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Інформаційне повідомлення
Про Пленум Центрального Комітету 

Комуністичної партії України
3—4 липня ц. р. відбувся Пленум Центрально

го Комітету Комуністичної партії України.
Пленум обговорив питання „Про підсумки черв

невого Пленуму ЦК КПРС і завдання партійних 
організацій України по збільшенню виробництва 
і продажу сільськогосподарської продукції державі“.

З доповіддю в цьому питанні виступив Перший 
секретар ЦК КП України тов. Підгорний М. В.

В обговоренні доповіді взяли участь 22 чол.
З заключним словом виступив тов. М. В. Під

горний.
В обговореному питанні Пленум прийняв від

повідне рішення.

До вас звертається колгоспник
Колгоспник чи колгоспниця 

сумлінно трудяться в полі чи 
на фермі, борються за те, щоб 
з честю виконати взяті зобов’я
зання по виробництву продук
тів рільництва і тваринництва. 
У кожного з них крім громад
ських інтересів є свої особис
ті. Одному треба відремонту
вати хату, іншому повітку. 
Тут необхідна допомога з бо
ку артілі, з боку членів прав
ління.

До бригадирів, до членів 
правління та голови колгоспу 
часто звертаються колгоспни
ки за порадою та допомогою. 
Обов’язок кожного— уважно
вислухати заяву чи скаргу члена 
сільгоспартілі і допомогти йому.

А як бути, коли ту чи іншу 
заяву не може вирішити бри
гадир, голова колгоспу? Її тре
ба обговорити на засіданні 
правління, зборах уповноваже
них чи загальних зборах кол
госпників.

До правління сільгоспартілі 
імені Свердлова надходить ба
гато заяв. Голова колгоспу, 
члени правління уважно і 
об’ єктивно розглядають і за
довольняють кожну з них.
Регулярно скликаються засі
дання. Всі заяви вирішуються 
оперативно. Правильно й уваж
но ставляться до запитів тру
дящих в сільгоспартілі імені 
Сталіна. Можуть і повинні так 
розглядати заяви та скарги 
членів сільгоспартілей правлін
ня всіх колгосп ів.
  Найцінніше і найдорожче у 

нашій країні—людина. Ось чо
му Комуністична партія та Ра
дянський уряд завжди безус
танно піклуються про те, щоб 
нашим славним трудівникам— 
будівникам комуністичного сус
пільства створити найкращі умо
ви матеріального і культурного 
життя, звертають виключну ува
гу всіх керівників колгоспів, під
приємств та установ на їх най
перший обов’язок— увалено і 
чуйно ставитись до запитів тру
дящих.

Чому ж іноді забувають про 
це окремі керівники колгоспів?

Є ще у нас випадки, коли 
голова колгоспу грубо відпові
дає на справедливе зауважен
ня члена артілі, відмовляєть
ся розглянути його заяву. Є й 
такі керівники колгоспів, які 
по кілька місяців не склика
ють засідань правління і не 
розглядають заяв і скарг тру
дящих. Члени сільгоспартілі, 
не дочекавшись вирішення сво
го прохання в колгоспі, змуше
ні звертатись в райком партії,
райвиконком, пишуть листи 
до редакції районної газети.

У колгоспі імені Жданова, 
наприклад, ще в кінці квітня 
було останнє засідання прав
ління. Але і на ньому не були 
розглянуті всі заяви. До цьо
го часу не одержала вирішен
ня заява колгоспника Я. Ко
валенка, який звернувся за 
допомогою до правління ще 31
березня 1958 року. Я. Кова
ленко, виконуючи роботу в 
колгоспі, втратив працездат
ність, просить, щоб правління 
допомогло йому придбати інва
лідську коляску. І вже скіль
ки місяців заява лежить в 
конторі!

Багато колгоспників зверта
лись за допомогою, щоб прав
ління виділило необхідні буді
вельні матеріали для ремонту 
хат. І. Лукін скаржиться, що 
йому неправильно нарахували 
трудодні за вивезення на по
ле перегною. Всі ці заяви на
дійшли в контору ще в квітні, 
травні, але досі не розглянуті.

Подібні недоліки можна зу
стріти в колгоспах імені Орджо
нікідзе, імені Шевченка та ін
ших. Чому ж примирилися з 
цим первинні партійні органі
зації та їх секретарі? Адже 
їх прямий обов’язок здій
снювати повсякденний контроль
за діяльністю правлінь колгос
пів, вживати негайних і рішу
чих заходів до тих керівників, 
які бездушно ставляться до 
запитів трудящих, пильнувати, 
щоб завжди і скрізь дотримува
лись вимог Статуту сільгоспар
тілі— основного закону колгосп
ного життя.

Комбайнери! Виходьте на змагання!

За десять днів
Комбайнером я працюю не 

перший рік. Не одну тисячу 
гектарів дорідних хлібів зібрав
на колгоспних нолях. За сум
лінну працю і високі показни
ки на збиранні врожаю Радян
ський уряд нагородив мене 
орденом Трудового Червоного 
Прапора. Ця висока нагорода 
зобов’язує працювати ще краще.

Коли я прочитав у «Кірово
градській правді» лист пере
дових комбайнерів Бобрине
цького району, то зразу ж ска
зав: «Правильну думку вислов
люють товариші!» Бобринецькі
механізатори закликають зібра
ти урожай за 10 днів і тільки 
роздільним способом, не допу
стити втрат зерна, швидко 
звільнити площі в ід пожнив
них решток. Для цього вони 
впроваджують прогресивні ме
тоди збирання хлібів, зокрема 
спареними агрегатами.

Наслідуючи приклад бобри
нецьких механізаторів, я та
кож включаюся у змагання. 
Комбайн «С-4» стоїть у бо
йовій готовності, з підбирачем. 
Разом з помічником Григорієм 
Вербіцьким ще раз перевірили
взаємодію всіх вузлів і меха
нізмів. Щодня буду перевико
нувати норми на підбиранні 
валків з тим, щоб збирання 
врожаю закінчити за 10 днів.

М. ПАРФЬОНОВ, 
комбайнер колгоспу імені 
Енгельса.

РТС—напоготові
Ново-Миргородська Р Т С  

діяльно готується до збираль
них робіт. Підготовлені ремонт
ні летучки для подання необ
хідної технічної допомоги кол
госпам. На місцях ми перевіря
ємо, в якому стані трактори, 
комбайни та інший інвентар, 
ліквідовуємо несправності.

І.Г РУШОВИЙ, 
механік.

В о б к о м і  К П  Ук р а ї н и  т а   о б л в и к о н к о м і

Про розгортання соціалістичного змагання 
на збиранні врожаю

Перевиконати зобов’язання— ц е наш обов’язок
Вже не перший рік доводиться 

мені збирати хліб роздільним 
способом у колгоспі імені Чка
лова. На власному досвіді я 
переконався, що цей прогре
сивний метод збирання має ве
ликі переваги перед прямим 
комбайнуванням.

По-перше, при роздільному 
збиранні ми набагато скоро
чуємо строки жнив, виграємо 
час, запобігаємо втрат зерна.

По-друге, наш колгосп мати
ме можливість раніше розпо
чати продаж хліба державі. 
Нові закупівельні ціни дозво
лять збільшити доходи колгос
пу. Зросте завдяки цьому й 
оплата трудодня колгоспників.

У нас працюватиме три ла
фетних жатки. Щоб закінчити 
збирання врожаю за 8 — 10

робочих днів, я зобов’язався 
зібрати не менше 250 гектарів 
зернових. Мій денний виробі
ток становитиме по 2 5 — 28 
гектарів. Підрахунки показу
ють, що впоратися із цим зав
данням можна тоді, коли що
дня буду виконувати і пере
виконувати змінні завдання.

Закріплена за мною лафетна 
жатка стоїть в повній готов
ності— відрегульована, змаще
на. Я тільки чекаю наказу—  
вступити в боротьбу за хліб.

У відповідь на заклик боб
ринецьких механізаторів я бе
ру зобов’язання швидко і 
без втрат зібрати врожай.

В. КУБАЙ,
машиніст лафетної жат
ки колгоспу імені Чка
лова.

Зберемо хліб роздільно
На полях нашого колгоспу 

дозріває багатий урожай. Що 
кілька днів і почнемо косити 
озиму пшеницю, якої в артілі 
понад 400 гектарів.

Щоб скоротити строки жнив 
і не допустити втрат, будемо 
збирати хліб роздільним спосо
бом. Із лафетчиком Тарасом 
Топором ми дали слово зібрати

врожай на площі 200 гектарів 
за 8 робочих днів. Для цього 
в нас є всі можливості. Трак
тор «КДП-35» і лафетна жат
ка стоять у повній готовності. 
Кожного дня збиратимемо по 
25— 30 гектарів хлібів.

М. КІЗІЛЬ, 
тракторист колгоспу іме
ні Калініна.

За прикладом бобринчан
Весь радянський народ га

ряче схвалює рішення червне
вого Пленуму ЦК КПРС, яке 
відповідає назрілим завданням 
комуністичного будівництва, 
відкриває величні перспективи 
на майбутнє.

У відповідь на піклування 
Комуністичної партії ми вирі
шили зібрати роздільним спо
собом весь хліб за 10 робочих 
днів. За прикладом бобрине
цьких механізаторів ми вирі
шили і в себе на збиранні

хлібів використати спарений 
збиральний агрегат. За нами 
закріпили трактор «Беларусь» 
і дві жатки, одна з них на
вісна.

Використання такого агрегату 
дасть можливість в найкорот
ші строки зібрати врож ай. За 
день ми плануємо скошувати 
по 45— 50 гектарів хлібів.

М. ЗАЙЦЕВ, Р .  ЗАБОЖАН, 
трактористи колгоспу іме
ні Дзержинського.

заснувати в кожному районі перехідний 
Червоний прапор райкому партії і райвикон
кому для колгоспних переможців соціалістич
ного змагання на збиранні врожаю та органі
зувати вручення в кожному колгоспі червоних 
прапорців і вимпелів передовим тракторним 
бригадам, комбайнерам і машиністам рядових 
жаток;

розв’язати на загальних зборах колгоспни
ків питання про встановлення грошових пре
мій для передових комбайнерів, які здобули 
право бути учасниками обласної наради згід
но з умовами перехідного мандата;

забезпечити випуск бюлетенів в усіх кол
госпах і радгоспах кожні три дні. Ці бюлетені 
мають бути присвячені виконанню денних 
завдань коленим комбайнером і машиністом 
жатки і розповсюджуватись у всіх збиральних 
агрегатах;

у кожній тракторній бригаді мати дошку 
показників для висвітлення ходу соціалістич
ного змагання механізаторів.

Бюро обкому КП України та облвикон
ком зобов’язали редакторів обласної, район
них, багатотиражних газет, редколегії стінні
вок, обласне радіо широко висвітлювати хід 
виконання соціалістичних зобов’язань, взятих 
механізаторами на час жнив.

Комбайнерів і механізаторів, які відзначи
лися на збиранні врожаю, вирішено заносити 
до обласної «Книги пошани» та обласної «Кни
ги трудової слави».

Бюро обкому КП України та виконком об
ласної Ради депутатів трудящих прийняли по
станову, спрямовану на широке розгортання 
соціалістичного змагання серед механізаторів 
колгоспів, радгоспів і ремонтно-технічних стан
цій області на збиранні врожаю 1958 року.

Підтримано ініціативу і схвалено заклик ком
байнерів Бобринецького району до всіх ме
ханізаторів колгоспів і радгоспів області про 
розгортання соціалістичного змагання за ус
пішне проведення жнив. (Заклик опублікова
ний у газеті «Кіровоградська правда» 28 
червня).

Райкоми КП України і райвиконкоми зо
бов’язано провести обговорення заклику в 
усіх господарствах з тим, щоб колений комбай
нер і механізатор взяв конкретні соціалістич
ні зобов’язання по щоденному і сезонному ви
робітку на комбайн і жатку, намолоту зерна, 
економії пального.

Бюро обкому КП України та виконком об
ласної Ради депутатів трудящих схвалили про
позицію обласного у правління сільського гос
подарства, обласного управління радгоспів та 
обкому профспілки робітників і службовців 
сільського господарства й заготівель про за
снування перехідних мандатів для комбайне
рів на період збирання врожаю. Цією ж по
становою передбачено заснувати перехідний 
Червоний прапор обкому КП України та обл
виконкому для районів— переможців змагання.

Райкомам КП України і райвиконкомам 
запропоновано :
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Нещодавно в селі Пурпурівці 
відбулося урочисте відкриття 
пам’ятника радянським воїнам, 
які загинули в період Великої 
Вітчизняної війни.

На знімку: пам’ятник у селі 
Пурпурівці.

Фото Ф. Калашникова.

Про них не забуде народ
Трудящі нашої країни ніко

ли не забудуть героїчних под
вигів радянських воїнів, які 
героїчно билися з німецько- 
фашистськими загарбниками у 
період Великої Вітчизняної 
війни.

В багатьох селах нашого 
району вже встановлені велич
ні пам’ятники загиблим воїнам. 
Незабаром такий пам'ятник 
буде встановлено в центрі се
ла Коробчино. Вже завезено 
постамент та інші будівельні 
матеріали до місця споруд
ження пам’ятника.

І. СТАРОДУБ, 
голова виконкому сіль
ради.

В невеликому парку села 
Лікарево, де шумлять зеленим 
листям молоді дерева, буде вста
новлено пам’ятник радянським 
воїнам, які загинули в період 
Великої Вітчизняної війни. Що
весни молодь насаджує в пар
ку дерева, квіти. Колгоспники 
свято шанують світлу пам'ять 
загиблих во їнів.

О. ВДОВИЧЕНКО, 
завідуючий клубом.

Головна ланкаПАР ТІЙНЕ
ЖИТТЯ

Погожий день після дощів. 
Плантація цукрових буряків. 
Міжряддя заростають бур’ я 
нами.

А біля краю бурячища стоїть 
«Універсал» з спареними мо
тигами. Під машиною в холод
ку сидить водій трактора Се
мен Сердюченко і попихкує 
цигаркою.

— Чому стоїмо, питаєте?.. 
Ружин наказав зняти тупі доло
та, а гострі обіцяв доставити 
з бригади. Ну, я й чекаю,—  
говорить тракторист.

Розпорядившись десь о 7 
годині ранку, бригадир трак
торної бригади комуніст Василь 
Ружин з своїм помічником ко
муністом Миколою Гранкіним 
помчав бригадною півторатон
кою у Панчівське відділення 
РТС за запасними частинами.

Обліковець член КПРС Гнат 
Шевченко на роботу не з ’явив
ся. Отже, усіх трьох комуніс
тів бригади в полі не було. 
Ніхто не слідкував, як вико
нувалося розпорядження ке
рівника бригади.

О десятій годині ранку при
їхав мотоциклом на місце ро
боти причіплювач Іван Га
лушко:

— Ну, як?
— Н іяк... Поїдь у  бригаду і 

взнай, чому долота не везуть.
В середині дня зустрів при

чіплювача агроном І. Пустовойт. 
Він допоміг знайти долота і 
доставити їх на своїй бричці до 
трактора.

Швидко поставив робочі орга
ни Сердюченко. Можна було б і 
починати спушування міжрядь, 
та десь знову загаявся 
Галушко. Нарешті, з ’явився: 

—До роботи не приступлю, 
поки не буде напарника!..

Другий причіплювач Григо
рій Новак до трактора не ви
йшов. А час летить. Уже й 
сонце над заходом.

В. Ружин і М. Гранкін по
вернулися з Панчево тільки о 
8 годині вечора...

Те, про що йде мова, не 
виняток. Неорганізованість, 
порушення трудової дисциплі
ни, недоліки в експлуатації 
техніки (вийшли з ладу 7 
тракторів із 12), повільна

підготовка до збирання вро
жаю— гіркі наслідки того, що 
механізаторів не виховують. З 
початку весни ніхто із кому
ністів і членів агітколективу 
не провів жодної бесіди з людь
ми бригади. Зборів не склика
ють. Підсумки змагання не 
підбивають. Дошки показників 
немає.

А хіба не міг би випускати 
«бойові» листки обліковець 
Г. Шевченко? Міг би, та не хо
че. За весь період польових 
робіт він не випустив ні однієї 
стіннівки. Очевидно, комуніст 
Шевченко забув про свій кров
ний партійний обов’язок.

Цього, безумовно, не трапи
лося б, якби В. Ружин, 
М. Гранкін і Г. Шевченко 
стали на ділі активними бій
цями за перетворення в життя 
рішень партії, як того вимагає 
Статут КПРС, якби вони вбо
лівали за доручену справу.

Як видно, для парторганізації 
колгоспу імені Кірова непоча
тий край роботи в тракторній 
бригаді, що налічує в собі по
над шістдесят чоловік. З 
цим згоден сам секретар пар
тійної організації Іван В’яткін. 
Але ж для справжнього діла 
не досить тільки згоди, що у 
нас, мов, є недоліки. Саме 
життя вимагає від комуністів 
постійно звертати серйозну 
увагу на головну ланку партій
ної роботи—роботу серед людей 
і особливо серед механізаторів, 
на яких припадає велика доля 
в боротьбі за піднесення кол
госпного виробництва.

Згоден Іван В’яткін і з тим, 
що в тракторній бригаді є пе
редовики, що можна зробити 
їхній досвід надбанням всього 
колективу. В той погожий день, 
наприклад, коли агрегат Сердю
ченка простояв майже весь ро
бочий час, тракторист Микола 
Пригода і причіплювачі Андрій 
Гончаренко та Олексій Літвінов 
не втратили і хвилини на спу
шенні міжрядь буряків.

Питання про роботу серед 
механізаторів секретар партій
ної організації вирішив винес
ти на обговорення партійних 
зборів.

М. СОСНА.

Трудящі району палко схвалюють рішення
червневого Пленуму ЦК КПРС 

★                  ★
Слово  к у й б и ш е в ц і в

Напередодні святкування со
рокаріччя утворення Комуніс
тичної партії України відбу
лися збори колгоспників у 
всіх семи рільничих бригадах 
артілі імені Куйбишева. Тру
дівники колгоспного села го
ворили про свої успіхи, якими 
вони зустріли знаменне свято 
і про ще невирішені питання, 
а також одностайно схвалили 
історичне рішення червневого 
Пленуму ЦК КПРС про скасу
вання обов’язкових поставок і 
натуроплати за роботи МТС, 
про новий порядок, ціни і умо
ви заготівель сільськогосподар
ських продуктів.

Агроном Антоніна Березов
ська так сказала:

—Постанова червневого Пле
нуму Центрального Комітету

партії відкрила нові неозорі 
горизонти для дальшого роз
витку сільськогосподарського 
виробництва. У відповідь на 
рішення партії я, як спеціа
ліст сільського господарства, 
працюватиму, не покладаючи 
рук. Хай колгоспна земля дає 
ще більші врожаї!

Бригадир Олександр Жанта
лай у своєму виступі загострив 
увагу учасників зборів на не
доробленостях у підготовці до 
збирання врожаю. Так, на
приклад, ще не всі відремон
товано безтарки, не приведено 
до ладу граблі та інший дріб
ний інвентар.

Колгоспники затвердили ро
бочий план на період збираль
них робіт.

Г. ГУЦ.

В е л и ч е з н ий в и г р а ш
—Підрахунки показують, що 

новий порядок заготівель сіль
ськогосподарської продукції 
принесе величезний виграш 
артілі— її прибуток збільшить
ся майже вдвічі. Такі ж при
бутки матимуть всі колгоспи 
країни. Уявіть собі, як швид
ко піде вперед сільське госпо
дарство, наскільки зросте доб
робут народу і зміцниться еко
номічна могутність соціаліс
тичної Батьківщини!

Цю думку висловив бухгал
тер колгоспу імені Орджоні
кідзе Михайло Хмельницький 
на загальних зборах колгосп
ників, приурочених сороковим

роковинам Комуністичної пар
тії України та обговоренню 
рішення червневого Пленуму 
ЦК КПРС. Колгоспники з ве
ликим задоволенням слухали 
свого бухгалтера і думали про 
те ж саме.

Володимир Кожухар, брига
дир городньої бригади, також 
сказав кілька слів про значен
ня постанови Пленуму ЦК 
КПРС і доповів зборам про той 
вклад, який збирається внести 
городня бригада у всенародну 
справу— зібрати не менше як 
по 110 центнерів овочів з 
гектара.

Г. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

Семінар секретарів парторганізацій
В кабінеті партійної освіти 

відбувся одноденний семінар 
секретарів парторганізацій ра
зом з їх заступниками і проф
групоргами.

Семінар розглянув підсумки 
навчання в сітці партійно-ком
сомольської освіти за 1957— 
1958 учбовий рік. Обговорено 
питання про активність кому

ністів на партзборах, організа
цію виконання партійних до
ручень, про роботу стінних 
газет та участь секретарів парт
організацій в роботі преси.

Учасники семінару заслуха
ли доповідь про завдання ко
муністів району по перетворен
ню в життя рішень червневого 
Пленуму ЦК КПРС, з якою 
виступив Г. Безвушко.

Школа передового досвіду
Великими досягненнями в 

усіх галузях народного госпо
дарства, науки і культури зу
стріли трудящі нашої респуб
ліки сорокаріччя Комуністич
ної партії України. Ці досяг
нення дістали яскраво відобра
ження на Виставці передового 
досвіду в народному господар
стві УРСР, яка відкривається 
сьогодні в Києві.

Почуття законної гордості 
за свою соціалістичну Батьків
щину і її чудових людей 
охоплює кожного, хто побуває 
на виставці. Її численні спо
руди, показові поля, сади, во
дойми, парки займають понад 
360 гектарів. Напроти цент
рального входу величаво під
німається Головний павільйон 
виставки. В ньому демон
струються загальні показники 
зростання промисловості ре
спубліки, особливо важкої ін
дустрії— основи народного гос
подарства, а також найважли
віших галузей сільського госпо
дарства, розвитку науки і куль

тури, підвищення матеріаль
ного і культурного рівня життя 
трудящих.

У павільйонах «Вугільна, 
металургійна, хімічна, нафтова 
і газова промисловість», «Маши
нобудування і приладобудуван
ня», «Електростанції і електро
промисловість»,  «Будівництво 
і промисловість будівельних ма
теріалів», розташованих ліво
руч від головного входу, на 
прикладах роботи передових 
підприємств республіки пока
зуються плоди технічного про
гресу, результати впроваджен
ня нової технології у видобу
ванні вугілля, нафти і газу, у 
виплавці й обробці металу, в 
будівництві і на транспорті.

На спеціально обладнаних
площадках експонуються ма
кети вугільних шахт, моделі до
менних печей і електростанцій, 
металорізальні верстати, нова 
сільськогосподарська техніка.

У павільйоні «Пластичні ма
си і штучні волокна» багато 
зразків виробів з пластмас та

інших синтетичних матеріа
лів—деталі машин, застосовува
них в різних галузях народно 
го господарства, товари народ
ного вжитку— взуття, тканини, 
хутро, галантерея. Цей павіль
йон дає наочне уявлення про 
ті широкі можливості, які має 
український народ в боротьбі 
за виконання рішень травне
вого Пленуму ЦК КПРС про 
прискорений розвиток х імічної 
промисловості.

П' ять сільськогосподарських 
павільйонів розташовані пра
воруч від головного входу. В 
залах і на показових полях 
павільйону « Землеробство і лісо
меліорація» можна ознайомитися 
з основними типами зональних 
сівозмін, найбільш урожайними
сортами різних сільськогоспо
дарських культур, сучасною 
технікою і способами зрошен
ня. Передові прийоми вирощу
вання високих урожаїв куку
рудзи та інших культур пока
зані в павільйоні «Зернові і 
олійні культури» і на його 
польових ділянках. Успіхи 
знатних буряководів і льонарів

демонструються в павільйоні 
«Технічні культури». Барвис
ті експонати павільйону «Ово
чівництво, плодівництво і ви
ноградарство» розповідають про 
передові прийоми вирощування 
овочів, картоплі, фруктів, ягід, 
винограду.

У павільйоні «Тваринництво»
на прикладах роботи найкра
щих господарств демонструєть
ся досвід правильної годівлі, 
утримання і догляду за твари
нами. В спеціальних примі
щеннях і на вивідних площад
ках організовано показ висо
копродуктивної великої рогатої 
худоби, свиней, овець і птиці, 
вирощених тваринниками рес
публіки.

Великий інтерес являють 
стенди, які знайомлять з тим, 
як колгоспи республіки здійс
нюють рішення лютневого Пле
нуму ЦК КПРС про дальший 
розвиток колгоспного ладу і 
реорганізацію машинно-трак
торних станцій.

Екскурсанти дістануть на 
виставці консультації в усіх

питаннях, що ї х цікавлять. У 
спеціальних залах демонстру
ються кінофільми, читаються 
лекції. В численних кіосках  
продається наукова і технічна 
література. Представники кол
госпів і радгоспів з допомогою 
спеціалістів можуть підібрати 
на виставці і замовити потріб
ні їм сільськогосподарські ма
шини.

Кожний відвідувач виставки 
побачить, як творча праця но
ваторів відкриває широкі шля
х и зростання продуктивності 
праці, неухильного збільшен
ня випуску промислової і сіль
ськогосподарської продукції.

Виставка в столиці Радян
ської України є справжньою 
школою передового досвіду. По
ширення і впровадження цього 
досвіду в усіх галузях народ
ного господарства— одна з най
важливіших умов дальшого під
несення соціалістичної еконо
міки, підвищення матеріально
го добробуту трудящих.

М. БІЛОУС.



Всі сили на виконання соціалістичних зобов’язань!
Люди трудової слави
Найкращих показників у 

змаганні за збільшення надоїв 
молока в першому півріччі 
1958 року домоглися:

Завалко Євдокія Іванівна— 
доярка колгоспу імені Фрунзе , 
яка надоїла від кожної коро
ви по 1560 літрів молока.

Лазуренко Єлизавета Кар
півна—доярка колгоспу імені 

Мічуріна, яка надоїла від кож
ної корови по 1290 літрів мо
лока.

Лазаренко Фаїна Федорів
на — доярка колгоспу імені 
Куйбишева, яка надоїла від 
кожної корови по 1261 літру 
молока.

Новохатченко Мотря Андрі
ївна— доярка колгоспу імені 
Фрунзе, яка надоїла від кож
ної корови по 1258 літрів мо
лока.

Головаха Марія Михайлів
на—доярка колгоспу імені Жда
нова, яка надоїла від кожної 
корови по 1198 літрів молока.

Козюр Олена Авксентіївна— 
доярка колгоспу «Шлях Лені
н а »  яка надоїла від кожної 
корови по 1196 літрів молока.

Паргамон Клавдія Миколаїв
на—доярка колгоспу імені Чка
лова, яка надоїла від кожної
корови по 1180 літрів молока.

Курочка Олена Василівна— 
доярка колгоспу імені Чкалова, 
яка надоїла від кожної корови 
по 1180 літрів молока.

Мельник Марія Тимофіїв
на — доярка колгоспу імені 
Фрунзе, яка надоїла від кожної 
корови по 1169 літрів молока.

Васечко Марія Ісаївна— до
ярка колгоспу імені Чкалова, 
яка надоїла від кожної корови 
по 1156 літрів молока.

Матях Олена Михайлівна— 
доярка колгоспу імені Куйби
шева, яка надоїла від кожної 
корови по 1153 літри молока.

Демиденко Килина Йосипів
на—доярка колгоспу імені Ста
ліна, яка надоїла від кожної 
корови по 1138 літрів молока.

Котляр Євдокія Григорівна— 
доярка колгоспу імені Енгель
са, яка надоїла від кожної ко
рови по 1137 літрів молока.

Сокуренко Надія Іванівна— 
доярка колгоспу імені Шевчен
ка, яка надоїла від кожної ко
рови по 1131 літру молока.

Тепер же треба особливо подбати про створення 
міцної кормової бази для тваринництва, яка є вирішальною 
умовою дальшого зростання поголів’я і продуктивності 
худоби, зниження собівартості продукції тваринництва.

(Із доповіді М. С. Хрущова на червневому Пленумі ЦК КПРС).

Колгоспні доярки! Рівняйтесь у змаганні 
на Євдокію Іванівну Завалко!

Вона завоювала перше місце
На молочно-товарній фермі 

колгоспу імені Фрунзе Євдокія 
Іванівна Завалко працює по
рівняно недавно—лише другий 
рік. Але всі ї ї  поважають за 
сумлінну працю, за ініціативу 
й наполегливість. Тепер не 
тільки в селі Костянтинівці ,
але й у всьому нашому райо
ні всі знають передову доярку 
Євдокію Завалко. На тварин
ницьких фермах колгоспні до
ярки творчо впроваджують її 
досвід одержання високих на
доїв молока.

Внести гідний вклад у все
народну боротьбу за створен
ня в нашій країні достатку 
продуктів тваринництва, дати 
більше молока рідній Батьків
щині— ось до чого прагнуть тва
ринники колгоспу імені Фрунзе. 
Запалюючий приклад у  змаган
ні весь час подає Євдокія За
валко. За досягнуті успіхи в
соціалістичному змаганні обл
виконком присвоїв Є. І. За
валко почесне звання «Краща 
доярка області».

— І надалі не відстану в 
змаганні, ще енергійніше бо
ротимусь за високі надої мо
лока,— заявила вона.

Життя показує, що Євдокія
Завалко не кидає слів на ві
тер. Вона працює по-мамаїв- 
ському, день у день збільшує 
надої.

— На сьогодні Євдокія Іва
нівна вже має більше 1630

На знімку: сестри-доярки
Ольга Завалко (стоїть) та Єв
докія Завалко.

Фото Ф. Калашникова.

літрів молока на корову. Це 
найвищий показник у колгос
пі,— повідомляє бухгалтер кол
госпу Микола Андрійович Дима.

— Та не тільки в колгоспі, а 
й у  районі, — додає хтось з
тваринників.

Дійсно, Є. І. Завалко три
має перше місце в змаганні 
серед доярок району. Що ж 
забезпечує їй одержання висо
ких надоїв? Закріплених ко
рів вона дбайливо доглядає. В 
один і той же час щодня про
водить доїння. Як правило, пе
ред початком і під час доїння 
старанно масажує вим’я коро-

Більше виробляти молока та м’яса!

ЗВЕДЕННЯ
про виробництво та надої 

молока в колгоспах району 
з 1 січня по 1 липня 1958 року 
за даними райінспектури ЦСУ
(подається: в центнерах на 100 гек
тарів угідь, в кілограмах на фу

ражну корову)

Назва колгоспів
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ім . Фрунзе 106,1 1110
ім. Сталіна 90,8 832
ім. Чкалова 87,0 907
ім. Енгельса 84,3 822

„Шлях Леніна“ 81,8 970
ім. Жданова 77,6 949
ім. Леніна 75,2 802
ім. Шевченка 75,0 933
ім. Карла Маркса 73,7 871
ім. Мічуріна 70,4 774
ім. Калініна 70,0 958
ім. Свердлова 69,8 900
ім. Чапаєва 68,9 910
ім. Орджонікідзе 68,7 766
ім. Щорса 65,3 834
ім. Куйбишева 62,3 841
ім. М. Горького 58,3 757
ім. Дзержинського 43,4 587
ім. Кірова 40,9 643

По району 66,8 837

В Олек сандрівському  
районі

Тваринники колгоспів 
Олександрівського райо
ну, що змагаються за 
першість з трудівниками 
нашого району, виробили 
у першому півріччі 1958 р.: 

молока—по 77,2 центне
ра на сто гектарів угідь 
або по 906 кілограмів на
фуражну норову;

м’яса—по 14 центнерів 
на сто гектарів сільсько
господарських угідь;

свинини (в тому числі) 
на сто гектарів ріллі по 
6,7 центнера;

вовни — настригли на 
кожну вівцю по 1,3 к іло
грама;

яєць—одержали на 100 
гектарів зернових по 4331 
штуці і на курку-несучку 
П О 39,9 штуки.

Трудівники тваринницьких ферм 
району дали слово в нинішньому 
році виробити по 195,5 центнера 
молока на 100 гектарів сільсько
господарських угідь. Минуло пер
ше півріччя. Успішно виконують 
взяті зобов’язання колгоспи іме
ні Фрунзе, імені Чкалова та іме
ні Енгельса. Збільшили виробни
цтво молока в порівнянні з відпо
відним періодом минулого року 
сільгоспартілі імені Сталіна, імені 
Чапаєва. Але колгоспи імені Дзер
жинського та імені Свердлова 
ганебно відстають від своїх су
сідів.

На 30—36 центнерів молока на 
100 гектарів угідь менше, ніж то
рік, одержали колгоспи імені Шев
ченка та імені Горького. Зменшили 
надої молока сільгоспартілі імені 
Калініна, імені Карла Маркса, 
„Шлях Леніна“ .

По виробництву м’яса кращі 
показники, ніж торік, мають кол
госпи імені Чкалова, імені Чапає
ва, імені Орджонікідзе та імені 
Енгельса. Проте вкрай незадовіль
но організували відгодівлю тва
рин сільгоспартілі імені Шевчен
ка, імені Дзержинського, імені 
М. Горького та імені Куйбишева,
де за півріччя одержали м яса на 
3—5 центнерів менше, ніж за цей 
період в минулому році. Як же ду
мають керівники колгоспів Є. Бу
ТОВСЬКИЙ, А. Конельський та П. Сто
ян виконати взяті зобов’язання?

ЗВЕДЕННЯ
про виробництво м’яса та 

свинини в колгоспах району 
з 1 січня по 1 липня 1958 року 
за даними райінспектури ЦСУ
(подається в центнерах: м’ясо— 

на 100 гектарів угідь, свинина—на 
100 гектарів ріллі)

Назва колгоспів
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ім. Енгельса 19,8 4,8
ім. Леніна 17,7 7,9
ім. Калініна 15,1 7,3
ім. Мічуріна 14,2 4,9
ім. Свердлова 14,1 4,3
ім. Чапаєва 13,8 5,2
ім. Фрунзе 13,7 3,1
ім. Чкалова 13,6 7,4
ім. Щорса 13,3 4,0

„Шлях Леніна“ 12,2 7,6
ім. М. Горького 11.7 5,0
ім. Шевченка 10,3 3,1
ім. Сталіна 9,8 7,3
ім. Жданова 9,7 3,1
ім. Орджонікідзе 9,5 4,5
ім. Кірова 8,6 2,7
ім. Карла Маркса 7,4 5,3
ім. Дзержинського 7,1 2,9
ім. Куйбишева 5,9 1,9

По району       11,4    4,7

вам. Слідкує, щоб кожна коро
ва була чистою, напоєною і 
нагодованою.

В ці дні корів випасають на 
пасовищі. Вдень і на ніч їм 
дають зелену масу кукурудзи 
у суміші з горохом. Доярка 
слідкує за тим, щоб корови 
поїдали достатню кількість зе
леної маси. Завдяки цьому 
щодня надоює близько 12 літ
рів молока на корову.

— Приклад Євдок ії Завалко
наслідують тваринники колгос
п у ,— повідомляє зоотехнік Ми
кола Семенович Шульга.

Близько 1300 літрів молока 
надоїла від кожної корови до
свідчена доярка Мотрона Ан
дріївна Новохатченко, б агато
річну і самовіддану працю якої 
Радянський уряд відзначив ви
сокою нагородою — орденом 
«Знак Пошани». На третьому 
місці йде молода доярка Марія 
Тимофіївна Мельник, яка вже 
надоїла більше 1200 літрів мо
лока на корову.

Не відстають також і З. Т. 
Лисенко, Н. Я. Калашник,
П. П. Добрицька, О. І. Завалко.

Честь і слава кращим кол
госпним дояркам! Хай ще яс
кравіше розгоряються вогні 
соціалістичного змагання за 
високі надої молока, хай біль
ше буде в нашому районі та
ких трудівниць, як Євдокія Іва
нівна Завалко!

І. МІРОШНИЧЕНКО.

Беріть з них прикладі
Серед працівників колгосп

них вівчарських ферм з новою 
силою розгорнулося змагання 
за збільшення виходу ягнят 
на кожні 100 вівцематок і на
стригу вовни на кожну голову. 
Добрих показників у першому 
півріччі 1958 року добилися 
такі товариші:

Мартиновська Катерина Ха
ритонівна— чабан колгоспу іме
ні Калініна, яка одержала но 
132 ягнят на 100 вівцематок 
і настригла по 3,2 кілограма 
вовни з кожної в івці.

Промашкова Тетяна Мики
тівна — чабан колгоспу імені 
Калініна, яка одержала по 132 
ягнят на 100 вівцематок і на
стригла по 3,2 кілограма вов
ни на вівцю.

Заграничний Василь Єрмо
лаєвич— чабан колгоспу імені 
Жданова, який одержав по 100 
ягнят від 100 вівцематок.

Гордієвська Ольга Григорів
на— чабан колгоспу « Шлях 
Леніна», яка одержала по 2,5 
кілограма вовни на вівцю.

Кращі свинарі
Добрих успіхів у першому 

півріччі цього року добилися:
Григорчук Олена Василів

на— свинарка колгоспу імені 
Леніна, яка одержала від кож
ної свиноматки по 12,3 поро
сяти.

Гавриленко Меланія Іванів
на—с винарка колгоспу імені 
Мічуріна, яка одержала від 
кожної свиноматки по 12 по
росят.

Ченякова Олександра Мико
лаївна— свинарка колгоспу іме
ні Сталіна, яка одержала на 
свиноматку по 11,2 поро
сяти.

Передові пташниці
В першому півріччі ниніш

нього року добрих показників 
у змаганні домоглися:

Волощук Василина Андріїв
на—пташниця колгоспу імені 
Калініна, яка одержала на кож
ну курку-несучку по 45 яєць.

Шестерик Марія Мусіївна— 
пташниця колгоспу імені Ча
паєва, яка одержала на кож
ну курку-несучку по 43 яєць.

У  Великовиск івсьному 
районі

Тваринники колгоспів 
Великовисківського ра
йону, що змагаються за 
першість з трудівниками 
нашого району, виробили 
у першому півріччі 1958 
року:

молока—по 68 центне
рів на сто гектарів угідь 
або по 806,6 літра на фу
ражну корову;

м’яса—по 11,6 центнера 
на сто гектарів сільсько
господарських угідь;

свинини (в тому числі) 
на сто гектарів ріллі по 
5,4 центнера;

вовни — настригли на 
кожну вівцю по 1,6 кг;

яєць—одержали на 100 
гектарів зернових по 1022 
 штуки і на курку-несучку 
 по 28,8 штуки.
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замовчування і нехтування кри
тики це те ж саме, що й затиск 
критики? За такі негарні дії тре
ба нести відповідальність.

Зовсім по-іншому реагує на кри
тичні виступи газети В. Н. Пе
рев’язко, завідуючий відділом 
культури. Людина, бачте, на куль-

Почалося це ще в січні місяці. 
На сторінках газети „Ленінець” 
було надруковано статтю про те, 
що в колгоспі імені Куйбишева є 
на фермах корови, які мають ли
ше хвости та роги, а молока да
ють менше, ніж погана коза. 
Автор статті радив керівникам 
артілі вибракувати таких „молоч
ниць” і на їх місце поставити 
продуктивних тварин.

Прочитав Панас Олександрович 
Стоян замітку і сказав:

—Грамотний! Бач, як критикує. 
А хто сміє підривати мій авто
ритет?!

Може на цьому б і закінчилось. 
Та ні ж, з редакції надіслали лис
та і настійно просять, щоб він, 
голова такого великого колгоспу, 
писав відповідь про вжиті заходи.

—Не діждете!—промовив П. Сто
ян.

Минуло кілька днів. Знову лист 
з редакції. І щоб ви думали? На
гадують вдруге, щоб надіслав від
повідь.

—Пишіть і втретє, а відповіді 
не діждетесь!—твердо вирішив 
голова.

І редакції не відповідає, і за
ходів не вживає. А надої все па
дають і падають. Колгосп по ви
робництву молока тягне район 
назад.

Критикувала газета панчівських 
керівників за погані дороги, за 
погану підготовку комор до збе
рігання зерна, за те, що не за
кладають раннього силосу...

А Панас Олександрович мов у 
рот води набрав. Мовчить. За пів
року одержав від редакції деся
ток листів, стільки ж нагадувань. 
І на жодного не дав відповіді. От 
характер!

На критику реагує хворобливо. 
Замість того, щоб негайно лікві
дувати недоліки, на які вказує га
зета, панчівський голова колгоспу 
носить за пазухою камінь. А на
віщо? Не відповідає на листи. А 
чому?

Чи подумали ви, шановний Па
насе Олександровичу, над тим, що

турній посаді. Гніватись йому на 
те, що редакція пише листи і про
сить вживати заходів, прямо та
ки незручно. Василь Никифорович 
і не гнівається. Він дуже вже 
спокійний. Махнув на все рукою .  
Газет не читає. Листів теж. За
ходів не вживає. І все. А клуби,
а бібліотеки? Окремі з них об 
дерті, занехаяні. В деяких ніякі 
гуртки не працюють. Дуже часто 
пишуть про це колгоспники до га
зети, скаржаться на погану робо
ту культармійців. Та про це 
В. Перев’язко і слухати не хоче. 
Він пальцем об палець не вдарив, 
щоб виправити становище. І мов
чить. Культурний завідуючий.

Майже так реагує на критику 
голова колгоспу імені Леніна 
П. Петров. Жодного листа не на
діслав до редакції. Чому ж ми
риться з цим парторганізація і не 
закличе до порядку мовчальника?

Голова колгоспу імені Шевчен
ка Є. Бутовський винайшов новий 
метод затиску критики. Він навіть 
категорично відмовився познайо
мити працівника редакції В. Бон
даренка з рішеннями правління 
артілі по критичних виступах га
зети. Під два замки закрив книгу 
протоколів і грубо, зухвало зая
вив: „Я вам нічого не покажу!” 
На листи редакції теж не відпо
відає. А О. Хитрий, секретар 
партійної організації, замість то
го, щоб затискувача критики за
кликати до порядку, лише руками 
розводить.

Голова Софіївської сільської 
Ради К. Капинус, захищаючи свою 
особу і свій високий авторитет 
від критики, грубо і брутально 
облаяв працівника редакції І. Же
ребенка. Невже він не знає, що 
за такі дії зарозумілі люди при
тягаються до відповідальності?

Преса—це гостра зброя в руках 
партійних організацій, і нікому не 
дозволено ігнорувати сигнали га
зети. Про це неодноразово під
креслювалось в документах Кому
ністичної партії. Про ці вказівки 
слід пам’ятати кожному.

У Софіївському сільському клубі, де завідуючим 
Віктор Литвинов, занедбана робота гуртків художньої 
самодіяльності.

В. Литвинов:—І чого тобі від мене треба?..

Слідами наших виступів

„У неї такий характер”
Під таким заголовком у район

ній газеті „Ленінець” за 28 трав
ня було вміщено замітку, в якій 
критикувалася поведінка колгосп
ниці сільгоспартілі імені Каліні
на Наталії Деркач.

Ново-Миргородське районне від
ділення міліції повідомило редак
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Книги на антирелігійні теми
Питання атеїзму. Збірник.

Держполітвидав УРСР. Київ. 1958, 
стор. 288.

«Протилежність науки і ре
л ігії»— так зветься перший роз
діл збірника. Виходячи з до
сягнень науки і техніки, авто
ри статей спростовують фантас
тичні релігійні вигадки про 
виникнення Всесвіту, поход
ження життя на Землі і дають 
матеріалістичне наукове пояс
нення законів природи.

Ліс виникли релігії і яка їх 
соціальна суть? Про цс йде 
мова в другій частині збірника. 
Окремі статті викривають дог
ми православної, католицької,

іудейської вір, а також сек
тантства.

В кінці збірника публікують
ся рішення Комуністичної пар
тії і Радянського уряду про 
релігію і церкву, словник релі
гійних термінів і список атеїс
тичної літератури.

Є. ЯРОСЛАВСЬКИЙ. Як на
родж ую ться, ж ивуть і вмира
ють боги. Держполітвидав УРСР. 
Київ. 1958, стор. 176.

Чи завжди люди вірили в 
бога, коли і як з ’явилися ре
лігії, чи вічні вони— на ці пи
тання читач знайде відповідь у 
книзі видатного діяча Комуніс

тичної партії Є. Ярославського. 
В брошурі простою і образною 
мовою розповідається, як пер
вісні люди, безпорадні в бороть
бі з силами природи, боготво
рили сонце, вітер, воду, як у 
класовому суспільстві виникла 
віра в богів, створених за обра
зом і подобою людей. На вели
кому історичному матеріалі по
казано, як у  різних народів 
складалися міфи про богів, ре
лігійні обряди, яких вони заз
навали змін у процесі розвитку 
людського суспільства і яка їх 
суть.

Бесіди на природничо-наукові теми

Як людина перетворює природу
Люди не можуть ж ити без 

ї жі, одягу, жител. Але звідки 
вони беруть все це? Проповід
ники релігії твердять, що бла
га земні даровані людям самим 
богом, тому їм лишається тіль
ки уповати на милість господ
ню і молити про це бога. Самі 
люди з власної волі нібито не
спроможні поліпшити своє ста
новище, переробити світ так, 
як їм потрібно. Всяку зміну 
порядку, встановленого нібито 
богом, релігія вважає блюзнір
ською , гріховною і неприпус
тимою.

Але ж усім відомо, що ма
теріальні і культурні блага лю
дей не існують у природі в го
товому вигляді. Їх треба добу
ти, виготовити, зробити. А це 
немислимо без того, щоб люди
на не змінювала навколишньої 
природи. Людям завжди треба 
добувати, а потім переробляти 
різноманітну сировину, щоб ви
готовляти з неї знаряддя праці, 
їж у, одяг. Взяти, наприклад, 
сільське господарство. Люди, 
зайняті в ньому, прагнуть одер
жати продукції якнайбільше і 
найкращої якості. Для цього 
їм треба як слід удобрювати і 
обробляти грунт, змінювати жи
ву природу, втручатися в її 
розвиток, створювати нові сор
ти рослин і породи тварин з 
певними властивостями.

Значить, всупереч тверджен
ням проповідників релігії, лю
дина не тільки може, а й по
винна переробляти світ. У цьому 
смисл і запорука самого існу
вання людей. У боротьбі з при
родою людина створює другу, 
штучну «олюднену» природу, 
яка відповідає саме її  запитам 
і прагненням, створює світ про
мисловості та сільського гос
подарства, дивовижних машин 
і різноманітних предметів— від 
хліба до телевізора, від пені
циліну до впорядкованих жи
тел.

Релігія всіляко проводить ту 
думку, що людина безсила пе
ред природою, нібито створе
ною і керованою богом. Життя 
щодня спростовує ці твердження. 
Звичайно, самою тільки силою 
своїх м’язів багато чого не до
б ’єшся. Але людина використо
вує різні джерела енергії, які є 
в природі, і таким чином стає 
надзвичайно могутньою.

Ще зовсім недавно вважало
ся, що запаси енергії, доступні 
людині, вичерпуються. Але в 
наш час вчені знайшли спосо
би використання ядерної енер

гії. Запаси її в кілька десятків 
раз перевищують світові пок
лади вугілля, нафти, торфу при 
повному їх  згорянні. Вчені вва
жають, що в найближчому май
бутньому людство дістане в своє 
розпорядження нові, невичерпні 
запаси ядерної енергії і що 
енергетичний достаток зробить 
людей повновладними господа
рями не тільки нашої плане
ти, а й усієї сонячної системи, 
як про це мріяв К. Е. Ціол
ковський.

У біблії та інших «священ
них» книгах є чимало розпо
відей про чудесні перетворення 
одних речовин в інші, наприк
лад, води у вино. Наука давно 
вже довела, що таких випадків
не було і бути не може. Зате 
сама людина, озброєна науко
вими знаннями, добивається без 
усяких чудес гідних подиву пе
ретворень речовини, одержує 
щороку багато тисяч нових хі
мічних сполук і матеріалів, 
яких нема в природі. Людина 
створила силу-силенну цих ре
човин— різних пластмас, чис
ленних сплавів, штучних кри
сталів і каменів, скломатеріалів. 
Усі ці й інші речовини ство
рює за допомогою науки сама 
людина.

Релігія вважає, що на землі 
нібито стільки видів рослин і 
тварин, скільки їх створив бог. 
Але як же бути тоді з культур
ними рослинами і  свійськими тва
ринами, що їх вивели люди? З 
того часу, як люди почали зай
матися землеробством і тварин
ництвом, виведено багато тисяч
нових сортів рослин і тварин. 
Кому не відомі чудові мічурінсь
кі яблука і груші, сливи і виш
ні? Їх створив не бог, а сам 
І. В. Мічурін. Він створив лілію 
з запахом фіалки, нову росли
ну— актинідію з дужо смач
ними ягодами і багато іншого.

Зовсім недавно відомий ра
дянський селекціонер Герой 
Соціалістичної Праці Василь 
Степанович Пустовойт вивів но
вий сорт соняшника, насіння 
якого містить олії в два рази 
більше, ніж звичайно містить 
насіння цієї рослини.

Використовуючи природні за
паси енергії, видобуваючи і 
переробляючи сировину, пере
творюючи живу природу, люди
на змінює і саме обличчя Зем
лі. Радянські люди будують ка
нали, створюють великі штучні 
моря-водоймища, примушують 
ріки текти туди, куди це потріб
но людині. Піднімаються вели

чезні масиви цілини, поступово 
ліквідуються пустині.

За роки Радянської влади 
в Середній Азії і Закавказзі 
зрошено майже вдвоє більше 
пустинних земель, ніж за кіль
ка тисячоліть. Йде наступ на 
болота українського і білорусь
кого Полісся, Прибалтики і 
Карелії, Барабінської низовини 
і Мещори. І ці землі, які колись 
вважалися непридатними для 
використання, починають слу
жити людині, даючи небувалі 
врожаї. Змінюючи географію,
люди практично спростовують 
релігійні погляди, згідно з яки
ми все в світі незмінне і нібито 
створене богом і не може бути 
порушене без його волі.

Сміливо перетворюючи від
повідно до своїх інтересів навко
лишній світ, людина вдоско
налює і власний організм. Во
на бореться проти хвороб, які, 
на думку прихильників релігії, 
насилає на людей бог за гріхи 
або як випробування. Людина 
прагне до того, щоб збільшити 
тривалість життя. За останні 
20— 30 років в СРСР цілком 
знищено такі хвороби, як віс
па, холера, чума, поворотний 
тиф і деякі інші. Викорінюєть
ся малярія, на яку ще в 1934 
році у нас хворіло три з по
ловиною мільйони чоловік. Така 
ж доля чекає в найближчому 
майбутньому трахому, парші, 
москітну гарячку. З часом буде 
ліквідовано туберкульоз і бру
цельоз. Прихильники релігії
вважають, що хвороби немину
чі, але вчені і працівники охо
рони здоров’я  прагнуть знищи
ти всі захворювання і, звичай
но, доб’ються цього.

В боротьбі з природою лю
дина здобула багато великих 
перемог. Озброєна наукою, во
на успішно перетворює навко
лишній світ у своїх інтересах. 
Значить, щоб люди могли жи
ти ще краще і щасливіше, во
ни повинні йти не по шляху 
релігії, а по шляху науки, по 
шляху практичної діяльності, 
спрямованої на створення ще
кращих матеріальних і куль
турних благ. Недарма народне 
прислів’я говорить: «На бога 
надійся, а свій розум май».

Радянський народ— будів
ник комунізму не може упова
ти на милість неіснуючого бо
га. Всім тим, чого він добив
ся, встановивши Радянську вла
ду, він зобов’язаний власній 
праці, керівництву Комуністич
ної партії.

Є. ФАДДЄЄВ.

цію, що наведені в замітці акти 
мали місце. Н. Деркач за хуліган
ські дії оштрафовано на 100 кар
бованців.
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