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Поліпшувати діяльність кас 
громадської взаємодопомоги
З метою дальшого поліпшен

ня матеріального забезпечення 
і культурно-побутових умов 
колгоспників, а також сприян
ня організаційно-господарсько
му зміцненню сільгоспартілей, 
підвищенню трудової дисциплі
ни і продуктивності праці в 
усіх колгоспах району кілька 
років тому організовані каси 
громадської взаємодопомоги.

Досвід показує, що каси 
взаємодопомоги успішно пра
цюють і виконують свою роль 
там, де первинні парторганіза
ц ії, правління колгоспів та 
сільські Ради сприяють підне
сенню ї х роботи, до членством 
кас охоплена більшість хлібо
робів.

Візьмемо для прикладу кол
госп імені Щорса. П равління 
каси взаємодопомоги, яке очолює 
Іван Флорінський, подає дійо
ву допомогу колгоспникам у 
разі тимчасової чи постійної 
втрати працездатності або но 
старості, видає позички на гос
подарсько-культурні потреби 
членів каси. 240 колгоспників
уже стали членами каси вза
ємодопомоги. Тільки за перше 
півріччя нинішнього року на
дійшло близько 6300 карбован
ців коштів, з яких вже вико
ристано понад 1400 карбован
ців для подання допомоги інва
лідам та престарілим хліборо
бам.

— Дуже хороша й корисна 
справа,— говорять колгоспники 
про касу взаємодопомоги.

І це справді так. Адже каса 
взаємодопомоги колгоспу імені 
Щорса організувала також під
собне підприємство для задово
лення культурно - побутових 
потреб колгоспників. Працює 
кравецька майстерня, трудо
влаштовано кількох інвалідів.

Всілякого поширення заслу
говує досвід роботи каси вза
ємодопомоги колгоспу імені 
Сталіна. Її членами стали всі 
колгоспники. Акуратно сплачу
ються членські внески, що
дозволяє своєчасно подавати 
допомогу хліборобам похилого 
віку, а також посилати членів 
каси в санаторії і на курорти 
для лікування.

В колгоспі «Шлях Леніна» 
правління каси взаємодопомоги 
очолює Григорій Бойко. Цін
ним є те, що тут каса має своє 
приміщення для зберігання 
зерна, має власні ваги.

Певний досвід роботи нагро
мадили каси взаємодопомоги 
у колгоспах імені Чкалова,

імені Мічуріна, імені Куйбише
ва та інших.

Проте в діяльності правлінь 
кас взаємодопомоги у ряді 
колгоспів є ще і стотні недо
ліки. Не скрізь дбають про за
лучення до членства кас всіх 
трудівників, про своєчасне зби
рання внесків, правильне ви
користання к оштів.

Деякий час тому в колгоспі 
імені Енгельса каса взаємо
допомоги працювала добре. Та 
ось на чолі правління каси 
став Гаврило Якубовський. Про 
правильне використання кош
тів не дбає. Для подання до
помоги використано тільки 200 
карбованців.

Правління каси взаємодопо
моги зобов’язане періодично
звітувати перед загальними збо
рами про діяльність каси, слід
кувати за своєчасним надход
женням належних їй  коштів, 
призначати і видавати допомо
гу членам каси тощо. Та ці 
свої обов’язки правління кас 
виконують далеко не скрізь.

Вкрай занедбано роботу ка
си взаємодопомоги в колгоспі 
імені Свердлова. Членством тут 
охоплено лише 112 чоловік. 
Каса немає ніяких коштів. Го
лова правління т. Кожухар зов
сім відмовився від виконання 
своїх обов’язків, мотивуючи це 
тим, що йому нічого не пла
тять. Навіть справи каси він 
не спромігся передати іншому 
членові правління.

Подібне становище створи
лося і в колгоспі імені Карла 
Маркса, де головою правління 
каси взаємодопомоги Яків Б і
лан. Він приніс документацію у 
контору колгоспу і заявив бух
галтерам:

— Вам нараховують трудодні, 
от і ведіть справи каси...

Варто сказати і про нату
ральні засоби кас взаємодопо
моги. Правління колгоспів що
року виносять рішення про ви
ділення касам певної кількості 
зерна. Однак не скрізь це зер
но передають касам. Інколи
допомога зерном видається без 
відома правлінь кас взаємодо
помоги, а це принижує їх  роль. 
Такі факти мають місце в кол
госпах імені Фрунзе, імені 
Жданова, імені Калініна.

Настав час серйозно поліп
шити роботу кас взаємодопомо
ги у кожному колгоспі. Сіль
ські Ради покликані забезпечу
вати безпосереднє  керівництво 
та контроль за їх  діяльністю.

На Дону скошено 2 мільйони гектарів колосових
Колгоспи і радгоспи Ростов

ської області скосили понад 2 
мільйони гектарів озимих і 
ярих хлібів— близько 80 про
центів загальної площі. Май
же весь хліб тут збирають роз

дільним способом. На хлібо
приймальні пункти від колгос
пів і радгоспів щодня надходить 
більш як 5 мільйонів пу
дів зерна.

(РАТАУ).

Зміцнювати трудову дисципліну
Найважливішою умовою зрос

тання і помноження багатств 
колгоспу є повсякденна колек
тивна праця всіх членів сіль
ськогосподарської артілі, бо 
саме працею здобуваються всі 
продукти рільництва і тварин
ництва.

Питання про стан трудової 
дисципліни, про участь кож
ного колгоспника в проведен
ні збиральних робіт і стояло 
в центрі уваги на зборах хлі
боробів першої комплексної 
бригади сільгоспартілі імені 
Сталіна.

Бригадир Гаврило Цуркан 
розповів про хід польових ро
біт, назвав прізвища кращих 
колгоспників, покритикував 
нероб і симулянтів.

— Вся бригада може горди
тись такими трудівниками, як 
ланкові Валентина Пащенко, 
Валентина Кушнірова, Ольга 
Гержован, Марія Рижук , їздо
ві Микола Карауш, Григорій

Г инкул та інші, — сказав 
бригадир.

І бригадир, і виступаючі з 
гнівом говорили про тих, які 
в гарячу пору жнив відле
жуються в холодочку. Взяти 
хоч би Дарію Болюбаш, Мотрю 
Радул, Галину Чимпой, Гали
ну Б обейко. Адже вони за пе
ріод збиральної кампанії що 
жодного разу не були в полі!

Анатолій Христофоров моло
дий, повний сил і здоров’я. А 
от у полі не показується. Гри
горій Пантелеєв попрацює
день у полі, а десять сидить 
вдома. Не беруть участі в кол
госпному виробництві Петро 
Лягул, Максим Солованюк та 
інші.

Все це й приводить до того, 
що бригада із-за нестачі робо
чих рук ганебно зволікає по
льові роботи. Досі не зібрано 
озиму пшеницю з площі близь
ко 100 гектарів. Заскиртовано 
солому лише з площі 80 гек

тарів, хоч комбайнування 
хлібів уже проведено на 280 
гектарах. До оранки грунту 
під посів озимих не приступали.

— Необхідно ширше впровад
жувати щомісячне авансування 
колгоспників хлібом і грішми. 
Попрацював добре—одержуй в 
кінці місяця аванс. Це спри
ятиме піднесенню рівня трудо
вої дисципліни,—таку думку 
висловив коваль Макар Лаври
ченко.

Про недопущення втрат на 
збиранні врожаю і про поліп
шення організації та оплати 
праці говорили у своїх висту
пах механізатор Федосій Ільїн, 
ланкова Марія Головняк , їздо
вий Олексій Флоря.

Бригадні збори намітили 
конкретні шляхи для подолан
ня відставання, суворо попере
дили тих людей, які під різни
ми вигаданими причинами від
сиджуються вдома.

Б. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ.

СЛОВА ДОДЕРЖАНО
Виконуючи рішення XX з’їз 

ду КПРС, колгоспники району 
в цьому році немало доклали 
зусиль до того, щоб виростити 
високий урожай зернових. Сум
лінна праця хліборобів дала 
свої наслідки. В ці дні трудів
ники ланів закінчують збиран
ня дорідного врожаю пшениці. 
В колгоспах імені Сталіна, іме
ні Мічуріна, імені Орджонікід
зе і ряді інших збирають по 
22— 23 центнери пшениці на 
кожному гектарі посіву, а на 
парових площах— по 28— 30 і 
 більше центнерів.

Високий урожай та сумлінне 
ставлення хліборобів до пра
ці на жнивах забезпечили 
успіх— колгоспи району достро
ково 27 липня виконали дер
жавний план хлібозаготівлі (без 
кукурудзи, проса і гречки) на 
100,3 процента. Весь план про
дажу хліба виконано лише 
озимою пшеницею. Державі 
продано близько 200 тисяч пу
дів хліба в рахунок 5 мільйо
нів пудів, як і наша область 
зобов’язалась продати державі 
понад план.

Хлібороби та механізатори 
району під керівництвом пар
тійних організацій з честю 
виконали першу заповідь перед 
рідною Вітчизною. Це велике 
досягнення районної партійної 
організації, всіх трудівників 
сільського господарства району. 
Але заспокоюватись на цьому 
ми не маємо підстав, бо перед 
нами стоять великі і відпові
дальні завдання, від виконання 
яких залежать успіхи дальшо
го крутого піднесення всіх га
лузей колгоспного виробни
цтва.

Партійні організації колгос
пів покликані посилити органі
заторську і масово-політичну 
роботу, мобілізувати колгосп
ників на успішне закінчення 
збирання озимих та ярих зер
нових культур.

Між тим, окремі колгоспи, 
і насамперед імені Мічуріна, 
імені Куйбишева, затягують 
косовицю пшениці і підбиран
ня валків. Тут дуже часто про
стоюють комбайни через різні 
технічні та організаційні непо
ладки, на підбиранні валків до
пускають великі втрати врожаю. 
В окремих недбалих комбайне

З. ПРИСЯЖНИЙ, 
секретар райкому КП 

України.

рів не болить голова про те, 
що зерно йде в солому, полову, 
а також багато колосків зали
шається на землі. Погано кон
тролюють роботу багатьох ме
ханізаторів керівники колгос
пів, агрономи, бригадири ріль
ничих і тракторних бригад.

Боротьба з втратами врожаю 
при максимальному викорис
танні комбайнів, скорочення 
строків косовиці і обмолоту 
хл іб ів— першочергово завдання 
партійних організацій і всіх 
колгоспників району. На зби
рання хлібів, скиртування  со
ломи та полови необхідно за
лучити якнайбільше колгосп
ників. Кому не відомо, що 
жнива— справа сезонна. Отже, 
відсиджуватись вдома— значить 
сприяти тому, щоб допустити 
втрати врожаю. В цей відпові
дальний період всі, як один, 
повинні бути в полі, працюва
ти від зорі і до зорі, щоб в 
найкоротші строки і без втрат 
зібрати високий урожай. Не 
виконав норму— не йди з по
ля. Такий закон хлібороба на 
жнивах.

Зараз треба активно готува
тись до осінньої сівби. В ідо
мо, що доля врожаю озимих ви
рішується в першу чергу доброю 
підготовкою грунту. Але оранка 
під озимі проходить в колгос
пах незадовільно. За станом на 
25 липня в сільгоспартілях іме
ні Енгельса, імені Щорса не 
зорано під озимі жодного гек
тара. Дуже повільно включають
ся трактори в цю роботу і в 
ряді інших колгоспів. Потужні 
машини не скрізь працюють в
дві зміни, часто простоюють. 
Але це не турбує керівників 
тракторних бригад і агрономів 
колгоспів.

До цього часу в багатьох 
колгоспах не підготовлено і не 
перевірено в контрольно-насін
ній лабораторії посівне насіння 
пшениці, не завезено отрутохі
мікатів для протруювання зерна.

Хто порушує ці елементарні 
агротехнічні вимоги підготовки 
до сівби озимих, той ставить 
під загрозу одержання високо

го врожаю в майбутньому році.
Отже, в ці дні необхідно про

вадити в єдиному комплексі 
скиртування соломи і оранку 
під озимі. Над цим і повинні 
тепер працювати механізатори, 
агрономи, бригадири, а також 
і всі к олгоспники.

Хлібороби району в цьому 
році багато потрудилися над 
тим, щоб забезпечити громад
ське тваринництво повноцінни
ми кормами. Високий урожай 
обіцяють кукурудза, кормові 
буряки, гарбузи та інш і кор
мові культури. Треба лише їх  
своєчасно зібрати і правильно 
зберігати.

Колгоспи району розпочали 
силосування. Завдання полягає 
в тому, щоб в стислі строки 
закласти не менше як по 20— 
22 тонни силосу на корову і 
по 5 тонн качанів кукурудзи 
в молочно-восковій стиглості на
кожну свиноматку. Це вимагає 
максимального використання, 
автотранспорту, комбайнів та 
інших механізмів, великого 
напруження в роботі всіх кол
госпників та механізаторів.

Партійні та комсомольські 
орган ізації, правління колгос
п ів повинні розставити свої си
ли так, щоб на всіх ділянках 
роботи було забезпечено ви
конання денних норм, щоб 
трудівники ланів вели напо
легливу боротьбу за скорочен
ня строків збирання врожаю, 
своєчасно підготувалися і на 
високому рівні агротехніки 
провели сівбу озимих, загото
вили достатню кількість кормів 
для громадського тваринництва.

Рішення червневого Плену 
му ЦК КПРС і липневого Пле
нуму ЦК КП України кличуть 
трудящих району на нові до
сягнення в сільськогосподар
ському виробництві.

Немає сумніву, що у відпо
відь на турботу рідної Кому
ністичної партії хлібороби ра
йону ще вище піднесуть прапор 
соціалістичного змагання за 
одержання високого врожаю,
за збільшення виробництва мо
лока і м ’яса, за дальше поліп
шення культури землеробства 
і всебічний розвиток високо
продуктивного громадського 
тваринництва.



Л Е Н І Н Е Ц Ь

Київ сьогодні. Будинок Державного академічного театру 
опери та балету УРСР імені Т. Г. Шевченка.

Фото В. Сичова і К. Шамшина (Фотохроніка РАТАУ).

Це буде збудовано 
в шостій п’ятирічці...

Будівництво нового заводу 
феросплавів почалось поблизу 
станції Алмазна Луганської 
області. Це буде одне з най
більших підприємств країни 
по випуску феросиліцію і фе
ромарганцю, потрібних для 
виплавки високоякісних сортів 
сталі. Завод оснащується най
новішим устаткуванням з  авто
матичним управлін ням.

нафти з промислів Ферганського 
і Киргизького економічних 
районів завод підключено до 
магістрального нафтопроводу.
Закінчуються роботи по скла
данню виробничих установок. 
Вони оснащуються приладами, 
які дають змогу повністю авто
матизувати управління всіма 
складними технологічними про
цесами.

За 160 кілометрів від Брат
ська будується найбільший в 
країні лісопильно-деревооброб
ний комбінат. Він розрахова
ний на переробку одного міль
йона кубометрів деревини на 
рік.

В Тернополі почалось будів
ництво м’ясокомбінату. Це бу
де механ ізоване підприємство 
з холодильниками на 700 тонн 
м’яса. Комбінат даватиме за 
добу близько 80 тонн м’яса і 
11 тонн ковбасних виробів. 
Недалеко від нього споруджує
ться завод штучної шкіри.

На околиці Житомира поча
лось будівництво льонокомбіна
ту. Підприємство вироблятиме 
з місцевої сировини 23 міль
йони метрів різних льоняних 
тканин на рік.

В Пензі будується потужний 
завод пористого бетону. Він 
розрахований на виробництво 
182 тисяч кубометрів цього 
матеріалу на рік. Пористий 
бетон випускатиметься у виг
ляді стінових блоків, велико
панельних плит— перекриттів і 
блоків— перемичок. Підприєм
ство стане до ладу в 1959 
році.

(РАТАУ).

На будівництві найбільшого 
в Середній Азії Ферганського 
нафтопереробного заводу за
вершено спорудження нафто
резервуарного парку. Для без
перебійного транспортування

Села забудовуються за генеральним планом
Складено генеральний план 

забудови села Почаїв Терно
пільської області, розрахова
ний на 20 років. Уже здій
снюються роботи по перебудо
ві села, почала діяти перша 
черга водопроводу, закінчилося 
будівництво міжколгоспного 
цегельного заводу, заасфальто
вано дві вулиці.

Тепер Почаїв прикрашують 
монументальний будинок но
вого палацу культури, кіноте
атр. Минулої осені діти кол

госпників одержали в подару
нок нову школу на 500 місць. 
Зараз на шкільному подвір'ї 
будується ще один учбовий 
корпус. Споруджуються будин
ки універсального і продоволь
чого магазинів, чайної, збудо
вано пекарню. За три роки в 
Почаєві споруджено близько 
300 житлових будинків.

Широко розгортається пла
нове будівництво і в інших 
селах.

(РАТАУ).

Через кожні 30 секунд— велосипед
Просторий складальний цех 

Шяуляйського велосипедного за
воду. Безліч деталей різних кон
струкцій, попадаючи на кон
вейєр, швидко перетворюються в 
добре знайомі кожному підлітко
ві велосипеди «Орленок» і «Лас

точка».  Змагаючись за гідну зу
стріч сорокових роковин Кому
ністичної партії Литви, вело
заводці п ідвищують продуктив
ність праці. Тепер через кожні 
30 секунд з конвейєра сходить 
готовий велосипед.

Рідкісне родовище воластоніту
Велике родовище воластоніту 

виявлено в урочищі Аксоран у 
Центральному Казахстані. З цієї 
гірської породи виробляєть
ся мінеральна шерсть— звуко-і

теплоізоляційний матеріал, 
який широко застосовується в 
будівельній індустрії і літако
будуванні.

ледве стримуючи гнів, заго
ворила М. Федорова.— Та я 
зараз сама піду до того Про
ценка, а свого доб’юся.

Дівчина кинула вила, вис
кочила на віз і швидко поїха
ла вулицею.

Десь у селі зустріла голову 
колгоспу.

—Оце так допомагаєте? — 
замість привітання вигукну
ла.— Наобіцяли всього та й за
були. Де ж автомашина?

Мойсей Абрамович про
мовив:

— Ходім до контори, зараз 
же викличемо командира авто
роти. Обіцяв же.

П ісля розмови по телефону 
М. Проценко надіслав аж дві 
автомашини.

Закипіла робота.
За тиждень трудівниці всте

лили перегноєм всі 23 гекта
ри—свою ділянку під куку
рудзу. Працювали від зорі і до 
зорі.

Пісня про Озерного

— Вірю, вірю!—весело про
мовив комуніст.

Від зорі і до зорі
Що тільки світало, а Мела

нія вже обійшла всіх членів 
ланки. Вирішили негайно виво
зити перегній на ділянку під 
кукурудзу. Дівчата будуть во
зити, а жінки вносити в грунт.

Ось шістнадцять трудівниць 
вийшли вже на роботу. Чека
ють годину-другу. Але автома
шини немає. Всі хвилюються.

Д о р о г а  в п а р т і ю
Всі особи, які бажають вступи

ти в партію, проходять кан
дидатський стаж, необхідний 
для того, щоб ознайомитись 
кандидатові з програмою, з 
Статутом, тактикою партії і 
забезпечити парторганізації 
перевірку особистих якостей 
кандидата.

К омсомольське
доручення

Це було наприкінці зими.
Дівчата поверталися з поля 
бадьорі та радісні. Працювали 
з вогником. Закінчили розки
дати перегній на ділянці, де 
будуть сіяти цукрові буряки.

— Ланка завзятих,— так го
ворять про молодих трудівниць 
в артілі. І вірно говорять. 
Дівчата і жінки ланки, де 
ватажком Меланія Федорова, 
завжди попереду. Та по тіль
ки в полі. Взяти хоч би клуб. 
Хто перший подав думку про 
те, щоб у бригаді спорудити 
клуб? Меланія. А ї ї  підтрима
ли всі члени ланки. За ними 
пішла вся бригада. Хоч як 
довго не згоджувались правлін
ці, та все ж таки клуб збуду
вали. Тепер є де відпочити 
колгоспникам. Сюди й кіно 
частенько заїжджає.

Меланія забігла в хату, мит
тю переодяглася і помчала до 
клубу. Там, певно, вже ї ї  че
кають. Драмгуртківці вирішили 
поставити велику п’єсу «В 
степах У країни». Ото ж і пос
пішає дівчина на репетицію, 
ї й, як членові комітету, ком
сомольська організація доручи
ла завідувати бригадним клу
бом. На цій посаді був хлопець. 
Не справився. Тільки й того, 
що носив ключі в кишені, а 
роботою гуртків не цікавився. 
За це його й звільнили. А дів
чата що й посміялись, назва
ли його ключником. Отож Ме
ланія не хоче, щоб про неї та
ке говорили. Старається дівчи
на. Сказати відверто, то вона 
і гурток драматичний органі
зувала.

П ід кінець репетиції зайшов 
посильний колгоспу і вручив 
якусь записку М. Федоровій. 
Дівчина прочитала. А потім 
промовила:

— Н е можу я зараз залиши
ти репетицію. Так і скажи Мой
сееві Абрамовичу. Закінчить
ся— тоді прийду.

Перша рекомендація
Пізно вночі вирушила Мела

нія до контори. А йти не 
близенько, аж у Костянтинівку. 
Чому це викликає ї ї  так пізно 
голова колгоспу?

Ось і контора. У  кабінеті 
голови горить світло. Певно 
жде. 

— Б ач яка ти,— зустрів ї ї  з 
докором Мойсей Абрамович,— 
заставила мене сидіти майже 
до півночі і чекати.

Дівчина зашарілась. Попро
сила пробачення.

— Адже мені роботу в клу
бі доручила комсомольська ор
ганізація. Я  не могла...

— В ірно, вірно. Н е  буду 
гніватись. Доручення партії та 
комсомолу треба виконувати 
над усе,— перебив ї ї  М. Іль
тус,— А ти знаєш чого я тебе 
викликав?

Меланія знизнула плечима. 
— Важлива справа є. Ось на, 

прочитай,— і передав дівчині

газету, де було опубліковано 
лист Віри Науменко, ланкової 
колгоспу імені Енгельса, в 
якому вона закликала трудів
ниць району позмагатись за 
високий урожай кукурудзи.

Уважно прочитала М. Фе
дорова. Очі заіскрились. Так, 
вона з радістю позмагалася б. 
Але... кукурудзу ще не виро
щувала. Буряки— інша справа. 
До того ж — В іра обіцяє по 75 
центнерів зерна виростити на 
кожному гектарі. А чи зуміємо 
ми стільки?

— Сміливо берись. Ланка у 
тебе хороша. Дружні всі. А 
що треба— допоможемо,— під
бадьорив голова колгоспу.

— Я ще пораджусь з члена
ми ланки. Щ о вони скажуть.

— Вірно зробиш. Обов’язко
во треба радитись з людьми. 
Вони тебе підтримають.

Тут ще голова колгоспу 
порадив, що треба негайно ро
бити. Показав на карті полів, 
де буде ділянка під кукурудзу.

— Перегною вивезіть побіль
ше—тоді буде високий урожай.

— Це вірно. Але вже п ізно. 
Весна стукає в двері,— відпо
віла Меланія.

— Отже, не гайтесь. Завтра 
й до роботи.

Дівчина підвелася. Хотіла 
було йти.

— Зажди, хвилинку,— якось 
ласкаво, по-батьківському про
мовив М. Ільтус і пильно ог
лянув Меланію з ніг до голови. 
А в думці промайнуло: чи ви
стачить у ціє ї дівчини сил і в 
серці вогню, щоб виправдати 
те високе довір’я, про яке він 
зараз думає. Так. Вистачить. 
Підказує йому багаторічний 
досвід. На таких можна і тре
ба покладатись.

—Скільки тобі років?— якось 
підкреслено запитав він.

—Двадцять третій пішов,— 
несміливо промовила Меланія.

— Так, так. А я вже в пар
тії 20 років,— і трохи помовчав
ши додав,— чув, що ти також 
збираєшся комуністом стати.

Звідки він знає? Адже вона
нікому про це не говорила. 
Тільки одного разу взяла по
читати у секретаря парторгані
зації П . Заватія Статут КПРС. 
І все. Але як застукало серце. 
Цей розумний чоловік, з по
сивілим волоссям, знає, що най
більше непокоїть ї ї.  Так, вона 
дуже хоче стати комуністом. 
Але... В партію приймають дос
тойних, мужніх і сильних, які 
здатні на великі справи. А во
на? Звичайна, як і всі, кол
госпниця. Пішла в рідну артіль 
після семирічки. Працювала 
кілька років у ланці. Потім 
стала ланковою. Торік хоч і 
виростила кращий урожай цу
крових буряків, н іж в інших 
ланках, але ж не такий то вже 
й високий. Ні, мабуть їй ще 
рано в партію.

Ці думки ніби читав на об
личчі дівчини Мойсей Абра
мович. Він посміхнувся і про
мовив:

— Готуйся до вступу канди
датом в члени КПРС. Ось мои 
рекомендація.

Дівчина взяла дорогий для 
неї лист. Обережно згорнула і 
положила в кишеню поруч з 
комсомольським квитком.

—Дякую, дуже дякую вам,— 
тихо промовила вона.— Виправ
даю довір’я ...

Ланкова місця собі не знахо
дить.

Під’ їхав Михайло Лебеден
ко. Так і вкрили його, мов 
мокрим рядном, дівчата: де ж 
обіцяна автомашина?

—Не дали з автороти,— 
трохи ніяково пояснює брига
дир.

— Я к це не дали?! Вчора 
обіцяли, а сьогодні немає?—

Заступник секретаря парт
організації Анатолій Клименко 
та Меланія Федорова повертали
ся з бюро райкому КП України.

— Ш видше! Швидше!— весь 
час підганяла дівчина.

А погляньте на неї. Вона
немов вдруге на світ народи
лась. Вся сяє від радості. Та 
як не радіти. Адже сьогодні ї ї  
затвердили кандидатом в члени 
КПРС. Здійснилася давно ви
плекана мрія.

Ось і ділянка кукурудзи зе
леним морем колишеться на 
легенькому вітрі.

Чути пісню. То дівчата спі
вають про Марка Озерного. Во
ни сьогодні працюють якось 
особливо.

—Дівчата!— вигукнула Катя 
Неживенко.— Гляньте, он їде 
наша ланкова!

Всі висипали на дорогу. Пе
ребиваючи одна другу, стали 
поздоровляти Меланію з прийо
мом в партію.

Ланкова тут же запитала 
про роботу на ділянці.

— Закінчили пасинкувати 
кукурудзу,— відповіли члени 
ланки.

—Дуже добре. Тепер прове
демо додаткове запилення. Ось 
я дістала в Ново-Миргороді ціка
ву книжечку. Озерний написав.

Тут же на межі й посідали. 
Меланія стала читати. Всі слу
хали, затаївши подих, про се
крети знатного кукурудзоводи.

Лесь СТЕПНЯК.
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Досвід учасників Республіканської виставки —  в маси

8738 кілограмів молока 
від кожної корови

Л Е Н І Н Е Ц Ь

Колгоспи Ново-Миргородського району 
достроково виконали річний план хлібозаготівель

Перетворюючи в ж иття історичні накреслення 
червневого Пленуму Ц К  К П Р С  та липневого Плену
му Ц К  КП  Укра їни  і виконуючи взяті соц іалістичні 
зо б о в ’язання, колгоспи  Н ово -М иргородсько го  райо 
ну 27 липня виконали річний план закупівлі зерна  
(без  круп ’яних культур та кукурудзи) на 100,3 про 
цента.

П родаж  хл іба д ерж ав і понад план триває.
Трудівники ланів спрямовують сво ї зусилля до 

того, щоб якнайшвидше завершити збирання хлібів 
скиртування соломи, створити запаси кормів і 

цим забезпечити дальше збільшення виробництва 
продуктів тваринництва.

Колгоспники та механізатори готуються до з р а з 
кового проведення о с інньо ї сівби.

Скиртують солому
Одноразово з збиранням ко

лоскових колгоспник и сіль
ськогосподарської артілі «Шлях 
Леніна» провадять скиртуван
ня соломи. Цим самим роблять 
дві великі справи: заготовля
ють грубі корми для громад
ського тваринництва та звіль
няють площі для оранки під 
озимину. Вже заскиртовано со
лому на площі 144 гектари.

На площі більше двохсот гек
тарів заскиртовано солому в 
колгоспі імені М. Горького. Доб
ре п рацюють на стягуванні со
ломи трактористи Степан Куш
нір, Іван Граб та Петро Луньов.

Однак у колгоспі низькі тем
пи оранки грунту під посів 
озимих культур. Виорано лише 
90 гектарів площі.

Не гаяти часу
Дбайливі господарі одночас

но із збиранням урожаю за
кладають міцну основу під уро
жай наступного року. Слідом 
за скиртуванням соломи вони 
провадять лущення стерні та 
оранку грунту під посів ози
мих культур.

Але ці види робіт в колгоспі 
імені Шевченка, де головою 
правління Є. Бутовський, вико
нуються надто повільно. В
артілі заскиртували солому 
тільки з 70 гектарів. І це ста
лося тому, що люди ви
ходять на роботу пізно, вночі 
не скиртують. Техніка як слід 
не використовується.

Н е  можна гаяти жодної го
дини в проведенні польових
робіт. Адже сівбу озимини по
трібно провести в кращі агро
технічні строки.

О. ПЕТРОВ.

В  кращі строки
Організовано провадять зби

рання врожаю колгоспники 
сільгоспартілі імені Жданова. 
Вони першими в районі вико
нали план продажу хліба дер
жаві. Артіль понад завдання 
продала 100 центнерів дорідної 
пшениці.

Закінчуючи збирання озимих 
хлібів, механізатори провадять 
скошування ячменю роздільним 
способом.

Першість в соціалістичному 
змаганні серед комбайнерів три
має Леонід Літвінов. Комбай
ном «Сталінець-6» він зібрав 
за 7 робочих днів 170 гекта
рів пшениці і намолотив 3400 
центнерів зерна.

За хорошу роботу на зби
ранні партійна організація кол
госпу вручила Л. Літвінову пе
рехідний мандат, а правління 
сільгоспартілі— грошову премію 
в сумі 100 карбованців.

 Одночасно з проведенням 
жнив в артілі скиртують соло
му, вивільняючи площі під 
оранку грунту для посіву ози
мини.

Правління спланувало, де 
ставити скирти і яких розмі
рів. Створено дві бригади скир
тувальників. Механізатори Іван 
Путник, Микола Хмельницький, 
Андрій Продаєвич та Микола 
Ландженко тракторною волоку
шею стягують солому до скир
ти, а скиртувальники Василь 
Назаренко та Василь Михай
лов складають в скирту.

Колгоспники прагнуть про
вести скиртування соломи й 
полови слідом за обмолотом, 
не допускаючи розриву, щоб 
зберегти цінний корм для тва
ринництва.

К. КАПИНУС, 
голова Софіївської сіль
ради.

СВОЄЧАСНО ОРАТИ ПІД ОЗИМІ
Закінчуються жнива. Бага

тий урожай збирають хліборо
би колгоспу імені Орджоні
кідзе.

По 25 центнерів озимої пше
ниці в середньому одержали з 
кожного гектара. Це завдяки то
му, що в минулому році вчас
но підготували нари і стерньо
ві попередники, сіяли високо- 
кондиційним насінням, а сів
бу провели в найкращі строки.

Як же готуються в колгоспі 
до осінньої сівби? Погано го
туються. Керівники артілі не 
розгорнули боротьбу за врожай

наступного року. Зволікають 
скиртування соломи, лущення 
стерні та оранку під озимі.

Згідно плану нинішньої осе
ні в колгоспі необхідно посіяти 
244 гектари по непарових по
передниках. Але зорано тільки 
75 гектарів площі. Ще не під
готовлено жодного центнера 
посівного насіння.

Я кщо в артілі такими темпа
ми оратимуть під озимі й нада
лі, сіяти доведеться по свіжій, 
неосілій ріллі, що буде грубим 
порушенням агротехніки.

В. КУЗЬМЕНКО.

Колгоспи району, завершуючи збирання озимих хлібів, при
ступили до косовиці ячменю. Багатий урожай ярих зернових 
культур треба зібрати вчасно і без втрат.

На знімку: голова колгоспу імені Карла Маркса М. М. Ви
жул (зліва) та бригадир тракторної бригади О. П. Афанасьєв 
на ділянці хлібів перед початком косовиці.

Фото Ф. Калашникова.

Апробація 
сортових посівів

Апробація сортових посівів— 
важливий захід, що допомагає 
здійснювати контроль за якіс
тю насіння. Апробація прова
диться щороку на сортових по
сівах насінних ділянок кол
госпів, на високоврожайних
площах з тим, щоб були ство
рені повноцінні насінні фонди.

Вчасне і якісне проведення 
апробації, наведення зразково
го порядку в обліку та доку
ментації, гарантує колгоспам 
забезпечення добірним насін
ням найурожайніших і цінних
по якості районованих сортів.

На жаль, ще є випадки по
рушення інструкції апробації. 
Так, в колгоспах імені Дзер
жинського та імені Сталіна за
пізнились з ї ї  проведенням, а 
це приводить до небажаних 
наслідків.

Необхідно в кожному кол
госпі на високому рівні про
вести апробацію посівів ячме
ню, вівса, проса та інших
культур. Це допоможе відібра
ти на посів краще насіння ви
соковрожайних сортів.

Л. САВЕНКО, 
інспектор по апробації 
посівів.

Серце радіє, коли бачиш на 
Виставці, яких великих успіхів 
добились колгоспні тваринни
ки, особливо за останні роки.

На мою долю також випала 
велика честь— бути учасницею 
виставки. Зростання удоїв мо
лока від закріплених за мною 
корів показано на спеціально
му стенді у павільйоні «Тва
ринництво». Та й корови зна
ходяться тут же, на виставці, 
і відвідувачі можуть наочно 
переконатись у їх  високій 
продуктивності.

Мене часто запитують, як я 
організувала роботу на фермі. 
По 4 — 5 тисяч кілограмів мо
лока за рік від кожної корови 
я одержувала ще кілька років 
тому, коли ми повністю забез
печили худобу різноманітними 
кормами. Але більш високих 
удоїв ми добились завдяки ку
курудзі. Наші доярки на влас
ному досвіді переконались, що
кукурудза — найкращий моло
когінний корм для худоби.

Влітку всі корови одержують 
щодня по 80 — 90 кілограмів 
свіжоскошеної зеленої маси, 
головним чином кукурудзи, яку 
колгосп сіє в різні строки в 
чистому вигляді або в суміші
з викою, горохом та іншими 
бобовими культурами. В зимо
ві місяці даємо тваринам по 5 
кілограмів сіна і по 50 — 60 
кілограмів кукурудзяного та 
іншого силосу і подрібнених 
кормових буряків. Крім того, 
тварини цілий рік одержують 
по 2 кілограми макухи на день 
і по 250 грамів концентрова

них кормів на кожний літр на
доюваного молока.

Велике значення має поліп
шення породного складу молоч
ної худоби. Всі 8 корів моєї
групи — симентальської поро
ди. Майже щороку одна-дві ко
рови старшого віку замінюють
ся більш удійними первістками. 
Ось і в минулому році мені 
довелось замінити 16-річну ре
кордистку «Куклу» одержаною 
від неї телицею «Весел
кою», яка в першу ж лакта
цію дала 7797 кілограмів мо
лока. За останні роки ми ви
рощуємо телят, одержаних в 
результаті штучного запліднен
ня тварин.

Запуск кожної корови почи
наю наприкінці лактаційного 
періоду, коли ї ї  удійність зни
жується до 20 кілограмів моло
ка за день. Тоді з ї ї  раціону 
зовсім виключаються соковиті 
корми, а норма води скорочуєть
ся до 2— 3 відер на добу. Одно
часно зменшую кількість доїнь 
з трьох до двох, а через 2 — 3 
дні — до одного і ще через 
3— 4 дні зовсім припиняю доїн
ня аж до отелення.

В минулому році мені вда
лось підняти середній удій від 
кожної корови до 8738 кіло
грамів молока жирністю 4,1 
процента. В цьому році хочеть
ся перевищити і ці показники.

Є. ДЕМИДЕНКО, 
доярка колгоспу „Колос“ 
Переяслав - Хмельницько
го району, Київської об
ласті, Герой Соціалістич
ної Праці.

Н о в а  т е х н і к а
Серед сільськогосподарських 

машин, що демонструються на 
Виставці передового досвіду в 
народному господарстві УРСР,
велекий інтерес викликає ку
курудзозбиральний комбайн 
ККСБ-3. Сконструйований дві
чі Героєм Соціалістичної Праці 
Г. І. Байдою, він має ряд пе
реваг порівняно з комбайном 
КУ-2А. Машина зрізує одно
часно не два, а три рядки ку
курудзи, причому захоплює й
ті рослини, які знаходяться 
осторонь л ін ії рядка до 25 сан
тиметрів. Новий комбайн добре 
збирає і низькорослу і високо
рослу кукурудзу в будь-якій 
стадії ї ї  стиглості. Він присто
сований для подрібнення не 
тільки стебел, але й качанів. 
Протягом всього року цей ком
байн можна використати і як 
високопродуктивну соломосило
сорізку на стаціонарі.

Заслуженою увагою відвіду
вачів виставки користується й 
інша машина— качаноочисник 
ОП-5. В ін очищує від обгорток 
до 50 тонн качанів за зміну.

— От би нашому колгоспо
ві таку машину! — говорить
своїй супутниці молодий кол
госпник з артілі «Жовтень» 
Черняхівського району, Жито
мирської області, В. А. Меже- 
вич.— Адже в минулому році 

і у нас ніхто так і не зміг очи

стити за день вручну більше 
ніж 1,2 тонші качанів.

Багато екскурсантів і біля 
нового дизельного колісного 
трактора ДТ-20, який зовсім 
недавно зійшов з конвейєра 
Харківського тракторного за
воду. Ця машина являє со
бою модернізований трактор 
ДТ-14, але відрізняється від 
нього більшою потужністю і 
кращою маневреністю. Вико
ристовуваний як тягач при пе
ревезенні вантажів, ДТ-20 роз
виває швидкість, яка майже в 
два рази перевищує швидкість 
трактора ДТ-14.

Довго затримуються колгосп
ники і механізатори біля на
вісних плугів, сівалок, куль
тиваторів, обприскувачів, які 
дають механізаторам можли
вість працювати без причіплю
вачів. Особливо уважно вони 
знайомляться з набором ма
шин, навішуваних на самохід
не шасі ДСШ-14: клавішним 
плугом, культиватором-росли
нопідживлювачем, тукорозкида
чем та іншими.

Представники колгоспів і 
радгоспів не тільки оглядають 
машини, але тут же, порадив
шись з спеціалістами, подають 
заявки на їх  придбання.

М. БІЛОУС,



Храмові свята
Л Е Н І Н Е Ц Ь

Футболісти на вулиці
Велике село Мартоноша. І мо

лоді в ньому багато. Завзяті хлоп
ці працюють і на фермах, і в 
полі на потужних сільськогоспо
дарських машинах, і в городній 
бригаді. Скрізь встигають.

Голова сільгоспартілі З . Сіль
вестренко та секретар парторга
нізації А. Самойленко не нахва
ляться юнаками.

—Не хлопці, а орли!—кажуть 
вони.

А того й знати не хочуть, що 
молодь уміє завзято трудитись, 
хоче й культурно відпочити. Та 
не тільки культурно, а ще й фіз 
культурно!

В селі немає спортивного май
данчика. Уже не рік і не два 
молодь благає, щоб правління ар
тілі виділило ділянку, де б мож
на було обладнати футбольне 
поле. А про спортивну форму та 
необхідний інвентар скільки роз
мов було!

Нарешті, керівники артілі по

добрішали. Придбали для артіль
них футболістів форму.

—Граємо, хлопці! Форма є! — 
радісно вигукнув котрийсь з хлоп
ців.

Але... радість була передчасною. 
Ніде футболістам тренуватись. В 
колгоспі кілька тисяч гектарів зем
лі, а для футболістів керівники ар
тілі ніяк не можуть виділити ді
лянку в кілька десятків квадрат
них метрів.

—Не можна,—категорично за
являють деякі члени правління,— 
це  ж  буде  ніби  порушення  Ста
туту сільгоспартілі. Футбольного 
майдану ні в яку сівозміну не 
впишеш.

От які розрахунки.
Що тут робити? Футболісти 

змушені тренуватись на вулицях. 
Ото і не дивуйтесь, коли зустрі
нете десь серед села групу юна
ків у спортивній формі, які біга
ють за м’ячем. Бо ніде ж їм грати.

В. МУРЗАК.

Грицям тюрма сниться
Григорій Боровик украв на току колгоспу 

імені Кірова 90 кілограмів пшениці.
На лану зросла зерниста, 
Золота пшениця.
Та густа, та колосиста— 
Будуть паляниці!

Цілий рік ростили люди, 
От уже й жнивують.
А чи завжди, а чи всюди 
За зерном пильнують?

Будьте пильні, хлібороби, 
Бо ще є між нами 
І злодюги, і нероби,
Що не сплять ночами.

Ось погляньте на такого, 
Бачте, насипає.
Запитайте ви у нього,
Що то він ховає?

Краде Боровик пшеницю,
Й божиться: „Не буду”.
Жив нечесно, вражий Грицю, 
А тепер—до суду!
Всі пильнуйте від неробів 
Золото—пшеницю.
Пампушки—для хліборобів, 
Грицям—тюрма сниться.

І. КОМАРИК.

преображенськ і, спаські церкви 
та багато і нших.

Ті, хто відзначають храмові 
свята, прогаюють кращі строки 
сівби, збирання та інших робіт, 
завдаючи тим самим шкоди ко
лективному господарству. Торік 
у селі Іванківці, Вижницького 
району, Чернівецької області, в 
розпал жнив на роботу не ви
йшло близько 500 колгоспників.
Вони відзначали храмове свято, 
а на полі лишався незібраним 
багатий колгоспний урожай.

Шкідливість храмових свят 
посилюється ще й тим, що жи
телі одного села, відсвяткував
ши ,,храм“  у себе, нерідко йдуть 
після цього святкувати до ро
дичів і знайомих у сусідні села, 
де ці св ята відзначають в ін
ший день. Зрозуміло, що такі
тривалі гуляння порушують 
нормальну роботу в колгоспах.

Було б, однак, неправильним 
вбачати шкідливість храмових 
свят лише в тому, що вони зав
дають матеріальних збитків на
родному господарству. Ще біль
ше шкодять вони справі ко
муністичного виховання на
ших людей, особливо молоді. 
Релігійна обстановка нерідко 
захоплює своїм впливом і дітей.

В селі Лобаші, Народицького 
району, Житомирської області, 
в минулому році колгоспна мо
лодь під час збирання врожаю 
замість того, щоб бути на кол
госпному полі, опинилася біля 
церкви, де відзначали храмове 
свято. Чому це трапилось? Та 
насамперед тому, що культур
но-виховна робота серед молоді
тут не в пошані. За весь рік 
в цьому селі не було прочита
но жодної лекції, не відбулося 
жодного виступу художньої са
модіяльності і лише зрідка при
їздила кінопересувка.

А там, де культурно-масова 
робота, лекційна пропаганда
поставлені як слід,— це допома
гає людям позбавитись релі
гійних пережитків. В селі Кі
ровці, Хмелівського району, К і
ровоградської області, наприк
лад, культурно-освітня робота 
поставлена так, що в клуб на 
лекцію або на вечір художньої 
самодіяльності почали ходити і 
ті, хто вірив у бога, назавжди 
залишивши церкву. Попові н і
чого іншого не лишалось ро
бити, як закрити церкву і по
їхати з села. Тепер тут говорять: 
„Наш завклубом попа вигнав з 
села“ .

Храмові свята, як і релігій
ні пережитки в цілому, все 
більше відходять в минуле. Все
мірно сприяти цьому поклика
ні лектори, агітатори, праців
ники культурно-освітніх уста
нов.

П. КОРОБКО, 
молодший науковий спів
робітник сектора атеїзму 
Інституту філософії Ака
демії наук УРСР.

Наші читачі з села Софі
ївки просять розповісти про 
походження храмових свят і 
про те, якої шкоди завдає 
ї х святкування.

Друкуємо статтю на цю 
тему.

шаючи надією на небесну на
городу“  (Твори, т. 10, стор. 03).

Але „небесної нагороди“  і 
допомоги від бога не приходи
ло, а гніт і експлуатація з кож
ним днем посилювались. Для 
трудової людини лишалось одне: 
помолившись богу в церкві в 
день ї ї  торжества, іти в шинок, 
„заливати“ своє горе вином. 
П ’яний чад набував особливо 
широких розмірів у храмові свя
та, коли на церковну площу 
піп виставляв закуску (з при
ношень самих же віруючих),
а хазяїн-поміщик— бочку вина. 
Храмові свята супроводжува
лись багатоденною п’янкою з 
бійками і вбивствами. П ’яному 
розгулу у дні храмових свят 
сприяло й те, що ці свята вва
жались обов’язковими для всіх, 
хто проживав у давній місце
вості.

В умовах нашої радянської 
дійсності, де ліквідована експлу
атація людини людиною, зни
щені всі форми гноблений тру
дящих, здійснена культурна ре
волюція, храмові свята, як і вся 
релігія, перестали бути ідеоло
гічною зброєю поневолення тру
дящих мас. Обряди і „традиції“  
їх  перетворились в пережиток 
минулого.

Так, наприклад, в селі Про
ценкове, Херсонського району, 
церкви давно немає. Переважна 
більшість колгоспників не ві
рить в бога, але тут ще є гру
па віруючих людей, які в ни
нішньому році, я к і в минулі
роки, відзначали храмове свя
то. Привезли попа з сусіднього 
села, який прочитав храмову 
проповідь, влаштували гулянку.

Храмові свята— зручна наго
да заманити в церкву віруючих, 
які вже вагаються в своїй вірі. 
Для цього в церкві влаштовує
ться особливо пишне богомо
ління в супроводі двох-трьох
священиків з великим хором. 
Ця церковна пишність і уро
чистість нерідко притягають 
навіть невіруючих. Ідуть прос
то заради цікавості, особливо 
молодь. Так церковники нама
гаються оживити і підтримати 
релігійні пережитки.

Храмові свята завдають ве
ликої шкоди народному госпо
дарству і перш за все кол
госпному виробництву, бо біль
шість з них припадає на кі
нець літа і осінь— тобто на 
час найвідповідальніших ро
біт в сільському господарстві. 
Так, наприклад, лише в серпні 
святкують „храми  успенські,

У християнському церковно
му календарі, крім основних, 
так би мовити, загальних релі
гійних свят— великодня (пас
хи), різдва та інших — є міс
цеві свята, які церковники 
пов’язують з історією будівни
цтва церков у містах і селах. 
Це храмові, або престольні 
свята. Кожна церква має своє 
щорічне храмове свято, при
свячене дню відкриття і „ос
вячення“  церкви і встанов
лене на честь якоїсь вигада
ної релігійної події або на 
честь „святого", іменем яко
го названа церква. Як суто 
місцеві, храмові свята особливо 
чіпко тримаються в побуті віру
ючих.

Історія виникнення і поши
рення храмових свят тісно по
в ’ язана з поширенням христи
янства. Вони почали виникати 
в Європі в середні віки, коли 
йшов процес формування дріб
них, відокремлених одна від 
одної держав на чолі з повно
владним князем-феодалом. Для 
кріпосних селян князь був і 
паном, і суддею. Християнська 
церква для поширення свого 
впливу на селянськ і маси вико
ристала цю владу в своїх інте
ресах. Вона оголошувала феода
лів „божими обранцями“ , яким
нібито „протегує“  небесний 
„святий“ . На честь цього 
„святого-покровителя“  на са
дибі князя будували церкву, 
яка ставала центром ідеологіч
ного поневолення кріпосних се
лян. Після закінчення будів
ництва таку церкву піддавали 
обряду освячення, присвоювали 
ї й ім ’я „святого“  і на завер
шення влаштовували обід за пан
ським столом.

Цю подію церковники і ста
ли називати святом храму.
Після відкриття церкви його 
відзначали щороку.

На територію Російської дер
жави церковний обряд храмо
вих свят був завезений разом 
з християнською релігією ще 
у Х  сторіччі. Однак тоді він 
не набув великого поширення. 
Прості люди неохоче приймали 
чужі і невідомі їм обряди. За
мість храмового свята найча
стішо тоді відзначали престоль
не свято, тобто свято, присвя
чено князю, що відзначалось 
в день заняття ним княжого 
престолу в даній місцевості. 
Тому з часом храмові свята 
злились з престольними, їх  по
чали відзначати як одне релі
гійне свято, присвячене від
криттю церкви. І тепер храмо
ві свята іноді називають пре
стольними.

Храмові свята були днями 
найбільш посиленої пропаганди 
релігійної ідеології смиренно
сті і покірності експлуататорам, 
т іє ї ідеології, що за словами 
В. І. Леніна, „вчить покори і 
терпіння в земному житті, вті

Вимерлі риби—живуть
У 1954 році поблизу Комор

ських островів один рибалка 
з глибини 225 метрів витяг 
незвичайну рибу. Про свою 
здобич він повідомив учених 
Мадагаскара, як і встановили, 
що ця риба—єдиний представ
ник давно вимерлих китичко
перих риб— целакантид. В икоп
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н і  залишки таких риб знахо
дили кілька разів, але живих 
їх  ніхто не бачив. Іхтіологи 
вважали, що вони вимерли ще 
60 мільйонів років тому. І от 
така знахідка— ж ива ц елакан
тида!

Тепер виловлено вже вісім 
целакантид. Ці риби становлять

великий інтерес для науки. 
Адже від них або рід їх  най
ближчих родичів походять усі 
наземні чотириногі тварини. 
Розташовані на череві і грудях 
цих риб лапоподібні плавники 
поступово перетворилися на 
кінцівки. Риби залишили море 
і стали жити на суші.

Замість оголошення

У другій виробничій бригаді колгоспу імені Чкалова надзви
чайно повільно скиртують солому. Чому? Бо тут працює лише одна 
зміна скиртувальників, лише один трактор, лише одна волокуша, лише 
один тракторист.

Голова правління В. Калиновський, агроном В. Конофіцький, 
бригадир механізаторів П. Афанасьєв і рільничий бригадир П. Фе
доров ніяк не домовляться про те, щоб на скиртуванні працювали 
люди в дві зміни, щоб на тракторі було два трактористи, щоб виго
товити другу волокушу.

Люди добрі, допоможіть цим керівникам розібратися в такій 
арифметиці!

Слідами наших виступів

В статті „Сесія районної Ради“,
яка опублікована в районній газе
ті „Ленінець“ за 6 червня цього 
року, вказувалось, що в колгоспі 
імені Сталіна окремим людям на
діляють присадибні ділянки, по
рушуючи вимоги Статуту сіль
госпартілі.

Секретар парторганізації кол
госпу А. Самойленко повідомив 
редакцію, що стаття обговорюва

лася на засіданні правління. Вка
зані факти підтвердились. Виділе
но комісію, яка встановила окре
мим колгоспникам присадибні ді
лянки по нормам, а справу на 
тих, що незаконно захопили ді
лянки землі, передано до суду.
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