяедріоноюйча. В ці дні поси
лився цриплив відвідувачів у Ба
ку, Горі та інші ііетофиіко-реївюі- 
люційпі місця, зв’язані з ім’ям 
Сталіна.

В кінотеатрах демонструються 
фільми, в яких показана ївсе- 
сторонця і невтомна діяльність 
Й. В. Сталіна в усіх галузях по-’ 
літичнюга, економічного і куль
турного життя країни, в розгро
мі ворожих полчищ у роки гро
мадянської і Великої.Вітчизняної 
воєн.

(РАТАУ).

тичної партії Радянського Союзу 
і Раді Міністрів СРСР. «

У роботі з'їзду брали участь 
заступник Голови Ради Міністрів 
СРСР і М'Місщр .торгівлі СРСР тов. 
А. І. Мікоіяїн, секретар ЦК ІШРС 
то®. М. М. ІІІеталін і заступник 
Голови Ради Міністрів СРСР тов. 
0. М. Косигін.

(ТАРС).
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Й. В. Сталін—великий продовжувач справи Леніна
Сьогодні минає 75 дмлкііів з 

дня народження Посігфа Віеса- 
ріоновича Сталіна—(вірного уч
ня і соратника В. І. Леніна, ве
ликого продовжувача ленінської 
оправи.

Й. В. Сталін присвятив усе 
своє життя благородній справі 
визволення робітничого класу 
і всіх трудящих від гніту екс
плуататорів, боротьбі за щастя 
народу, за торжество комунізму. 
Життя і діяльність Й. В. Сталіна 
—(запалюючий приклад самовід
даного служіння народові, без
межної вірності всеперемагаючо- 
му вченню марксивму-лсніінізму.

Й. В. Сталін називав себе уч
нем В. І. Леніна і бачив мету 
свого життя в тому, щоб бути 
гідним мого учпем. Скрізь і зав
жди він лишався переконаним 
ленінцем, вірним послідовником 
ідей ленінізму.

Революційну діяльність Й. В. 
Сталін почав у той час, коли в 
тяжких умовах 'царизму і без
роздільного панування опортуніз
му в міжнародному робітничому 
русі В. 1. Ленін розгорнув, тита
нічну боротьбу за (створення в 
Росії марксистської вартії ново
го типу, за з’єднання робітничого 
руху із соціалізмом. Й. В. Сталін 
невтомно допомагав В. І. Леніну 
(будувати партію, послідовно за
хищаючи ленінські ідеологічні, 
організаційні, тактичні і теоре
тичні основи партії.

В тривалій і наполегливій бо
ротьбі з численними ворогами 
трудящих Комуністична партія 
на чолі з В. І. Леніним викува
ла могутній союз робітничого' 
класу і трудового селянства і за
безпечила історичну перемогу 
Великої Жовтневої соціалістичної 
революції. Вперше в історії була 
створена держава нового типу— 
соціалістична держава робітників 
і селян. (Найближчим помічником 
В. І. Леніна в будівництві і зміц
ненні Радянської держави, в ор
ганізації розгрому (білогвардійщи
ни та іноземної воєнної інтервен
ції (був Й. В. Сталін.

Комуністична партія йід ке
рівництвом В. І. Леніна провела 
величезну роботу по об'єднанню 
радянських республік в єдину со
юзну державу—Союз Радянських 
Соціалістичних Республік. У 
здійсненні цього історичного зав
дання (видатна роль належить 
Й. В. Сталіну. Утворення СРСР 
було торжеством ленінсько-ста
лінської національної політики 
Комуністичної партії, воно не

Видатна українська письменниця
(До 120-рїччя з дня народження Марка Вовчка)

«Я прожила весь свій вік, ідучи 
по одному шляху і не звертаючи 
вбік... У мене могли бути помил
ки, слабості,., але в головному я 
ніколи не осквернила себе відступ
ництвом»,—так писала про своє 
життя і творчість видатна україн
ська письменниця Марко Вовчок. 
Головним для неї було служіння 
трудовому народові, прагнення по
легшити життя експлуатованих 
мас.

Марко Вовчок (Марія Олексан
дрівна Вілінська) народилася 22 
грудня 1834 р. в с. Єкатериновці, 
Орловської губернії. В 1851 р. во
на переїхала на Україну і в різ
ний час жила в Києві, Чернігові, 
Немирові (Вінницька область). На 
Україні почалася її літературна і 
громадська діяльність.

Йдучи за шевченківськими тра
диціями і будучи представником 

змірно .зміцнило сили І (МОГУТНІСТЬ 
Радянської держави.

* , **
В. І. Ленін розробив науково 

обгрунтовану програму перетво
рення економічно відсталої Росії 
в передову, могутню соціалістич
ну державу. Ленінська програма 
передбачала всемірний розвиток 
(важкої промисловості, електрифі
кацію (Всього иародноіго господар
ства, проведення в життя коопе
ративного шану перетворення 
сільського господарства країни, 
здійснення культурної революції. 
Переборюючи величезні труднощі, 
Комуністична партія розгорнула 
гігантську будівну роботу на ос
нові нової економічної політики.

Скориставшись хворобою і 
смертю В. І. Леніна, люті вороги 
■сіоціалізму—троцькіісти, бухіаріїнці, 
'буржуазні нац і она лісти—ло в ел и 
запеклі атаки проти партії, на
магаючись звернути партію і 
країну .з ленінського шляху на 
шлях ліквідації завоювань про
летарської революції і реставра
ції .капіталізму. Під керівництвом 
Централ ьноіго Комітету на чолі з 
Й. В. Сталіним Комуністична 
партія розгромила зрадників і ка
пітулянтів, відстояла ленінізм, 
сміливо і рішуче повела народи 
нашої країни по шляху побідо- 
носного будівництва соціалізму.

В запеклій боротьбі з числен
ними ворогами трудящих міцні
ла ленінська єдність партії. Ця 
єдність є вирішальною умовою 
сили і непереможноісТі партії, 
успіхів соціалістичного будів
ництва. Свою історичну роль 
вождя і організатора мільйон
них мас трудящих партія успіш
но виконує тому, що 'Вона яв
ляє собою монолітний колектив 
оїднодумців-комуністів, спаяний 
єдністю волі і дій.

Вірна заповітам Леніна, наша- 
партія свято береже і зміцнює 
свою єдність, підвищує актив
ність і боєздатність партійних 
організацій, усіх комуністів. В 
усій своїй діяльності вона ке
рується виробленими Леніним 
нормами партійного життя, 
ленінським принципом колек
тивності керівництва.

Озброєна всеперемагаючим 
ученням марксизму-ленінізму, 
Комуністична партія привела 
радянський народ до всесвітньо- 
історичної перемоги соціалізму. 
В країні були остаточно ліквідо
вані експлуататорські класи і 
експлуатація людини людиною. 
Назавжди вникло безробіття, до
корінно поліпшилось матеріальне

критичного реалізму в українській 
літературі, Марко Вовчок протя
гом півстоліття викривала «жор
стоких людей неситих», сміливо і 
правдиво показувала самі основи 
царського самодержавства, зобра
жала свавілля і самодурство по- 
мііщиіків-кріпосників. Добре зна
ючи життя трудового селянства, 
вона знаходила теплі слова, що 
йшли від серця, для характеристи
ки героїв своїх творів—простих 
людей з народу.

Благородство, чесність і щирість, 
сміливість і мужність, глибока не
нависть до ворогів, прагнення до
битися волі—ці моральні риси 
трудового народу розкриває пись
менниця в збірках «Народні опо
відання» і «Рассказьі из народно
го русского бьіта», які правдиво 
розповідають про підневільне жит
тя кріпосних селян. Оповідання і 

становище народу. Розгорнулись і 
зміцніли такі могутні рушійні 
сили радянського суспільства, як 
морально - політична єдність, 
дружба народів, радянський пат
ріотизм.

Радянський (суспільний і дер
жавний лад, який утвердився 
в нашій країні, показав свою 
непереборну силу в роки 'Вели
кої Вітчизняної війни. У Великій 
Вітчизняній війні Комуністична 
партія виступила як натхненник 
і (бойовий керівник радянського 
народу та його Збройних Сил. 
Рішенням Центрального Комітету 
партії і Радянського уряду на 
чолі Збройних Сил Радянської 
держави був поставлений Й. В. 
Сталін. ЦІЇ партії направив без
посередньо на військову роботу 
М. 0. Булганіна, А. 0. Жданова, 
0. С. Щербакова, М. С. Хрущова 
та інших членів ЦІЇ. Під прово
дом рідної Комуністичної партії 
народи нашої країни здобули ве
лику перемогу над ворогом і тим 
■самим відстояли історичні завою
вання соціалізму, врятували на
роди сюїту від загрози фашист
ського рабства.

* **
Вірний учень В. І. Леніна, 

Й. В. Сталін показував приклад 
бережного ставлення до ленін
ської ідейної спадщини, був 
видатним пропагандистом лені
нізму. Він 'завжди безустанно 
боровся за чистоту марксизму- 
ленініїзму, проти всіх і всяких 
замахів з боку його ворогів. У 
своїх теоретичних працях, в 
доповідях на партійних з’їздах 
і конференціях Й. В. Сталін 
розкрив неоціненне ідейне ба
гатство ленінізму, яке є най
більшим надбанням нашої пар
тії.

Й. В. Сталін завжди розглядав 
марксизм-ленінізм як творчу на
уку, яка безперервно розвиває
ться в тісному (ЗВ’ЯЗКУ з жит
тям, з революційною практикою 
мас. Він показував приклад твор
чого застосування марксистсько- 
ленінської теорії до розв’язання 
практичних завдань соціалістич
ного будівництва.

Й. В. Сталін був видатним 
теоретиком марксизму-ленінізму.

Марко Вовчок

ПОВІСТІ, що ввійшли до цих збірок, 
є першими зразками гостро соці
альної, антикріпосницької прози в 
українській літературі.

Вирішальну роль в ідейному 
зростанні і вдосконаленні пись
менницької майстерності Марка 
Вовчка відіграло1 її знайомство і 
дружба з Чернишевським, Добро- 
любоївим, Герценам, Некрасовим, 
Шевченком, які високо цінили її 
твори, захищали від нападок ук- 

іВ йото працях розвинуте далі ле
нінське вчення піро імперіалізм, 
даний аналіз загальної кризи 
капіталістичної системи, сформу
льований основний економічний 
закон сучасного капіталізму. 
Й. В. Сталін збагатив рядом но
вих положень учення В. І. Леніна 
про марксистську партію нового 
типу, про пролетарську револю
цію і диктатуру пролетаріату, 
про (Стратегію і тактику класової 
боротьби пролетаріату.

Виходячи з ленінських вказі
вок, Й. В. Сталін у ряді своїх 
робіт обгрунтував шляхи і ме
тоди здійснення соціалістичної 
'індустріалізації країни і колек
тивізації сільського господар
ства. В йото працях .знайшли 
своє дальше розроблення ленін
ські положення про методи со
ціалістичного господарювання, 
про господарський розрахунок, 
про принцип матеріальної заінте
ресованості працівників у резуль
таті своєї праці. Й. В. Сталін роз
винув і конкретизував марксист
сько-ленінські положення про за
кономірності розвитку соціаліс
тичного суспільства і його пос
туповий перехід до комунізму. 
Спираючись на вихідні положен
ня, дані в працях Маркса, Ен
гельса і Леніна, пін 'Сформулював 
основний економічний закон со
ціалізму і закон планомірного, 
проіпоірціоінальноіго розвитку на
родного господарства.

Великий Ленін висунув і все
бічно розробив ідею союзу ро
бітничого класу і селянства при 
керівній ролі робітничого класу. 
Він бачив у цьому союзі найви
щий принцип диктатури проле
таріату. Й. В. Сталін рішуче від
стоював ленінську ідею про со
юз робітничого класу і селянства 
■від нападок троцькістсько-буха- 
рінсьюої ворожої кліки і брав ра
зом з іншими керівниками пар
тії і держави найактивнішу 
участь у послідовному втіленні 
ідей Леніна в життя.

Узагальнюючи досвід соціаліс
тичного будівництва СРСР у га
лузі національних відносин, 
Й. В. Сталін всебічно розробиїв 
ленінську теорію і тактику ,в на
ціональному питанні, показав 
виникнення нових, соціалістичних 
націй і їх корінну відмінність 
від старих буржуазних націй. 
Він розкрив значення дружби на
родів як однієї з могутніх рушій
них сил радянського суспільства 
і найважливішої умови міцності 
і непереможності багатонаціо
нальної Радянської держави.

раїнських буржуазних націона
лістів. Саме під впливом передо
вої російської літератури, а також 
творчості Т. Г. Шевченка вона пи
ше оповідання «Ледащиця», по
вість «Інститутка», в яких відо
бражені глибокий класовий анта
гонізм між поміщиками і селяна
ми, зростання антикріпосницьких 
настроїв на Україні.

Використовуючи фольклорний 
матеріал, Марко Вовчок створила 
ряд казок, насичених соціальним 
змістом («Кармалюк», «Дев’ять 
братів і десята сестриця Галя», 
«Невільничка» та ін.). В одній з 
них змальований мужній образ 
керівника антикріпосницького се
лянського руху на -Правобережжі 
У кр а.їн и—Ка-рм ал юка.

Марко Вовчок є також автором 
повістей і романів російською мо
вою («Записки причетника», «Жи
вая душа» та ін.). ,В них вона по
казувала нових людей свого1 часу 
—революціонеріїв-різночинців, про
тиставляючи їх морально розкла
деному дворянству, лібералам, вик

* **
Керуючись ученням Маркса— 

Енгельса—Леніна—Сталіна, Ко- 
муїкістияна партія розробила ве
личну програму дальшого могут
нього розвитку важкої індустрії, 
крутого піднесення всіх галузей 
сільського господарства і вироб
ництва предметів народного спо
живання.

На міцній основі розвивається 
і йде вгору важка промисло
вість, забезпечуючи задоволення 
потреб народного господарства і 
оборони країни. В цьому році 
покладено початок практичному 
виконанню широкої програми ви
робництва предметів 'Народного 
споживання. Дедалі ширше розй^ 
гортається всенародне соціаліст 
тичне змагання за дострокове ви
конання п’ятого п’ятирічного 
плану.

Славний трудовий подвиг 
здійснили в цьому році праці 1^7 
ники сільського гоап'одарстіь.щз
Незважаючи на несіприятлк£°
умови погоди на півдні України 
і в районах Поволжя, колгоспи і 
радгоспи країни достроково ви
конали державний план заготі
вель і закупок хліба. Державі 
вдано і продано хліба більше, 
ніж у 1953 році. Успішно пере
творюється в життя вироблений 
партією і урядом грандіозний 
план освоєння цілинних і пере
логових земель.

(В ході боротьби за круте під
несення соціалістичного сільсько
го господарства і виробництва 
предметів народного споживання 
ще більше міцніє союз робітни
чого класу і колгоспного селян
ства—головна сила інашоиг'сус^ 
пільства, ізапорука ■ всіх успіхів 
будівництва комунізму.

Послідовно здійснюючи ленін
сько-сталінську миролюбну зов
нішню політику, Комуністична 
партія і Радянський уряд всег 
мірно 'розширяють братерські 
зв’язки трудящих СРСР і країн 
■народної демократії, безустанно 
борються іза мир і дружбу між 
народами, безустанно зміцнюють 
оборонну імогутійіїсть нашої Бать
ківщини. Миролюбна зовнішня 
політика Радянської держави 
знаходить палке схвалення і під
тримку мільйонів людей в усіх 
країнах.

іПід прапором Маркса-т-Енгель- 
са—(Леніна—Сталі на Комуністич
на партія, сильна єдністю своїх 
рядів, нерозривними зв’язками з 
масами, впевнено веде радян
ський народ до перемоги кому
нізму ч. поляков.

ривала грабіжницький характер 
реформи 1861 року.

В останні роки свого життя, 
незважаючи на похилий вік, Мар
ко Вовчок не відійшла від політич
ного життя, вона продовжувала 
літературну і громадську діяль
ність, борючись за зміцнення 
дружби і єдності між українським 
і російським народами, за зміц
нення між ними культурних зв’яз
ків. Життя і діяльність письменни
ці — свідчення великої дружби 
двох братніх народів.

Творчість Марка Вовчка, будучи 
гострою зброєю в боротьбі револю
ційної демократії проти кріпосниц
тва і самодержавства, зробила 
значний вплив на передових укра
їнських дореволюційних письмен
ників, сприяла зміцненню демокра
тичних традицій в українській лі
тературі.

Радянський народ шанує пам’ять 
Марка Вовчка, яка завжди стоя
ла в одному строю з борцями за 
вільне і щасливе життя трудящих.

А. МАТВЄЄВ.
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Вирощувати високі врожаї за будь-яких погодних умов

Посуха не порушила наших планів
Хочеться поділитися на сторін

ках газети нашим досвідом одер- 
жання високих урожаїв в посуш
ливі роки.

■Землі наші нічим не відрізня
ються від земель багатьох інших 
колгоспів республіки. Є хороші 
ділянки, але є й масиви, де грунти 
дуже погані, суглинисті, з близь
ко залягаючим камінням, не ка
жучи вже про балки і круті 
схили. Лише в першій бригаді 
таких земель понад 600 гекта
рів. Легше всього було б відмови
тись від них, закинути. Але 
колгоспники і ці ділянки цриму- 

РОДИТИ.

колгоспі додержуються тако
го правила—біоменше поглядай 
на небо, а побільше турбуйся 
про землю. Дощ буде чи ні, а ко
ли все вчасно і добре зробиш, 

врожай обов'язково . забезпе
чив Всю минулу осінь' весну і 
літо в нашій місцевості не було 
дощів. Та не сидіти ж, склавши 
руки. Недарма в народі говорять 
—під лежачий камінь вода не 
тече. І люди наполегливо труди
лись.

Середній урожай зернових на 
площі 1.150 гектарів становив 
17,8 центнера з гектара, а ози
ма пшениця дала по 20,1 цент
нера. Просо .вроди» краще, ніж 
їв минулі роки: з кожного із 160 
гектарів намолочено по 29,3 
центнера. А перша бригада Я. Ф. 
Кравця одержала по 31,76 цент
нера проса з кожного із 64 гек
тарів, ланка Героя Соціалістичної 

___Црац'і Є. І., Ведучи на 12 гекта
рах виростила навіть по 37,4 
центнера.

—Багатому чорт дітей колише, 
—говорять деякі люди про наш 
колгосп. Я повинен відповісти їм: 
—А ви не зівайте, потрудіться, 
як наші хлібороби, робіть все 
старанно і вчасно, і у вас теж 
будуть добрі врожаї.

Нічого гріха таїти, є ще у нас 
по сусідству—у Жовтневому, 
Івановському та і в Березіївісько- 
му районах чимало таких колгоіс- 
йів, де і дощі випадають, і грун
ти добрі, і техніка така ж, як у 
нас, і люди непогані, але зерно
вих збирають не більше 10—12 
центнерів з гектара. Значить, не 
в грунтах справа і не в опадах, 
а в умінні використати а те і ін
ше.

Берегти кожну 
краплину вологи

Багаторічний досвід показує, 
що в нас, на півдні, не завжди 
достатньо опадів. Тому треба по
більше нагромадити вологи і бе
режно її витрачати. Досягаємо 
цього різними шляхами і засоба
ми, відповідно до умов.

У нас густа сітка полезахис
них лісонасаджень, вони займа
ють близько 100 гектарів. Де.- 
рева підпилий, вже ча 8—10 
метрів над землею, буйно розрос
лись і зимою затримують багато 
снігу. Але це ще не все. Кожний 
рік на посівах озимих залишаю
ться стебла кукурудзи на відста
ні 10 метрів рядок від рядка. 
Вони також затримують сніг.

Озиму пшеницю сіємо по парах 
і в міжряддях кукурудзи. Після 
збирання кукурудзи поле не пе
реорюємо, а лише культивуємо. 
Для затримки снігу приміняємо 

також щити, користуємось сніго- 
пахами.

Снігозатримання в південних 
степах—головна умова для на
громадження волога. З площ, де 
минулої зими завдяки дбайли
вості ікюлтоспниікіиз утворився 
шар снігу до 80 сантиметрів, 
зібрали соняшника по 20,2 цент
нера з гектара, а де лежав сніг 
товщиною лише 35—40 санти
метрів,—по 10—42 центнерів.

Але затримати сніг на полях 
—ще іце півдала. Якщо на цьому 
заспокоїтись, то .можна не лише 
ніякої користі не одержати, а 
навіть шкоду полям і врожаєві 
завдати.

Затримавши багато світу на 
полях, деякі голови не нахваля
ться. Але ось проходить веаніа, 
починається швидке танення, всі 
тала води стікають у яри і доли
ни, уносячи в бурхливому потоці 
найродючішу частину грунту, 
рослини вимиваються з корінням, 
на схилах утворюються вибоїни.

У нас такого ніколи не бу
ває. Як тільки пригріє весняне 
сонечко, всі колгоспники ріль
ничих бригад, всі спеціалісти 
йдуть в поле. Вивозять пере
гній і попіл. Де тільки поба
чать струмок, те імісце зараз же 
посипають попелом, тоді швидше 
тане сніг, земля під ним відтає, 
і вся волога потрапляє в фунт.

Ми добре знаємо свої поля, 
знаємо, де струмки можуть вес
ною збігати у балки. Там ще в 
осені насипаємо невеликі земля
ні вали в кілька рядів, щоб пе
регородити струмкам шлях до 
балок. Затримання талих вод 
виправдує затрачену працю і 
кошти—все це окупається до
датковими центнерами врожаю.

Провадити снігозатримання і 
не затримувати весною талих вод 
—все рівно, що натопити кімна
ту і відкрити навстіж вікна і 
двері.

Якось, повертаючись ііз Коміін- 
терніївСвкюго району, я зустрів 
на полі одного голову колгоспу.

—'Ось скільки в нас снігу на 
полях, не менше, ніж увас, Ма- 
кар Онисимович, — похвалився 
він, показуючи на замети світу. 
—'Буде врожай і в нас.

—Снігу багато, а толку мало, 
—Іговоірю йому.—Он ваш уро
жай іде з полів у балки, в кана
ви, доки ви снігом милуєтесь.

—Що піде у балки, а що і нам 
залишиться,—-відловідає голова.

Під час жнив я знову зустрів 
того голову.

—Скільки дає ваша пшениця? 
—питає мене.

—Двадцять іВісруго'В'у, — від
повідаю.—А ваша?

Голова почухав потилицю, по
тім признався, що намолочують 
по 7—8 центнерів .з гектара.

—Оце те, іцо вам .залишилось, 
—нагадав я йому.

Ми ж ніколи не заспокоюємось 
на тому, що нагромадили вологу. 
Воду в бочку налити неважко. 
Зберегти її до краплини—куди 
важче, якщо бочка до того ж 
протікає. Можна нагромадити 
вологи взимку стільки, що її 
вистачило б для .врожаю, але 
грунт, як диряаза бочка—иіїн 
щогодини і щохвилини втрачає 
вологу.

М. ПОСМ1ТНИЙ.
Голова колгоспу 

імені Будьонного, 
Герой Соціалістичної Праці

Думаю, що найбільшим і най
складнішим мистецтвом хліборо
ба є вміння затримати, зберегти 
якомога більше вологи в грунті і 
витрачати її тільки для потрібної 
нам рослини.

■Ми боремося за вологу з самої 
ранньої весни і до Пізньої осені. 
Та і взимку про колоту турбує
мося. Весною озимі ПОСІВИ, зяб 
завжди боронуємо в два сліди. 
Звичайно, боронування в два слі
ди буває різне. Нерідко можна ба
чити, як чіпляють борони одну 
іза другою і називають це борону
ванням в два сліди. Формально, 
для зведення—може й так, але 
для грунту, для урожаю—ще бо
ронування в один слід. Чи варто 
дивуватися, що той, хто так за
криває вологу, недобирає вро
жай?

Часто весною з п’ятиденки в 
п’ятиденну, читаючи зведення 
про закриття вологи і боронуван
ня озимих, я думаю:

—Кому потрібне боронування, 
що тягнеться п’ять-десять днів, 
що воно дає для врожаю? Який 
поважаючий себе агроном чи го
лова колгоспу дозволить так 
зволікати закриття вологи? Не 
знаю, за чим тільки дивиться 
Міністерство сільського госпо
дарства?

У себе в колгоспі на закритті 
вологи використовуємо 500 ла
нок борін. Крім тракторів брига
ди т. Димова в полі працює вс.е 
наше тягло. Ми ніколи не затя
гуємо закриття вологи. Адже ког 
ли кажуть: «закрий кран—вода 
тече», то людина зразу ж кидає
ться до крану. Коли ж треба за
крити тисячі кранів, черев які 
втрачається сотні тонн вологи з 
црунту, то, на жаль, в багатьох 
колгоспах не завжди можна 'Спо
стерігати цю необхідну і корис
ну поспішність.

Боронуємо в два сліди так: 
спочатку впоперек оранки, а 
приміром через півгодини на цю 
ж ділянку пускаємо борони 
вздовж оранки. Посіви боронуємо' 
в два сліди теж з півгодинним 
інтервалом, але тільки впоперек 
рядків.

Я так багато говорю про воло
гу тому, що вона — одна з ви
рішальних умов високого вро- 
ЖЗ«І0.

Агротехніка 
не терпить шаблону
Посуха торкнулась і нашого 

колгоспу. Саме тому ми, на 
иравешикий жаль, не змогли 
повністю виконати свої зобов’я
зання, взяті в соціалістичному 
змаганні. Але ми обмежили вплив 
посухи, паралізували її згубні 
дії і зібрали найвищий на Одещи
ні .врожай зернових.

Агротехніка вирощування сіль
ськогосподарських культур не 
терпить шаблону. Не можна, на
приклад, однаково обробляти па
ри при нормальних опадах і в 
посуху. Якщо 'Вологи достатньо, 
то пари .прийнято розпушувати 
стільки разів, скільки треба, щоб 
воїни були чисті і розпушені. А 

якщо так же обробляти пари, в по
сушливе літо, то мрім надмірно
го висушення грунту нічого не 
досягнеш.

Осінь минулого року, як відо
мо, була дуже посушлива. І ми 
відмовились від звичайного обро
бітку.

—Не будемо робити передпо
сівної культивації,—Сказав я 
бригадиру тракторної бригади 
т. Димову.

—А план тракторних робіт?— 
втупився він на мене.

—-Нам урожай потрібний,— 
відповідаю йому,—а не шаблонне 
виконання плану. Від такого пла
ну ситий не будеш.

Одним словом, колгосп заборо
нив провадити культивацію парів 
перед посівом озимої пшениці.. 
Пари У нас були в розпушеному 
стані, чисті, лігше де-не-де під
нялись окремі бур'яни. Щоб зни
щити їх, бригади виділили кол
госпниць і вони сапками виполо
ли бур’яни з корінням.

Для порівняння результатів на 
ділянці першої рільничої брига
ди Якова Кравця пустили перед 
сівбою культиватор. І ось що 
одержали—на посіві без культи
вації зібрали по 21,7 центнера 
озимої пшениці, а де .провели пе
редпосівну культивацію,—тільки 
по 19,8 центнера з гектара. Різ
ниця, як бачимо, значна, майже 
12 пудів на гектарі. Така ціна 
сліпого додержання інструкції. 
Скільки ж втрачають колгоспи, 
де керівники і агрономи бояться 
відступити від інструкції? Я, 
звичайно, не проти інструкцій, 
але впроваджувати їх розсудливо 
нікому не заборонено.

Бур'яни—вороги 
врожаю

Декілька слів про бур’яни— 
найнебезпечніших розкрадачів 
вологи. Доки культурні рослини 
піднімаються, бур’яни забира
ють вологу і починають їх глу
шити. На наших полях ведеться 
найріїшучіша боротьба з бур’яна
ми. Це теж боротьба за вологу. 
Всі посіви :зернових очищаємо від 
бур’янів якомога найкраще. Слі
дом за збиранням, як правило, 
лущимо стерню на глибину 4—6 
сантиметрів. Це і бур’яни зни
щує і вологу в грунті зберігає.

На наших полях бур’янів не
має. Але бур’яни можуть з’явити
ся на присадибних ділянках кол
госпників і звідтіля потрапити на 
поля. Тому і Рід колгоспників ви
магаємо доброго догляду за го- 

фодаїми на присадибних ділянках, 
видаляємо їм для цього час, по
сильно допомагаємо'—'восени оре
мо вісім городи тракторами і т. д. 
Якщо ж будь-який иерадивий 
колгоспник «розводить» бур’яни, 
то це стає .предметом обговорення 
на засіданні правління.

Боротьба дроти посухи, за ви
сокі .врожаї зернових, технічних і 
кормових культур не обмежує
ться тільки цими агротехнічними 
прийомами. Велику увагу приді
ляємо удобренню полів. Кожний 
рік колгосп вносить під зяблеву 
оранку 3—4 тисячі тонн гною. І 
не такого, як мені часто доводи
ться бачити в інших колгоспах, 
коли прямо ,3 ферми свіжий гній, 
з соломою вивозять на поля і роз
кидають його. Адже від такого 
гною мало користі, він не набув 

ще потрібних якостей. Ми ви
держуємо гній не менше року, 
доки він не перетвориться в пе
регній, багатий азотом.

В цьому році колгосп збудував 
нове гноєсховище. Стіни і дно в 
нього зацементовані, по кутках 
зроблені збірники гноївки. Висо
ка якість гною сторицею отупляє 
виграти на спорудження схови
ща.

З року в рік провадимо по
глиблення орного шару грунту. 
Тепер під усі культури оремо на 
глибину до ЗО сантиметрів. Це 
сприяє багатому нагромадженню 
в орному шарі поживних речовин, 
полоти і створює простір для роз
витку кореневої системи рослин.

Коли ж треба сіяти?
Особливо слідкуємо за якістю і 

строками сівби. Ярі сіємо як тіль
ки перестає липнути земля. В 
нинішньому році, наприклад, сів
бу колосових закінчили 7 квіт
ня і на другий же день, 8 квіт
ня, почали сіяти просо, щоб ви
користати мізерні запаси вологи.

—іПосміпний свою агротехніку 
проса вводить,—з насмішкою 
говорили в сусідніх колгоспах.

Самі ж вичікували, доки біль
ше прогріється грунт, як для 
кукурудзи. Доки вони чекали, 
навіть ті невеликі запаси воло
ги, що були, вивітрились, а до
щу все но було. Посіяне в суху 
землю просо в них не сходило. А 
ми, як я вже говорив, одержали по 
29,3 центнера з гектара.

Ми вже кілька років підряд 
сіємо просо зразу після колосових. 
Попадаючи у івологий грунт, на
сіння набрякає і, як тільки зем
ля иащрі'бтьюя до 10—12 граду
сів, дає дружні сходи.

Сіємо дворядковим стрічковим 
способом, з шириною міжрядь в 
45 сантиметрів. Обробляємо трак
торами. В рядках провадимо ста
ранний ручний обірюбіток СТІЛЬКИ 
разів, скільки необхідно, щоб під
тримувати чистоту посіву. І всі ці 
роки збираємо не менше 24—125 
центнерів проса з гектара.

Озимі завжди сіємо в першій 
декаді вересня, незалежно від по
годи. Сухий грунт—насіння буде 
лежати, як у коморі. Піде дощ,—■ 
доки інші встигнуть посіяти, на 
■наших полях зазеленіють сходи.

Нинішньої весни стало ясно, 
що частина озимини не дасть ба
жаного прожіаю. 6—7 центнерів 
зерна зібрали б на цих шюіщах, 
не більше.

Поміркували, порадились, під
рахували—і пересіяли 130 гекта
рів просам. Не гуляти ж іземлі. І 
це більше ніж на 3.800 центне
рів збільшило валовий збір зер
на. Якби залишили зріджену 
пшеницю, то, звичайно, стільки 
б не мали, невідомо, що із цієї 
пшениці вийшло б в літню спеку.

На кормових культурах засуш
ливе літо теж дається взнаки. Як 
було виходити з такого скрутного 
становища? Судили-ірадили і ви
рішили після збирання зернових 
посіяти на 50 гектарах кукуруд
зу .на зелений корм. Пожнивні по
сіви здорово нас виручили. 'Весь 
вересень і жовтень годували ко
рів зеленого масою і ще заклали 
з кукурудзи близько 100 тонн си-

(Закінчення на 4-й стор.).
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Вирощувати врожаї за будь-яких погодних умов

Посуха не порушила наших плані»
(Закінчення).

лосу понад план. В значній мірі, 
дякуючи цьому, від 273 мріїв на
доїли по 3.157 літрів молока. Не- 
етатийв у нормах у нас немає. 
Одного лише силосу 2.300 тонн 
—в три рази більше, ніж в ми
нулому році. І коренеплодів понад 
10 тисяч центнерів.

Ростуть ДОХОДИ 
з гектара

На початку року планували 
одержати доходів 5.074.600 'кар
бованці®. Будемо ж мати на 
250—іЗОО тисяч карбованців 
більше. Звідки ж вони? З весни 
видно було, що на деяких зерно
вих трохи недоберемо. Щоб пере
крити цей недобір, весною посі
яли більше баштаиних. По плану 
баштан повинен був дати 200 
тисяч карбованців доходу, а дав 
560 тисяч карбованців. Просо, 
яким пересіяли зріджені озимі, 
дало на 130 тисяч карбованців 
більше доходу, ніж планували. Від 
винофадника теж одержали біль
ше, ніж передбачали. Не й додао- 
лило з перебільшенням виконати 
доходно^видатковий кошторис.

За високі надої молока
Недавно в колгоспі ім. 18 парт- 

нонференції у кімнаті відпочин
ку нового корівника зібрались до
ярки і інші працівники молочно
товарної ферми обговорити захо
ди по збільшенню надою мюоноіка.

Голова правління т. Попов вка
зав на великі можливості для 
збільшення продуктивності жюрі®. 
В артілі на кожну фуражну коро
ву закладено по 8 тонн силосу, є 
достатня кількість грубих ікюр- 
міїв, щодня видається но діва кіло
грами конціентратів. Тварини ут
римуються у теплих і чистих при
міщеннях. Для них нстанюївяеінК' 
автопоїлки, є електричне освіт
лення.

Слово 'взяла передова доярка 
Тетяна Тиківа. За два. місяці вона 
надоїла від кожної норови понад

Наполеглива робота
В сільгоспартілі ім. Рози Люк

сембург в ці дні не припиняється 
напружена творча праця. Хлібо
роби діяльно готуються до весня
но-польових робіт. В колгоспі вже 
очищено 538 центнерів насіння 
ярих культур. Зразки його від
правленої ,на аналіз в контрольно- 
пасінннову лабораторію.

З тваринницьких ферм одна за 
одного відправляються доверху 
навантажені гноєм підводи. Кол
госпники прагнуть вивезти всі 
місцеві добрива на поля. Під 
урожай 1955 року вивезеної 5.690

Навіть за несприятливих по
родних умов цього року колгосп 
підняв доход кожного гектара ріл
лі. В 1953 році гектар землі дав 
1.832 карбованці доходу, а в ни
нішньому — 2.050 карбованців. 
Посуха не порушила наших гос
подарських планів. Колгоспники 
одержали на трудодень по 2 кіло
грами хліба, по 200'грамів соняш
ника і по 3 кілограми грубих кор
мів для особистої худоби. Грошо
ва оплата трудодня становить по
над 9 карбованців.

іПоївністю здійснений і план бу
дівництва. Тільки в цьому році 
збудували свинарник на 100 
свиноматок, автогараж з паровим 
опаленням для 12 машин, кормо- 
підготовчий цех, зробили шість це
ментованих ям місткістю н 1.050 
тонн силосу, приміщення для 
літнього табірного утримання ху
доби на 100 голів, гноєсхови
ще. До будинків КОЛГОСПНИКІВ 

прокладено 1.500 метрів водопро
воду, закінчено будівництво дво
поверхового житлового будинку. 
Спорудили новий артезіанський 
колодязь для постачання водою 
тваринницьких ферм, проклали

300 літрів молока. В своєму вис
тупі т. Тиква, 'вказала на несвоє
часну підвозюу силосу до ферм, 
тому бувають випадки, коли він 
видасться тваринам в запізнен
ням. Це позначається на продук
тивності корів.

Доярка т. Валеній) запропону
вала -всім дояркам провадити три- 
чотириразове доїння кюрі®.

Тваринники вказали на те, іцо 
правління колгоспу недостатньо 
'приділяв уваги поліпшенініо якос
ті і породності худоби.

Працівники молочно,-товарної 
ферми взяли зобов’язання поліп
шити догляд корів, суворо до
держувати розпорядку дня і ра
ціону годівлі, чим сприяти підви
щенню продуктивності худоби.

В. ПЕТРЕНКО.

центнерів гною. На транспорту
ванні місцевих добрив на поля 
'набагато перевиконують доведені 
завдання молоді колгоспники во
зії Петро Пошелюга, Василь Крав
ченко, Григорій Щукіін та інші.

11 рквадиться снітоаатриаіаіняя. 
На шлейці 170 гектарі® розставле
ні щити з хмизу.

Наполегливо працюють і-гарод- 
ники артілі. Останнім часом ни
ми ВИГОТОВЛеНО 35 ТИСЯЧ ЗЄМЛЄ.ПЄ- 

регнійних горщечків.
І. ГРУЗИН,
колгоспник.

13 ікілометрів високовольтної лі
нії, виконали ряд інших капіталь
них робіт. У будівництво вкладено 
понад мільйон карбонанціїв.

Наші 'колгоспники живуть за
можно і культурно. Вони спокійні 
за завтрашній день, наче і не бу
ло ніякої посухи. Посуха іне лише 
не похитнула, а ще більше загар
тувала наших людей. На влдано- 
му досвіді вени переконались, що, 
наполегливо і злагоджено потру
дившись, можна відстояти вро
жай і забезпечити повний доста
ток.

Натхненні історичними рішен
нями партії по сільському госпо
дарству, хлібороби нашої артілі 
ще самовідданіше борються за но
ві господарські успіхи я майбут
ньому році. Вони дали слово в 
1955 році .виростити по 24 цент
нери зерінових на гектарі, надої
ти від кожної корови по 3.500 
літрів молока—(внести достойний 
вклад в створення достатку про
дуктів для народу.

Березівський район,
Одеської області.

(«Правда Украиньї» за 14 грудня 
1954 р.)

Перегній—на поля
Колгоспники артілі ім. 18 з’їз

ду ВКіП(іб) велику увагу приділя
ють УГНОЄННЮ ПОЛІЇВ МІіСЦЄіВИМИ 
добривами. З плану 2.500 тонн 
гною тут вивезено 2.663. Кращих 
показників на вивюзці домагають
ся ланки Наталії Кириченко, Ні
ни Артеменіко та Ганни Підгорної.

В. МЕТКИЙ, 

бухгалтер.

Ремонтують інвентар
Добре працює на ремонті сіль- 

ігоспіінвентаря коваль артілі «За
повіт Леніна» Іван. Тарасенко. 
Він щодня івикоінує норму на 130 
—140 процентів. Завдяки сум- 
лііиніій праці т. Тараісенюо вже 
вадремонтуївав 50 штук борін з 
наявних 61.

Г. ГРИЧАНЕНКО,
колгоспник.

Результати боннських дебатів 
про паризькі воєнні угоди

БЕРЛІН. (ТАРС). У боннському 
бундестагу 16 грудня закінчились 
дводенні дебати в питанні про ра
тифікацію паризьких воєнних угод.

Виступи лідерів боннських уря
дових партій у ході дебатів, а та
кож результати проведеного потім 
голосування в питанні про паризь
кі воєнні угоди ще раз показали, 
що боннські власті зовсім не заін
тересовані в переговорах про мирне 
об'єднання Німеччини і про ство
рення загальноєвропейської систе
ми колективної 'безпеки.

Як повідомляє преса, блок уря
дових партій відхилив 236 голоса
ми проти 153 голосів при трьох, 
що утримались, пропозицію фрак
ції СДПН про відстрочку ратифі
кації паризьких угод до перегово
рів чотирьох держав у питанні про 
об'єднання Німеччини. Паризькі

Комісія національної оборони Національних зборів Франції 
відкинула доповідь, що рекомендує ратифікацію 

паризьких угод
оборони відбулось голосуванняГїго 
доповіді Лустоно-Лако, що реко
мендує ратифікувати лондонську і 
паризькі угоди. 21 голосом проти 
11 комісія відкинула цю доповідь.

ПАРИЖ. 16. (ТАРС). Учора 
відбулося засідання комісії націо
нальної оборони Національних збо
рів, на якому в питанні про па
ризькі угоди виступили прем’єр- 
міністр Мендес-Франс і міністр на
ціональної оборони Тампль. Як 
видно з повідомлень газет, Мен
дес-Франс посилено захищав па
ризькі угоди, висунувши ті ж до
води, якими він оперував на не
давньому засіданні комісії закор
донних справ.

Сьогодні в комісії національної

Заява У НУ
ПЕКІН, 17. (ТАРС). Радіо Пе

кіна передало звукозапис заяви 
прем’єр-міністра Бірми У Ну про 
його враження від відвідання Ки
таю.

Китайський народ, заявив, зокре
ма, У Ну, будує своє майбутнє з 
повним усвідомленням своєї нової 
відповідальності. Традиційного 
класу експлуататорів, а також іно
земних імперіалістів зараз немає, 
і вони не можуть знову з’явитись 
на цій землі. Я всюди побачив, що 
китайський народ виконує свої зав
дання в дусі свободи, з ентузіаз
мом і рішимістю.

У Ну підкреслив, що, китайський 
народ сповнений рішимості захи
щати свій порядок за всяку ціну.

Обмін телеграмами між Чжоу Ень-лаем 
і Хаммаршельдом

ПЕКІН. (ТАРС). Агентство 
Сіньхуа передає:

17 грудня прем’єр Державної 
ради і міністр закордонних справ 
Китайської Народної Республіки 
Чжоу Ень-лай надіслав генераль
ному секретареві ООН' Хаммар- 
шельду телеграму, в якій він вис
ловлює згоду прийняти його і об
говорити з ним в Пекіні відповід
ні питання. В телеграмі Чжоу Ень- 
лая Хаммаршельду говориться:

«Повідомляю про одержання ва
шої телеграми від 10 грудня 1954 
року, в якій ви висловили своє 
бажання відвідати Китай.

Щодо справи про американських 
шпигунів, про яких згадується у 
вашій телеграмі, то наша позиція 
викладена в моїй іншій телеграмі, 
адресованій вам. 

воєнні угоди прийняті бундестагом 
у першому читанні і передані в 
комісії бундестагу.

Згідно з процедурою, прийнятою 
в боннському бундестагу, голосу
вання після першого читання зако
нопроектів не проводиться, а зако
нопроекти (в даному разі паризь
кі угоди) передаються на розгляд 
комісій бундестагу. Якщо комісії 
схвалять паризькі воєнні угоди, то 
тоді відбудеться друге читання 
угод, під час якого обговорювати
муться детально окремі пункти 
угод. Лише в третьому читанні бу
де проведене остаточне обговорен
ня угод в цілому і голосування в 
питанні про ратифікацію.

Дати другого і третього читань 
в бундестагу ще не встановлені. З 
17 грудня бундестаг розпущений 
на канікули, які триватимуть-іо 
8 січня. ’м

ЛОНДОН, 17. (ТАРС). Агент
ство Рейтер передало повідомлен
ня з Парижа про те, що сьогодні 
комісія національної оборони На
ціональних зборів Франції 15-ма 
голосами проти одного рекоменду
вала відкласти дебати про ратифі
кацію паризьких угод, які мають 
початись 20 грудня.

У мене немає найменшого сумніву 
в тому, сказав У Ну, що він ніколи 
не допустить, щоб його країна по
вернулась до стану, який зробив 
би можливим експлуатацію^ей'йог-4^__4 
класу іншим.

Вказавши, що новий Китай пе
ретворюється в сильну і стабільну 
країну, У Ну заявив:

«У мене склалося враження, що 
перетворення, рішимість і консолі
дація—три важливі характерні ри
си нового Китаю. Я молюся за те, 
щоб під керівництвом голови Мао 
Цзе-дуна і його мудрих соратників 
китайський народ зміг побудувати 
новий Китай в найкоротший 
строк».

В інтересах миру і пом’якшення 
міжнародної напруженості я гото
вий прийняти вас у нашій столиці 
—Пекіні, щоб обговорити з вами 
відповідні питання.

Ми були б раді вітати вас в 
Китаї. Будь ласка, призначте да
ту вашого приїзду і повідомте нас 
про ваше рішення».

Далі агентство Сіньхуа наводить 
повний текст телеграми генераль
ного секретаря ООН Хамма.ршель- 
да Чжоу Ень-лаю від 10 грудня 
1954 року. В телеграмі Хаммар- 
шельда говориться, що він хотів би 
відвідати Пекін у зв’язку з дору
ченням, даним йому Генеральною 
Асамблеєю Організації Об’єдна
них Націй у питанні про вирок, 
винесений китайським судом у 
справі групи американських шпи
гунів.

Для майбутнього врожаю
Наполегливо борються за уро

жай наступного року хлібороби 
артілі «Прапор комунізму».

Колгоспники третьої рільни
чої бригади, яку очолює т. Підпор

ний,‘вивезли в поле 250 тонн 
пною.

Ланка Одарки Шаповалоївої ви
готовила і розставила щити на 
плаЩІ 20 гектарів.

Ровенська область. Вступив в 
експлуатацію Дубновський овоче
сушильний завод. Його пропускна 
спроможність—1.000 тонн суше
них овочів на рік. На заводі всі 
процеси механізовані.

На знімку: подача моркви по 
транспортерах в коренерізки. 

Фото А. Платонова.
Прескліше ТАРС.

24 грудня—сесія міської Ради депутатів трудящих
24 грудня ц. р. об 11 годині ранку відбудеться сесія міської 

Ради депутатів трудящих по питанню „Генеральний план реконструк
ції і планіровки міста".

Сесія скликається в залі засідань.
Виконком міськради.
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