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К олгоспники і  колгоспниці, працівники радгоспів і  
РТС, спеціалісти сільського господарства! Дамо 
Батьківщині більше зерна, м ’яса, молока, вовни, 
бавовни, льону, буряків, картоплі, овочів, фруктів 
та інших продуктів сільського господарства!

Боріться за всемірне підвищення врожайності сіль
ськогосподарських культур і  зниження собівартості 
продукц ії!

(Із З акл иків ЦК КПРС до 4 1-х роковин Великої  
Жовтневої соціалістичної революції).

Урочистий пленум Центрального Комітету ВЛКСМ
29 жовтня в Москві в Па

лаці спорту Центрального ста
діону імені В. І. Леніна від
бувся урочистий пленум ЦК 
ВЛКСМ, присвячений 40-річчю 
з дня заснування Всесоюзної 
Ленінської Комуністичної Спіл
ки Молоді.

Б ільш як  14 тисяч послан
ців комсомольських організацій 
країни бурхливими, тривалими 
оплесками, стоячи, вітали поя
ву в президії товаришів О. Б. 
Арістова, Л. І. Бреж нєва, К. Є. 
Ворошилова, М. Г. Ігнатова, 
Ф. Р. Козлова, А. І. Мікояна, 
II. А. Мухітдінова, М. А. Сус
лова, К. О. Фурцевої, М. С. 
Хрущова, М. М. Ш верника, 
О. М. Косигіна.

З доповіддю «40 років Все
союзній Ленінській Комуністич
ній Спілці Молоді» виступив 
перший секретар ЦК ВЛКСМ 
тов. В. Ю. Семичастний. Допо
відач розповів про яскраву, г е 
роїчну, сповнену трудових і 
ратних подвигів 40-річну істо
рію Ленінського комсомолу. Він

підкреслив, що весь славний 
бойовий шлях комсомолу нероз
ривно зв ’язаний з Комуністич
ного партією, з її  героїчною бо
ротьбою за перемогу соціаліз
му і будівництва комунізму в 
нашій країні.

Від імені учасників урочис
того пленуму ЦК ВЛКСМ, всьо
го комсомолу, всіх радянських 
юнаків і дівчат тов. Семи част
ний висловив найглибшу по
дяку Центральному Комітетові 
КПРС і Радянському урядові 
за батьківське піклування про 
підростаюче покоління.

Урочистий пленум ЦК ВЛКСМ 
вітали юні піонери і воїни Ра
дянських Збройних Сил.

Тепло зустрінутий присутні
ми до учасників урочистого 
пленуму з промовою звернувся 
Перший секретар ЦК КПРС 
тов. М. С. Хрущов. По закін 
ченн і своєї промови він зачи
тав п ривітання ЦК КПРС Все
союзній Ленінській Комуніс
тичній Спілці Молоді.

З величезним піднесенням

учасники урочистого пленуму 
прийняли лист Центральному 
Комітетові Комуністи чної пар
тії Радянського Союзу і Раді 
Міністрів Союзу РСР від ком
сомольців і комсомолок, юнаків 
і дівчат Радянського Союзу. 
В обговоренні цього листа взя
ло участь більш я к  44 міль
йони чоловік. Тов. Семичаст
ний вручив т е к с т  л и с т а  
тов. Хрущову.

Відповідаючи на привітання 
ЦК КПРС і промову тов. Хру
щова, тов. Семи частний заявив,
що комсомольці і радянська 
молодь зроблять все для того, 
щоб і далі бути вірними і 
найбільш надійними помічни
ками партії в боротьбі за по
будову комунізму.

Сорокаріччя Ленінського 
комсомолу як велике свято від
значалося в усіх куточках н а
шої неосяжної  Батьківщ ини .

(ТАРС).

Свято молоді в столиці України
Сто тисяч юнаків і дівчат 

столиці України зібралися 29 
жовтня на мітинг, щоб ще раз 
заявити партії про свою непо
хитну волю і далі жити і пра
цювати по-ленінськи.

На центральній трибуні рес
публіканського стадіону імені 
М. С. Хрущова—товариші М. С. 
Гречуха, Н. Т. Кальченко, 
Д. С. Коротченко, М. В. Під

горний, В. В. Щербицький, 
С. В. Червонен ко, члени і кан
дидати в члени бюро ЦК 
ЛКСМУ, члени бюро Київсько
го обкому і міськкому ЛКСМУ.

Від імені молоді Києва на 
мітингу виступили робітник 
П. Свитко, студентка Н . Бори
сенко. З привітальною промо
вою до присутніх звернувся 
перший секретар Київського

міськкому партії М. С. Си
ниця.

З  величезним піднесенням 
учасники мітингу прийняли 
вітальні листи ЦК КПРС і 
ЦК КП України .

Після мітингу на стадіоні 
відбулося велике молодіжне 
свято.

(РАТАУ).

Вчитися наполегливо, повсякденно
Минув місяць з того часу, 

як  почали працювати гуртки 
і політшколи мережі партійної 
освіти. І треба відзначити, що 
переважна більшість слухачів 
наполегливо працює над за
своєнням програмового матері
алу. Уважно слухаючи пропа
гандистів, комуністи і безпар
тійні товариші занотовують у 
своїх зошитах головне, з ’ясо
вують незрозумілі питання, ко
ристуються додатковою літера
турою. Все це людям дає змо
гу глибше вивчати той чи ін
ший матеріал.

Досвід учить, що успішному 
навчанню членів гуртків і по
літшкіл чи не в найбільшій 
мірі сприяє ретельна підготов
ка пропагандистів до кожного 
заняття, сумлінне ставлення 
до дорученої справи . Керівни
ки гуртків В. Клименко, 
В. Омельчук, І. Кушніров і ба
гато інших добре працюють над 
собою, вміло проводять заняття.

Газом з тим слід відмітити, 
що в роботі гуртків і політ
шкіл є дуже багато недоліків. 
В минулому навчальному році 
комуністи і безпартійний актив 
гуртка при партійній організа
ції колгоспу імені Жданова, 
де нині секретарем т. Козєєв, 
на заняття з ’являлись від ви
падку до випадку, а з другого
півріччя гурток взагалі припи
нив свою роботу. Щось подіб
н е спостерігається тут і в цьо
му році: товариші допускають 
запізнення і навіть пропуски 
занять, конспектів не ведуть, 
над матеріалом майже не пра
цюють. Із чотирьох занять, які 
мали відбутися в жовтні, про
ведено тільки два. Тов. Козєєв 
втратив партійну відповідаль
ність за роботу гуртка, та й 
сам не працює над підвищен
ням свого ідейно-теоретичного 
рівня.

Тривожне становище створи
лося в гуртках при Панчів
ській територіальній партійній 
організації, де секретарем 
т. Михайлов і пропагандистом 
т. Миргородський. Мало що 
роблять для навчання слуха
чів секретарі парторганізацій 
колгоспу імені М. Горького 
т. Митрофанов, колгоспу імені 
Енгельса т. Буковський, кол
госпу імені Дзержинського 
т. Марченко, він ж е і пропа
гандист.

Секретарі первинних партій
них організацій і пропагандис

ти гуртків, в я ких уже допу
щено зриви занять, мають міс
це запізнення і низький про
цент відвідування, повніші не
гайно вжити рішучих заходів 
до того, щоб гуртки працювали 
нормально. Цього від них ви
магає Статут КПРС, саме життя.

Перші дні навчання показа
ли, що в окремих партійних 
організаціях, і в першу чергу 
колгоспу імені Чкалова та 
Міжколгоспбуду, не створено 
сп риятливих умов для нав
чання. Пора вже навести ціл
ковитий порядок у цій справі.

Там, де приміщення не від
повідає роботі гуртка, баж а
но було б використовувати спе
ціально виділений для цього 
клас найближчої школи.

Пропагандисти повинні пиль
но слідкувати з а тим, щоб 
слухачі робили відповідні за
писи п ід час читання лекцій,
конспектували пройдений ма
теріал, глибоко вивчали першо
джерела. При викладанні ма
теріалу, а також  при проведен
ні співбесіди необхідно учбо
вий матеріал тісно пов’язувати 
з сучасністю, з життям кол
госпу, підприємства, району.

Попереду сім місяців нав
чання. Але я кщо сьогодні т и 
не наверстаєш п рогаяне вчора, 
то надто важко буде наздога
няти товаришів пізніше. Треба 
так організувати навчання, 
щоб тоді, в кінці року, кож ен 
слухач вільно, з вичерпною 
ясністю відповідав на перш е– 
ліпше запитання п ропагандис
та. Тож сьогодні необхідно 
братися за навчання як слід, 
по-партійному.

В своїй практичній роботі 
ми ще і ще раз переконуємо
ся, що тільки там буває най
менше п ромахів і вірно розв’я 
зуються основні завдання гос
подарського будівництва, де 
трудиться політично грамотна 
людина. Ось чому партійні ор
ганізації не можуть і не по
винні проходити мимо недолі
ків і недоробленостей в орга
нізації навчання комуністів і 
активістів, зобов’язані якн ай
швидше налагодити роботу
гуртків і політшкіл. Жоден слу
хач, жоден пропагандист ні на 
хвилину не повинен забувати 
заповіту великого Леніна, що 
нам, будівникам комунізму, 
необхідно вчитися наполегли
во, повсякденно.

УКАЗ ПРЕЗИДІЇ ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР
Про нагородження заступника Голови Ради Міністрів СРСР 

тов. Устинова Д . Ф. орденом Леніна
В зв’язку з п’ятдесятиріччям 

з дня народження заступника 
Г олови Ради Міністрів СРСР 
тов. Устинова Д. Ф. і відзна

Голова Президії Верховної Ради СРСР К. ВОРОШИЛОВ. 
Секретар Президії Верховної Ради СРСР М. ГЕОРГАДЗЕ. 

Москва, Кремль,  29 жовтня 1958 р.

чаючи його великі заслуги пе
ред Радянською державою, на
городити тов. Устинова Дмитра 
Федоровича орденом Леніна.

На Україні споруджуєть
ся 17 заподів по обробці 
гібридного і сортового на
сіння кукурудзи.

На фото: загальний виг
ляд будівництва Кобеля
цького заводу (Полтавська 
область). Його продуктив
ність—5000 тонн насіння за 
сезон.

Фото П. Кекала
(Фотохроніка РАТАУ).

Урочисте засідання райкому комсомолу
29 жовтня відбулося урочис

те засідання Ново-Миргород
ського районного комітету ком
сомолу, присвячене 40-річчю 
ВЛКСМ.

Надовго до початку відкриття 
засідання зал почали заповню
вати життєрадісні юнаки і 
дівчата. Ж арти, сміх, привітан
ня, поздоровлення з святом не 
стихали ні на хвилину.

Глибока тиша запанувала 
в залі, коли з доповіддю про 
героїчний ш лях ВЛКСМ за со
рок років виступив секретар 
райкому комсомолу Ф. Тка
ченко.

Після доповіді поділився 
своїми спогадами один з пер
ших комсомольців району, ни
ні директор Костянтинівської

Закладка Палацу піонерів на Ленінських горах
29 жовтня в Москві на Ле

нінських горах відбувся вели
кий мітинг к омсомольців і мо
лоді столиці, присвячений за
кладці Палацу піонерів.

На кам’яному обеліску ви
січено слова: «Міський Палац 
піонерів закладений комсо
мольцями і молоддю м. Москви

на честь 40-річчя ВЛКСМ. 29 
жовтня 1958 р .» . Скоро тут 
почнеться велика будова. Її 
оголошено к омсом ольською.

(ТАРС).

семирічної ш коли Петро Леон
тійович Заватій.

Тепло поздоровила з слав
ним ювілеєм свого старшого 
брата піонерська організація 
району. Від райкому партії і 
райвиконкому привітав комсо
мольців секретар райкому пар
тії т. Безвуш ко.

Після урочистого засідання 
відбувся концерт.
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До 41-х роковин Великої Жовтневої соціалістичної революції

Із л ітопису минулого
Великий Ж овтень приніс на 

родам нашої кр а їн и нове, щас
ливе ж иття.

Не можна забувати про те, в 
яких труднощах доводилося 
старшому поколінню встанов
лювати Радянську владу і за
х ищати здобуток Жовтня їх си
нам і внукам.

Страйк
Порфирій Бориско залишив 

Софіївку і помандрував у Єли
саветград шукати роботи. Йо
му пощастило: влаштувався на 
пошті. Чотирнадцять з полови
ною карбованців щомісяця—та 
ка б ула його платня.

Йшов 1905 рік. Ж иття в цар
ській Росії ставало все важчим 
і важчим. Нужда і голод нас
тупали на робітників та служ
бовців пошти й телеграфу.

Одного разу до рук Порфирій 
потрапила листівка. Прочитав. 
Листівка говорила правду про 
життя трудящих і закликала до 
боротьби за підвищення заро
бітної плати .

Листівки серед робітників і 
службовців пошти й телеграфу 
появлялися все частіше й час
тіше. А в жовтні 1905 року 
Борискові стало відомо, що від
будеться мітинг. На третьому 
поверсі будинку, в якому за 
раз міститься пошта, зібралося 
близько 1 50 чоловік. На мітинг 
прийшли не тільки робітники 
й службовці пошти і телеграфу, 
а й залізничники.

На мітингу був присутній 
представник промислового Хар
кова. Промовці говорили ду
же коротко. В їхн іх  промовах 
звучав заклик до рішучої бо
ротьби з гнобителями. Учасни
ки мітингу одностайно виріши
ли об’єднати зусилля поштови
ків, телеграфістів, залізнични
ків та провести загальний 
страйк з вимогою підвищити 
зарплату.

— Поліція!— повідомили спо
стерігачі.

Якось довідавшись про мітинг, 
поліція оточила будинок, де про
ходив мітинг. Але коли поліцаї 
досяглії третього поверху, там 
було тільки кілька чоловік. Ос
танні спокійно розійшлися по 
будинку. Без розбору поліція 
заарештувала кількох учасни
ків мітингу, але його органі
затори лиш илися на волі. 

19 жовтня Єлисаветград об
летіла звістка про те, що пош
товики, телеграфісти й заліз
ничники припинили роботу. Ро
бітники і службовці інших під
приємств приєдналися до страй
карів. Життя в місті завмерло.
Підприємці перелякались і по
дбали про збільшення к ількос
ті поліції в місті. Почалися ма
сові арешти, репресії проти
страйкарів, і страйк було при
душено. З атаївш и жагучу не
нависть до експлуататорів, ро
бітники й службовці Єлисавет
града приступили до роботи,
щоб, накопивш и нові сили, зно
ву виступити на боротьбу за 
свої права...

З того часу минуло більше 
як півстоліття. Народ, керова
ний Комуністичною партією,
звільнився від експлуататорів і 
став господарем своєї долі.

Порфирій Автономович Борис
ко зараз пенсіонер, живе в Но

Микола СУХОВ, 
учитель Ново-Миргородської 

школи-інтернату.

во-Миргороді і розповідає мо
лоді про те, я к трудящі колись 
боролися за свої людські права.

Школа життя
Коли в 1904 і 1905 роках в 

Ново-Миргород приїздили сту
денти з Єкатеринослава, Одеси, 
Києва і Риги, для Новомирго
родської молоді наставали дні 
кипучої діяльності. Вечорами, 
таємно від поліції, збиралася 
молодь в архієрейському саду, 
на острові Салган , або просто 
в якомусь будинку на збори. 
На зборах влаштовувалися дис
пути, читались листівки, забо
ронена література.

Молодь рвалась до боротьби. 
Смільчаки роздобули шрифт, 
щоб самим друкувати листівки. 
Поліція дізналась про цей на
мір молоді і почала розшуки 
шрифту. Але як поліція не ста
ралась, шрифт і заборонена лі
тература н е були знайдені.

Так було до 1907 року. Сп ад 
революційної хвилі зачепив і 
молодь Ново-Миргорода. Части
ну студентів, я кі приїздили в 
Ново-Миргород, було заарешто
вано, таємні збори молоді при
пинились. Але революційні ідеї 
надовго залишились в юних
серцях і привели колишніх учас
ників таємних зборів молоді до 
активної боротьби з старим 
світом.

 Активним учасником зборів 
молоді був Іван Терентійович 
Ж уравський. Він був у курсі 
всіх справ молоді. Пройшовши 
школу життя від учасника та
ємних зборів до солдата першої 
імперіалістичної війни , Іван 
Терентійович в 1916 році брав 
участь у братанні з німецьки
ми солдатами. Ж уравський був 
членом ротного і полкового ко
мітету, членом революційного 
комітету Ново-Миргорода, вніс
ши свій вклад у справу заво
ювання і зміцнення Радянської 
влади.

Нині Іван Терентійович Жу
равський на пенсії.

Незабутнє
В 1917 році Павло Васильо

вич Самойленко був солдатом 
лейб-гвардії Із май ловського пол
ку.

26 лютого на вулицях Пет
рограда чулися крики і пострі
ли. Ізмайловський полк ко
мандування роззброїло, щоб 
солдати, вийшовши на вулицю, 
не мали чим боротись проти іс
нуючого ладу. 27 лютого вно
чі до казарм п ід’їхав броньо
вик. З броньовика лунає зак 
лик виходити на вулицю. В той
час офіцерів у казармах не було. 
Всі солдати вийшли на подвір’я, 
але зброї було всього 40 гвин
тівок. Серед солдатів був Пав
ло Васильович. Самі солдати
відкрили склад, проте знайшли 
там тільки 50 берданок і ка
рабінів. Полк вишикувався у 
дворі. Оркестр, що складався з 
75 музикантів, заграв «Мар
сельєзу » й Ізмайловський полк 

 організовано вийшов на вули

цю. В його рядах крокував Са
мойленко.

Полк й шов по Ізмайловсько
му проспекту і дійшов до со
бору. З дзвіниці собору застро
чив кулемет. Кілька солдатів
кинулось в собор і на дзвіниці 
знайшли за  кулеметом дияко
на, околоточного і стражника. 
З ворогами революції розмова 
була коротка— їх скинули з 
дзвіниці.

Ізмайловський полк підійшов 
до казарм Семен івського пол
ку. Ворота були на замку. Але 
солдати Семен івського полку 
гукнули ізмайловцям:

— Робіть, що треба! Ми з 
вами!

Ізмайловський полк рушив 
до Невсь к ого проспекту. Там 
було багато людей і майже в 
кожного— червоний бант на гру
дях. Рядовий Павло Самойлен
ко вступив на Невський, щоб 
охороняти спокій і порядок.

28 лютого вдень на площі 
біля Миколаївського вокзалу
зібралося багато робітників, сол
датів і ж інок. Біля самого па
м’ятника Олександрові ІІІ вис 
тупали оратори. Всіх тривожи
ло питання, з к им підуть ко
заки: чи з народом, чи з гно
бителями.

До площі під’їжджають коза
ки . В цей час з н атовпу страж
ник цілиться в промовця. Ко
зачий офіцер клинком зарубав 
стражни ка . Таким чином, коза
ки приєдналися до народу. Ра
зом з усіма присутніми на пло
щі солдат Самойленко кричав 
«Ура!»

Лютнева революція перемог
ла. В Петрограді виникли Ради 
робітничих, солдатських і се
лянських депутатів. Але владу 
захопила буржуазія в особі 
Тимчасового уряду.

У квітні весь Ізмайловський 
полк п ішов до Фінляндського 
вокзалу зустрічати Володимира 
Ілліча Л еніна. Павло Васильович 
почував себе так, ніби йшов 
зустрічати найрідніш у людин у . 
Весь полк йшов мовчки. Було 
якось урочисто, солдати гордо 
дивилися вперед.

Коли з вокзалу вийшов Ілліч, 
робітн ичі і солдатські руки 
перенесли його на броньовик. 
Ленін привітався до народу і з 
броньовика виголосив промову. 
Присутні вислухали Ілліча з
 величезною увагою. Жодного 
слова з ленінської промови не 
пропустив рядовий Павло Са
мойленко. Потім робітники й 
солдати понесли В. І. Леніна 
на руках  в місто.

Комуністична партія повела 
народ н а  соціалістичну рево
люцію.

24 ж овтня (6 листопада за 
новим стилем) вночі Ізмайлов
ський полк піднявся, виш ику
вався в дворі, солдати одержа
ли патрони. Полк виру шив до
Зимового палацу. Поруч з ін
шими солдатами йшов на істо
ричний подвиг Павло Васильо
вич Самойленко. Дійшли до 
Адміралтейства. Зарядили гвин
тівки. Із Зимового палацу стрі
ляв кулемет. Пролунав історич
ний  постріл «Аврори». Ізмай
ловський полк разом з робітни
ками пішов у атаку.

(Закінчення буде).

За досягнуті успіхи в розвитку промисло
вого і сільськогосподарського виробництва, за 
зразково виконання соціалістичних зобов’язань, 
взятих на честь 41-ї річниці Великого Жовтня, 
постановою бюро райкому КП України та ви
конкому районної Ради депутатів трудящих на 
районну Дошку пошани заносяться:

Т рак торн а бр и гада  колгоспу імені Леніна (брига
дир т. Григорчук Олександр Іванович), я к а виробила по 
6 13 гектарів умовної оран ки на кожний 1 5-сильний трактор.

Рільнича б р и га д а  № 2  колгоспу імені Кірова, Ве
селівської сільської Ради (бригадир т. Чмихун Микола Ва
сильович), яка на площі 285 гектарів одержала врожай 
озимої пшениці по 25 центнерів з кожного гектара посі
ву, ячм еню— по 31 центнеру з гектара на площі 25. гек 
тарів.

Л анка колгоспу імені Кірова, Мар’ївської сільської 
Ради (ланкова т. Городенко Ганна Олексіївна), яка на 
площі 32 гектари виростила по 500 центнерів цукрових 
буряків з кожного гектара посіву і по 50 центнерів к у к у 
рудзи з гектара на площі 30 гектарів.

М олочн о-тов ар н а  ф ер м а  колгоспу імені Фрунзе 
(голова правління т. Ільтус М. А., секретар парторганіза
ції т. Клименко А. І., зоотехнік т. Ш ульга М. С.), де станом на 
20 жовтня 1958 року надоєно від кожної фуражної корови 
по 1897 літрів молока або по 182 центнери на сто гектарів 
сільськогосподарських угідь.

С ви н оф ер м а  колгоспу «Ш лях Леніна» (голова прав
ління т. Бондаренко І. Л., бригадир комплексної бригади т. Ку
харевський М. П., секретар парторганізації, він ж е і зоо
технік, т. Щербина Б. IV), де станом на 1 ж овтня 1958 
року вироблено по 16,7  центнера свинини на сто гектарів 
ріллі.

П тахівнича ф ер м а  колгоспу імені Чапаєва (голова 
правління т. Ботнаренко Д. І., секретар парторганізації 
т. Кравченко І. І., старша пташниця т. Дануца О. О.), де 
станом на 1 жовтня 1958 року від кожної курки-несучки 
одержано по 68 яєць, або вироблено по 4209 штук яєць 
на сто гектарів зернових культур.

К ол госп  ім ені Е н гел ь са  (голова правління т. Сім
баба М. Г., секретар парторганізації т. Буковськи й М. С., 
зоотехнік т. Стукачова К, М.), де станом на 1 жовтня 
1958 року вироблено по 30,7 центнера м’яса на сто гек
тарів сільськогосподарських угідь, в тому числі свинин и— 
по 10 ,9  центнера на сто гектарів ріллі.

Т ракторна бр и гада  колгоспу імені Орджонікідзе 
(бригадир т. Бондаренко Сергій Панкратович), я к а  достро
ково, 8 жовтня 1958 року, виконала план оранки зя бу на 
площі 438 гектарів і продовжує орати понад план.

Л анка  по вирощуванню високого врожаю кукурудзи 
колгоспу імені Мічуріна (ланкова т. Бондаренко Катерина 
Давидівна), яка на площі 25 гектарів одержала но 70 цент
нерів кукурудзи з кожного гектара.

Л а н к а  колгоспу імені Сталіна (ланкова т. Ніколаєва 
Віра Гаврилівна), яка  виростила по 465 центнерів цибулі 
з гектара на площі 5 гектарів.

Л анка  колгоспу імені Енгельса (ланкова т. Науменко 
Віра Прокопівна), яка  виростила по 75 центнерів куку
рудзи в зерні з кожного гектара посіву на площі 35 гек
тарів.

В ипалю вальний ц ех  промислової артілі «П 'я тиріч
ка» (майстер т. Серіков Олександр Гаврилович), який вико
нує план випалювання цегли і черепиці на 120 процентів 
і видав понад планове завдання 45 тисяч штук черепиці.

З ав ал к о  Євдокія Іванівна—доярка колгоспу імені 
Фрунзе, я ка  станом на 20 жовтня 1958 року надоїла від 
кожної фуражної корови по 2624 літри молока.

Н о в о х а т ч ен к о  Мотря Андріївна—доярка колгоспу 
імені Фрунзе, яка станом на 20 жовтня 1958 року на
доїла від кожної фуражної корови но 2228 літрів молока.

Л а зу р ен к о  Єлизавета Карпівна—доярка колгоспу 
імені Мічуріна, яка станом на 20 жовтня 1958 року надоїла 
від кожної фуражної корови но 1950 літрів молока,

Т качова  Раїса Іванівна—доярка колгоспу імені Калі
ніна, яка станом на 20 жовтня 1958 року надоїла від 
кож ної фуражної корови но 2110 літрів молока.

Ч еголя  Віра Михайлівна — доярка колгоспу імені 
Жданова, яка  станом на 20 жовтня 1958 року надоїла п ід  
кожної фуражної корони по 1936 літрів молока.

Л и м бор сь ка  Ольга Григорівна—доярка колгоспу іме
ні Свердлова, яка  станом на 20 ж о в т н я  1958 ро
ку надоїла від кожної фуражної корови по 2386 літрів 
молока.

К ор отк а  Степа н ида Федорівна—доя рка колгоспу іме
ні Леніна, П’ятоіванівської сільської Ради, я к а станом на 
20 жовтня 1958 року надоїла від кожної фуражної корови 
но 1846 літрів молока.

(Далі буде).
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Нові машини для ферм
В цьому році підприємства 

сільськогосподарського маши
нобудування освоїли випуск 
грейферних навантажувачів 
«ПГ-0,5». Стріла навантажу
вача довжиною близько 4 мет
рів обертається на 315 граду
сів і підіймає більш я к півтон
н и вантажу на висоту 3,4 мет
ра. Комплект змінних робочих 
органів навантажувача скла
дається з грейфера для наван
таж ування сипких вантажів, 
крюків для поштучних ванта
жів та кігтів для вантаження 
сіна, соломи, гною, а також 
для вивантаження силосу з ям 
і траншей глибиною до 3,5 
метра.

Навішуваний на трактор 
«Беларусь», навантажувач при
водиться в дію за допомогою 
гідромехан ізмів і управляється 
самим трактористом. Продуктив
ність «ПГ-0,5 » —близько 20 
тонн різних вантажів за годину.

Для первинної переробки мо
лока на фермах використо
вується агрегат «0ХМ-500 ». 
З його допомогою молоко очи
щається, охолоджується для 
транспортування в автоцистер
нах-термосах або ж сепаруєть
ся. Продуктивність агрегату—

понад 500 кілограмів молока 
за годину.

Нова машина «МРК-5» при
значена для миття та подріб
нення коренеплодів і бульб. Її 
устатковано стрічковим транс
портером, який дає змогу по
давати перероблений корм без
посередньо у вагонетки або 
запарні чани. Протягом години 
машина може переробити соко
витих кормів у 3 рази більше, 
ніж агрегат, що складається з 
двох раніше випущ ених ма
ш ин—мийної «Ж -2,5» і ко
ренерізки «РКР-2,0».

Колгоспи і радгоспи, як і ма
ють скотні двори з твердим 
покриттям (асфальт, брущатка 
і т. п.), купують ручні візки 
для внутріфермської перевозки 
кормів та інших вантаж ів. Уста
новлені на шарикопідшипни
ках, вони дуже легкі на ходу. 
Візки являють собою невеликі 
чотириколісні платформи, на 
яких при потребі встановлю
ють дерев’яний гратчастий ку 
зов для перевозки соломи і сі
на або металевий—для рідких 
та напіврідких кормів і си
лосу.

О. РАДІОНОВ, 
інженер-механік.

З  них б е р у т ь  п р и к л а д
У змаганні на честь Велико

го Жовтня приклад сумлінної 
праці подають комсомольці і 
молодь колгоспу імені Леніна. 
Третій рік трудиться дояркою 
комсомолка Галина Ковтун. 
Від кожної корови вона вже 
одержала близько 1 900 літрів 
молока.

—Докладу всіх зусил ь ,— го
ворить Галина,—і взято зобо
в’я зан н я—надоїти по 2300 літ
рів молока від корови — в ико
наю.

Приклад Г. Ковтун наслідує 
молода доярка Тамара Мань
ківська. Вона теж домагається 
непоганих показників у зма
ганні.

Чесною і наполегливою пра
цею завоювали авторитет у кол
госпників молоді телятниці Ва
лентина Поліщук та Галина 
Чегут.

А хто не знає в селі і за 
його межами передову свинар
ку колгоспу комсомолку Олену 
Григорчук? Молода трудівниця 
вже одержала на кожну сви
номатку близько 20 поросят.

З к омсомольців і молоді у 
нас беруть приклад усі кол
госпники.

Л. ГВАРДІОН.

Молоді трудівниці
Люблять і поважають у кол

госпі «Шлях Леніна» комсо
молку Раїсу Олійник, яка  пра
цює свинаркою. Енергійна, на
полеглива в роботі Раїса дома
гається високих показників на 
відгодівлі свиней. Добовий при
ріст у ж ивій вазі кожної сви
ні довела до 600 грамів.

Добре трудиться Ольга Джи
ма, яка доглядає 30 телят. В 
цьому році вона не допустила 
жодного випадку падежу мо
лодняка. І все де завдяки пра
вильному догляду та годівлі 
телят. Ольга добре усвідомлює, 
що з ї ї  вихованців незабаром 
виростуть високопродуктивні 
корови. А це дозволить збіль
шити виробництво продуктів 
тваринництва.

В. ШЕВЧЕНКО.

Ровенська область. В Ровен
ській РТС, колектив якої ус
пішно ремонтує сільгоспмаши
ни, що належать колгоспам Ро
венського району, високі зраз
ки праці показують слюсарі 
І. Я. Малюк та І. А. Рибак. На 
складанні моторів вони щодня 
виконують свої змінні завдання 
на 150 процентів.

На фото: слюсарі І. Я. Ма
люк (справа) та І. А. Рибак за 
складанням мотора.

Фото О. Платонова
(Фотохроніка РАТАУ).

Краще працюємо з людьми
Ніде правди діти, наш кол

госп імені Кірова ще. відстає з 
виконанням осінніх польових 
робіт. Досі не завершено ко
нання та вивозку цукрових бу
ряків, збирання кукурудзи. 
Особливо відстаємо з оранкою 

 грунту на зяб. План цієї робо
ти виконано тільки на 47 п ро
центів.

Правління та первинна пар
тійна організація колгоспу 
уважно вивчили причини від
ставання і в иявили, що винні
в цьому механізатори. Брига
дир тракторної бригади В. Ру
жин занедбав організацію пра
ці, не боровся з порушниками 
трудової дисципліни . Окремі 
механізатори н е виконували 
норм виробітку, псували трак
тори. Було вирішено, що далі 
тримати па посаді бригадира 
В. Ружина недоцільно, бо він 
не спромігся забезпечити вико
нання доведених бригаді зав
дань.

Перш за все ми подбали про 
укомплектування бригади не
обхідними кадрами. Механіза
торів очолив комуніст Дмитро 
Іванов, а його п омічником став
В. Ружин. У селі було два до
свідчених трактористи, але во
ни чомусь не працювали. Піс
ля розмови з н ими вони з 
охотою сіли на трактори і зараз 
виконують завдання. Бригаду

повністю укомплектували трак
тористами і причіплювачами. 
Досвідченого механізатора 
т. Гранкіна затверджено меха
ніком по тракторному парку.

Велику увагу приділили роз
гортанню соціалістичного зма
гання серед механізаторів. 
Кожному агрегатові тепер до
водяться змінні завдання на
оранці грунту. Щовечора ре
зультати змагання підсумову
ються і висвітлюються на дош
ці показників. Трактористові за 
кожний зораний понад завдан
ня гектар зябу видається пре
мія в сумі 15 карбованців, а 
причіплювачеві—по 10 карбо
ванців.

Треба сказати, що проведена 
робота дала бажані наслідки. 
Механізатори стали продуктив
ніше використовувати техніку, 
по-господарському зберігати 
трактори та інші машини й 
інвентар. Лише за останню 
п’ятиденку бригада підняла 
близько 100 гектарів зябу. Трак
тористи Савелій Золотаренк о та
Іван Лен разом з причіплюва
чами Миколою Салоусом та Ва
силем Я заном щозміни підніма
ють но 7 —8 гектарів глибоко
го зябу замість 4,5 гектара за 
нормою.

В. ЧЕРКІС, 
секретар партійної орга
нізації.

У колгоспі імені Калініна
Василь Гнатович Кондратен

ко має вже 77 років, але ще 
й зараз сумлінно трудиться в 
рідному колгоспі, охороняє гро
мадське добро.

Змінившись з нічного варту
вання, посивілий трудівник не 
поспішає лягти спати, а довго 
ще порається в своєму домаш
ньому господарстві. Він дбає,
щоб все було зроблено до ла
ду, любить побесідувати про 
артільні справи, послухати по
шт и.

З сумом та біллю на серці 
Василь Гнатович розповідає п ро 
тяж ке ж иття селян за часів 
царизму.

— Навіть не хочеться зга 
дувати про лихі часи, — гово
рить він, поглядаючи на
внуків.—День і н іч, облиті по
том, бідняки працювали на 
куркулів та поміщиків, зароб
ляючи дітям на шматок чор
ного хліба. Від непосильної
праці люди хворіли. Лікування 
було платне, діти виростали 
неписьменними . У найлюднішо
му місці села стояла пивна та 
ш инок, в яких з горя бідня

к и пропивали останні свої 
гроші.

Таким злиденним і безрадіс
н им було ж иття селян Защ ити 
за царизму. Небувале щастя 
настало після перемоги Вели
кої Ж овтневої соціалісти чної
революції. В перші роки Ра
дянської влади в кількох кіло
метрах від Защ ити забудува
лося нове село Петрівка, куди 
переселялися бідняки з навко
лишніх сіл, які не мали в той 
час землі.

На початку 1930 року всі, 
як  один, петрівчани вступили 
до колгоспу, якому присвоїли 
ім’я «Комсомолець ». В Защ иті 
теж організувався к о л г о с п
«Перше Травня». У перші ро
ки селянам немало довелося 
перебороти труднощів. Незва
жаючи на перешкоди, що їх  
чинили куркулі, колективне 
господарство росло й міцніло.
Багато тоді попрацювали орга
нізатори колгоспу Олександр 
Іванович Онойко, Іван Ілліч 
Врадій та інші.

Обидва колгоспи змагалися 
між собою, допомагали один

одному підносити колективне 
господарство. Якнайкращ е ви
користати кожний гектар зем
лі, дати значно більше п родук
ції при найменших затратах 
праці і коштів — ці питання
хвилювали кожного трудівника 
артілі.

Та ось мирну працю радян
ських людей порушили німець
ко-фашистські головорізи , я кі 
перейшли кордон Радянського 
Союзу. Віроломний напад гіт
лерівської Німеччини заподіяв
багато шкоди жителям сіл З а 
щити і Петрівки. Бандити вщент 
знищили всі колгоспні будівлі, 
пограбували худобу, людське 
майно. Навіть курей ні в кого 
не залишилось. В Петрівці ли
шилися неспаленими тільки дві 
хати.

Недовго довелося ворогові 
топтати нашу священну зем
лю. Мужні радянські воїни пе
ремогли фашистського звіра і 
знову в села п овернулися ра
дість, щастя, воля.

Комуністична партія і Ра
дянський уряд подали велику 
допомогу сільськогосподарським 
артілям у відбудові народного 
господарства. Хлібороби одер

У колгоспі імені Кірова, Веселівської сільради, де 
головою правління М. О. Бодашко, 300 голів свиней 
досі утримуються в літньому таборі, бо свинарник не 
відремонтовано. Не поспішають в колгоспі і з будів
ництвом нових тваринницьких приміщень.

Кабан: — Погані справи, льохо. Вже скоро зима, а ке
рівники нашого колгоспу і не думають організувати ремонт 
свинарника...

жали корів, коней, будівель
ні матеріали, посівне насіння 
тощо.

Невпізнанним стало село Пет
рівка. За післявоєнні роки кол
госпники збудували ще кращі 
будин ки, що потопають у зе
лені садків. Тут є бригадний 
клуб, початкова школа, спо
руджено типовий корівник, 
свинарник, водонапірну багату
та інш і будівлі .

В Защ иті артіль «Перше 
Травня» швидко зміцніла, ста
ла передовою. З руїн і попелу 
вставали тваринницькі примі
щення, ш ироким кроком пішло 
сільське господарство.

В 1950 році хлібороби обох 
колгоспів вирішили об’єднати
ся в колгосп імені Калініна . 
Це дало змогу краще викорис
товувати техніку, піднести 
культуру землеробства. По-но
вому завирувало життя селян.
За кілька останніх років у се
лах побудовано добротні ферм
ські приміщення. За останній 
час колгосп придбав легкову 
та кілька вантажних автома
шин, трактори, зернові та ін
ші комбайни , електростанцію, 
автоваги тощо.

Заможним і культурним ста
ло життя колгоспників. Зараз 
працюють дві початкові ш коли , 
медичний пункт, клуби . Хлібо
роби одержують сотні газет і 
журналів. В їх  особистому ко
ристуванні є мотоцикли, радіо
приймачі, патефони , велосипе
ди, швейні машин ки та інші.
цінні речі . Зараз сільгоспар
тіль швидко підносить усі га 
лузі господарства.

Неоціненним багатством арті
лі є  сумлінні і працьовиті ї ї  
люди. Сьогодні на колгоспних 
полях вже не побачиш м алень
кого примітивного плуга, бо
рони чи сівалки. Найновіша 
вітчизняна техніка прийшла 
на допомогу хліборобам. Все це
набагато полегшило працю тру
дівників колгоспного села.

Натхнені піклуванням  Кому
ністичної партії п ро неухиль
не піднесення сільського гос
подарства, підвищ ення добробу
ту трудящих, колгоспники зо
середжують свої зусилля на 
тому, щоб успішно закінчити 
всі п ольові роботи і тим самим 
гідно зустріти 41-і роковини 
Великого Ж овтня.

В. Ш РАМЧЕВСЬКИЙ.
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В Польській Народній Республіці широко розвивається 
важлива галузь важкої промисловості—металургія.

На фото: на металургійному заводі в Хожуві. Склад готової 
продукції.

Фото Польського Центрального Фотоагентства.

Міжнародний огляд
Нерушима єдність

Напередодні свята Великого 
Жовтня в наш ій країні гостює 
делегація Польської Народної 
Республіки. Радянські люди 
палко вітають посланців поль
ського народу. В сердечних 
зустрічах польських гостей з 
трудящими Радянського Союзу
з винятковою силою виявля
ються справді братерські відно
сини, які склалися між наши
ми країнами. «Польсько-радян
ська дружба,— відзначив пер
ший секретар ЦК Польської 
об’єднаної робітничої пар тії 
товариш В. Гомулка,— знай
шла в польському народі най
міцніший фундамент, вона роз
вивається і розцвітає не тіль
ки в розумі народу, але й у 
його серці».

Радянські люди радіють з 
видатних успіхів польського
н ароду в соціалістичному бу
дівництві. З а  післявоєнні роки 
обличчя Польщі цілком зміни
лося.

Стара буржуазно-поміщицька 
Польща була однією з найвід
сталіших країн  Європи. Війна і 
гітлерівська окупація привели 
ї ї  до надзвичайного занепаду. 
А нині на руїнах старої Поль
щі ви росла нова, народно-де
мократична держава. В ній 
виробляється сталі в 3 з лиш
ком рази більше, електроенер
гії в 6 раз більше і видобу
вається вугілля майже в 3 ра
зи більше, ніж  у старій Поль
щі. Ще більшого розмаху на
бере соціалістичн е будівництво 
в Польщі у найближчі сім ро
ків.

Всіма своїми успіхами Поль
щ а, як підкреслює товариш 
Гомулка, зобов’язана не тільки 
величезній творчій силі свого 
народу, але також братерській 
дружбі і співробітництву з 
Радянським Союзом та іншими 
соціалістичними кра їнами.

Приїзд в СРСР польської де
легації має велике міжнародне 
значення, служить справі даль
шого зміцнення радянсько- 
польської дружби, єдності со
ціалістичних кр а їн . Історичний
досвід, за виразом товариша 
М. С. Хрущова, вчить, що бу
дівництво соціалізму і комуніз
му йде успішніше тоді, коли всі 
соціалістичні країни об’єдну
ють свої зусилля в цій вели
кій справі.

За повне і безумовне 
припинення атомних 
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Вчасно доставляти кореспонденцію
Ви здивуєтесь, але це так. 

Лист, надісланий в райвідділ 
колгоспного будівництва з Но
во-Миргорода, промандрував 
аж  20 днів. Скільки ж  тоді тре
ба часу, щоб дійшов лист, ска
жімо, з сіл Софіївки, Панчево? 
Невже цілий місяць?

М. ОБЕРТАС.

Немало відвідувачів районної 
бібліотеки для дорослих у ви
хідний день запитують:

— Чи є свіжі газети, журнали? 
Доводиться часто відповідати, 

що немає, бо працівники 
зв’язку чомусь в неділю газе
ти но доставляють.

Л. КОНСТАНТІНОВА.

Ще раз про наші шляхи
По всій нашій країні благо

устроюються міста і села, 
впорядковуються шляхи.

Але зверніть увагу, в якому 
стані вулиці в селі Софіївці. 
На вулицях окремі домовлас
ники насипали бар’єри, щоб 
вода не стікала в городи. То
му на проїздних шляхах після 
дощів утворюються цілі водой
мища. Автомашини і п ідводи
не завжди можуть їхати по 
шляху. Кілька тижнів через 
поганий стан шляхів не кур
сують автобуси до промартілі 
«П’ятирічка».

Коли ж шляховий відділ та 
Софіївська сільська Рада под
бають про впорядкування шля
хів?

А. БЕРЕСТ.

Нещодавно біля містка в Но

во-Миргороді можна було спо
стерігати таку картину: внизу 
під насипом стоять коні з обір
ваною збруєю, поряд— перевер
нутий віз, збоку розкидані 
клепки в ід розбитої бочки...
Де було вночі. Спереду і ззаду 
йшли автомашини. Коні зляка
лись, рвонули в сторону і... 
ніщо вже но стримало їх . Доб
ре, що обійшлося без жертв.

Не так давно на цьому ж
місці люди з острахом погля
дали на вантажну автомашину, 
що стояла в городах. Автомаши
на теж « з’їхала» з стрімкої 
гори. Просто випадково вряту
вались люди, які сиділи зверху.

А цього б не сталося, коли 
б встановити по десятку стовп
чиків з обох боків насипу пе
ред в ’їздом на міст. Чому б 
не подбати про це кому слід?

В. БАГМЕТ.
„Коли побудують 
червоний куток?“

Так називалася кореспонденція, 
опублікована в райгазеті „Лені
нець“ за 26 вересня ц. р. В ній 
вказувалося, що робітнича мо
лодь промислової артілі „П’яти
річка“ не має де культурно про
вести своє дозвілля, бо червоний 
куток зайнятий під теслярню.

Голова правління промартілі 
В. Бориско повідомив редакцію,
що наведені факти підтвердились. 
Зараз теслярна майстерня пере
ведена в інше приміщення. Чер
воний куток відремонтовано. Тут 
зосереджено всю масово-виховну 
роботу.

Слідами наших виступів 

„Що мене тривожить“
Замітку під таким заголовком 

було опубліковано в райгазеті 
„Ленінець“ за 19 жовтня 1958 ро
ку. Як повідомив редакцію секре
тар парторганізації колгоспу іме
ні Кірова В. Черкіс, наведені фак
ти дійсно мали місце. Зараз вжи
ваються заходи для поліпшення 
годівлі тварин. Крім бадилля ку
курудзи і гички цукрових буря
ків, коронам згодовують кормові
буряки і гарбузи, днями буде за
везено макуху. Керівники колгос
пу стали частіше бувати на ф ер
мах. Всі доярки одержали нові 
халати, рушники, цідилки тощо. 
Для поліпшення породності мо
лочного стада колгосп закупить 
молодняк і вирощуватиме про
дуктивних корів.

Клуб часто закритий
В багатьох клубах в ці дні 

йде діяльна підготовка до свя 
та Великого Ж овтня. Працю
ють гуртки, готуються концер
ти. Та нічого цього немає у 
Пурпурівському сільському 
клубі.

Завідуючий клубом Микола 
Сивак до виконання обов’язків 
ставиться б езвідповідально. 
Клуб часто закритий.

Сивака вже не раз поперед
жали за погану роботу. Та ко
ристі ніякої.

М. БРЕУРОШ, 
комсомолець.

Це питання треба вирішити
Кілька років тому колгосп 

імені Сталіна збудував радіо
трансляційну лінію від села 
Панчево до Мартоноші. Її дов
жина 10 кілометрів. Близько 
600 радіоточок живить ця л і
нія.

Та вся біда, в тому, що в  
ряді місць радіотрансляційна 
лінія потребує ремонту. Майже 
щодня падає по кілька стовпів. 
Встановити їх не під силу од
ній людині— наглядачеві. Ось 
чому райконтори зв ’язку  вже 
не раз зверталася до правлін
ня колгоспу, щоб укласти до
говір на ремонт лінії. Але ке
рівники колгоспу категорично 
відмовляються виділити к ошти 
на ремонт.

Трансляція радіопередач
внаслідок поганого стану лінії 
провадиться неякісно і з пере
рвами. Все це викликає закон
не обурення з боку радіослу
хачів. Питання про ремонт л і
нії треба вирішити негайно.

А. ЗІНЧЕНКО, 
начальник районної кон
тори зв’язку.

Р а д і с н і  з м і н и
Після історичного XX з ’їзду 

Комуністичної партії минуло 
порівняно небагато часу. Але 
як і відрадні зміни відбулися 
навкруги! Візьмемо для прик 
ладу хоч би колгосп імені 
Дзержинського, Мартоноської 
сільради.

За останні роки тут вирос
ли добротні тваринницькі при
міщення: два капітальних ко
рівники, свинарник, відгоді
вельник тощо. Стіни, я к  пра
вило, будуються з цегли або 
шлаку, дах вкривають шифе
ром. Такі приміщення стояти
муть десятки років. 

Тепер колгосп став господа
рем потужної техніки. Він 
має 12 тракторів різних марок,

6 комбайнів, 5 автомашин. 
Кількість автомашин зросла 
більш, ніж  у два рази.

Набагато за ці роки зросла 
культура, підвищився матері
альний добробут трудівників 
колгоспу. Встановлено 300 ра
діоточок. Кожний двір одержує 
газети, журнали. Багато хлі
боробів мають велосипеди, мо
тоцикли та інші цінні речі, і 
Люди стали краще одягатися, 
харчуватись.

— Ми стоїмо за мир. Ми пра
цюємо для миру,—за пиляють 
трудівники колгоспу, розгорта
ючи дійове змагання на честь 
ХХІ з ’їзду КПРС.

С. БАЙБОРОША, 
депутат районної Ради.

Більше товарів для населення
Перетворюючії в ж иття рі

шення XX з ’їзду КПРС, спря
мовані на дальш е піднесення 
добробуту радянських людей, 
колектив працівників Ново
миргородської райспоживспілки 
в цьому році значно посилив 
роботу в справі поліпшення 
обслуж ування трудящих.

За 9 місяців цього року 
продано населенню набагато 
більше промислових і продо
вольчих товарів, ніж  за відпо
відний період минулого року. 
Збільшився продаж шкіряного 
взуття, шерстяних та шовкових 
тканин, пальт, костюмів і т. д. 
Зріс попит на культтовари. 
Сотні велосипедів, радіоприй
мачів, мотоциклів придбали 
трудящі. Ш вейних машин ок 
продано вдвоє більше, ніж  то
рік.

Будівельних матеріалів в 
цьому році трудящі купили 
більше, ніж за  1956 і 1957 
роки разом у зяті.

Однак торговельні працівни
ки ще но завжди можуть за
довольнити попит споживачів 
на окремі товари. Так, ще ма
ло надходить в п родаж меблів, 
ліжок тощо. Є перебої в дос
тавці товарів першої п отреби.

Працівники споживчої коопе
рації району широко розгорну
ли змагання на честь ХХІ з ’їз 
ду КПРС. План товарообороту 
за три квартали 1958 року 
виконаний по райспоживспілці 
на 103,5 процента. Тільки в 
третьому кварталі продано різ
них товарів на 1,2 мільйона 
карбованців більше, ніж  перед
бачалось планом.

М. ПЕТРЕНКО.

неральної Асамблеї Організації 
Об’єднаних Націй закінчилось 
обговорення найважливішого 
питання наш их днів— питання 
про припинення випробувань 
атомної та водневої зброї. Це 
обговорення показало, що 
правлячі кола США і Англії 
по суті не хочуть припинення  
випробувань і з цією метою
наполягають, щоб Генеральна 
Асамблея висловилась лише за 
тимчасове припинення на один 
рік ядерних вибухів. На про
тилежність цьому наш а країна 
добивається, щоб випробуван
ня ядерної зброї були припи
нені всюди і на вічні часи.

З твердим наміром добитися 
цього бере участь Радянський 
Союз і в нараді представників 
СРСР, США і Ан глії, яка  від
крилася 31 ж овтня в Женеві 
(Ш вейцарія). П р о т е  західні 
держави всіляко намагаються 
недоп устити повного припинен
ня ядерних випробувань і про
довжують наполягати па їх  
тимчасовому припиненні лише
на один рік, тобто якраз на 
такий строк , який потрібний 
для обробки результатів уж е 
проведен их випробувань і під
готовки до чергової серії ви
бухів. Тому, я к  заявив голова 
радянської делегації па сесії 
Генеральної Асамблеї ООН, 
погодитися з такою пропози
цією означало б стати на шлях 
підсобництва західним  держа
вам в обмані народів.

В намаганні одержати воєн
ні переваги перед Радянським 
Союзом США і Англія щойно 
провели найбільші за  весь час 
випробування ядерної зброї. 
Проте наш а країна, дбаючи
про зміцнення миру, готова 
негайно припинити на вічні 
часи відновлені нами випро
бування ядерної зброї, я кщо
західні держави погодяться 
прийняти таке ж  ріш ення. Ко
ли ж вони не погодяться з 
цим, то СРСР змушений буде 
довести число своїх випробу
вань до тієї к ількості ї х, яку 
зробили США і Англія.

Позицію радян ської країни 
схвалюють усі справж ні друзі 
миру. Індійська газета «Амріта 
базар патріка», наприклад, під
креслює: радянська позиція 
відповідає я к  інтересам влас
ної безпеки, так і інтересам 
усіх миролюбн их людей.

 В. ХАРЬКОВ.
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