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Необхідно, говориться далі у 
зверненні, щоб кожний колгосп 
і радгосп, виходячи з своїх 
конкретних умов, підрахував, 
скільки сіяти кукурудзи на си
лос, на зелений корм і на зер
но в повній стиглості. При цьо
му слід мати па увазі, що 
основну масу кукурудзи треба 
збирати в молочно-восковій стиг
лості і переробляти на силос, 
а для збирання в повній стиг
лості—на сухе зерно залишити 
в такій площі, в якій  забез
печують здачу і продаж зерна 
кукурудзи державі, потреби в 
насінні і концентрованих кор
мах.

У зверненні вказується на 
необхідність вирощування та
кої кількості насіння районо
ваних гібридів, яко ї вистачило 
б для переходу в 1958 році 
на суцільні посіви гібридним 
насінням першого покоління. 
Колгоспи і радгоспи вже зараз 
повинні подбати про те, щоб 
було де зберігати врожай ку
курудзи 1957 року. Заготови
ти на корову не менше як  по 
10 тонн силосу.

Прагнучи гідно відзначити 
40-і роковини Великого Ж овт
ня, учасники наради заклика
ють усіх трудівників сільсько
го господарства Радянської 
України ще ширше розгорнути 
соціалістичне змагання за збіль
шення врожайності всіх сіль
ськогосподарських культур, за 
різке п ідвищення продуктив
ності тваринництва в 1957 році.

(РАТАУ).

к о л го сп н и ц ь
працівників МТС і радгоспів та 
спеціалістів сільського госпо
дарства Української РСР.

У зверненні підкреслюється, 
що в минулому році розши
рення посівів кукурудзи і під
несення її врожайності сприяло 
успішному розвиткові всіх га
лузей колгоспного і радгоспно
го виробн ицтва, зміцненню, 
економіки к олгоспів, підвищен
ню натуральної і грошової 
оплати трудодня колгоспників. 
Багато майстрів-кукурудзово
дів щороку вирощують по 
70 —100 і більше центнерів 
зерна, по 5 0 0 — 700 і більше 
центнерів зеленої маси куку
рудзи з гектара. Їх досвід тре
ба ширше впровадити в кож
ному колгоспі і радгоспі.

Проте великі можливості для 
дальшого збільшення вироб
ництва кукурудзи в багатьох 
колгоспах і радгоспах викори
стовуються ще недостатньо.

Що ж треба зробити, щоб
різко підвищити врожайність 
кукурудзи в усіх колгоспах і 
радгоспах в 1957 році?

—Неодмінною умовою одер
ж ання високого врожаю куку
рудзи, говориться у зверненні, 
є застосування передової агро
техніки вирощування цієї куль
тури. Для ц ього необхідно 
мати насамперед високоякісне 
насіння, своєчасно і добре від
ремонтувати сівалки , підібрати
для роботи на них кращих сі
вачів . Усю вологу кукурудзу 
треба обов’язково перебрати і 
просушити, щоб найближчим 
часом довести її  до встановле
них посівних кондицій. Най

Указ Президії Верховної Ради Української РСР
Про скликання Верховної Ради Української РСР

Президія Верховної Ради Української РСР п о с т а н о в л я є :  
Скликати третю сесію Верховної Ради Української Радян

ської Соціалістичної Республіки четвертого скликання 13 бе
резня 1957 року в м. Києві.

Голова Президії Верховної Ради Української РСР
Д. КОРОТЧЕНКО.

Секретар Президії Верховної Ради Української РСР
А. З ЛЕНКО.

м. Київ, 14 лютого 1957 року.

ЛЮДИ ТРУДОВОЇ СЛАВИ

Володимир Качур любить свою професію
Володимир Григорович Качур 

прийшов на роботу в майстер
ню капітального ремонту ще 
позаторік.

— Маю п 'ятий розряд,— за
явив він, —Прийміть на роботу 
слюсарем.

У веселих очах ю нака горі
л и іскорки баж ання швидше
приступ ити до праці, віддати 
любимій справі всю кипучу 
енергію, всі знання.

А знання у Володимира Гри
горовича глибокі. Ще в ш кіль
ні роки він мріяв стати меха
нізатором. Як тільки закінчив 
школу, пішов вчитися на слю
саря. Швидко опанував справу 
і став працювати з великим 
завзяттям.

Через деякий час молодий 
слюсар пішов у Радянську Ар
мію. Роки служби принесли 
багато цінного для Володими
ра. Здібний і кмітливий юнак 
став хорошим танкістом, де
тально вивчив мотор, поглибив 
знання слюсарної справи.

...Володимир Качур трудить

ся на ремонті та складанні мо
торів до автомашин. Щомісяця 
перевиконує норми виробітку. 
Серед працівників майстерні 
користується авторитетом.

Робоче місце Володимир зав
жди тримає в зразковому стані. 
Ще до початку роботи підго
товляє необхідні інструменти, 
деталі, щоб потім не було зай
вих простоїв.

— Горить робота в руках Во
лодимира Григоровича, — г о
ворять про слюсаря наші ро
бітники.— Щ омісяця  він я кісно

ремонтує сім-вісім двигунів за
мість шести по плану.

Часто серед виробничників 
Володимир виступає з цінними 
порадами і пропозиціями, спря
мованими на поліпшення умов 
праці, збільшення виробництва
продукції і підвищення її якос
ті. Охоче передає свій досвід 
молодим працівникам.

Слюсарі Володимир Сенюта, 
Михайло Янок та інші на
слідують хороший приклад Во
лодимира Качура, також добре 
працюють на ремонті моторів.

З а  пропозицією Качура і йо
го товаришів у майстерні об
ладнано пристрій для миття
деталей, що позитивно вплину
ло на поліпшення якості ре
монту двигунів.

З а  досягнення високих по
казників у роботі Володимира 
Григоровича Качура занесено 
на районну Дошку пошани. Ко
лектив майстерні пишається 
своїм кращим виробничником.

І. БЕЗТАКА, 
техкерівник майстерні.

Новий ін с т и т у т  р а д іо ф із и к и
У Новосибірську ство

рено новий інститут ра
діофізики і електроніки. 
В ньому є лабораторії

теоретичної фізики, катод
ної електроніки, електро
ніки надвисоких частот, 
фізики газового розряду.

Вручення 
високих нагород

13 лютого у Великий 
Кремлівський Палац прий
шли більше 200 синів і 
дочок узбецького і тад
жицького народів—Героїв 
Соціалістичної Праці. Ви
сокі урядові нагороди їм 
вручали Голова Президії 
Верховної Ради СРСР 
К. Є. Ворошилов, Заступ
ник Голови Президії Вер
ховної Ради СРСР О. В. 
Куусінен, Члени Прези
дії Верховної Ради СРСР 
А. А. Андрєєв, І. В. Капі
тонов. М. М. Шверник.

З  великою промовою 
до нагороджених звернув
ся тов. К. Є. Ворошилов.

Цінне родовище
Поблизу Калуша на 

Станіславщині виявлено 
запаси сірчанокислих ка
лійних руд. Це—єдине в 
Радянському Союзі родо
вище, руди якого містять 
сірчастий колій, особливо 
цінний як добриво для 
цитрусових культур, ви
нограду, тютюну і кар
топлі. Запаси нового ро
довища перевищують 200 
мільйонів тонн. На Добро
влянській дільниці руди 
виходять близько до зем

ної поверхні, що дає змо
гу видобувати їх відкри
тим способом. Тепер на 
цій дільниці ведеться роз
робка дослідного кар’єру. 
На глибині 28 метрів роз
крито соленосний пласт.

На Калуському калій
ному комбінаті закінчу
ється монтаж устаткуван
ня дослідно-експлуатацій
ного цеху сульфат-калію. 
Тут триватиме вивчення 
технології збагачення 
сірчанокислих руд.

Платні відпустки колгоспникам
З  цього року в 

сільгоспартілі імені Хру
щова, Збаразького райо
ну на Тернопільщині, за
проваджено платні від
пустки колгоспникам. Від
пустка надається тим. хто 
виробить за календарний 
рік 300 і більше трудод
нів. Двотижневу відпуст
ку з оплатою кожного 
дня в 1,25 трудодня 
одержують ті, що вироби

ли від 300 до 600 тру
доднів. Місячною відпуст
кою користуються кол
госпники, що виробили 
понад 600 трудоднів. Їм 
за кожен день відпустки 
нараховують 1,75 трудод
ня.

За 1956 рік вже вико
ристали відпустки дояр
ки Стефанія Бучак і Га
лина Бондарук, їздовий 
Тарас Ліщишин.

Учбові заклади нового типу
Близько 700 тисяч ква

ліфікованих робітників 
направлять в різні галу
зі народного господар
ства учбові заклади трудо
вих резервів у цьому році.

Велика увага приділя
ється підготовці будівель
ників. Їх буде випущено 
понад 128 тисяч.

В МТС і радгоспи кра
їни протягом року буде 
направлено понад 300 ти
сяч механізаторів.

Вперше в цьому році

створюються учбові зак
лади нового типу—про
фесійно-технічні училища 
з строком навчання 12 
років. До них приймати
муться з 7-річного віку ді
ти-сироти—вихованці ди
тячих будинків. Це — учи
лища типу інтернатів, в 
яких діти, перебуваючи 
на повному державному 
забезпеченні, дістануть 
середню освіту і спеці
альність кваліфікованого 
робітника.

По нашій Батьківщині

Колектив Одеського 
заводу сільськогосподар
ського машинобудування 
імені Жовтневої револю
ції успішно виконав за
мовлення 1956 року по 
виробництву різних сіль
ськогосподарських ма
шин. В цьому році під
приємство буде випуска
ти нові навісні знаряддя. 
Чотирикорпусний плуг 
„ПРН-4-35” до трактора 
„ДТ-54'* комплектується 
робочими органами для 
розпушування грунту за 
методом Т. С. Мальцева 
і корпусами з передплуж
никами для оранки з 
обертанням пласта.

Колектив заводу го
тується також до серій
ного випуску навісного 
клавішного плуга.

На фото: майстер М. О. 
Втюрін (зліва) і слюсар 
комсомолець О. О. Сзи- 
ДОВИЙ готують до випро
бування контрольний зра
зок серійного плуга 
„ПРН-4-35,‘.
Фото А. Подберезького.

(Прескліше РАТАУ).

К о лго с п и
к у п у ю т ь  тр а к т о р и
За минулий рік колгос

пам України через спо
живчу кооперацію прода
но близько 5 тисяч трак
торів. Тепер майже кож
ний другий колгосп у 
Вінницькій області має 
свій трактор. Близько 450 
тракторів „ДТ-14“ прид
бали сільгоспартілі Хар
ківської області.

Колгоспи купують та
кож пересувні стаціонар
ні електростанції, водо
провідні труби, устатку
вання для олійниць та 
інше.

З авідуючий кафедрою 
грунтознавства Москов
ського інституту земле
впорядкування І. Ф. Го
лубев розробив нову ме
тодику польових і лабо
раторно - польових до
сліджень і аналізів грун
тів, яка значно спрощує 
і прискорює цю роботу. 
З  допомогою нової ме
тодики і набору скон
струйованих І. Ф. Голу
бевим приладів не тіль
ки грунтознавці, але й 
агрономи, які працюють 
на місцях, можуть са
мостійно досліджувати 
грунт кожного поля, ви
значати склад і якість 
добрив, безпосередньо 
розв’язувати основні пи
тання хімізації грунту, а 
також питання застосу
вання найефективніших 
способів удобрення його.

На фото: І. Ф. Голубев 
за аналізом грунту з до
помогою сконструйова
них ним приладів.

Фото С. Преображ ен- 
ського.

(Прескліше РАТАУ).

На честь 39 роковин збройних сил СРСР
Наближається день 39 

роковин Радянської Ар
мії і Військово-Морсько
го Флоту СРСР. На честь 
цієї дати проводяться бе
сіди і доповіді, організу
ються зустрічі з ветера
нами Радянської Армії.

У Центральному Бу
динку Радянської Армії 
імені М. В. Фрунзе про
вели вечір москвичі-офі
цери, генерали і адмірали

в запасі та у відставці, а 
також члени їх сімей. 
Доповідь про 39 рокови
ни збройних сил СРСР 
зробив генерал армії І. В. 
Тюленєв. Він поділився 
спогадами про особисті 
зустрічі з організатором 
збройних сил Країни Рад 
—В. І. Леніним.

На честь свята тут від
крилась виставка „Радян
ська Армія в плакатах”.
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 ПАРТІЙНЕ Ж И Т Т Я

Комуніст— високе і почесне звання
І в роки війни, і в роки 

мирного будівництва комуністи 
завжди йшли на ті ділянки, де 
найтяжче, туди, де вирішуєть
ся успіх. Головні риси більшо
вика—мужність, самовідданість 
в боротьбі за щастя народу, 
нерозривний зв’язок з масами. 
На виробництві, у громадсько- 
політичній роботі, в особистому 
ж итті комуніст служить прик
ладом для всіх трудящих.

Вже понад 30 років у рядах 
партії комуніст В. Клецель. 
Все своє свідоме ж иття він бо
реться за благородн і ідеї марк
сизму-ленінізму. Брав активну 
у часть у створенні колгоспів. 
У роки Великої Вітчизняної 
війни із зброєю в руках захи
щав соціалістичну Батьківщину. 
На фронті став інвалідом. 
Міг жити на пенсію, але ко
муніст В. Клецель не захотів 
відійти від активної діяльності. 
Працює в системі споживчої 
кооперації і очолює парторга
нізацію райспоживспілки.

Комуніст М. Гордейко з 1934 
року очолює Панчівську МТС. 
Ще в перші роки колгоспного 
будівництва працювати в сіль
ське господарство він прийшов 
з міста, коли партія направи
ла в село тисячі комуністів. 
Нелегко було почати нове 
життя, опанувати нову роботу. 
Та нічого не зупинило кому
н іста, коли серце і розум під
казували, що він зобов’язаний 
перебороти всі труднощі в ім’я 
перемоги комунізму.

Таких прикладів багато. Ко
муністи своєю самовідданістю 
завоювали всенародне визнання. 
Б перших рядах борців за пе
ретворення в ж иття історичних 
рішень XX з ’їзду КПРС висту
пають комуністи.

Комуніст— передова людина. 
Це добре розуміє член КПРС 
В. Поповиченко— ланкова кол
госпу імені Чапає ва. Своїм 
особистим прикладом вона за
палює колгоспниць на самовід
дану працю. Комплексна брига
да колгоспу імені Молотова, 
яку  очолює комун іст І . Поду

рець, домоглася хороших ви
робничих показників у ріль
ництві і тваринництві. Заслу
ж еним авторитетом серед вироб
ничників користуються кому
ністи П. Афанасьєв—бригадир 
тракторної бригади Ново-Мир
городської МТС, К. Сімбаба— 
зоотехнік колгоспу імені Хру
щова та інші. У своїй роботі 
вони завжди спираються на під
тримку мас, радяться з ними.

На жаль, є ще у нас і та
кі комуністи, як і недостатньо 
борються за перетворення в 
життя рішень партії. Ново-Мир
городська МТС відстає з прове
денням важливих робіт, не все 
гаразд тут і з ремонтом ма
шин. Керівники ж МТС кому
ністи Ф. Галушк ін та А. Я ким
чук до поліпшення роботи стан
ції заходів не вживають, а в 
звітності допускають приписки , 
окозамилювання. Факти окоза
милювання допускає також ко
муніст М. Г рек— голова кол
госпу імені Сталіна. Комуніст 
Г. Іванов з колгоспу імені 
Хрущова відірвався від мас, 
занедбав облік роботи в ріль
ничій бригаді, часто пиячить. 
Та визнати свої помилки не 
хоче. Він домагається побла
жок, щоб не відповідати за 
свої вчинки. Чи до л иця це 
комуністам?

Партія виховує комуністів у 
дусі непримиримості до недолі
ків, в дусі здорового відчуття 
невдоволення досягнутими ус
піхами. Член партії, який не 
може критично ставитись до 
справи, позбавлений вимогли
вості до себе й інших, не мо
же бути прикладом для без
партійних, ї х бойовим керів
ником.

Комуніст— високе і почесне 
звання. Вступаючи в ряди 
КПРС, людина бере на се
бе почесні обов’я зк и —бути ак
тивним, самовідданим борцем 
за справу партії, свято вико
нувати вимоги, як і записані в 
Статуті КПРС.

М. БУРКО, 
працівник райкому партії.

Л Е Н І Н Е Ц Ь

Славно трудиться ланкова 
Мартоноського колгоспу імені 
Сталіна Галина Никифорівна 
Діордіяше нко. У минулому ро
ці її ланка одержала по 35 
центнерів гібридної кукурудзи 
з кожного гектара. Ланкову за
несено на районну Дошку по
шани.

Краща ланкова сільгоспартілі 
Г. Н. Діордіяшенко зареєстро
вана кандидатом у депутати до 
районної Ради депутатів трудя
щих по Мартоноському вибор
чому округу № 22.

На знімку: Г. Н. Д іордія
шенко.

Агроном
не навчає хліборобів

Після закінчення школи я 
пішла працювати в рідн ій кол
госп. Вже другий р ік о чолюю 
ланку. Члени моєї ланки 
трудяться з вогником. У ми
нулому році з кожного гекта
ра одержали по 190 центнерів 
буряків. Зараз боремося за те, 
щоб виростити не менше 250 
центнерів коренів з к ожного 
гектара.

Вже тепер діяльно готує
мось до весни. Збираємо попіл, 
курячий послід. Старанно пра
цюють члени ланки Олена 
Гуслиста, Ганна Чоботар, Лю
бов Чаплінська, Лідія Гусл и с
та та інші.

У мене і членів ланки ще 
немає потрібного досвіду та 
глибоких знань з агротехніки. 
Проте агроном сільгоспартілі 
Тетяна Шелков’єва не прово
дить агронавчання з хліборо
бами. А багато хто з нас по
слухав би розповідь про пере
дових буряководів, кукурудзо
водів, про їх кращий досвід.

О. АВРАХОВА, 
ланкова колгоспу імені 
Леніна.

Підвищувати врожайність полів
Днями в сільгоспартілі іме

ні Будьонного відбулися звіт
н о - в иборні збори. З доповід
дю про роботу правління кол
госпу за минулий 1956 сіль
ськогосподарський рік ви
ступив голова колгоспу І . Бо
риско.

Доповідач відмітив, що сіль
госпартіль торік добилась пев
них успіхів. Проте ще недо
сить використовувались наяв
н і резерви і можливості. А 
це негативно вплинуло на дохо
ди колгоспу, затрати пра
ці на одиницю вироблюваної про
дукції. Так, колгосп недоодер
жав понад мільйон карбован
ців, передбачених прибутково- 
вид атковим кошторисом.

Вести господарство економ
но—це значить не тільки бе
регти громадські кошти, мате
ріали, а й правильно витрача
ти трудодні.

Колгоспник О. Кобов у своєму
виступі вказав, що правління ще 
слабо бореться за економію тру
доднів, здешевлення вироблю
ваної продукції.
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Велику увагу виступаючі на 
зборах приділили питанню під
вищення врожайності всіх сіль
ськогосподарських культур.

Хліборобів х вилює те, що 
колгоспна каса недоодержала 
прибутку тільки від рільни
цтва 602 тисячі карбованців.
А чому? Тому, що сільгосп
артіль зібрала низький урожай 
зернових. Погано дбали про 
кукурудзу. Збирання її затяг
лії до зими, а це привело до 
великих втрат. Внаслідок цьо
го з кожного гектара одержа
ли лише по 13 ,9  центнера 
кукурудзи.

Низький урожай зернових 
одержали ще й тому, що по
всюди виконувались агротехніч
ні вимоги. Погано провадився 
обробіток грунту. Порушували
ся строки сівби і норми висіву.

Агроном артілі Р. Шарко 
не вникала в колгоспне вироб
ництво. Велика вина і Панчів
ської МТС. Часто трактори 
простоювали із-за поламок.

Слабо працювали окремі ріль
ничі бригади. Бригадир третьої

бригади Н. Сотн ик поверхово 
керував роботою хліборобів, 
погано вів облік праці. Врожай 
по бригаді одержано найниж
чий. І зараз рільнича брига
да ще повністю не включи
лася у п ідготовку до весни.

Але зовсім інакші справи в 
бриг аді, яку очолює Г. Микола
єн ко. Тут заздалегідь дбають 
про долю наступного врожаю. 
Понад 600 тонн гною виве
зено на поле. Передова ланка 
О. Калін іченко збирає попіл, 
курячий послід. Члени ланки 
Н. Флорінська, Є. Болокан та 
інш і добре працювали на очист
ці посівного матеріалу.

Великим недоліком є те, 
відмічали виступаючі, що аг
роном Р . Шарко не провадить
навчання із хліборобами. А 
без високої культури у веден
ні господарства не може бути 
й мови про будь-які успіхи в 
підвищенні родючості полів.

Загальні збори колгоспників 
намітили конкретні заходи по 
піднесенню в сіх галузей кол
госпного виробництва.

В. РОМАНЦЕВИЧ.
с. Каніж.

Слідами наших виступів
„А ч а с  не ж д е“

Під таким заголовком у газеті 
за 20 січня 1957 року було опуб
ліковано критичну замітку. Секре
тар парторганізації колгоспу імені 
Сталіна т. Лукаш повідомив редак
ції, що замітку обговорено на пар
тійних зборах. Правління колгос

 п у вжило ряд заходів для виправ

лення відмічених недоліків. За лан
ками закріплені площі під цукро
вий буряк, провадиться збір і ви
везення місцевих добрив.

ГАНЬБА ТАКИМ ЮНАКАМ
За непристойну поведінку Вік

тор Бордюжа з села Коробчино 
був оштрафований ще в 1956 ро
ці. Та це не послужила  для нього 
уроком. Нещодавно він знову 
хуліганив, і на підставі Указу 
Президії Верховної Ради Україн
ської РСР „Про відповідальність 
за дрібне хуліганство“ був взятий 
під арешт на 10 діб з викорис
танням на фізичних роботах.

Поряд з Віктором на очистці

вулиць міста та дворів працював 
і його односельчанин Микола За
вірюха, який за хуліганські дії 
був арештований на 10 діб. Ду
же жаль, що Бордюжа та Завірю
ха ще й комсомольці. Ганьба та
ким юнакам! Бюро райкому 
ЛКСМУ слід зацікавитись ї х по
ведінкою.

О. ПАЛАМАРЧУК, 
працівник райвідділення 
міліції.

—Пошийте мені зимове пальто, бабусю! 
—Гаразд. Приходь на примірку в травні.

С і л ь с ь к и й  „ і н д п о ш и в "
Майстерня індивідуального пошиття одягу досі 

рідке явище в багатьох селах району.

НУ Й ТОПОРИЩА!
Завітай, будь ласка, Перче, до 

магазину господарських товарів, 
яким завідує Борис Височин, і 
купи собі топорище. Даю га
рантію, що сокирою з тим топо
рищем жодного поліна не пере
рубаєш. Як тільки—замахнешся, 
так і розпадеться топорище на 
тріски. А чому? Бо воно виго

товлене з трухлої берези чи мо
же на складі магазину погнило.

Я троє таких топорищ купила, 
а дров так і не нарубала.

Для чого ж продають такі то
порища?

М. БОДЮЛ, 
працівник готелю.

А весна не за горами...
Всякі бувають керівники. Ті, що 

багато обіцяють, але нічого не роб
лять, називаються обіцяльниками, 
а ті, що ні обіцяють, ні організо
вують виконання роботи належать 
до іншого типу—до мовчальників.

Цікаво, до якого ж типу керів
ників можна віднести членів прав
ління колгоспу імені Чапаєва, де 
головою Антон Пушенко?

Кілька місяців тому вони покля
лися завчасно підготуватися до 
весни. Пообіцяли, взяли зобов’язан
ня і... забули.

Весна вже не за горами, а в по
ле вивезено лише близько 200 тонн 
гною з плану 3300 тонн. Гною ж

в артілі, хоч греблю гати! Біля 
фермських приміщень ні проїхати, 
ні пройти: скрізь гною кучі.

До весняної сівби лишилися лі
чені дні. А чим сіяти? Адже до 
цього часу не заготовили достат
ньої кількості посівного насіння 
кукурудзи.

Площі за ланками не закріплені, 
агротехнічне навчання з колгосп
никами не провадиться, насіння 
проса, ячменю не очищають.

Чим же займається агроном ар
тілі М. Довгаль та бригадири ріль
ничих бригад?

М. ПЕТРОВА,
член сільгоспартілі.
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