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Тепер настав вирішальний період 
у боротьбі за виконання взятих 
зобов’язань. Треба якнайкраще ви- 
користати багаті умови літа для ще 
більшого підвищення продуктивнос- 
ті худоби.

Випускники шкіл, 
вас чекає колгоспна праця!

(Лист випускниці Мартоноської середньої 
школи Пащенко Галини Іванівни)

Виконує взяте зобов’язанняНаслідую чи славний патріотичний п очин 
передових колгоспів країни, трудівники с іл ь - 
ського господарства району розгортають со- 
ц іалістичне змагання за різке зб ільш ення ви- 
робництва продуктів тваринництва з тим, щоб 
в найближ чі роки наздогнати Сполучен і Ш та- 
ти Америки по виробництву молока, м ’яса та 
масла на душ у населення.

Трудящ і району добре усвідомили, що у с - 
піш не розв’язання цього завдання забезпечить 
підвищення матеріального добробуту радян- 
ського народу. У  відповідь на заклик рідної 
Комуністичної партії колгоспники та м ехан і- 
затори дали слово виробити на сто гектарів 
с і льськогосподарських угідь молока в 1957 
році по 156,5 центнера, в 1958 році— по 188,5  
центнера, у  1959 році— по 218,5 центнера, 
у  1960 роц і— по 235,6 центнера. Таке з б іл ь - 
ш ення виробництва молока дасть можливість 
в 1960 році виробити по 690 кілограмів мо- 
лока  на душ у населення.

Для виконання цього завдання колгоспи 
району мають всі можливості. За 6 місяців 
ниніш нього року в колгоспах імені Ворош ило- 
ва, імені Ш евченка вже вироблено більш е як 
по 100 центнерів молока на сто гектарів с іл ь - 
ськогосподарських угідь. Не відстають від них 
колгоспи імені Горького, імені Карла Маркса, 
« Ш ля х  Л ен ін а », імені К алін іна. По району 
за півроку вироблено по 73,7 центнера м оло- 
ка на 100 гектарів угідь.

Підрахувавши свої можливості, трудівники 
с ільського  господарства району взяли на себе 
підвищені соціалістичні зобов’язання по ви- 
робництву м ’яса. В 1957 році зобов’язалися 
виробити по 29 центнерів м ’яса на 100 гек - 
тарів угідь, у  1958 роц і— по 41,3 центнера, 
у  1959 роц і— по 54,5 центнера, у 1960 роц і—  
по 68,1 центнера м ’яса. Виробництво м ’яса по 
району по всіх категоріях господарств у  1960 
році буде збільш ено порівняно з 1956 роком 
майже в 2 ,5  раза і становитиме на душ у на- 
селення по 170 кілограмів.

Для того, щоб успіш но справитись з пос- 
тавленими завданнями по виробництву м ’яса, 
необхідно вже тепер колгоспам використати 
всі наявні резерви і можливості, поставити на 
відгодівлю якнайбільш е свиней, великої рога- 
то ї худоби, овець та птиці. Відгодівля і на гул 
худоби— великий резерв збільш ення виробниц- 
тва м ’яса. Треба негайно закінчити контрак- 
тацію телят, весь законтрактований молодняк 
розбити по групах і організувати випасання його.

Щ об різко збільш ити виробництво тварин- 
ницької продукції, треба заздалегідь подбати 
про заготівлю кормів. Одноразово з молоть- 
бою хліб ів  необхідно завершити скиртування 
всієї соломи, негайно розгорнути сплосування 
кукурудзи та інш ої зелено ї маси.

Трудівники колгоспного села! Ознамену- 
ємо сорокову річницю Великого Ж овтня нови- 
ми успіхами у виробництві тваринницької 
продукції!

Знову на першому місці
Минуло півроку наполегливої боротьби 

тваринників району за високі надої молока. 
Д о  січня місяця 1957 року колгосп імені 
Ворошилова тримав перехідний Червоний 
прапор району за високі показники вироб- 
ництва молока. Потім на перше місце в р а -  
йоні вийшов колгосп імені Шевченка, який 
півроку тримав перехідний Червоний прапор.

Підведено підсумки соціалістичного зма-  
гання за 6 місяців. Перше місце по виробниц-  
тву молока зайняв колгосп імені Ворошило- 
ва. На 100 гектарів сільськогосподарських 
угідь тут вироблено по 107,5 центнера мо- 
лока, а на корову надоєно по 1543 кілограми.

Постановою бюро райкому КП України 
та виконкому районної Ради депутатів 
трудящих перехідний Червоний прапор зно-  
ву присуджено сільгоспартілі імені Воро-  
шилова.

Кримська область .  Х л іб о р о б и  с іль госп арт іл і  „ Іс к р а ” разом з 
механізаторами З у й с ь к о ї  М Т С  проводять  збирання колосових. 
Б ільш  як 70 процентів  врожаю вирішено з ібрати розд ільним  сп о - 
собом. Т епер  на поля х  працюють три агрегати, устаткован і п ід - 
бирачами.

На фото: агрегат  тракториста О. О. Л исенка  і комбайнера 
І. Д. Севєрінова  на підбиранні і о б м о ло т і  ячменю в колгосп і 
„ Іскра ” .

Ф о т о  Г. Бородіна.  (Ф отох р он ік а  Р А Т А У ) .

Ф. МІЛЬЄВ.

ВСЮ СОЛОМУ Й ПОЛОВУ—В СКИРТИ
Врожай вважається зібраним 

лиш е тоді, коли х л іб  звезений 
у комори, солома і полова 
складені в скирти.

Однак це не стало обов ’я зко- 
вим правилом для бровківських 
колгоспників. М іж  обмолотом 
хл іб ів  і скиртуванням соломи 
й полови допускається великий 
розрив. Майже на ста гекта- 
рах площ і солома досі не зве- 
зена.

Це тому, що правління к ол- 
госпу імені Горького та його 
голова А . Кон ельський як  слід 
не організували скиртування 
соломи вдень, а вночі скирту- 

вання зовсім не провадиться.
Вкрай повільно підбирають 

солому в мартоноському кол- 
госпі імені Сталіна. Т ут  досі 
не заскиртована солома з пло- 
щі 200 гектарів.

При скиртуванні соломи 
треба слідкувати за якістю  ц іє ї 
роботи. У  колгосп і імені Бу- 
дьонного п ісля  стягування на 
площ і 30 гектарів залишилось 
багато незібраної соломи.

Солому й полову треба з іб- 
рати вчасно і я к іс н о , щоб 
не допустити втрат грубих кор- 
мів.

У  соціалістичному змаганні шоферів автороти за якнай - 
швидше перевезення зерна на приймальний пункт перед ведуть:

Б уш м а  Микола, який за зм іну на відстані 15 кілометрів 
робить 10 рейсів при нормі 5.

Л о з е н к о  Володимир, який на відстані 15 кілометрів ро- 
бить 9 рейсів при нормі 5.

С у р ж и к  М икола, який на відстані 30 кілометрів робить 
5 рейсів при нормі 3. П. КУБАЙ.

Х т о  с ь о г о д н і  п о п е р е д у

О. ЖЕРДІНОВСЬКА.

Посилили темпи збирання
Колгоспники сільгоспартілі 

імені Чапаєва в тісн ій  спів- 
дружності з механізаторами 
прагнуть своєчасно зібрати 
врожай, заскиртувати солому 
й полову. В колгоспі скошено 
понад 400 гектарів хл іба , в 
тому числі роздільним спосо- 
бом— 360 гектарів. М еханізато- 

ри підібрали покоси на площі 
понад 200 гектарів.

Сумлінно трудиться комбай- 
нер В. Ш рамчевський, який 
самохідним комбайном підбирає 
з валків щозміни по 25 гекта- 
рів пшениці.

С. АДОНЬЄВ.

Микола Васильович П огр іб- 
ний працює комбайнером у 
колгоспі імені К алін іна. В цьо- 
му сезоні зобов’язався зібрати 
хл іб  на площі 500 гектарів і 
намолотити 10000 центнерів 
зерна.

Механізатор підібрав покоси 
пшениці з площі 125 гектарів 

і намолотив більш е як по 18 
центнерів хл іба  з кожного гек- 
тара.

Впевнено веде степовий ко- 
рабель Микола Васильович на 
прямому комбайнуванні. За 
зм іну скош ує по 18—-20 гек - 
тарів пшениці при нормі 1 2 .

Ш ирокі і ясн і дороги відкриті перед ви- 
пускниками середніх ш кіл. Це творча праця 
на заводах, ш ахтах, фабриках, на транспорті 
і будівництві, в колгоспах, машинно-трактор- 
них станціях, навчання у вищих учбових за- 
кладах.

А ск ільки  п оез ії в колгоспній праці! І 
справді щасливий той, хто обробляє землю, 
вирощує пш еницю, кукурудзу, цукрові буря- 
ки, хто своїми власними руками множить ба- 
гатство колгоспу , р ідної Батьківщини.

Навчаючись у  ш колі, я  весь час мріяла 
стати працівником с ільськ ого  господарства. І  
ось моя завітна мрія здійснилась. Хочеться 
сказати слова подяки вчителям, як і навчали 
нас, прищеплювали лю бов до праці, до свого 
рідного колгоспу.

Разом з Григорієм  Єрьомко та Анатолієм 
Троциком зар аз  працюємо на очищ енні та ви- 
везенні пшениці на приймальний пункт За- 
готзерно. Моє прагнення, як і всіх колгосп- 
ників, якнайшвидше викопати першу запо- 
відь перед державою.

Колгосп імені Сталіна— велике багатогалузе- 
ве господарство. З кож ним роком зростає добро- 
бут і культура наш их хліборобів. Зростає також 
потреба в грамотних та ініц іативних праців- 
никах.

М инулого року п іш ло працювати в колгосп 
багато випускників наш ої середньої школи. 
Юрій Миц ул працює помічником обліковця 
тракторної бригади, Віктор Гутцул  став тес- 
лярем, Галина Болю баш , Раїса Топор, Гали- 
на Бобина та інш і вирощують цукрові буря- 
ки, кукурудзу. Немало десятикласників Мар- 
тоноської середньої ш коли трудиться в к ол- 
госпах імені П етровського, імені Дзержинсько- 
го, імені Карла Маркса та в машинно-трак- 
торних станціях.

А ле, на ж аль, не можна не сказати гнівного 
слова в адресу окремих молодих людей з атеста- 
тами зрілості, я к і п ісля  зак інчення школи н і- 
де не працюють і не навчаються. Є такі і в 
нашому селі. Соромно вам байдикувати, В ік- 
тор Б ур ’яненко та Анатолій  Богза. Ваші 
товариші трудяться в колгоспах, допомагають 
хліборобам збирати урож ай. Беріться до ро- 
боти, юнаки. Лиш е в праці ви зможете знай- 
ти справжнє щастя.

Закликаю випускників середніх ш к іл 
йти працювати в колгоспи , допомагати своїм 
батькам, братам, сестрам вирощувати високі 
врожаї всіх с ільськогосподарських культур , 
боротися за зб ільш ення  виробництва молока, 
м ’яса та інш их продуктів тваринництва. Пра- 
ця в нашій к р а їн і— справа честі, доблесті й 
геройства. Ю наки й дівчата, не бійтеся пер- 
ших труднощів. Сміливо оволодівайте спеці- 
альностями механізаторів, мулярів, теслярів, 
доярок, свинарок, садоводів. Свої знання, на- 
буті в ш колі, ум іло  застосовуйте на виробни- 
цтві. Трудовими подвигами прославляйте на- 
шу країну.

Трудовими усп іх а м и  прагнуть зустріти  
славні сорокові рок ови н и  Великого  Ж овтня  
залізничники ст анції  Н ово -М и р город .

Включившись у  соціалістичне змагання  
за скорочення прост оїв  вагонів, працівники  
добилися непоганих  результатів. Перед у  
змаганні ведуть черговий по станції Д .  М а -  
катьора, старший вагар І. Никитенко, брига-  
да навантажувачів, яку очолює П. Калаш -  
ников, та інші.

За досягнуті у сп іхи  в першому півріччі 
1957 року  колект иву робітників  зал ізнич -  
н о ї станції Н о в о -М и р го р о д  вручено перехід -  
ний Червоний прапор Помічнянського від -  
ділення дороги.

В. МИРОШНИКОВ.



2 . Л Е Н І Н Е Ц Ь

Комсомольське життя

Комсомольці— на передній край 
збирання врожаю!

14 липня 1957 року.

Покінчити з бракоробством

Гаряча пора року —  жнива, 
здача хл іба  державі. Колгосп- 
ники і механізатори вдень і 
вночі трудяться в полі, борю- 
ться за виконання взятих пе- 
ред Батьківщиною соціалістич- 
них зобов’язань. На комбай- 
нових агрегатах, на колгосп- 
них токах, на автомашинах, 
що поспішають з хлібом  на 
приймальний пункт —  всюди 
можна зустріти с ільських  ком- 
сомольців, нашу славну радян- 
ську молодь.

Комсомольці сільгоспартілі 
імені Куйбишева створили мо- 
лод іж ну бригаду по вивезенню 
зерна. Бригаду оч о лює комсо- 
молець Олександр Матях. Мо- 
лоді трудівники своїми силами 
вже вивезли на приймальний 
пункт понад 1000 центнерів 
зерна.

Олександр Григорчук, Ми- 
кола Герш кул та Юрій Пла- 
чинда в цьому році за- 
кінчили десятирічку. Зараз 
вони з комсомольським запа- 
лом трудяться в колгоспі іме- 
ні Лен іна. По їх  ініціативі 
створено комсомольську ланку 
по вивезенню хл іба  на прий- 
мальний пункт Заготзерно. 
Комсомольці домагаються доб- 
рих усп іх ів  у  роботі.

Обов’язок члена ВЛКСМ —  
своїм особистим прикладом за- 
палювати молодь на нові тру- 
дові діла. Так поступають ком- 
сомольці колгоспу імені Жда- 
нова вагарі Н. С ідельник, М. Ги- 
дулянова та вантажники зерна 
Д. Назаренко і П . Рябоконь. 
Boни організували зразковий 
порядок на току, де очищаєть- 
ся зерно.

Багато хорош их прикладів 
можна привести, коли молоді 
хлібороби району на своїх д іля - 
нках роботи показую ть зразки 
самовідданої праці. Комбайнер- 
комсомолець Ново-Миргородсь- 
кої МТС Дмитро Ярмарковський 
в колгоспі імені Орджонікідзе 
самохідним комбайном підіб- 
рав покоси пшен иці на площі

понад 90 гектарів, зараз сум- 
лінно трудиться на прямому 
комбайнуванні, перевиконує 
норми виробітку.

А л е окремі комсомольські ор- 
ганізації колгоспів по-справ- 
жньому не організували молодь 
на боротьбу за вчасне і якісне 
проведення жнив, живу органі- 
заторську роботу часто підмі- 
нюють ш умихою , парадністю. 
Це приводить до того, що взя- 
ті зобов 'язання не виконую- 
ться.

Близько місяця тому на ком- 
сомольських зборах колгоспу 
імені Карла Маркса винесли рі- 
шення про створення в артілі 
комсомольської бригади по ніч- 
ному скиртуванню соломи і по- 
лови.

М инуло чимало часу. Колгосп 
повним ходом збирає врожай, 
але кам ’янськ і комсомольці 
забули про ріш ення зборів. 
Бригада досі не включилася у 
скиртування соломи. Це гово- 
рить про те, що комітет ком- 
сомольської організації та його 
секретар Л. Яцем ірський не до- 
водять почату справу до кінця, 
часто займаються пустими роз- 
мовами.

В колгосп і імен і Лен іна ок- 
ремі комсомольці активно вклю- 
чилися у збирання врожаю, але 
комітет комсомольської орга- 
нізації та його секретар В. Сот- 
ник не керують змаганням 
колгоспної молоді, не цікавлять- 
ся, як працює кожен комсомо- 
лець зокрема.

Молоді трудівники села! Пам’ - 
ятайте мудре народне прислі- 
в’я: «Л ітн ій  день рік годує».. 
Кожну погож у годину треба 
якнайкраще використати для 
успіш ного завершення збиран- 
ня хліба , скиртування соломи 
і полови. Необхідно в кожному 
колгоспі організувати комсо- 
мольсько-молодіжні бригади по 
скиртуванню соломи в дві зміни.

Комсомольці! Ваше місце в 
перших рядах боротьби завчас- 
не збирання врожаю!

Ф. ТКАЧЕНКО, 
с е к р е т а р  р ай ком у ЛКСМУ.

Л. МІЛЮ ТІНА,
с е к р е т а р  к ом сом ольської  
о р г а н із а ц і ї  колгоспу.

На честь Великого Жовтня
Р а їса Данилівна Хмеленко 

трудиться дояркою в колгоспі 
імені Б удьонного п ’ять років. 
Лю бовно доглядає закріплене по- 
гол ів ’я тварин, сум лінно вико- 
нує свої обов’язки. Корови, як і 
доглядає Ра їса  Данилівна, зав- 
жди напоєні, добре нагодовані. 
Доярка слідкує за чистотою 
стійла.

Передова трудівниця ферми 
прагне гідно зустріти всенарод- 
не свято— сорокаріччя Великої 
Ж овтневої соціалістичної рево- 
лю ц ії, бореться з а  високі надої 
та хорош у ж ирність молока. 
Взяте зобов 'язання підкріплює 
ділом. За півроку надоїла по- 
над 1400 літрів молока від кож - 
но ї корови. Надої весь час 
зростають. Зараз щодекади 
Р . Х меленко надоює по 108 і 
б ільш е літрів молока. За досяг- 
нуті показники їй вручено пе- 
рехідний мандат передової дояр- 
ки району.

Доярка  к ол госпу  імені В о р о - 
ш илова  М о тря  Андр і ївна  Н ово- 
хатченко веде  перед  у  со ц іал іс - 
тичном у  змаганні серед  доярок. 
З  початку  року  вона надоїла  по 
2021 л ітр у  молока на кожну фу- 
раж ну корову . В ід  кож но ї коро- 
ви одерж ала  теля . С во їм  багатим 
д осв ідом  передова доярка охоче  
д іли ть ся  з іншими тваринниками 
кол госпу .

На знімку: М. А. Новохат- 
ченко.

Слідами наших виступів

—Люди добрі, рятуйте!
М ал. О. Козюренка.

В колгосп і  імені О р д ж он ік ід зе ,  де го ло вою  правління 
Д. Руденко, зав ідуючий господарством  М . Бирзул, наяв-
них зерносховищ  не рем онтую ть ,  нових не будую ть.
Д е  ж буд уть  збер ігати  х л іб  н ового  врожаю?

Г. АНТОНЕНКО.

— Хороша машина!— так відзи- 
ваються про самохідний комбайн 
механізатори.

Такий степовий корабель дору - 
чили вести комбайнеру Панчівської 
М Т С  Григорію Молодцю. Сяк-так 
обладнав він машину підбирачем і 
приступив до молотьби скошених 
валків пшениці на лану  п ’ятої р іль- 
ничої бригади колгоспу імені К уй -  
бишева.

Веде Молодець машину з гін у  
гони, поспішає. Й ом у  аби більше 

гектарів зібрати. П ро  якість роботи 
у  нього  голова не болить.

— Д е  пройшов комбайн Григорія 
Молодця, там залишається багато 
непідібраних колосків, безладно 
розкидана солома. Н е  комбайнер 
він, а бракороб,— говорять колгосп- 
ники.— Т ак е  збирання приведе до 
великих втрат врожаю.

А  І. Ткачов, бригадир рільничої 
бригади, мовчить, мов у  рот води 
набрав, ніби й не бачить браку.

В районній газеті „Ленінець” за 
9 червня цього року була вміщена 
передова стаття під заголовком 
„Посівам—неослабну увагу” . В ній, 
зокрема викривались недоліки на 
обробітку посівів у тракторній 
бригаді, яку очолює Ф. Миргород- 
ченко.

Директор Ново-Миргородської 
МТС В. Сердюк повідомив редак- 
ції, що роботу тракториста І. Кон- 
дратенка та причіплювача В. Глад- 
кого забраковано, із оплати знято. 
Бригадира Ф. Миргородченка по- 
переджено.

В номері районної газети „Лені- 
нець” за 20 червня цього року в 
замітці під рубрикою „Короткі сиг- 
нали” критикувався обліковець 
тракторної бригади Панчівської 
МТС Дмитро Олійник за пияцтво і 
несумлінне ставлення до своїх 
обов’язків.

Директор Панчівської МТС 
М. Гордейко повідомив редакції, що 
ця замітка обговорювалася на 
нараді обліковців тракторних 
бригад Панчівської МТС. Д. Олій- 
ника суворо попереджено.

Н а  с т о р о н н і  р а д я н с ь к и х  к о р д о н і в
День Військово-Морського 

Флоту радянські люди відзна- 
чають в обстановці нових ус - 
піхів на всіх д ілянках кому- 
ністичного будівництва. П о всій 
країні широко розгорнулося со- 
ц іалістичне змагання на честь 
сорокових роковин Великої 
Ж овтневої соціалістичної рево- 
лю ції.

На сторожі безпеки Радян- 
ської держави стоять доблесні 
Збройні Сили, складовою части- 
ною яких є Військово-Морський 
Флот. Радянський Союз —  не 
тільки  велика сухопутна, але й 
велика морська держава. З 60 з 
лиш ком тисяч кілометрів дер- 
жавних кордонів СРСР 43 ти- 
сячі кілометрів займають бере- 
ги морів і океанів. Радянський 
Союз має прямий вихід до чо- 
тирнадцяти морів і трьох океанів.

Радянський Військово-Мор- 
ський Флот має багату історію 
і славні бойові традиції. Наш 
народ по праву вважається 
народом-мореходцем. Російські
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моряки вже давно поклали по- 
чаток річковим і морським 
походам в іноземні країни. Во- 

ни багато зробили в галузі гео- 
графічних відкриттів у районах 
Тихого океану і північних мо- 
рів. Т ільк и  в першій половині 
X IX  століття російські моряки 
здійснили 41 кругосвітне і да- 
леке плавання.

Ми законно пишаємося тим, 
що наша країна є батьківщи- 
ною першого підводного човна, 
багатьох зразків міцної арти- 
л ер ій ськ о ї і торпедної зброї.

Багатий наш флот і своїми 
революційними традиціями. В ій- 
ськові моряки відіграли видатну 
роль у  здійсненні Жовтневого 
перевороту. В . І. Лен ін  і Ко- 
муністична партія вважали 
флот однією з вирішальних 
сил у  проведенні збройного 
повстання. Революційні матро- 
си були в перших рядах б ій - 
ців за владу Рад.

Радянському народові з пер- 
ших же днів існування першої

в світі соц іалістичної держави 
довелось провадити вперту і 
ж орстоку боротьбу проти іно- 
земної інтервенції і внутріш - 
ньо ї контрреволюції. Для захи - 
сту завоювань Ж овтня було 
створено Радянську Армію і 
Військово-М орський Флот.

І військові моряки, як зав- 
жди, були  в перш их рядах 
захисників революції. В роки 
громадянської в ійни беззавітно 
билися за владу Рад матроси 
Балтики, Чорного, Касп ійсько- 
го і Азовського морів. У  цей 
період д іяло 20 річкових і 
озерних флотилій. Понад 75 
тисяч матросів брали участь 
в боях проти ворогів нашої 
Батьківщини на сухопутних 
фронтах. Радянський народ 
навіки збереже в своїй пам’яті 
славні імена моряків —  геро їв 
громадянської війни Миколи 
М аркіна, Павлина Виноградова, 
Анатолія  Ж елєзнякова, першо- 
го народного комісара в мор- 
ських справах Павла Дибенка, 
Володимира П олух ін а  і бага- 
тьох інших.

П ісля  переможного зак інчен- 
ня громадянської війни Кому- 
ністична партія і Радянський 
уряд спрямували зусилля  на- 
роду на відбудову і будівниц- 
тво могутнього Військово-Мор- 
ського Ф лоту країни соц іал із- 
му. За короткий строк наша 
вітчизняна промисловість по- 
ставила флотові велику к іл ь - 
кість сучасних бойових кораб- 
лів  у с іх  класів.

Нову сторінку в літопис мор- 
сько ї слави вписали військові 
моряки в роки В елико ї В ітчиз- 
няної війни. Військово-Мор- 
ський Флот з перших днів в ій - 
ни виступив надійним пом іч- 
ником Радянської Арм ії. В ін 
гарантував безпеку флангів 
сухопутних армій, що упирали- 
ся в море, завдавав ударів по 
морських комунікац іях і тилах 
противника, охороняв свої бази. 
Навіки залиш иться в пам 'яті 
радянського народу геро їчна 
оборона Лен інграда, Севастопо- 
ля , Одеси, Заполяр 'я .

Радянський народ, Комуніс-
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т ична партія і наш уряд ви- 
соко оцінили ратні подвиги 
воїнів флоту. За видатні за слу - 
г и перед Батьківщиною, за ге -  
ро їчн і подвиги 513 морякам 
було  присвоєно звання Героя 
Радянського Союзу, а 7 чоловік 
удостоєно цього звання двічі. 
Десятки кораблів, частин і 
з ’ єднань були  нагороджені ор- 
денами, дістали почесне зван- 
ня гвардійських.

У  післявоєнний час В ійсько- 
во-Морський Флот, як і вс і  
Збройні Сили, пильно охоро- 
няє мирну працю радянського 
народу.

Відповідаючи на піклування 
народу, партії і уряду, особо- 
вий склад флоту наполегливо 
бореться за підвищення бойо- 
вої готовності кораблів і частин, 
оволодіває новою бойовою тех - 
н ікою  і зброєю, удоскона- 
лю є свої політичні і військові 
знання.
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