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Під переможним прапором ленінізму!
Ур очисте засідання в Москві

6 листопада в Москві у Па
лаці спорту Центрального ста
діону імені В. І . Леніна відбу
лось урочисте засідання Мос
ковської Ради депутатів трудя
щих разом з представниками 
партійних, громадських органі
зацій і Радянської Армії, при
свячене 41-м роковинам Вели
кої Жовтневої соціалістичної 
революції. 

17 година. Під склепінням 
величезного Палацу прокочує
ться хвиля оплесків—присутні 
палко і сердечно зустрічають 
появу в президії товаришів 
О. Б. Арістова, Л. І . Брежнє
ва, К . Є. Ворошилова, М. Г. 
І гнатова, О. І . Кириченка, Ф. Р. 

 Козлова, О. В. Куусінена, А. І. 
Мікояна, Н. А. Мухітдінова, 
М. А. Суслова, К. О. Фурце
вої, М. С. Хрущова, П. М. 
Поспєлова, О. М. Косигіна, 
Д. С. Полянського. Учасники 
урочистих зборів вітають та
кож перебуваючих в президії

членів делегації Польської На
родної Республіки.

З доповіддю про 41-і роко
вини Великої Жовтневої соціа
лістичної революції виступив 
член Президії ЦК КПРС, пер
ший заступник Голови Ради 
Міністрів СРСР тов. А. І . Мі
коян.

Доповідач говорив про ус
піхи радянського народу, до
сягнуті в 1958 році. Зроблено 
новий серйозний крок у  роз
в’язанні основного економічно
го завдання СРСР—наздогнати 
і випередити головні капіта
лістичні країни по виробни
цтву продукції на душу насе
лення. Здійснюється величезна 
програма нового буд івництва.

1958 рік є знаменним і для 
сільського господарства. Партія 
і уряд провели два дуже важ
ливих заходи, які круто змі
нюють відносини між держа
вою і колгоспами в економіч
ній галузі. Країна перейшла

до продажу сільськогосподар
ських машин колгоспам, за
проваджено єдину систему за
купок сільськогосподарської 
продукції.

Тов. А. І. Мікоян охарак
теризував сучасну міжнародну 
обстановку.

Радянські люди і їх  друзі за 
рубежем впевнені в тому, за
явив доповідач, що рішення 
ХХІ з ’ їзду КПРС відкриють
новий етап комуністичного бу
дівництва в СРСР, викличуть 
могутнє піднесення творчої ак
тивності радянського народу. 
В світі нема таких сил, які 
могли б спинити рух людства 
по шляху комунізму.

Заключні слова доповіді і 
здравиці, проголошені тов. А. І. 
Мікояном на честь радянсько
го народу, Комуністичної пар
тії, дружби всіх народів світу, 
присутні зустріли тривалими 
оплесками.

(ТАРС).

Святкування Великого Жовтня в Москві
Сорок перші роковини Вели

кого Жовтня! Урочисто і радіс
но відзначила цю дату столиця 
нашої Батьківщини—Москва.

Як завжди в такі дні, оформ
лення Красної площі строго 
урочисте.

Стрілки годинника на Спа
ській башті наближаються до 
десятої. Заповнюються трибу
ни біля стін Кремля. Тут пар
тійні, державні і громадські 
діячі країни, а також численні 
зарубіжні гості.

На площі лунають дружні 
оплески, коли на центральній 
трибуні Мавзолею з’являються 
товариші О. Б. Арістов, Л. І. 
Брежнєв, К. Є. Ворошилов, 
М. Г . Ігнатов, О. І. Кириченко, 
Ф. Р. Козлов, О. В. Куусінен,
А. І. Мікоян, Н. А. Мухітді
нов, М. А. Суслов, К. О. Фур
цева, М. С. Хрущов, П. М. 
Поспєлов, О. М. Косигін, Д. С. 
Полянський. Разом з керівни
ками Комуністичної партії і 
Радянського уряду на трибуну 
п іднімаються члени делегації 
Польської Народної Республі
ки, які перебувають в СРСР з 
візитом дружби.

О 10 годині ранку міністр 
оборони СРСР Маршал Радян
ського Союзу Р. Я. Малинов
ський об’ їжджає війська, ві
тається з учасниками параду, 
поздоровляє їх  з 41-ми рокови
нами Великої Жовтневої соціа
лістичної революції. Маршал 
Р. Я. Малиновський піднімає
ться на трибуну Мавзолею і 
виголошує промову.

Потім відбувся військовий 
парад.

Військовий парад на Крас

ній площі ще раз показав, що 
Радянські Збройні Сили, про 
які повсякденно дбає Комуніс
тична партія, мають прекрас
ні кадри і сучасну бойову тех
н іку . Радянський народ може 
покластися на свою загартова
ну в битвах армію. Вона зуміє 
відстояти честь і незалежність 
соціалістичної Батьківщини.

Біля Історичного музею—мо
ре червоних прапорів. З усієї 
Москви стеклися сюди демон
странти.

Урочистий похід відкрили 
фізкультурники. На трибунах 
вибухають оплески, к оли з ’яв
ляються групи спортсменів з 
прапорами всіх країн соціаліс
тичного табору. Вони нагадують 
про те, що під прапорами Жовт
ня будують нове життя 950 
мільйонів людей!

До Мавзолею наближається 
група дітей з квітами. Вони збі
гають по сходах вгору. Під 
дружні оплески юні москвичі 
дарують букети живих квітів 
керівникам партії і уряду, гос
тям.

Урочисто, під музику проно
сять знатні люди столиці увін
чаний орденом Леніна прапор 
Москви . На площу вступає го
ловна колона демонстрації. 
Йде трудова Москва—столиця 
науки і техніки, промисловості 
і культури. Кожний високо п ід
нятий стяг, кожний прапор і 
транспарант з цифрами свідчить 
про трудове горіння, про енту
зіазм радянських людей, які 
славлять працю.

Велич і пафос Жовтневої ре
волюції пронизують все оформ
лення колони трудящих Крас

нопресненського району. Дале
ко видно портрет Володимира 
Ілліча Леніна. Знайомим жес
том, простягаючи вперед руку, 
він закликає робітників і селян 
країни Рад неухильно йти впе
ред до комунізму.

На площі—Академія наук 
СРСР. Ідуть вчені, які на весь 
світ прославили творчий геній 
радянської людини. То тут, то 
там над рядами демонстрантів 
пропливають великі і малі ма
кети штучних супутників Землі.

З музикою і піснями йдуть 
по Красній площі колони тру
дящих усіх районів столиці. В 
рядах демонстрантів з ’являєть
ся колона новосельців. Ніколи 
їх ще не було так багато. Бар
висті діаграми розповідають,
що за два роки в країні збу
довано 88 мільйонів квадрат
них метрів житлової площі.

Все яскравіше, повніше, ра
дісніше розгортається святкова 
демонстрація. В колонах де
монстрантів височать плакати 
з закликами до миру. Ними
оперезані величезні барвисті 
макети земної кулі, вони спа
лахують на ілюмінованій конст
рукції «Атом—мирові» і пов
торюються на тисячах голубих 
прапорців.

Святковий похід на Красній 
площі яскраво продемонстрував 
велич творчого піднесення ра
дянських людей, нерушиме 
єднання Комуністичної партії 
і народу, яке є джерелом сили 
соціалістичного ладу, запору
кою нових успіхів у будівни
цтві комунізму.

(ТАРС).

Святкування 41-ї р ічниці Великого 
Жовтня всюди в нашій країні вили
лося в яскраву демонстрацію любо
ві і відданості радянського народу 
рідній Комуністичній партії і Ра
дянському урядові.

Радянська Україна 
святкує Великий Жовтень

Разом з усім радянським на
родом урочисто і радісно від
значили 41-і роковини Велико
го Жовтня трудящі Радянської 
України. В містах і селах рес
публіки відбувались демонстра
ції, на барвисто прикрашених 
вулицях і площах відбулись 
народці гуляння. В будинках 
культури, робітничих і сіль
ських клубах проведено свят
кові концерти і вечори.

Для українського народу ни
нішній Жовтень був по-особ
ливому радісний. За велик і ус
п іхи в розвитку сільського гос
подарства Українську РСР на
городжено другим орденом Ле
ніна. В Києві, в обласних
центрах і районах пройшли ба
гатолюдні мітинги, присвячені 
цій події. Учасники мітингів 
прийняли листи ЦК КПРС, Пре
зидії Верховної Ради і Раді 
Міністрів СРСР, в яких запев
нили партію і уряд, що у від
повідь на високу нагороду тру
дящі республіки ще наполег
ливіше працюватимуть в ім’я 
дальшого розквіту любимої 
Батьківщини.

В переддень свята в столиці 
 України відбулось урочисте 
засідання Київської міської 
Ради депутатів трудящих разом 
з представниками партійних, 
громадських організацій і Ра
дянської Армії. В президії— 
керівники Комуністичної пар
тії України і уряду Україн
ської РСР. З доповіддю про 
41-і роковини Великої Жовт
невої соціалістичної революції
виступив секретар ЦК КП У к 
раїни В. В. Щербицький.

Рано-вранці 7 листопада де
сятки тисяч киян заповнили
нарядні вулиці, площі і буль
вари, прямуючи до Хрещати
ка —традиційного місця народ
них торжеств. Вздовж магіст
ралі вишикувались війська Ки
ївського гарнізону. На цент
ральній трибуні — товариші 
М. С. Гречуха, М. М. Гурєєв, 
Н. Т . Кальченко, Д. С. Корот
ченко, Л. І . Найдек, М. В. 
Підгорний, І . С. Сенін, В. В. 
Щербицький, М. Д. Бубнов
ський, О. І. Іващенко, С. В. 
Червоненко.

Командуючий військами Ки
ївського військового округу, 
Маршал Радянського Союзу 
В. І . Чуйков об’їжджає війсь
ка, вітається і поздоровляє вої
нів з 41-ми роковинами Вели
к ого Жовтня. Потім він підні
мається на трибуну і виголо
шує промову. Урочистим мар
шем повз трибуни проходять 
авіатори, артилеристи, танкісти,
зв' язківці , моряки.

Ще не стихли звуки зведе
ного військового оркестру, як 
на простори Хрещатика 
вступили демонстранти. Над 
святковими колонами— портре
ти Маркса, Енгельса, Леніна, 
керівників Комуністичної пар
т ії і Радянського уряду, по

лотнища з Жовтневими закли
ками ЦК КПРС. Святкове 
вбрання колон яскраво і об
разно відображає великі діла, 
здійснювані радянськими людь
ми. Високо підняті рапорти 
трудових перемог. Україна те
пер одна з великих індустрі
альних держав світу. Вона ви
плавляє чавуну більше, н іж  
будь-яка держава Європи. Ви
пуск продукції машинобудуван
ня і металообробної промис
ловості зріс порівняно з 1913 
роком у 150 раз!

Готуючи гідну зустріч ХХІ 
з ’ їздові КПРС і XX з ’ їздові 
КП України, трудящі респуб
ліки достроково завершили де
сятимісячну програму. Понад 
план видано продукції на міль
ярди карбованців. Трудовими 
подвигами ознаменували всена
родне свято і працівники сіль
ського господарства, продавши 
державі в 1958 році 552 міль
йони пудів хліба— на 112 міль
йонів пудів більше, ніж  у 
1957 році, а також багато мо
лока, м’яса та іншої сільсько
господарської продукції.

З рапортами трудових пере
мог проходили повз трибуни 
будівельники міста. В цьому 
році вони здали в експлуатацію 
десятки житлових будинків, 
культурно-побутових закладів. 
Цілі квартали виросли на Чо
коловці, Вітряних горах, вздовж 
автостради на Сирці. Їх  рука
ми споруджуються зараз нові 
житлові масиви в Дарниці, в
в районі Республіканської вис
тавки передового досвіду в на
родному господарстві УРСР.

По розцвіченому кумачем 
Хрещатику йдуть все нові і 
нові колони. Поруч з робітни
ками промислових підприємств 
ідуть українські вчені, я к і 
збагатили Батьківщину своїми 
визначними відкриттями в усіх 
галузях знань, письменники,
артисти, студенти і викладачі 
всіх 19 вузів Києва, вихован
ці трудових резервів, фізкуль
турники.

Яскраве відображення дістали 
в святковій демонстрації міцні
юча з кожним днем дружба
народів, боротьба за мир. На 
тисячах вимпелів були на
креслені два слова «Мир і Дру
жба». В них виражені думки 
і сподівання всього радянсько
го народу. Над Хрещатиком 
звучали слова палкого привіту 
великому китайському народо
ві, всім народам братн іх соціа
лістичних країн.

Жовтневі торжества на У к
раїні всюди вилились в яскра
ву демонстрацію любові і від
даності українського народу
рідній Комуністичній партії і 
Радянському урядові, готов
ності під непереможним прапо
ром марксизму-ленінізму боро
тись за нові перемоги в комуніс
тичному будівн ицтві.

(РАТАУ).
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Занесені на обласну Дошку пошани
За постановою бюро Кіровоградського обкому КП України 

та виконкому обласної Ради депутатів трудящих на обласну 
Дошку пошани занесені переможці соціалістичного змагання 
на честь 41-х роковин Великої Жовтневої соціалістичної ре
волюції:

Колгосп імені Калініна, Ново-Миргородського району (го
лова І. О. Декусар, секретар парторганізації М. М. Промашков, 
секретар комсомольської організації В. Н. Курко), який зібрав 
урожай озимої пшениці по 19 центнерів, ячменю—по 20 
центнерів, вівса—по 32 центнери, цукрових буряків— по 280 
центнерів з гектара, річне завдання продажу державі молока 
викопав на 105,3 процента, м’яса—на 101 п роцент, вовня
на 164,8 процента.

Рільнича бригада № 2 колгоспу імені Кірова, Ново-Мир
городського району (бригадир М. В. Чмихун), я ка зібрала вро
жай озимої пшениці по 26 центнерів з гектара.

Молочно-товарна ферма колгоспу імені Фрунзе, Ново- 
Миргородського району (зоотехнік М. С. Шульга), яка надоїла 
по 1911 літрів молока на корову.

Ланка колгоспу імені Кірова, Ново-Миргородського ра
йону (ланкова Г. О. Городенко), яка зібрала цукрових буря
ків  по 500 центнерів з гектара на площі 32 гектари .

Ланка колгоспу імені Енгельса, Ново-Миргородського 
району (ланкова В. П. Науменко), яка зібрала кукурудзи по 
75 центнерів з гектара на площі 35 гектарів.

За постановою виконкому обласної Ради депутатів тру
дящих і президії облпрофради за добру роботу на обласну 
Дошку пошани занесено Коробчинську сільську бібліотеку Но
во-Миргородського району (завідуюча Г. С. Омельницьк а), яка 
організувала пункти видачі книг у виробничих бригадах кол
госпів і добре налагодила обслужування трудящих.

У райкомі КП України та виконкомі районної 

Ради депу татів трудящих

Про занесення в районну 
Книгу пошани імен передовиків 

сільського господарства
На честь всенародного свята 41-ої річниці Великої 

Жовтневої соціалістичної революції за досягнення в розвит
ку  рільництва і тваринництва бюро райкому КП України та 
виконком районної Ради депутатів трудящих постановили за
нести в районну Книгу пошани імена:

Завалко Євдокії Іванівни—доярки колгоспу імені Фрун
зе, яка за станом на 1 листопада 1958 року надоїла по 
2710 літрів молока від кожної фуражної корови;

Г ород енко  Ганни Олексіївни — ланкової колгоспу імені 
Кірова, Мар’ївської сільської Ради, ланка якої одержала вро
жай цукрового буряка по 500 центнерів з гектара на площі 
32 гектари і по 50 центнерів кукурудзи з гектара на пло
щі 30 гектарів;

Н аум енко  Віри Прокопівна—ланкової колгоспу імені 
Енгельса, ланка якої виростила но 75 центнерів кукурудзи в 
зерні з гектара на площі 35 гектарів;

Василенка Федора Михайловича—бригадира тракторної 
бригади колгоспу імені Свердлова, який забезпечив в цілому 
по бригаді виробіток на 15-сильний трактор по 595 гектарів 
умовної оранки. Бригада своєчасно і якісно проводить ремонт 
тракторного парку і сільськогосподарського інвентаря;

Б отнаренка Дмитра Івановича— голови колгоспу імені 
Чапаєва, який забезпечив своєчасне виконання плану про
дажу державі продуктів рільництва і тваринництва;

С ердю ченка Петра Григоровича—пасічник а  колгоспу 
імені Кірова, Мар’ївської сільської Ради, який від кожної 
бджолородини одержав по 41 кілограму меду.

А гіт ат орові—в блокнот
★  Ш ебелинський газовий 

промисел (поблизу Харкова), 
який недавно став до ладу, 
повинен дати в 1965 році 
близько 10 мільярдів кубометрів 
газу. За калорійністю це 
дорівнює 13 мільйонам тонн 
донецького вугілля, або річно
му видобутку 30—35 шахт.

★  Строки спорудження теп
лових електростанцій коротші, 
а питомі затрати на кожний 
мільйон кіловат встановленої 
потужності приблизно в 4 ра
зи менші, ніж  при споруджен
ні гідростанцій.

★ Наші вчені встановили 
повноцінність білк ів різних 
водоростей. Це відкриває ши
рокі перспективи використан
ня зеленої маси «підводних 
лук» як корму для тварин.

★ У дніпровських плавнях 
зарості очерету займають 22 ти
сячі гектарів. Мінімальний уро
жай його—7 тонн з гектара. 
Яке це багатство, коли враху
вати, що з 3-х тонн дніпров
ського очерету шляхом промис
лової переробки можна одержа
ти 800 кілограмів штапельно
го полотна, або 600 метрів
тканини!

★ Внутріядерної енергії, яку 
містить один грам будь-якої ре
човини, вистачило б, щоб на
гріти до кипіння озеро об’ємом 
200 тисяч кубічних метрів.

★ На Брюссельській вистав
ці демонструвались роботи чехо
словацьких біологів, я к і пока
зують, що корені кукурудзи 
вибирають з грунту золото, я ке 
є в ньому у малих кількостях...

Вінницька обласна бібліотека 
імені Тімірязєва подає велику 
допомогу заочникам вищих та 
середніх учбових закладів. Тут 
є спеціальний абонемент, по яко
му в цьому році підібрано і вис
лано заочникам — трудівни
кам сільського господарства— 
кілька тисяч книг. Багато заоч
ників, які живуть в місті, готу
ються в читальному залі біблі
отеки.

На фото: в читальному залі 
бібліотеки. На передньому плані 
(справа наліво) робітниця швей
ної фабрики імені Володарсько
го М. С. Тарнопольська—заоч
ниця Московського технікуму 
легкої промисловості і В. О. 
Жебрицька— робітниця міськ
харчокомбінату, заочниця Київ
ського технікуму харчової про
мисловості.

Фото Ю. Копита
(Фотохроніка РАТАУ).

Допомогли
колгоспові

Пізно ввечері поверталися до
дому з районної наради голова 
колгоспу імені Орджонікідзе 
Д. Руденко та секретар парт
організації С. Бондаренко.

— З чого ж  почнемо? До 
1 листопада треба закінчити 
всі польові роботи, а в нас ще 
не зібрано частину кормових 
буряків і кукурудзи,—запитав 
Бондаренко.

— А що, коли зараз пора
димось з активом, з літніми 
хліборобами? — промовив Ру
денко.

Так і вирішили. Через дея
кий час у конторі колгоспу 
зібралися члени правління, ак
тивісти, літні к олгоспники. Тут 
були В. Г. Кожухар, І . Й. Каль
ницький, я ким уже понад 70 
років, М. В. Поповенко, Т. Р. 
Яворський, А. М. Кожухар і 
багато інших.

Голова колгоспу Д. Руденко 
говорить:

— Дорогі товариші, наші 
батьки— колгоспники! Нам ви
пала велика честь тримати пе
рехідний Червоний прапор ра
йону. Зараз нам треба закінчи
ти збирання буряків і к у ку 
рудзи, щоб закріпити досягнуті 
успіхи. Ми вирішили звернути
ся по допомогу до нас, літніх 
трудівників.

Піднімається В. Г. Кожухар. 
Він говорить:

— Гадаю, що висловлю дум
ку всіх своїх ровесників, к оли 
скажу, що ми охоче допоможе
мо рідному к олгоспові.

З патріотичними заявами вис
тупили й інші літн і трудівни
ки. На слідуючий день вони 
всі, як один, з ’явилися до кон
тори колгоспу. 

... Три дні працювали в полі 
ветерани колгоспу, допомагаю
чи вчасно зібрати врожай. А 
ввечері 31 жовтня бригадир 
комплексної бригади П. Попо
венко вже повідомив правлінню, 
що кормовий буряк і кукуруд
зу повністю зібрано.

І. МАЦКУЛ, 
інструктор райкому партії.

Почату справу 
д о водити до к ін ц я

На обліку в первинній ком
сомольській організації колгос
пу імені Енгельса 36 членів 
ВЛКСМ. Це—бадьорі, сильні, 
працьовиті юнаки і дівчата. Во
ни могли б зробити багато цін
ного і корисного. Як показали 
звітно-виборні збори, комсо
мольська організація ще працю
вала недостатньо. Хоч збори
проводились регулярно і пи
тання на їх  обговорення вино

  сились важливі, але жодне з 
прийнятих рішень не доведено 
до к інця. А це вже є серйоз
ним недоліком.

Так, наприклад, навесні ком
сомольці на зборах вирішили 
провести озеленення села, трак
торного стану, садиби колгоспу.
Кожен комсомолець садив де
рева біля своїх будинків і на 
городі, а в громадських місцях 
не посаджено жодного деревця.

Майже нічого не зроблено
для організації культурного доз
вілля молоді. Хоч в сільському 
клубі вечорами і збираються 
юнаки та дівчата, але гуртки не 
працюють.

— Не організовують у клу
бі вечорів молоді, розучування 
нових пісень, рідко к оли чи
таються лекц ії,— говорили у 
своїх виступах комсомольці.

Занедбаність виховної робо
ти і привела до того, що час

тина молоді займається пияцт
вом, хуліганить. Кілька комсо
мольців з села Мар’ївки в цьо
му році притягувались до від
повідальності за дрібне хулі
ганство. Це повинно викликати 
серйозне занепокоєння у чле
нів комітету к омсомольської 
організації.

Гострій критиці було піддано 
діяльність низового спортивно
го товариства. Адже в колгос
п і досі не виділено місце п ід 
спортивний майданчик, молоді
ніде пограти в футбол, волей
бол. Більше того, навіть волей
больної сітки і м’яча немає. 
Комсомольці не раз звертались 
по допомогу до правління кол
госпу, але їх не підтримали.

Первинна партійна організа
ція колгоспу не здійснювала 
контроль за діяльністю комсо
мольської організації. Про це 
свідчить вже хоч би той факт, 
що парторганізація жодного ра
зу не заслухала на своїх збо
рах питання про діяльність к ом
сомольців і секретаря комітету 
комсомольської організації Га
лини Марченко.

На зборах намічені шляхи 
поліпшення діяльності к омсо
мольської організації. Обрано 
новий склад комітету.

А. ЯЦЕМІРСЬКИЙ.

Звіти і вибори в партійних і комсомольських організаціях

У Коробчинській середній школі
На звітно-виборних зборах 

партійної організації Коробчин
ської середньої школи з допо
віддю виступив секретар пар
тійної організації т. Жесан.

Першим взяв слово т. Куш
ніров. Він критикував секрета
ря партійної організації т. Же
сана за те, що той мало ці
кавився життям профспілкової
організації, ні разу не виніс 
на обговорення відкритих пар
тійних зборів звіту голови міс
цевкому п ро його роботу.

Заступник секретаря партій
ної організації т. Кравченко го
ворив, що йому було доручено 
здійснювати партійне керів
ництво роботою к омсомоль
ської організації. Промовець са
мокритично визнав, що він у

цій справі попрацював недос
татньо.

За звітний період дуже рід
ко проводилися відкриті пар
тійні збори, на яких мали б
змогу побувати всі учителі і 
техпрацівники школи. Не заслу
ховувалися на зборах звіти агі
таторів, до речі, яким доручен
ня майже не давалися. Вчителі 
не беруть участі в роботі гурт
ків художньої самодіяльності 
села, а тому і не дивно, що 
Коробчинський сільський клуб 
протягом останніх семи місяців 
не дав жодного концерту для 
трудящих.

На все це звернув увагу ко
муніст т. Люшня.

Ф. ТКАЧЕНКО.

Святкування в Ново-Миргороді
З гордістю за свою любиму 

Батьківщину відзначили трудя
щі Ново-Миргородського райо
ну, як і всі радянські люди, 
41-і роковини Великої Жовтне
вої соціалістичної революції. 
Трудівники к олгоспних полів і 
підприємств зустріли всенарод
не свято новими трудовими 
успіхами.

Напередодні свята, 6 листо
пада, в районному Будинку 
культури відбулося урочисте за
сідання. На запрошення райко
му КП України і виконкому 
районної Ради депутатів трудя
щих сюди прибули робітник и і 
службовці, передовик и вироб
ництва, представники інтеліген
ції. З доповіддю про 41-і роко
вини Великої Жовтневої соці
алістичної революції виступив 
секретар райкому КП України 
Г. Безвушко.

Учасники урочистого засі
дання з великим піднесенням

прийняли текст листа-подяки 
Центральному Комітетові КПРС, 
Президії Верховної Ради СРСР 
і Раді Міністрів СРСР з наго
ди нагородження Української 
РСР орденом Леніна.

Ранок 7 листопада. Будинки 
і вулиці райцентра—в святко
вому вбранні. Всюди майорять 
червоні прапори, видно плака
ти, заклики.

Багатолюдною була святкова 
демонстрація трудящих Ново- 
Миргорода. В парку культури 
і відпочинку відбувся мітинг 
трудящих, присвячений 41-м 
роковинам Великого Жовтня. 
На мітингу виступили перший 
секретар райкому КП України 
З . Присяжний, токар Ново
миргородської ремонтно-техніч
ної станції Г. Літвінов, робіт
ник цегельно-черепичного заво
ду С. Лобода, секретар райко
му ЛКСМУ Ф. Ткаченко та інш і.
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Товариші тваринники! До кінця року залишилось 50 днів
ЗВЕДЕННЯ

про виробництво молока в 
колгоспах району за десять 

місяців 1958 року 
за даними райінспекції ЦСУ
(в центнерах на 100 га угідь 

і в кілограмах на корову)

Назва колгоспів

Ви
ро

бл
ен

о 
цн

т 
мо
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ка
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оє
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 к
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мо
ло

ка

ім. Фрунзе 202,6 2103
ім. Енгельса 174,1 1664
ім. Чкалова 162,7 1671
ім. Кірова (Вес.) 162,1 1865

„Шлях Леніна” 159,6 1856
ім. Леніна (П’ятоів.) 156,0 1561
ім. Карла Маркса 150,3 1720
ім. Мічуріна 147,9 1615
ім. Жданова 147,4 1792
ім. Свердлова 146,0 1803
ім. Шевченка 145,7 1747
ім. Калініна 137,3 1813
ім. Орджонікідзе 137,0 1505
ім. Чапаєва 135,8 1742
ім. Сталіна 131,6 1595
ім. Щорса 131,3 1665
ім. Куйбишева 121,9 1619
ім. Леніна 118,4 1619
ім. М. Горького 116,7 1463
ім. Дзержинського 110,1 1377
ім. Кірова 92,6 1485

По району 139,2 1655

ЗВЕДЕННЯ
про виробництво м’яса і 

свинини в колгоспах району 
за десять місяців 1958 року 

за даними райінспекції ЦСУ
(м’ясо—в цнт на 100 га угідь, 

свинина—в цнт на 100 га ріллі)

Назва колгоспів

Ви
ро

бл
ен

о
вс

ьо
го

м’
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а

В 
т.
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. 

св
ин
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и

ім. Енгельса 30,8 10,9
„Шлях Леніна“ 30,5 21.5

ім. Кірова (Вес.) 27,7 13,9
ім. Карла Маркса 27,3 11,5
ім. Фрунзе 26,8 9,9
ім. Свердлова 25,0 10,1
ім. Чапаєва 24,4 10,4
ім. Калініна 23,6 10,3
ім. Мічуріна 22,8 9,7
ім. Леніна 20,7 12,4
ім. Щорса 20,3 7,8
ім.Леніна(П’ятоів.) 20,1 10,6
ім. Сталіна 20,0 11,3
ім. Орджонікідзе 19,7 7,3
ім. Чкалова 19,6 7,8
ім. Кірова 18,9 5,4
ім. М. Горького 17,8 6,6
ім. Жданова 16,0 6,4
ім. Дзержинського 14,9 7,1
ім. Куйбишева 14,7 8,6
ім. Шевченка 14,1 5,6

По району 20,9 9,7

з плідниками бурої латвій
ської. Слід також використо
вувати бугаїв-плідників  сірої 
української породи. Добрі ре
зультати може дати схрещуван
ня корів великих порід з плід
никами жирномолочної джер
зейської породи. З невеликими
коровами цих плідників схре
щувати не рекомендується, бо 
це призводить до зниження 
живої ваги у потомства і змен
шення надоїв молока.

Одним з важливих заходів 
для поліпшення потомства є 
широке впровадження штучно
го осіменіння.

Застосування всього комплек
су заходів, рекомендованих на
укою і передовим досвідом, до
поможе колгоспам і радгоспам
республіки збільшити процент 
вмісту жиру в молоці і тим 
самим підвищити продуктив
ність тваринництва.

С. БЕРНАЦЬКИЙ, 
зоотехнік.

Київської області, Герой Соціа
лістичної Праці Є. П . Демиден
ко добилася високих показни
ків не тільки по надою, але 
й по ж ирності молока завдяки 
тому, що вона поряд з доброю 
годівлею і утриманням корів 
протягом ряду років система
тично укомплектовує свою гру
пу телицями, одержаними від 
найбільш жирномолочних ко
рів. Вміст жиру в молоці, одер
жаному нею за останні чотири 
роки від усіх корів, стано
вить в середньому 4,25 про
цента.

Більш швидкого і сталого 
поліпшення якості молока мож
на добитися шляхом схрещу
вання наявних корів з плідни
ками інших порід, що відзна
чаються високою жирномолоч
ністю. Досвід показав, що для
цього краще схрещувати  корів 
червоної степової породи з 
плідниками молочних шортгор
нів, краснопільської породи

ню лактацію корів годували не
достатньо і вони не мають в 
організмі запасів поживних 
речовин.

Важливе значення має також 
систематичний тривалий моціон 
худоби  утримання її в жарку 
погоду під навісами і забезпе
чення вдосталь свіжою чистою 
водою. Зимою корів слід утри
мувати в приміщеннях при 
температурі повітря приблизно 
8—12 градусів тепла і віднос
н ій вологості не вище як
85 процентів. Висока темпера
тура і підвищена вологість у 
приміщенні знижують жирно
молочність корів.

Найкращих результатів пе
редові тваринники добиваються, 
поєднуючи повноцінну годів
лю корів і добрий догляд за 
ними з систематичною роботою
по поліпшенню породного скла
ду молочної худоби. Знатна 
доярка колгоспу «Колос» Пе-
реяслав-Хмельницького району,

Поради спеціаліста

Шляхи підвищення жирності молока
До останнього часу більшість 

тваринницьких господарств роз
ширювала виробництво вершко
вого масла за рахунок підви
щення удійності корів і зро
стання їх поголів’я на кожні 
100 гектарів земельних угідь. 
Досвід передовиків показує, що 
значного збільшення виходу 
масла можна добитись також 
шляхом підвищення жирності 
молока. Для цього вони здійс
нюють комплекс зоотехнічних 
заходів, які взаємно доповнюють 
один одного.

      Першорядне значення має 
повноцінна годівля молочної 
худоби. Включення в раціони 
тільки молокогінних кормів — 
 свіжоскошеної зеленої маси 
озимих, кукурудзи, однорічних 
трав, коренеплодів і т. п., ко
ли кожна корова поїдає до 
80 кілограмів соковитих кор

мів за добу, забезпечує одер
жання великих удоїв молока 
жирністю приблизно 3,6— 3,7 
процента. Більш високого вмі
сту жиру в молоці можна до
битися, додаючи в раціон ба
гаті на білки і жири макуху, 
зелену масу і сіно бобових 
культур, подрібнене зерно ку 
курудзи, вівса та інші кон
центрати.

  Грубі корми також сприяють
утворенню жиру в молоці. 
Щільно заповнюючи шлунок і
подразнюючи нервові закінчен
ня в його стінках, вони сти
мулюють процеси бродіння і 
засвоєння поживних речовин 
організмом тварини.

Велику роль відіграє добра 
годівля молочної худоби в су
хостійний період і в перші мі 
сяці лактації. Це особливо 
важливо тоді, коли в поперед

Краще доглядати корів
Непривабливий вигляд мають 

корови на молочно-товарній 
фермі колгоспу імені Леніна, 
Канізької сільради. Тварини 
брудні, у стійлах теж по колі
на гною. А все це тому, що 
у доярок немає ні вил, ні ло
пат, н і шкребел.

Доярки неодноразово скар
жились про це завідуючому 
фермою Микиті Поліщуку, але 
він завжди відповідає:

— В магазині таких речей

немає. А де я вам їх візьму...
Крім того, корми на фермі 

використовують не по-господар
ському. В необмеженій к іль
кості дають худобі гарбузи, 
буряки, силос, кукурудзиння. 
Таким чином, корми розбаза
рюють, а взимку доведеться 
тварин годувати однією січкою. 
Керівникам колгоспу треба зо
середити увагу на цих недо
ліках.

М. КРАВЧЕНКО.

Рівнятись на передовиків
Минуло більше десяти міся

ців господарського року. Як же 
колгоспи району виконують 
взяті зобов’язання по вироб
ництву м’яса?

В сільгоспартілях імені Ен
гельса, «Шлях Леніна» порів
няно непогано займаються ви
робництвом м’яса. На кожні 
100 гектарів угідь тут вже 
одержано цієї продукції по 
30,5—30,8 центнера.

Непогані показники має та
кож колгосп імені Кірова, Ве
селівської сільради.

Але більшість господарств, 
на жаль, ще не виконала і на
половину річних зобов’язань по

виробництву м’яса. В артілі 
імені Шевченка, де головою
правління Є. Бутовський, зоо
техніком О. Довгенко, за де
сять місяців одержано тільки 
по 14,1 центнера м’яса і по 
5,6 центнера свинини на 100 
гектарів землі, хоч зобов’язан
ня брались відповідно 50 і 35 
центнерів.

Більш як по 40 центнерів 
м’яса на 100 гектарів угідь 
обіцяли виробити в цьому році 
тваринники колгоспу імені 
Куйбишева. Проте зобов’язання 
виконано тільки на 36 про
центів.

С. ЛАНЖЕНКО.

Зобов’язання буде виконане
Наш колгосп імені Чапаєва 

зобов’язався виробити в цьому 
році від кожної курки-несучки 
по 90 яєць. Для цього кол
госпники створили всі умови 
для підвищення яйценосності 
курей.

Довгий час пташницею пра
цювала Марія Мусіївна Шесте
рик, а зараз курей доглядає 
теж сумлінна колгоспниця Ок

сана Омелянівна Дануца. Вона 
згодовує птиці відходи пшени
ці, кукурудзи, подрібнені кор
мові буряки, гарбузи тощо.

За десять місяців від кожної  
курки-несучки одержано по 72 
яєць. До кінця року взяте зо
бов’язання обов’язково буде 
виконане.

І. ПРАВИЛЕНКО, 
помічник бухгалтера.

ського району активно працює постійна сільськогосподарська 
комісія Мизівської сільради. В її складі — депутати сільради, 
спеціалісти, рядові колгоспники. Члени комісії вникають в усі 
колгоспні справи, конкретно допомагають правлінню артілі по
ліпшувати організацію праці в рільничих бригадах і на тва
ринницьких фермах.

На фото: члени постійної сільськогосподарської комісії пе
ревіряють на тваринницькій фермі утримання молодняка вели
кої рогатої худоби. Пояснення дає зоотехнік колгоспу П. Ф. 
Підгорна.

Фото Г. Сажнева (Фотохроніка РАТАУ).

Волинська область. У колгоспі імені Сталіна

Серед колгоспних доярок широко розгорну
лося соціалістичне змагання за виконання 
взятих зобов’язань.

2710 літрів молока від кожної корови надоїла за десять 
місяців доярка колгоспу імені Фрунзе Завалко

Євдокія Іванівна.

2432 літри молока від кожної корови надоїла за десять 
місяців доярка колгоспу імені Свердлова Л им бор

ська  Ольга Григорівна.

2301 літр молока від кожної корови надоїла за десять 
місяців доярка колгоспу імені Фрунзе Н овохат

ченко  Мотря Андріївна.

2251 літр молока в ід кожної корови надоїла за десять 
місяців доярка колгоспу імені Кірова, Веселівської

сільради, С авченко  Мотря Михайлівна.

Олена Михайлівна.

ренко  Єлизавета Карпівна.

Раїса Іванівна.

Килина Йосипівна.

Парасковія Павлівна.

сільради, Саєн ко  Віра Сергіївна.

Клавдія Миколаївна.

Марія Михайлівна.

літри молока від кожної корови надоїла за десять 
місяців доярка колгоспу імені Куйбишева М атях

літрів молока від кожної корови надоїла за десять 
місяців доярка колгоспу імені Мічуріна Л а зу 

літрів молока від кожної корови надоїла за десять 
місяців доярка колгоспу імені Калініна Ткачова

літрів молока від кожної корови надоїла за десять 
місяців доярка колгоспу імені Сталіна Д ем иденко

2223

2209

2197

2186

2176 літрів молока від кожної корови надоїла за десять 
місяців доярка колгоспу імені Фрунзе Д о б р и ц ька

літрів молока від кожної корови надоїла за десять 
місяців доярка колгоспу імені Кірова, Веселівської

літри молока від кожної корови надоїла за десять 
місяців доярка колгоспу імені Чкалова Паргамон

літр молока від кожної корови надоїла за десять 
місяців доярка колгоспу імені Жданова Головаха
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Наш календар
О. П. Бородін

(До 125-річчя з дня народження)
Олександр Порфирійович Бо

родін належав до співтовари
ства видатних російських ком
позиторів, відомого під іменем 
«Могучої куч ки». Сучасник и 
російських революціонерів-де
мократів, вони яскраво відобра
зили у своїй музиці багато
гранне життя російського на
роду. Ї х творчість пройнята гро
мадянським духом, справжньою 
гуманністю і демократизмом.
               О. П . Бородін— художник- 
патріот, для якого мистецтво 
було засобом служіння батьків
щині. Стоячи на реалістичних 
позиціях, він розвивав тради
ції російської класики, закла
дені М. І . Глін кою.

Творчість Бородіна, компози
тора-монументаліста, який звер
тався до великих музич
них форм, до грандіозних по
лотен,—вражає насамперед мо
гутністю і широтою розмаху. 
Слухаючи його оперу «Князь 
Ігор», симфонії, особливо другу, 
по праву названу «Богатир
ською», відчуваєш гаряче ди
хання історичного минулого ве
ликого російського народу.

Крім значних, програмних 
творів, Бородін написав симфо
нічну картину «В Середній 
Азії», два струнних квартети,

Видатний російський композитор 
і вчений-хімік О. П. БОРОДІН.

«Маленьку сюїту» для форте
піано і 18 романсів. Кількісно 
це не так уже багато. Але всі 
його твори ввійшли в золотий 
фонд російської музичної кла
сики. Вони захоплюють сві
жістю і своєрідністю звучання, 
дивним багатством барв і гар
монічною соковитістю, глибо
ким реалізмом.

О. П. Бородін був не тільки 
великим композитором, але й 
видним ученим-хімік ом, актив
ним громадським діячем.

І. КОМАРОВА.

Передовик торгівл і
В селі Защиті працює мага

зин № 10 Панчівського ССТ. 
Завідує магазином Григорій 
Андрійович Кізіль. Він старан
но обслужує споживачів, слід
кує за чистотою в приміщенні.

Квартальний план товарообо
роту Г. А. Кізіль виконав на 
150 процентів. За успіхи в со
ціалістичному змаганні йому 
присуджено перехідний Черво
ний прапор Панчівського ССТ.

І. БАНТИШ, 
вчитель.

Спасибі за допомогу
Це було кілька місяців то

му. Я раптово захворів гострим 
ревматизмом і був доставлений 
в Ново-Миргородську районну 
лікарню в дуже тяжкому стані.

Багато тижнів продовжува
лась боротьба з хворобою. І 
ось сьогодні я вже на ногах, 
повернувся до ж иття. Від щиро
го серця висловлюю подяку лі
кареві О. М. Ракевич і мед
сестрам, які подали мені своє
часну допомогу, врятували жит
тя.

К. ВРАДІЙ, 
член сільгоспартілі імені 
Дзержинського.

Загляньте у наш 
провулок

В надто поганому стані про
вулок Заводський і шлях, що 
веде до нафтобази Ново-Мирго
родської РТС. Вдень і вночі 
тут буксують автомашини, що 
везуть з бази пальне.

— І чому на такі неподобства 
не звертають уваги в шляхово
му відділі, в селищній Раді? — 
запитують трудящі.

Днино, що й дирекція РТС, 
яка має в своєму розпоряджен
ні необхідну техніку, не тур
бується про впорядкування під'
їзних шляхів до нафтобази.

І. ТИТЕНКОВ, 
житель райцентра.

Своїми руками
Здійснюючи заходи по пере

будові школи в світлі пропози
цій М. С. Хрущова, висловле
них ним у доповідній записці 
і схвалених Президією ЦК КПРС, 
колектив вчителів Веселівської 
семирічної школи дбає про наб
лиження навчання до ж иття. 
Протягом короткого часу вчи
телі та учні збудували примі
щення для утримання дорослих 
кролів та молодняка. Тепер уч
ні школи доглядають в них по
над 60 кролів.

Серед учнів розподілені обов’
язки. Так, семикласник М. Сі
рож завідує кролефермою, 
М. Юрченко працює зоотехні
ком, В. Коваленко— комірником 
і т. д. Юні тваринники люб
лять  доглядати кролів. Найкра
ще виконують свої обов’язки

піонери В. Ш рамченк о, О. Шев
ченко та інші. Влітку учні за
готовили корми для ферми.

За ініціативою вчителя Г. Ф. 
Губи в школі створено пасіку 
з 3 бджолородин. В гуртку 
юних бджоловодів навчається 
9 учнів. Вони доглядають бджіл, 
вивчають їх біологічні особли
вості.

Учні школи працюють на 
дослідній ділянці, на полях кол
госпу, доглядають в порядку 
шефства 60 голів молодняка 
різних тварин на колгоспних 
фермах.

Так наші учні поступово 
привчаються до практичної ді
яльності в соціалістичному 
сільському господарстві.

М. ШВЕЦЬ, 
директор школи.

Ініціатива молоді
Комсомольці колгоспу імені 

Шевченка виявили цінну ін і
ціативу. Вони оголосили моло
діжний недільник і допомогли 
колгоспові зібрати гарбузи. Доб
ре потрудилися Валентина Бой
ко, Олександр Колмаков, Іван 
Довгенко, Тетяна Царюк та 
інші.

На комсомольських зборах

розглядалось питання про 
участь к омсомольців і молоді 
в догляді тваринництва и осін
ньо-зимовий період. Були викри
ті недоліки, що заважають у 
роботі тваринників.

Л. ВАСИЛЬЧУК, 
секретар комсомольської 
організації колгоспу іме
ні Шевченка.

Ветерани праці
Василь Демидович Фріга, яко

му п ішов 70-й рік, сумлінно 
працює пашовозом у колгоспі 
імені Леніна. З перших днів
організації колгоспу він бере 
активну участь в роботах.

—В перші роки ми орали 
поле коровами,— пригадує літ
ній хлібороб,—а потім на до
помогу прийшли трактори. Сім 
років я працював їздовим, а 
останні 12 років—доставляю 
корми на ферму.

За самовіддану працю Василь 
Демидович одержував від кол

госпу премії, цінні подарунки.
З пошаною говорять у кол

госпі і про літнього трудівни
ка Івана Васильовича Донцова, 
який багато років працював 
на фермі, а зараз сторожує.

—Своє щастя знайшли ми в
колгоспі,— говорять літні тру
дівники.—І поки вистачить у 
нас сил і здоров’я, будемо тру
дитись у рідній артілі, примно
жувати її багатства. Хай що ба
гатшим станс наш колгосп.

М. КУШНІР, 
листоноша.

Визначні місця України
Від високогірних полонин 

Закарпаття до привільних до
нецьких степів, від лісів Чер
н іг івщини до залитого сонцем 
Кримського узбережжя розки
нулись землі Української РСР. 
Щоб оглянути її територію, на 
якій могли б розміститися Ан
глія, Австрія, Бельгія, Греція, 
Данія та Ірландія, разом взяті, 
треба користуватися і літаком,
і поїздом, і водним транспортом, 
доведеться підніматися в гори 
і спускатися в долини, проби
ратися лісами і переправлятися 
через ріки... Романтично, при
вабливо, але, на жаль, не за
вжди і не для всіх прийнятно.
На допомогу допитливим ман
дрівникам приходить об’ємиста 
книга „Визначні місця України“ , 
видана в ньому році Держпо
літвидавом УРСР. З ї ї  сторінок 
читач почерпне багато цінних 
відомостей з минулого і сучас
ного рідного краю.

Як своєрідний путівник, кни
га, написана великим колек 
тивом авторів; знайомить з про
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мисловими і культурними цен
трами України, дає відомості 
про історичні пам’ятки і най
цінніш і заповідники, розповідає 
про місця, зв’язані з визнач
ними подіями і діяльністю на
ших славних предків і сучас
ників, наочно показує усп іх и 
радянських людей у соціалі
стичному будівництві.

Ознайомившись у вступній 
статті з основними віхами істо
рії України, читач починає 
свою «подорож» з стародав
нього Києва. Де місто і понині 

 зберігає багато пам’яток енної 
давнини, а також сліди боїв
за владу Рад і історичних пе
ремог у Великій Вітчизняній 
війні. Численні фотографії й 
коротенькі розповіді, присвя
чені промисловим підприємст
вам, науково-дослідним інсти
тутам, вузам, школам, музеям 
і театрам, Виставці передового
досвіду в народному господар
стві УРСР, споруджуваному 
метро, свідчать про бурхливе 
зростання столиці республіки

у післявоєнний час, про її 
вічну молодість.

Після Києва читач мовби від
відає багато міст і сіл усіх 26
областей України, познайомить
ся з ї ї  11 економічними адмі
ністративними районами.

... Донбас — великий про
мисловий і культурний центр, 
край вугілля і металу, заспі
вувач соціалістичного змагання.
Тут кожний куток нагадує про 
славні революційні традиції ро
бітничого класу, про трудові 
перемоги гірників, металургів, 
машинобудівників . Ось шахта 
«Центральна-Ірміне» — батьків
щина стахановськ ого руху. А 
ось шахта № 2 «Північна» 
тресту «Краснодонвугілля», де
працює відома всій країні 
бригада Миколи Мамая. Про 
Донбас і його людей розпові
дається в нарисах «Луганська 
область» і «Сталінська область».

Переглянемо сторінки про
Чернігівщину, через я ку здавна 
проходять шляхи в Росію і Б і
лорусію, шляхи братерства і 
дружби. На цій землі бували 
Пушкін і Гоголь, тут творили

Глінка, Коцюбинський, Рєпін, 
часто гостювали Шевченко, 
Марко Вовчок. Окрема замітка 
знайомить з селом Вихвостів, 
описаним Коцюбинським в його 
повісті «Фата моргана», з по
томками Хоми Гудзя, Андрія 
Волика, Гафійки, Прокопа, що
стали повноправними господа
рями землі, про яку к олись 
так палко мріяла Маланка. 
Яск раві приклади і факти, на
ведені в книзі, виразно пока
зують ті разючі зміни, що ста
лися за роки Радянської влади.

Багата на видатні місця Чер
каська область. З Тарасовою
горою зв’язана пам’ять про ве
ликого Кобзаря; Суботів збері
гає пам’ятки про видатного дер
жавного діяча і полководця Бог
дана Хмельницького; Кам’янка 
зв’язана з іменами декабристів, 
з творчістю П. І . Чайковськ ого; 
з Старосілля п ішла слава про 
перших п ’ятисотенниць—Марію 
Демченко і Марину Гнатенко;
в Тальному розташований відо
мий всій країні колгосп «Здо
буток Жовтня»... Кожне місто, 
кожне село—то цілий літопис

великих діянь українського 
народу.

Книга «Визначні місця Ук
раїни», насичена фактами з 
минулого і сучасного, дає чи
тачам, особливо молоді, можли
вість краще усвідомити велич 
нашого руху вперед, відчути
трудовий пульс нинішнього ін 
дустріального Харкова і пор
тової Одеси, Львівсько-Волин
ського вугільного басейну і 
Нової Каховки, міст і сіл Він
ничини, Запорізької, Дніпро
петровської і всіх інших обла
стей республіки.

Закінчилася «подорож» по 
визначних місцях України.
Який її п ідсумок? Як і к ожної 
такої подорожі: читач, безпе
речно, збагатить свої знання, 
ближче познайомиться з міста
ми і селами Радянської У к
раїни, яка яскравим світлом 
сяє у сузір’ї  рівноправних со
ціалістичних республік нашої 
великої Батьківщини.

А. МАТВЄЄВ.

ПАМ’ЯТНИК ЧЕРВОНОАРМІЙЦЯМ 
КИТАЙСЬКОГО БАТАЛЬЙОНУ

В центрі міста Морозовська 
(Ростовська область) височить 
шістнадцятиметровий обеліск, 
увінчаний червоною зіркою. 
Внизу на мармурових дошках
китайською і російською мова
ми золотими буквами написа
но: «Тут поховано червоноар
мійців китайського батальйону 
292 інтернаціонального Дер-

бентського полку, я к і загину
ли в боях за владу Рад у ра
йоні станиці Морозовської в 
червні 1919 року».

2 листопада на мітинг, при
свячений відкриттю обеліска- 
пам’ятника, зібрались тисячі 
трудящих Дону.

(ТАРС).

„СРСР У ЦИФРАХ“
Видавництво статистичної лі

тератури (Держстатвидав) ви
пустило в світ « підготовлений 
Центральним статистичним уп
равлінням при Раді Мін істрів

СРСР статистичний збірник 
«СРСР у цифрах».

Збірник видано в кишень
ковому форматі.

(ТАРС).
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