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України та районної Ради депутатів трудящих, 
Кіровоградської області

Бойове завдання комсомольців
Немає такої галузі у кол- 

госпному виробництві, де б не 
трудилися комсомольці, молоді 
громадяни соціалістичної Бать- 
ківщини. І характерним у їх  
роботі є невтомне прагнення 
вперед.

Вони енергійні, завзят і, пра- 
цьовиті. Запитайте у колгоспі 
імені Чапає ва, хто міцно три- 
має першість у зм аганні серед 
доярок. Вам обов’язково ска- 
ж уть, що комсомолка Марія 
Білецька. Подають приклад сум- 
лінної праці для всіх доярок 
Раїса Драч у колгоспі імені 
М. Горького, Валентина Воро- 
на у колгоспі імені Кірова і 
т. д. Невипадково більше від 
інш их надоює молока у най- 
більшому колгоспі імені Куй- 
бишева Олена Матя х. Удосто- 
єна почесного звання «Краща 
доярка області» молода трудів- 
ниця молочно-товарної ферми 
колгоспу імені Фрунзе Євдокія 
Завалко, яка  надоїла вже 
близько двох тисяч літрів мо- 
лока від кож ної корови.

Комсомольці і всі молоді 
трудівники колгоспів гордяться 
вихованкою Ленінського комсо- 
молу передовою свинаркою Оле- 
ною Григорчук із колгоспу імені 
Леніна. Тільки за  перший опо- 
рос вона одержала по 13 ,4  ді- 
лових поросяти на свиноматку. 
Нарешті, загляньте в бригади 
і ланки і всюди зустрінете пе- 
редових виробничників, що на- 
леж ать до бойового комсомоль- 
ського племені.

Але молодому поколінню 
часто бракує життєвого досві- 
ду. Про це аж н іяк  не повин- 
ні забувати на місцях комсо- 
мольські вожаки і особливо 
товариші із апарату районно- 
го комітету комсомолу. Хто- 
хто, а вони покликані без- 
устанно пропагувати досвід 
передовиків. То не діло, коли 
в нас будуть лише окремі герої 
праці.

Дівчина із колгоспу імені 
Фрунзе Євдокія Завалко най- 
більше надоїла молока. Сви- 
нарка колгоспу імені Леніна 
Олена Григорчук одержує ба- 
гато поросят. А щ о зробили 
секретарі комсомольських орга- 
нізацій і товариші із райкому 
комсомолу для того, щоб їхній 
багатий досвід став надбанням 

В с і  н а  з а г о т і в л ю  к о р м і в !

усіх молодих трудівників? Крім 
того, що згадують їхні імена 
в доповідях, нічого. Досвід 
кращих виробничників і цілих 
комсомольських організацій аж 
проситься, шоб його узагаль- 
нили і розповіли про нього на 
вечорах молоді, виробничих 
нарадах молодих трудівників.

Заготовити якомога більше 
силосу, грубих і концентрова- 
них кормів—одне із найголов- 
ніших і почесніших завдань, що 
сьогодні стоять на порядку 
денному. Можна буде вважати 
це завдання тільки тоді вико- 
наним, коли комсомольці і мо- 
лодь району закладуть своїми 
руками в силосні споруди 50 
тисяч тонн зеленої маси, за- 
скиртують солому й полову на 
площі 5 тисяч гектарів і візь- 
муть найактивнішу участь у 
збиранні кукурудзи на зерно.

Але де ще не все. Не можна 
забувати, що скоро прийде зи- 
ма, а тому треба вже сьогодні 
готувати фермські приміщен- 
ня до найскладнішого і най- 
відповідальнішого періоду у 
тваринництві. Щоб нічого не 
упустити в цій роботі, бажано 
було б створити комсомольські 
рейдові бригади по перевірці 
стану підготовки ферм до осін- 
ньо-зимового утримання худо- 
би і матеріали перевірки опублі- 
ковувати в пресі.

Первинні комсомольські ор- 
ганізації зобов’язані поліпшити 
добір кадрів молодих тварин- 
ників і із своїх лав до настан- 
ня зими послати на постійну 
роботу в тваринництво не мен- 
ше 8 0 юнаків і дівчат. Необ- 
хідно на місцях створити всі 
умови для того, щоб кожна 
молода доярка на честь соро- 
каріччя ВЛКСМ одержала від 
кожної корови не менше 2000 
літрів молока.

Завдання полягає в тому, 
щоб більше і конкретніше пік- 
луватися про створення спри- 
ятливих умов для високопро- 
дуктивної праці молодих тру- 
дівників ланів і ферм, своєчас- 
но підхоплювати їх  ініціативу 
і не давати загаснути творчому 
вогникові, що розгорівся у 
знаменні дні, коли комсомол 
готується до свого славного 
ювілею.

В «Кіровоградській правді» 
опубліковано звернення плену- 
м у  обкому ЛКСМУ до всіх 
комсомольських організацій, 
юнаків і дівчат, піонерів та 
школярів Кіровоградщини .

Йдучи назустріч 40-річчю 
ВЛКСМ, говориться у звернен- 
ні, комсомольці і молодь облас- 
ті зобов’язалися закласти свої- 
ми силами 2 мільйони тонн 
силосу з плану 3.800 тисяч тон н , 
взяти активну участь у скирту- 
ванні соломи, полови й сіна.

Пленум обкому ЛКСМУ за- 
кликає молодь створити ком- 

сомольсько-молодіжні бригади, 
організувати їх роботу в дві 
зміни з таким розрахунком, 
щоб закласти на кож ну коро- 
ву не менше 20 тонн силосу 
і заготовити необхідну кіль- 
кість кормів для інших ви- 
дів худоби.

Пленум обкому комсомолу 
звертається до всіх комсомоль- 
ців і молоді з закликом взяти 
активну участь у республікан- 
ських молодіж них недільниках 
по заготівлі кормів, які прова- 
дитимуться 10, 17, 24 серпня.

27 жовтня— XII з’їзд 
профспілок СРСР

(ТАРС).

Прибуття К. Є. Ворошилова 
в Бельгію

Сталінська область. Будів- 
ники доменної печі „Єнакіїв- 
ська-комсомольська“ виконали 
піврічний план на 116 процен- 
тів, зекономивши більш як пів- 
мільйона карбованців.
На фото: загальний вигляд бу- 

дівництва доменної печі „Єна- 
кіївська-комсомольська“.

Фото С. Гендельмана
(Фотохроніка РАТАУ).

1 0  серпня в Брюссель літа- 
ком ТУ-104 прибув Голова 
Президії Верховної Ради СРСР 
К. Є. Ворошилов. Товариша 
Ворошилова супроводять міністр 
охорони здоров’я Радянського 
Союзу М. Д. Ковригіна і пер- 
ший заступник міністра куль- 
тури СРСР С. В. Кафтанов.

В бельгійській столиці тов. 
Ворошилов відвідає Всесвітню 
виставку 1958 року, на якій 
11 — 13 серпня відзначаються 
національні дні СРСР.

Всесоюзна Центральна Рада 
Професійних Спілок прийняла 
Постанову скликати XII з ’їзд 
професійних спілок СРСР 27 
жовтня 1958 р. в м. Москві.

(РАТАУ).

Для блага народу

Пленум обкому ЛКСМУ
Днями відбувся пленум обко- 

му ЛКСМУ в питанні про участь 
комсомольських організацій об- 
ласті в заготівлі кормів.

У постанові пленуму записа- 

Мітинг будівників Волзької ГЕС  
імені В. І. Леніна

10 серпня в Жигульовську 
на великій площі біля будинку 
ГЕС відбувся багатотисячний 
мітинг гідробудівників у зв’я з - 
ку з завершенням робіт на бу- 
дівництві цієї найбільшої в сві- 
ті електростанції.

Бурхливою овацією зустріли 
учасники мітингу появу на 
трибуні товаришів О. Б. Аріс- 
това, Л. І. Брежнєва, М. А. 
Суслова, М. С. Хрущова, Д. С. 
Полянського, з а с т у п н и к ів  Го- 
лови Ради Міністрів СРСР Й. Й. 
Кузьмина, О. Ф. Засядька й 
інших.

Мітинг відкрив перший сек- 
ретар Куйбишевського обкому 
КПРС М. Т. Єфремов. Дружні- 
ми оплесками вітали учасники 
мітингу М. С. Хрущова, який 
виступив з промовою. (РАТАУ).

Свято радянських будівельників

М. С. Хрущов повідомив 
присутніх на мітингу, що Ука- 
зом Президії Верховної Ради 
СРСР Куйбишевській гідро- 
електростанції присвоєно ім’я 
Володимира Ілліча Леніна і ви- 
рішено надалі іменувати ї ї — 
Волзька гідроелектростанція 
імені Володимира Ілліча Леніна.

На закінчення промови, яка  
не раз переривалась бурхливи- 
ми оплесками, М. С. Хрущов 
оголосив привітання ЦК КПРС 
і Ради Міністрів СРСР всім ро- 
бітникам, робітницям, інж ене- 
рам, технікам і службовцям 
будівництва Куйбишевської 
гідроелектростанції.

Учасники мітингу одностай- 
но прийняли привітання ЦК 
КПРС і Раді Міністрів СРСР.

Урочисто відзначили 10 серп- 
ня трудящі СРСР День буді- 
вельника. Це традиційне свито 
ознаменовано видатною подією 
в житті всієї нашої країни— 
завершенням робіт на будів- 
ництві Куйбишевської ГЕС.

В рапорті на ім’я ЦК КПРС 
і  Ради Міністрів СРСР трудів- 
ники великої будови на Волзі 
доповідають, що будівництво 
Куйбишевської гідроелектро- 
станції проектною потужністю 
2 мільйони 100 тисяч кіловат 
із виробленням електроенергії 
10,8 мільярда кіловат-годин на 
рік закінчено.

За досягнуті успіхи в спо- 
рудженні і введенні в дію Куй- 
бишевської гідроелектростанції 
і лінії електропередачі Куй- 
бишевська ГЕС—Москва Пре- 
зидія Верховної Ради СРСР на- 
городила 5.080 будівників 
Волзького гіганта орденами і 
медалями, 24 передовикам бу- 
дови присвоєно звання Героя 
Соціалістичної Праці, а електро- 
зварника О. О. Улесова наго- 
родила другою золотою медал- 
лю «Серп і молот». Орденами 

нагороджені «Куйбишевгідро- 
буд» і трест «Гідроенергомон- 
таж».

До дня будівельника Прези- 
дія Верховної Ради СРСР н а - 
городила орденами і медалями 
8 .400 будівельників, працівни- 
ків промисловості будівельних 
матеріалів, науково-дослідних і 
проектних організацій, які най- 
більше відзначились. Звання 
Героя Соціалістичної Праці 
присвоєно 143 новаторам ви- 
робництва.

Будівельники порадували 
Батьківщину новими трудови- 
ми досягненнями. Слідом за 
«Донецькою - Комсомольською» 
поставлені на сушіння домни 
«Криворізька-Комсомольська» і 
«Дніпропетровська - Комсомолъ- 

ська».
На будівництві Кременчу- 

цької ГЕС почалось бетонуван- 
ня основи фундаменту остан- 
нього дванадцятого гідроагрега- 
ту, а також монтаж закладних 
частин п’ятої турбіни.

На честь свята в парках і 
садах відбулись народні гу- 
ляння, вечори і концерти.

(РАТАУ).

но, що обласна комсомольська 
організація власними силами за- 
кладе 2 мільйони тонн силосу 
і 150 тисяч тонн качанів куку- 
рудзи в молочно-восковій стиг- 
лості.

Закарпатська область. Колектив М укачівської мебльової фабрики №1 взяв зобов’язання виго- 
товити в цьому році на 1.450 тисяч карбованців продукції більше, ніж у минулому році. Вже ви- 
пущено надпланових меблів на сотні тисяч карбова н ців.

Київ. Виробничники цеху штучної шкіри Дарницького регенераторно-гумового заводу система- 
тично перевиконують норми. Щомісяця виробляється понад план по 2 —3 тисячі квадратних метрів 
штучно ї шкіри.

Дрогобицька область. У Бориславі стала до  ладу перша черга прядильно-ткацької фабрики. 
Нове підприємство почало випуск байкових ковдр, хусток і скатертей.

На фото: 1. На складальній дільниці Мукачівської мебльової фабрики. 2. Вироби з штучної 
шкіри, виготовленої на Дарницькому регенераторно-гумовому заводі. 3. Ткацький цех Борислав- 
ської прядильно-ткацької фабрики.

Фото Л. Ковгана, Н. Цидільковського і А. Запари (Фотохроніка РАТАУ).
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Д і л а  м о л о д и х „Крокодил іде 
по району”

Наймолодші члени колгоспу 
імені Карла Маркса добре дба- 
ють про створення міцної кор- 
мової бази для громадської 
худоби. Комсомольсько-моло- 
діжна ланка секретаря комсо- 
мольської організації Олексія 
Мельниченка вже заготовила 
500 тонн силосу. Т ільки в не- 
ділю юнаки і дівчата заклали 
в силосні споруди 100 тонн 
зеленої маси.

Більш е від інших встигає 
робити ходок від комбайна до 
силосних ям і назад шофер 
Ново-Миргородської автороти 
Іван Макогон своєю машиною 
ГАЗ-51. Любо дивитися на ро- 
боту Петра Великохатька, Юрія 
Банула, Володимира Костю- 
кова та багатьох інших това- 
ришів.

Ми вирішили своїми силами 
заготовити не менше 4000 тонн 
силосу, або 1 0 —18 тонн на 
корову.

П. САМОЙЛЕНКО, 
член ВЛКСМ, сількор.

П. БАНТИШ.

Повним ходом йде заготівля 
силосу в колгоспі імені Мічу- 
ріна. Працюють на силосуван- 
ні виключно комсомольці пер- 
шої і другої рільничих бригад.

Приклад самовідданої праці 
показують на доставці зеленої 
маси від комбайна до траншей 
Борис Табунець, Степан Зап- 
сенко та Павло Сторчак.

Г. САМАРСЬКА, 
сількор. Антоніна ДУБЧАК.

10 серпня юнаки і дівчата 
колгоспу імені Куйбишева ви- 
йшли на комсомольський не- 
дільник по заготівлі силосу.

Закипіла робота. Від ком- 
байна до траншей і в зворот- 
ному напрямі безперервно сну- 
вали автомашини. Їх швидко 
звільняли від вантажів з допо- 
могою спеціальних сіток.

В повну міру своїх сил по- 
трудились секретар комсомоль- 
ської організації Л. Панкул, 
члени ВЛКСМ Б. Панкул, Г. Чуб, 
А. Геращенко, В. Декусар, 
Г. Мицул, А. Хоменко та ба- 
гато інших.

За день було закладено 350 
тонн силосної маси.

Учні Петрівської початкової 
школи допомагають своїм бать- 
кам—трудівникам колгоспу іме- 
ні Калініна.

Вони пропололи просо, льон. 
А зараз Василь Кожара, Олек- 
сандр Дубчак, Юрій Курко та 
інші знайшли собі п осильну 
роботу на скиртуванні.

Кінчаючи роботу, діти по- 
вертаються стомлені, але горді 
тим, що і їх  часточка праці 
вливається у всенародну справу.

Колгоспники говорять:
—Добра зміна у нас росте.
Учні мріють працювати після 

закінчення середньої школи на 
колгоспних ланах та тваринни- 
цьких фермах.

В  і н т е р е с а х  п р и с к о р е н н я  б у д і в н и ц т в а  
в  к о л г о с п а х

Відбулися збори робітників і 
інженерно-технічного персона- 
лу Міжколгоспбуду в питанні 
механізації і автоматизації 
виробничих процесів.

Учасники зборів внесли ба- 
гато конкретних і цінних про- 
позицій— продовжити залізнич- 
ну колію, по якій подаються 
матеріали до пилорами; тут же 
встановити підйомник для на- 
вантаження дерева на вагонет- 
ки та транспортер для витягу- 
вання опилок; спростити ме- 
ханізовану підвозку цегли-сир- 

цю до печі і вивозку готової 
продукції на цегельному заво- 
ді, що будується, та інші про- 
позиції.

З доповіддю виступав голова 
ради Міжколгоспбуду І . Тітен- 
ков. В заключному слові він 
запевнив робітників, що всі їх 
пропозиції та зауваж ення бу- 
дуть впроваджені в життя до 
кінця року, що значно при- 
скорить будівництво в колгос- 
пах.

В. ВОЛОШИН,
інструктор РК КП України.

Коли минулої неділі жителі 
Ново-Миргорода, Софіївки та 
інших сіл району йшли на ба- 
зар або з базару, то зупиня- 
лись біля того місця, де виві- 
шується районна сатирична га- 
зета «Крокодил іде по району».

Свіжий помер приваблював 
кожного. Створився натовп. 
Чути було дотепи, жарти, сміх.

— Хто ж  ото їде такими бас- 
кими кіньми в Кам’янку?

Хтось голосно читає. Вияв- 
ляється, що секретар партійної 
організації колгоспу імені Мі- 
чуріна Василь Воропай живе в 
селі Кам’янці, а на роботу 
їздить щодня за 10 кілометрів 
у село Пурпурівку. В той же 
день повертається додому. Для 
роботи часу лишається малу- 
вато.

Далі громадяни дізнаються 
про те, що пекарня Ново-Мир- 
городського споживчого това- 
риства випікає хліб з підви- 
щеною вологістю. В цьому пе- 
реконався навіть сам голова 
товариства Олександр Іщенко, 
коли одного разу зустрів хлоп- 
чиків, що ліпили з хліба коники.

В другому вікні вітрини вмі- 
щена карикатура на кіномеха- 
ніка районного Будинку культу- 
ри К. Харченка, який часто 
заглядає в пляшку і, будучи 
п ’яним, допускає брак в роботі.

А ось зображ ено кілька ро- 
бітниць. До них звертається 
прораб цегельно-черепичного 
заводу Григорій Бориско: «Не 
сумнівайтесь! Ідіть до мене до- 
дому на роботу, а наряди я  
вж е вам виписав». Мова йде 
про незаконне використання 
прорабом робітників заводу на 
будівництві власного будинку.

Круглолиця ж інка виглядає 
із-за терезів-автомата і однією 
рукою непомітно тримається за 
те місце, де стоять важ ки. Це 
шеф-повар Ново-Миргородської 
чайної Любов Кірієнко обва- 
жує споживачів.

Вміщено карикатури на анти- 
санітарний стан буфету в 
с. Мартоноші та фотографії 
п’яниць і хуліганів О. Ганула, 
А. Чижми з Коробчино, В. Ко- 
ровки, К. Пащенка з Софі- 
ївки .

У Владивосток повернулося з третього рейсу експедиційне 
судно „В итязь” Інституту океанології А кадемії  наук СРСР, яке 
проводило дослідження за програмою Міжнародного геофізичного 
року.

Третій рейс „Витязя” збагатив науку новими цінними дани- 
ми про Тихий океан.

Тепер на „Витязе” провадиться п ідготовка до четвертого, 
заключного рейсу за програмою МГР, який почнеться наприкін- 
ці літа і охопить дослідженнями велику частину Тихого океану 
на схід від Японії.

На фото: „Витязь” на рейді Владивостоцького порту.
Фото Н. Назарова (Фотохроніка РАТАУ).

Про що забула Лідія
Зразково налагодити роботу 

сільського або бригадного клу- 
бу—це не тільки організувати 
культурний відпочинок молоді. 
Це означає перетворити клуб 
у справжній центр масово-по- 
літичної роботи на селі, щоб 
своєю різносторонньою діяль- 
ністю він допомагав парторга- 
нізації і правлінню колгоспу 
в практичному розв’язанні не- 
відкладних завдань. Змістовна 
лекція чи бесіда, цікавий спек- 
такль або концерт, читацька 
конференція чи тематичний ве- 
чір—все це повинно міцно 
входити в практику сільських 
клубів.

Якраз про це і забула заві- 
дуюча Коробчинським сільським 
клубом Лідія Геращенко. Вона 
самоусунулась від керівництва 
клубною роботою і вважає, що 
це нормальне явище. Крім ве- 
чірніх танців під радіолу в 
клубі нічого не влаштовується.

Жодного разу за чотири мі- 
сяці своєї роботи Л. Геращен- 
ко не побувала в полі серед 
механізаторів та тваринників. 
Не проводила жодної бесіди, 
не читала газет. Вчителі висту- 
пають з лекціями серед кол- В. ТИЩЕНКО.

госпників, а Л. Геращенко ли- 
ше записує в журнал їх робо- 
ту для звітності.

Драматичний та хоровий гур- 
тки, як і працювали до її  при- 
ходу на посаду завідуючої 
клубом, розпалися.

—Зараз мені дуже важко 
працювати,— говорить вона.— 
Люди всі в полі.

Отож бо воно й є, що люди 
в полі, а Л. Геращенко сидить 
вдома. А тепер всю культурно- 
освітню роботу слід перенести в 
поле.

З року в рік правлінця кол- 
госпу імені Чапає ва приймає 
рішення на загальних збо- 
рах колгоспників побудувати 
бригадний клуб на хуторі 
«Комінтерн», але не виконує 
його. Не заїж дж ає туди і кі- 
нопересувка, бо ніде демонст- 
рувати фільми. Друга вироб- 
нича бригада віддалена від 
сільського клубу і колгоспники 
не завжди мають змогу куль- 
турно відпочити .

А час вже керівникам кол- 
госпу від обіцянок перейти 
до діла.

Д о с в ід  у часн и ків  Р е с п у б л ік а н с ь к о ї виставки— в маси

Вигідна галузь птахівництва
Наш колгосп розташований в 

стелу, де немає ні річок, ні 
озер. Здавна склалася думка, 
нібито в цих умовах можливос- 
ті для птахівництва дуже об- 
межені. Адже для розведення 
гусей чи качок потрібні во- 
дойми...

Тимчасом близькість до про- 
мислових центрів, таких як 
м. Жданов, визначала спеціа- 
лізацію колгоспу: поряд з го- 
родництвом і м’ясо-молочним 
господарством треба було роз- 
вивати птахівництво. Одних ку- 
рей для задоволення  зростаю- 
чого попиту н евистачало.

І ось кілька років тому, при 
обговоренні намічених партією 
заходів по збільшенню виходу 
м’ясної продукції на кожні 100 
гектарів землі, народилась дум- 
ка взятись за розведення інди- 
ків. Колгоспникам вона сподо- 
балась, хоч дехто висловив сум-

нів щодо життєстійкості і не- 
вибагливості цієї птиці. Та й 
досвіду в цій галузі у нас не 
було.

Проте нова справа захопила 
колгоспників, особливо молодь. 
Почали ми з того, що посла- 
ли кілька колгоспниць н а се- 
мінар повчитись. Палко взя- 
лись за роботу Марія Чучмай, 
Парасковія Омельнпцька, Ма- 
рія Калашникова, Олена Лаза- 
ренко та інші. Було обладна- 
но спеціальні приміщення, за- 
готовлено потрібний корм. А 
незабаром з інкубаторної стан- 
ції надійшла перша партія мо- 
лодняка.

З того часу минуло три ро- 
ки. Тепер наш колгосп удос- 
тоївся честі продемонструвати 
свої успіхи в розвитку птахів- 
ництва на Республіканській 
виставці передового досвіду в

народному господарстві Укра- 
їнської РСР.

Ось наші показники: в ми- 
нулому році було вирощено 
15 тисяч індиків і одержано 
понад 600 центнерів високо- 
як існого м’яса— по 24 центне- 
ри на кожні 100 гектарів зер- 
нових культур. Прибуток від 
ферми становив 675 тисяч кар- 
бованців.

Практика показала, що інди- 
ки ростуть швидше, ніж кури 
чи гуси. Доставлені з інкуба- 
торної станції пташенята ва- 
гою 55 грамів кожне, за п’ять 
місяців, до моменту реалізації, 
збільшують свою вагу майже 
в 100 раз. Одна індичка ра- 
зом з річним приплодом дає 
понад 100 кілограмів м’яса— 
в півтора-два рази більше, ніж 
гуска або курка. При цьому 
на кожен кілограм приросту 
ваги витрачається 4,5 кормо- 
вої одиниці.

Звичайно, щоб добитися та- 
кого успіху, за птицею треба 
добре доглядати.

Молодняк ми утримуємо в 
сухих і світлих приміщеннях, 
підтримуючи в н их постійну 
температуру; в теплу погоду 
випускаємо на обгороджені ді- 
лянки , де висівається спеці- 
альний набір трав. Годуємо мо- 
лодняк від 6 до 10 раз на день по 
раціонах, складених спеціаліс- 
тами. До раціонів входять кру- 
пи, борошно, соняшникова ма- 
куха, висівки. У вигляді під- 
кормки птиця одержує молоч- 
ні відвійки, сир, яйця.

Індичок, виділених у маточ- 
не стадо, та молодняк, постав- 
лений на відгодівлю, весь час 
доглядають одні й ті ж  люди , 
оплату праці я к их поставлено 
в залежність від результатів 
їх  роботи. Це підвищує заін- 
тересованість колгоспниць у 
збереженні поголів’я , одержан- 
ні доброго приросту ваги , збіль- 
шенні несучості птиці.

В 1958 році колгосп зобо- 
в ’язався виростити 25 тисяч

індиків. Це зобов’язання ус- 
пішно перетворюється в жит- 
тя. Вже одержано намічену 
кількість молодняка. Птицю 
розміщено у восьми таборах, 
обладнаних спеціальними сіда- 
лами. В санітарних цілях ці 
табори ізольовані один від од- 
ного. При фермі створено зе- 
лений конвейєр з посівами од- 
норічних і багаторічних трав, 
зеленої цибулі, соняшника. 
Починаючи з середини літа, ін- 
дики пасуться по стерні.

Наші колгоспники виріши-  
ли в ц ьому році одержати по 
47 центнерів індичини на 100 
гектарів зернових культур і 
продати державі не менш як  
100 тонн пташиного м’яса. 
Планом передбачено одержати 
від птахівництва 1 мільйон 
карбованців прибутку.

М. ЦИБУЛЬКО,

голова колгоспу імені 
Максима Горького При- 
морського району Сталін- 
ської області.



На молочно-товарній фермі 
колгоспу імені Ш евченка нема- 
ло працює молодих доярок. 
Добрий приклад у змаганні по- 
дає доярка Н. І. Сокуренко, яка 
вже надоїла більше 1400 літрів 
молока від кожної корови. Не 
відстає у змаганні і доярка 
В. І. Тараненко.

Борючись за високі надої мо- 
лока, доярки також  дбайливо 
доглядають телят, вчасно го- 
дують їх.

На знімку: доярки Надія Со- 
куренко  та Віра Тараненко  за 
випоюванням телят.

Ф ото Ф. К алашникова .

Так трудяться колгоспники
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Хороший урожай виростили 
в нинішньому році хлібороби 
артілі імені Свердлова. На всій 
площі посіву колгосп одержав 
по 23 центнери озимої пшени- 
ц і з гектара. Артіль достроково 
виконала план хлібозаготів- 
лі — продала державі сотні 
центнерів дорідної пш ениці. 
Також видано на кож ний тру- 
додень колгоспникам по два 
кілограми зерна. Щедро відпла- 
тила земля трудівникам полів 
за їх працю.

Вдень і вночі не змовкав 
гул моторів тракторів та зби- 
ральних машин, на токах не- 
втомно трудилися колгоспни- 
ки, очищаючи зерно.

Ось уже шостий рік працює 
на збиранні врожаю комбай- 
нер Олександр Данилович Про- 
хода. З року в рік він дома- 
гається першості в соціалістич- 
ному змаганні серед механіза- 
торів. За сумлінну пращо та 
перевиконання щоденних норм 
на збиранні врожаю Указом 
Президії Верховної Ради Союзу 
РСР Олександра Даниловича 
нагороджено медаллю «За тру- 
дову відзнаку».

В цьому році О. Прохода з і- 
брав комбайном С-6 понад 225 
гектарів колосових культур і 
намолотив 5750 центнерів зер- 
на. Машину обладнав полово- 
копителем і зберіг цінний для 
тваринництва корм— полову.

Т. РОМАНЕНКО, 
голова колгоспу.

Там, де працював його ком- 
байн, не залишилося жодного 
колоска на  полі. Механізатор 
боровся з втратами, косив 
на низькому зрізі.

Одночасно з проведенням 
жнив механізатори тракторної 
бригади, яку очолює Федір Ва- 
силенко, провадять скиртуван- 
ня соломи та полови. Тракторис- 
ти Андрій Чижма, Василь Тоф- 
тул, Корн ій Кушнір та Герасим 
Чижма тракторною волокушею 
щоденно збирають солому з пло- 
щі 20 гектарів. Колгоспники вже 
заскиртували солому із площі 
понад 650 гектарів.

Бригадир другої бригади Про- 
кіп Іванов організував ком- 
плексне проведення усіх робіт. 
Стягнуту тракторами солому 
Андрій Ларжевський, Павло 
Горбулін, Олександр Коркосен- 
ко та Андрій Москаленко аку- 
ратно складають в скирти. 
Бригада скиртувальників праг- 
не якнайшвидше заскиртувати 
солому та полову . В артілі вже 
складено 8 блокових скирт.

Механізатори орють площі 
під посів озимини, інш і—готу- 
ють посівне насіння, щоб сів- 
бу провести в кращі агро- 
технічні строки і виростити в 
наступному році ще вищий 
урожай.

Тракторна бригада зараз сіє 
озимі на зелений корм.

Готувати тваринництво до зими
До початку зимового утри- 

мання громадської худоби часу 
залишилось дуже мало. Своє- 
часно підготувати наявні при- 
міщення та закінчити будів- 
ництво нових—ось головне зав- 
дання сьогодні, яке не повин- 
ні випускати з поля зору ке - 
рівники колгоспу імені Чапаєва.

Все це вони добре розумі- 
ють, але з ремонтом тварин- 
ницьких приміщень не поспі- 
шають. І виходить, що голова 
правління Д. Ботнаренко та 
зоотехнік А. Зова дуже швид- 
ко забули, в яких умовах утри- 
мувалося тваринництво ми- 
нулої зими.

У капітальному приміщенні 
для корів стіни не побілили, 
дерев’яних настилів не зроби- 
ли, проходи не вирівняли.

— Вже 10 днів минуло з 
того часу, як звільнили свинар- 

ник для того, щоб провести не- 
обхідний ремонт,— говорить за - 
відуючий свинофермою Н. Кап- 
тенар,—але так нічого й не 
зробили. А ремонтувати треба 
вже зараз. Одна стіна свинар- 
ника потребує невідкладного 
капітального ремонту.

Неодноразово звертався до 
голови правління Д. Ботнарен- 
ка завідуючий свинофермою 
Н. Каптенар за допомогою, але 
той незмінно відповідав:

— Поки не закінчимо жнива, 
ремонтувати не будемо.

Стоїть обдертий пташник. 
Дах у нього місцями розкри- 
тий. Зовсім немає сідал для 
молодняка птиці. Не раз про- 
сили завідуючого господарством 
Л. Голбана обладнати пташник, 
та все марно. Він махнув ру- 
кою на колгоспну птахоферму.

В. КУЗЬМЕНКО.

Посилити темпи силосування
Трудівники колгоспу імені 

Жданова зобов’язалися до 1 ве- 
ресня заготовити по 25 тонн 
силосу на кожну корову і по 
5 тонн на свиноматку.

Силосування кормів в основ- 
ному провадиться непогано. 
Вантажники Валентина Косташ, 
Катерина Піддубня та інші пе- 
ревиконують норми на достав- 
ці зеленої маси до силосних 
споруд. Водії автомашин Григо- 
рій Рогаченко та Григорій Не- 
гара, перевозячи силосну ма- 
су від комбайна, роблять за 
день но 2 0 —22 рейси замість 
15 за нормою.

Однак на силосуванні кормів 
у колгоспі мають місце й не- 
доліки. Справа в тому, що ван- 
тажниками на автомашинах у 
більшості працюють діти, які 
не можуть виконувати норми 
виробітку. Сьомого серпня, нa- 

К. КАПИНУС, 
голова виконкому Софіїв-  
ської с іл ьр ади .

приклад, через це шість автома- 
шин не виконали денного зав- 
дання на транспортуванні си- 
лосної маси. Такі випадки і 
привели до того, що в артілі 
закладено тільки 720 тонн си- 
лосу з плану 5568 тонн.

Треба сказати і про незадо- 
вільну якість силосування. Зе- 
лену масу в траншеях майже 
не трамбують, а це може при- 
вести до псування корму. Чо- 
му ж за цим не слідкує відпо- 
відальний за силосування брига- 
дир комплексної бригади Пор- 
фирій Рибалко?

Незадовільно в артілі прова- 
диться і підготовка до сівби 
озимих культур. Ось уже кіль- 
ка днів із-за поламок простою- 
ють три трактори.

Закладемо не менше 20 тонн силосу на корову
Для підвищення продуктив- 

ності громадського тваринни- 
цтва виключне значення має 
міцна кормова база. Різкого 
збільшення виробництва моло- 
ка, м’яса, вовни та інших про- 
дуктів зможуть добитися ті 
колгоспи, які створять достаток 
грубих, соковитих і концентро- 
ваних кормів, на протязі всьо- 
го року організують повноцін- 
ну годівлю тварин.

Кукурудза по поживній цін- 
ності не має собі рівних. В 
нинішньому році трудівники 
нашого колгоспу виростили до- 
рідний урожай кукурудзи. Зе- 
леної маси збираємо, наприк- 
лад, не менше 300 центнерів 
з кожного гектара.

На силосуванні кормів ми 
якнайширше механізували усі 
трудомісткі роботи. Це дозво- 
лило значно скоротити затрати 
трудоднів, краще використову- 
вати техніку. На збиранні та 
подрібненні зеленої маси вико- 
ристовуємо комбайн. Механіза- 
тор Георгій Лебеденко скошує 
щодня по 5 і більше гектарів 
кукурудзи. Злагоджено пра- 
цюють трактористи Григорій 
Клименко та Іван Медведенко.

Правління колгоспу подбало 
про забезпечення своєчасного 
відвезення подрібненої маси від

комбайна до силосних траншей. 
Виділили 4 автомашини. Кож- 
ну з них обладнано спеціаль- 
ними сітками, що дозволяє роз- 
вантажувати масу з допомогою 
трактора. Крім того, борти ку - 
зовів автомашин нарощені дош- 
ками. Завдяки цьому за кож - 
ний рейс машина відвозить не 
менше двох тонн зеленої маси.

Підрахунки показують, що 
такі нововведення дозволили 
нам використовувати автотран- 
спорт вдвічі кращ е, ніж було 
торік. Навантаження кузова 
автомашини масою біля ком- 
байна триває 3 — 4 хвилини, 
потім автомашина кілька хви- 
лин їде до місця силосування, 
де протягом чотирьох хвилин 
її повністю розвантажують.

Шофери тт. Волик, Конопат 
та інші роблять задень 1 5 —18 
рейсів на відстані 6 —8 кіло- 
метрів. Набагато полегшилась 
праця вантажників. Адже біля 
траншей один тракторист т. По- 
котилов розвантажує всі авто- 
машини. Кінець троса прикріп- 
люється до сітки, трактор по- 
вільно рухається вперед і по- 
дрібнена маса з кузова зсува- 
ється в траншею.

Широке впровадження меха- 
нізації і чіткий графік робіт до- 
зволили нам закладати щодня

М. ІЛЬТУС, 
голова колгоспу імені 
Фрунзе.

но 150 і більше тонн повно- 
цінного силосу. Дві великих 
траншеї, місткістю до 300 тонн 
кожна, ми вже заповнили ма- 
сою, вкрили землею.

Колгоспний зоотехнік Мико- 
ла Ш ульга та помічник брига- 
дира комплексної бригади Іван 
Ткаченко здійснюють безпосе- 
реднє керівництво роботами на 
закладанні силосу в траншеї. 
Слідкують за тим, щоб подріб- 
нена маса добре утрамбовува- 
лась, змочувалась розчином со- 
лі. Б іля силосних траншей 
приклад сумлінної праці пода- 
ють колгоспники тт. Мельник, 
Колісніченко, Скачко, Копо- 
тієнко та інші.

Виключну увагу ми приділи- 
ли правильному обліку праці 
та продукції. Кожну автомаши- 
ну зважуємо на автовагах. 
Тут працює вагарем Юхим Гри- 
горович Ш ульга. Він акуратно 
записує у спеціальний журнал 
вагу подрібненої маси.

За останній тиждень ми за- 
готовили близько тисячі тонн 
силосу з кукурудзи. Темпи за - 
готівлі кормів будемо нарощу- 
вати, щоб закласти не менше 20 
тонн силосу на корову.

Нові машини— трудівникам сільського господарства
форми. Ц е— п ’ятий числом но- 
вий тип сільськогосподарської 
машини — вентиляторно-мотор- 
ний обприскувач «ОВМ», який 

Дванадцять років тому у Льво- 
ві на базі невеликої авторе- 
монтної майстерні було створе- 
но завод сільськогосподарсько- 
го машинобудування. Все устат- 
кування розміщ увалося тоді 
в невеликих будівлях. Скром- 
ними були й перші результа- 
ти праці. В 1946 році завод 
випустив продукції лише на 
280 тисяч карбованців.

За пізніші роки змінилося 
все обличчя підприємства. Ви- 
росли величезні корпуси «Львів- 
сільмашу»—одного з найбіль- 
ших підприємств республіки. 
Випущені ним машини дістали 
високу оцінку трудівників сіль- 
ського господарства країни і 
на міжнародних промислових 
виставках.

У цьому році спеціалісти за- 
воду виготовили сім нових зраз- 
ків сільськогосподарських ма- 
шин. Всі вони створені колек- 
тивом заводського конструк- 
торського бюро, очолюваного 
Т. Ф. Ростовцевою.

...Експериментальний цех. 
Начальник Іван Іванович Чер- 
нявський підводить нас до ви- 
блискуючого свіжим лаком аг- 
регату. Всі робочі вузли його 
прикриті кожухом обтічної 

зійшов у цьому році з конвей- 
єра. Він призначений для об- 
робки великих масивів садів.

Перші чотири нових типи 
обприскувачів — виноградний 
«ОВ», причіпний вентилятор- 
ний «ОПВ», причіпний універ- 
сальний «ОПУ» і на самохід- 
них шасі «ОСШ —12»— прохо- 
дять випробування на півдні 
нашої країни.

Фото К. Бузиніна
(Фотохроніка РАТАУ).

Крім обприскувачів, у пер- 
шому кварталі цього року за- 
вод випустив дослідну партію 
гноївкорозкидачів «РЖ — 1,7». 
Машина ця дасть змогу меха- 
нізувати один з найбільш тру- 
домістких процесів у сільсько- 
му господарстві—внесення в 
грунт органічних і мінераль- 
них добрив. Гноївкорозкидачів 
«РЖ — 1,7» завод до кінця ро- 
ку випустить 3500 штук.

Конструктори заводу почали 
створення досконалих навісних 
тракторних обпильників.

Проектуючи нові машини, 
конструктори заводу «Львівсіль- 
маш» добилися зниж ення їх 
собівартості: конструкцію всіх 
нових зразків значно спроще- 
но, що в свою чергу зменшує 
вагу на 1 5 —20 процентів. Пе- 
ревага їх  і в зручності управ- 
ління. Якщо раніш на обслу- 
говуванні такого агрегату бу- 
ли зайняті три робітники, то 
тепер ним зможе управляти 
одна людина.

На фото: гноївкорозкидач 
«РЖ —1,7».
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Грошова оплата праці в колгоспі
Колгосп імені Л еніна—пере- 

довий у Лабінському районі, 
Краснодарського краю. Рік у 
рік він вирощує високі врожаї 
сільськогосподарських культур, 
збільшує продуктивність тва- 
ринництва. Великі завдання 
поставили перед собою колгосп- 
ники на 1958 рік. Вони вирі- 
шили довести річний прибуток 
до 20 мільйонів карбованців, 
у  тому числі одержати 12 міль- 
йонів карбованців від тварин- 
ництва. На кожні 100 гекта- 
рів земельних угідь намічено 
виробити 120 центнерів м’яса 
і 300 центнерів молока.

Колгосп має все потрібне, 
щоб виконати взяті зобов’я - 
зан н я . Недавно він купив 40 
тракторів, 20 комбайнів і бага- 
то інших машин. Загальна су- 
ма-затрат на техніку станови- 
ла 1 мільйон 800 тисяч кар- 
бованців. Колгосп вирішив ви- 
платити її  за один рік.

Після придбання техніки в 
колгоспі багато думають над 
тим, як  краще її використати, 
щоб знизити собівартість про- 
дукції. Наголос робиться на  те, 
щоб підвищити матеріальну 
заінтересованість колгоспників. 
З цією метою в колгоспі впро- 
ваджено грошову оплату праці. 
Ріш ення про це було прийня- 
то кілька місяців тому.

В положенні про грошову 
оплату, затвердженому загаль- 
ними зборами колгоспників, пе- 
редбачається, що грошова опла- 
та встановлюється з першого 
січня. У зв’язку з цим тру- 
додні, нараховані на початку 
року, перераховуються на гро- 
ші. Облік затраченої праці і 
якості виконаної роботи тепер 
провадиться в людино-днях і 
годинах з зазначенням щоден- 
ного заробітку колгоспників у 
карбованцях. На 1958 рік за- 
лишені чинні в колгоспі нор- 
ми виробітку, а також органі- 
зація і планування виробничої 
діяльності бригад, ферм і під- 
собних підприємств.

З 1959 року в усіх брига- 
дах, на фермах і підсобних 
підприємствах роботу буде ор- 
ганізовано на основі господар- 
ського розрахунку, а оплату 
праці поставлено в залежність 
не тільки від обсягу виробниц- 
тва продукції, але й від виконан- 
н я  завдань по ї ї  собівартості. 
Грошова оплата провадиться в 
прямій залежності від кількос- 
ті і якості вироблюваної про- 
дукції, з урахуванням затрат 
праці і коштів на її  виробни- 
цтво. Оплата праці адміністра- 
тивного й обслуговуючого пер- 
соналу ставиться в пряму за- 
лежність від кількості, якості 
і собівартості продукції в ці- 
лому по колгоспу.

Протягом року колгоспники 

одержуватимуть гарантовану 
щомісячну оплату праці в по- 
рядку авансу. Розмір грошово- 
го фонду, розподілюваного між 
членами артілі, визначений 
виробничо-фінансовим планом 
колгоспу в строгій відповіднос- 
ті з Статутом сільськогосподар- 
ської артілі.

Правління артілі має право 
витратити на гарантовану що- 
місячну оплату праці колгосп- 
ників протягом року не біль- 
ше 80 процентів коштів, пе- 
редбачених на оплату праці 
виробничо-фінансовим планом. 
Решта коштів підлягає роз- 
поділові між колгоспниками в 
кінці року після виконання 
колгоспом всіх грошових зобо- 
в’язань перед державою і ство- 
рення громадських фондів.

Розподіл коштів в кінці ро- 
ку провадиться в прямій за - 
лежності від кількості випла- 
чених грошей в порядку гаран- 
тованої щомісячної оплати. При 
цьому враховуються виконан- 
ня бригадами, фермами, під- 
собними підприємствами плану 
виробництва продукції і затра- 
ти праці на цю продукцію в 
грошовому виразі.

Щоб посилити матеріальну 
заінтересованість колгоспників 
у збільшенні грошових прибут- 
ків, за рішенням правління до 
40 процентів надпланових гро- 
шових прибутків повинно розпо- 
ділятись між колгоспниками 
пропорціонально їх  заробітку, 
фактично нарахованому при 
розподілі планового фонду на 
оплату праці і преміювання за 
перевиконання плану. Загаль- 
на сума преміальних з надпла- 
нових прибутків не повинна 
перевищувати 25 процентів ос- 
новної оплати.

Колгоспники вирішили в 
найближчі 3 — 4 роки створити 
перехідний фонд коштів на оп- 
лату праці в розмірах не менш 
як 50 процентів від загальної 
суми, щороку затрачуваної на 
оплату праці колгоспників. 
Колгосп щороку відраховувати- 
ме на поповнення цього фон- 
ду від 5 до 10 процентів за - 
гальної суми річного грошо- 
вого прибутку.

В колгоспі встановлюється 
гарантований продаж зерна та 
інших сільськогосподарських 
продуктів усім членам артілі 
по державних роздрібних цінах. 
Він провадитиметься протягом 
всього року. Розмір фондів про- 
дажу продуктів колгоспникам 
встановлюється правлінням і 
затверджується загальними збо- 
рами.

Кожний колгоспник має пра- 
во купити в артілі потрібні 
йому продукти на суму до 35 
процентів річного грошового 
заробітку. Для того, щоб кол-

м. Лабінськ, 
Краснодарський край.

А. ЛЕОНОВ.

госпник мав гарантію в цьому, 
на його бажання до 35 процен- 
тів зароблених ним грошей що- 
місяця залишається в колгоспі. 
В рахунок цих грошей кол- 
госп продає потрібні продукти. 
Порядок і строки продажу про- 
дуктів встановлює правління 
колгоспу.

Грошові розцінки норм виро- 
бітку на цей рік встановлені 
на основі застосовуваної в кол- 
госпі дев’яти розрядної шкали 
нарахування трудоднів. Кожний 
трудодень оцінюється в 15 
карбованців, що забезпечує ви- 
плату колгоспникам 80 процен- 
тів коштів, передбачених пром- 
фінпланом на оплату праці.

Розмір гарантованої оплати 
праці за виконання норм виро- 
бітку провадиться за тарифною 
сіткою в рослинництві, а в тва- 
ринництві— за затвердженими 
правлінням ставками за одини- 
цю продукції.

Розмір гарантованої щомісяч- 
ної оплати праці механізаторів 
і працівників адміністративно- 
управлінського апарату вста- 
новлено, виходячи з кількості 
нарахованих колгоспникам тру- 
доднів і грошової оцінки тру- 
додня. В 1959 році тарифікацію 
робіт у колгоспі буде перегля- 
нуто, будуть уточнені і грошо- 
ві розцінки гарантованої опла- 
ти норм виробітку.

При грошовій оплаті праці 
краще видно, хто як працює. Хто 
щодня працює, перевиконує 
встановлені норми, той завжди 
матиме високий заробіток. На до- 
гляді за посівами, силосуванні 
кормів, збиранні врожаю та ін- 
ших роботах рядові колгоспни- 
ки заробляють за місяць по 
800—900 карбованців.

Ще в минулому році механі- 
затори, крім своєї основної ро- 
боти, нічим не зай м ал и сь . Іно- 
ді вони цілими днями просиджу- 
вали без діла. Інше становище 
тепер. Коли немає роботи за 
спеціальністю, механізатори з 
сапами беруть участь у пропо- 
люванні, у прориванні цукро- 
вих буряків. Їх можна бачити 
також з вилами в руках на 
сінозбиранні і силосуванні. Ось, 
наприклад, тракторна бригада, 
якою керує депутат Верховної 
Ради СРСР Герой Соціалістич- 
ної Праці Павло Миколайович 
Асоцький. Багато трактористів 
цієї бригади в травні додатково 
до основного свого заробітку 
одержали по 500 і більше кар- 
бованців. Карбованець відчут- 
ний для кожного і примушує 
всіх колгоспників працювати 
далеко краще, ніж  при оплаті 
праці, яка існувала раніш.

С л і д а м и  н а ш и х  в и с т у п і в
„Табунцеві дочки”— так 

називалася замітка, вміще- 
на в районній газеті „Ленінець” 
за 2 липня цього року. В ній 
вказувалось, що дочки Івана Та- 

бунця ніде не працюють, живуть 
на батьківському хлібі.

Голова правління колгоспу іме- 
ні Мічуріна П. Зацаринін повідо- 
мив редакцію, що факти, наведені 
в замітці, підтвердилися. Замітку

обговорено на засіданні правлін- 
ня. Зараз дочки І. Табунця Кате- 
рина та Любов доглядають кол- 
госпних телят, а Фросина працює 
у виробничій бригаді.

Зам. 514. А ДРЕС А  РЕДАКЦІЇ: м. Ново-Миргород, вул. Шевченка, 15.

„Фросині Пилипівні сор ом - 
но...”—під таким заголовком в ра- 
йонній газеті „Ленінець” за 16 
липня цього року було опубліко- 
вано критичну замітку. В ній ви- 
кривалися недоліки в роботі на- 

чальника Лікарівського поштово- 
го відділення Фросини Рубан.

Як повідомив редакцію начальник 
райконтори зв ’язку А. Зінченко, 
наведені факти підтвердилися. 
Фросину Рубан попереджено, 

щоб у дальшому не допускала 
недоліків. Л ікарівське поштове 
відділення поліпшило свою р о б о - 
ту. План другого кварталу по 
прибутках перевиконано, примі- 
щення утримується в чистоті.

Ново-Миргородська районна друкарня Кіровоградського облвидаву

Заступник редактора 
М. СОСНА.

Т ираж 2000.

◊ За повідомленням агент- 
ства Сіньхуа, в багатонаціо- 
нальній провінції Ю ньнань 
(у Південно-Західному Китаї) 
закінчила зйомку першого к і- 
нофільму нова кіностудія до- 
кументальних фільмів, створена 
в цій провінції. В цьому і на- 
ступному році кіностудія ви- 
пускатиме документальні і нау- 

◊  За період з 1953 по 1957 
рік у Чехословаччині було ви- 
дано 22.538 різних книг. У 
1957 році загальний тираж ви- 
даних у Чехословаччині книг 
становив 43 мільйони примір- 
ників. Великими тиражами ви- 
даються переклади російської 
класичної і радянської літе- 
ратури.

Телеграф повідомляє

ГОЛОДОВКА УВ’Я ЗН ЕН И Х  КІПРІОТІВ
ПАРИЖ. (ТАРС). За повідом- 

леннями кореспондента агент- 
ства Франс Пресс з Нікозії, 
близько 250 кіпрських греків, 
які ув’язнені в концентрацій- 
ному таборі в Лімасолі, оголо- 

сили вчора голодовку на знак 
протесту проти жорстокого по- 
водження англійської охорони 
з в ’язнем Платоном Стіляну, 
що призвело до його смерті.

Заява прем’єр-міністра Саудівської Аравії
КАЇР. (ТАРС). Прем’єр-мі- 

ністр і наслідний принц Сау- 
дівської Аравії емір Фейсал за- 
явив, що візит віце-президента 
Об’єднаної Арабської Респуб- 
ліки маршала Абдель Хакім 
Амера в Саудівську Аравію 
«мав дуже добрі результати, 

які принесуть велику користь 
справі арабів».

Цю заяву, пише газета 
«Аль-Ахбар», було зроблено в 
телеграмі, надісланій еміром 
Фейсалом послу Саудівської 
Аравії в Каїрі шейху Ібрагіму 
Сулейману.

Гнівний протест іорданського 
народу

КАЇР. (ТАРС). Народ Іорданії 
рішуче протестує проти англій- 
ської окупації і засуджує полі- 
тику короля Хусейна, що пе- 
ретворив країну в англійський 
воєнний табір. Як пиш е  газета 
«Аль-Кахіра», в столиці Іорда- 
нії Аммані, поблизу королів- 
ського палацу відбулися бага- 
толюдні демонстрації, учасники 
я к их проголошували лозунги: 
«Іорданія для іорданців!», «Геть 
імперіалістів з нашої країни!», 
«Хай ж иве арабський націо- 
налізм!».

Газета пише, що поліція і 
армія були неспроможні спра- 
витись з демонстраціями і ро- 
зігнати їх  учасників. Уряд ко- 
роля Хусейна, вказує газета, 
вдається до репресивних захо- 
дів, терору і залякуванн я , на- 
магаючись придушити народне 
заворуш ення. В Іорданії діють 
надзвичайні суди. На знак про- 
тесту проти цих антинародних 
судів по всій країні розгорнув- 
ся рух за їх  скасування.

Жінки Мюнхена (Федеративна Республіка Німеччини) о р га - 
нізували збір підписів проти атомного озброєння бундесверу.

На фото: мюнхенці ставлять свої підписи під відозвою 
протесту.

Фото Х оф ер а  (Центральбільд).

ково-освітні фільми. Пізніше 
вона також випускатиме пов- 
нометражні художні кінофільми.

◊ Я к  передає паризьке ра- 
діо, голова ради міністрів Ма- 
рокко Балафредж у своєму вис- 
тупі в Рабаті підкреслив, що 
марокканський уряд не визн а є  
законним розміщення в країні  
американських баз. Нагадавши, 
що між  Рабатом і Вашінгто- 
ном неодноразово мав місце 
обмін нотами в цьому питанні 
Балафредж заявив, що його 
уряд не змінить своєї політики 
неучасті в будь-яких блоках.


