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ПОЛУМ’ЯНІ ЗАКЛИКИ ЛЕНІНСЬКОЇ ПАРТІЇ
Напередодні Першого травня
—дня міжнародної солідарнос
ті трудящих, дня братерства
робітників усіх країн—Цент
ральний Комітет Комуністичної
партії Радянського Союзу зав
жди звертається з Закликами,
в яких відображаються най
важливіші завдання господар
ського і культурного будівниц
тва в нашій країні, основні пи
тання зовнішньої політики Ра
дянської держави.
У цьому році першотравневе
свято проходитиме під знаком
всенародної боротьби за пере
творення в життя історичних
рішень ХХІ з'їзду КПРС, за
дострокове виконання завдань
семирічного плану.
—ХХІ з'їзд КПРС озна
менував вступ нашої Батьківщини в новий період
свого розвитку — період
розгорнутого будівництва
комунізму. Трудящі Радян
ського Союзу! Всі сили на
здійснення всесвітньоісторичних рішень XXІ з'їзду
партії!

Одностайно схваливши миро
любну зовнішню політику Ра
дянської держави, XXI з'їзд
КПРС доручив Центральному
Комітетові партії і Радянсько
му урядові і далі безустанно і
послідовно боротись за гаран
тування миру і безпеки всіх
народів, за дальше всемірне по
силення могутності соціалістич
ного табору, зміцнення єдності
міжнародного комуністичного і
робітничого руху. Цими ідеями
XXI з'їзду пройняті Першотрав
неві Заклики Центрального Ко
мітету партії. По-братньому ві
таючи всі народи, які борють
ся за мир, демократію і соціа
лізм, наша велика ленінська
партія проголошує напередодні
свята міжнародної солідарнос
ті трудящих:

—Хай міцніє єдність дій
робітничого класу і трудя
щих усіх країн! Хай живе
співробітництво між усіма
організаціями трудящих в
боротьбі за мир, демокра
тію і незалежність народів!
— Полум'яний привіт ко
муністичним і робітничим
партіям усіх країн—аван
гардові робітничого класу
і всіх трудящих у боротьбі
за мир, національну неза
лежність народів, за де
мократію і соціалізм!
Хай живе нерушима бра
терська єдність і згурто
ваність комуністичних і ро
бітничих партій!

Закликаючи народи посилю
вати боротьбу за збереження
і зміцнення миру, за загальну
безпеку, рішуче викривати ім
періалістичних паліїв війни,
Центральний Комітет Комуніс
тичної партії Радянського Со
юзу підкреслює ті життєво
важливі проблеми, від розв'яазння яких у першу чергу за

лежить відвернення війни,
зміцнення миру. Треба з усі
єю наполегливістю, добиватися
припинення випробувань атом
ної і водневої зброї, заборони
її на вічні часи, скорочення
озброєнь і збройних сил, по
кінчити з «холодною війною»
і міжнародною напруженістю.
Важливим засобом досягнення
цих благородних цілей, в яких
заінтересоване все людство, є
якнайшвидше укладення мир
ного договору з Німеччиною і
ліквідація окупаційного режи
му в Західному Берліні.
XXI з'їзд КПРС відзначив у
своїй резолюції па доповідь то
вариша М. С. Хрущова, що
найважливішим фактором зрос
тання і зміцнення миролюбних
сил в усьому світі є великий
табір соціалістичних країн.
Спираючись на могутність со
ціалістичного табору, миролюб
ні народи зможуть примусити
войовничі кола імперіалізму
відмовитись від планів розв'я
зання нових воєн. Це означає,
що ще до повної перемоги соціалізму, на землі, при збере
женні капіталістичного ладу в
частині країн, може виникну
ти реальна можливість виклю
чити світову війну з життя
людського суспільства.
— Хай живе світова сис
тема соціалізму—незлам
ний оплот миру і безпеки
народів! Хай міцніє і проц
вітає велика співдружність
народів країн соціалістич
ного табору!

Виражаючи почуття всього
радянського народу, Комуніс
тична партія Радянського Сою
зу, її ленінський Центральний
Комітет шлють братерський
привіт великому китайському
народові, який будує соціалізм,
проголошує здравицю на честь
нерушимої дружби і співробіт
ництва радянського і китай
ського народів—могутнього оп
лоту миру в усьому світі. На
ша партія і радянський народ
шлють братерський привіт тру
дящим Албанії, Болгарії, Угор
щини, Демократичної Респуб
ліки В'єтнам, Німецької Демо
кратичної Республіки, Корей
ської Народно-Демократичної
Республіки, Монгольської На
родної Республіки, Польщі,
Румунії і Чехословаччини, які
будують соціалізм, вітають тру
дящих Федеративної Народної
Республіки Югославії.
Палкі і щирі симпатії радян
ських людей завжди були на
боці народів, які борються за
національну незалежність, за
прогрес своєї батьківщини. На
передодні першотравневого свя
та трудящі нашої країни ві
тають великий індійський на
род, народи Індонезії, Бірми,
Цейлону, Камбоджі, Об'єднаної
Арабської Республіки, Іраку,
народи Арабського Сходу, Аф
рики, Латинської Америки, всіх,

хто веде боротьбу за мир, за
свою національну незалежність
проти гніту колонізаторів та
їх пособників. Глибоко співчу
вають радянські люди справед
ливій боротьбі японського на
роду за ліквідацію іноземних
воєнних баз, за мирний, де
мократичний і незалежний роз
виток своєї батьківщини.
Зовнішня політика Радян
ського Союзу—це ленінська
політика мирного співіснуван
ня держав з різним суспіль
ним ладом, політика збе
реження і зміцнення миру, роз
витку економічних і культур
них зв'язків з усіма країнами,
Першотравневі Заклики Цент
рального Комітету КПРС знову
і знову демонструють усьому
світові, що радянський народ є
щирим прихильником дружби і
співробітництва з народами Анг
лії, Сполучених Штатів Амери
ки, Франції, з трудящими і всі
ма прогресивними силами Фе
деративної Республіки Німеччи
ни, з народами Італії, Фінлян
дії, Швеції, Норвегії, Данії,
Ісландії, Австрії та інших кра
їн.
Твердо і послідовно прово
дячи миролюбну політику, ра
дянський народ не може в той
же час недооцінювати можли
вості розв'язування війни імпе
ріалістичними агресорами. Це
зобов'язує нас проявляти вели
чезну пильність, бути напо
готові, безустанно дбати про
те, щоб мирна праця радян
ських людей була під надій
ним і неприступним захистом.
І такий захист у нас є! Хай
живуть овіяні славою пе
ремог доблесні Радянські
Збройні Сили, які пильно
стоять на сторожі миру,
державних інтересів і без
пеки нашої Батьківщини!

Вступивши в період розгор
нутого будівництва комунізму,
партія і радянський народ спов
нені рішимості зміцнювати і
далі нерушимий союз робітни
чого класу і колгоспного се
лянства, розвивати братерську
дружбу народів СРСР—джере
ло сили і могутності нашої
багатонаціональної соціалістич
ної держави.
Нинішнє першотравневе свя
то—це свято першої весни
нашої великої семирічки. Ра
дянські люди зустрічають йо
го чудовими трудовими пере
могами, багатьма проявами
творчої ініціативи робітничого
класу, колгоспного селянства,
інтелігенції. Палкий відгук в
серцях мільйонів трудящих
знайдуть Заклики Центрально
го Комітету партії, які запалю
ють на нові трудові подвиги:
—Трудящі Радянського
Союзу! Виконаємо і пере
виконаємо семирічний план,
доб'ємося нового могут
нього піднесення економі
ки і культури нашої краї

ни, дальшого зміцнення
могутності соціалістичної
держави! Вперед, до новйх
перемог у комуністичному
будівництві!
—Трудящі міста і села!
Забезпечимо виконання іс
торичного завдання - наз
догнати і випередити най
більш розвинуті капіталіс-.
тичні країни по виробницт
ву продукції на душу на
селення!
—Трудящі Радянського Со
юзу! Боріться за виконання
і перевиконання семирічки
кожним підприємством і
будовою, кожним колгос
пом і радгоспом! Успіш
не виконання семирічки —
запорука дальшого підви
щення матеріального доб
робуту
і
культурного
рівня народу!
—Трудящі міста і села!
Ще ширше розгорнемо все
народне соціалістичне зма
гання за дострокове вико
нання
народногосподар
ського плану 1959 року—
першого року семирічки!
— Слава передовикам і
новаторам
виробництва,
які йдуть у перших рядах
будівників комунізму!

Заклики ЦК КПРС вказують
конкретні шляхи успішного
розв'язання цих найважливі
ших політичних і народногос
подарських завдань семирічки.
Необхідно ширше впроваджува
ти у виробництво передовий
досвід і нову техніку, активні
ше виявляти і приводити в дію
резерви народного господарства.
Працівники рад народного гос
подарства покликані безустанно
поліпшувати керівництво про
мисловістю і будівництвом, ра
ціонально використовувати капі
тальні вкладення і матеріаль
ні ресурси, свято додержувати
державної дисципліни, напо
легливо боротися за виконання
і перевиконання планових зав
дань. Обов'язок усіх праців
ників промисловості—всемірно
поліпшувати організацію вироб
ництва, добиватися безперерв
ного зростання продуктивності
праці, забезпечити ритмічну
роботу підприємств і будов,
скрізь і в усьому здійснювати
найсуворіший режим економії,
підвищувати якість і знижува
ти собівартість продукції.
Основою дальшого могутнього
піднесення всього народного
господарства, підвищення доб
робуту трудящих, зміцнення
оборонної могутності нашої
Батьківщини була і залишаєть
ся важка індустрія. Цент
ральний Комітет партії виділяє
в своїх першотравневих Зак
ликах головні завдання найваж
ливіших галузей важкої про
мисловості, від успішної роботи
яких у вирішальній мірі зале
жить якнайшвидше створення

матеріально-технічної бази ко
муністичного суспільства. Ці
завдання повинні стати бойо
вою прграмою для металургів і
машинобудівників, для праців
ників нафтової, газової і ву
гільної промисловості, для хі
міків, енергетиків, працівників
будівельної індустрії.
Нинішнє семиріччя буде се
миріччям дальшого крутого під
несення сільського господарст
ва. Колгоспники і колгоспниці,
працівники радгоспів і ремонт
но-технічних станцій, спеціа
лісти сільського господарства,
підкреслюється в першотравневих Закликах Центрального
Комітету партії, повинні дати
Батьківщині більше зерна, м'я
са, молока, технічних культур,
картоплі, овочів, фруктів та іншої
продукції сільського господарст
ва, перевершити США по вироб
ництву продуктів тваринницт
ва. Найближче конкретне зав
дання трудівників сільського
господарства — успішно про
вести весняну сівбу першо
го року семирічки, добитись
високого врожаю усіх культур.
—Колгоспники і колгосп
ниці! Ведіть громадське
господарство
ощадливо,
краще використовуйте зем
лю, швидше впроваджуйте
сівозміни! Ширше викорис
товуйте досвід новаторів і
досягнення науки, підви
щуйте продуктивність пра
ці!
Добивайтесь одержання
більшої кількості сільсько
господарських продуктів з
ста гектарів землі.

На основі могутнього підне
сення промисловості і сільсько
го господарства, неухильного
зростання продуктивності пра
ці семирічний план намічає
дальше значне зростання на
родного добробуту. Центральний
Комітет КПРС закликає праців
ників легкої, харчової і риб
ної промисловості випускати
більше високоякісних товарів
масового споживання, будівель
ників—підвищувати темпи і
якість, знижувати вартість бу
дівництва підприємств, жител,
лікарень, шкіл, дитячих закла
дів, працівників торгівлі і гро
мадського харчування—повні
ше, краще задовольняти зрос
таючі потреби трудящих.
Важлива роль в семирічці
належить працівникам науки і
вищої ніколи, діячам літерату
ри і мистецтва, працівникам
народної освіти і медицини.
Звертаючись до них, ставлячи
перед кожним загоном радян
ської інтелігенції конкретні
завдання, ЦК КПРС підкрес
лює при цьому необхідність
зміцнювати зв'язок, з життям
народу, з практикою великого
комуністичного будівництва.
(Закінчення на 2-ій сторінці).
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Полум'яні заклики
ленінської партії
(Закінчення. Початок
на 1-й сторінці).

У Закликах Центрального
Комітету КПРС знайшло яс
краве відображення піклу
вання Комуністичної партії
про всемірний розвиток твор
чої ініціативи і активності ши
роких мас трудящих нашої
країни. В період розгорнутого
будівництва
комуністичного
суспільства нові великі зав
дання постають перед проф
спілками, комсомолом, перед
усіма громадськими організа
ціями. Вони повинні більше
дбати про дальше піднесення
народного добробуту і куль
турного рівня трудящих, мобі
лізувати зусилля нашого наро
ду на успішне виконання се
мирічного плану, проводити
безустанну роботу по комуніс
тичному вихованню людей, до
помагати трудящим, особливо
молоді, вчитися працювати і
жити по-комуністичному.
Одностайним схваленням іс
торичних рішень XXI з'їзду
КПРС, наполегливою і само
відданою боротьбою за пере
творення їх в життя, славними
подвигами творчої праці радян
ський народ знову і знову по
казав свою палку підтримку
мудрої внутрішньої і зовніш
ньої політики Комуністичної
партії, своє тісне згуртування
навколо партії і її ленінськогоЦентрального Комітету.
—Хай живе великий ра
дянський народ—будівник
комунізму!
—Хай живе і міцніє не
рушима єдність Комуніс
тичної партії і радянського
народу — джерело сили со
ціалістичного ладу, запору
ка нових успіхів у будів
ництві комунізму!

Весь досвід боротьби за пе
ремогу соціалізму і комунізму
в нашій країні показує, що
радянський народ добився ве
ликих,
всесвітньоісторичних
перемог під випробуваним ке
рівництвом Комуністичної пар
тії. Роль партії, як авангарду
народу і найвищої форми гро
мадської організації, ще більше
зростає в нинішній новий пе
ріод розвитку нашої Батьків
щини—період розгорнутого бу
дівництва комунізму. Сила і
непереможність партії — в її
тісному і нерозривному зв'язку
з народом, у вірному і беззавітному служінні його інтере
сам; сила нашого народу — в
правильному,
марксистськоленінському керівництві партії,
в постійному єднанні з партією
І рідним радянським урядом.
Як бойовий девіз всього свого
життя і боротьби накреслять
радянські люди на першотравневих прапорах полум'яні сло
ва Закликів Центрального Ко
мітету ленінської партії кому
ністів:
—Хай живе наш рідний
Радянський уряд!
—Хай живе Комуністич
на партія Радянського Со
юзу—велика запалююча і
керівна сила радянського
народу в боротьбі за по
будову комунізму!
—Під прапором марксизму-ленінізму,
під керів
ництвом
Комуністичної
партії—вперед, до перемо
ги комунізму!
—Хай живе комунізм —
світле
майбутнє всього
людства!
(Передова "Правды за 13
квітня).

Добрий початок історичного семиріччя
У повідомленні Центрально
го статистичного управління
при Раді Міністрів СРСР гово
риться, що план випуску ва
лової продукції промисловість
СРСР в І кварталі 1959 року
виконала на 105 процентів.
Порівняно з І кварталом 1958
року обсяг промислового ви
робництва зріс на 11 процен
тів.
Промисловість усіх союзних
республік виконала кварталь
ний план по валовій продук
ції в цілому і по більшості
найважливіших видів продук
ції.
Промисловість рад народного
господарства виконала квар
тальний план по випуску ва
лової продукції на 105 про
центів. При цьому план
кварталу виконали і перевико
нали всі раднаргоспи.
По окремих галузях промис
ловості валова продукція порів
няно з І кварталом 1958 року
збільшилась: по чорній і кольо30

ТИСЯЧ

ровій металургії па 9 процен
тів, по паливній і енергетич
ній промисловості—на 8 про
центів, по машинобудуванню
і металообробці — на 13 про
центів, по хімічній і гумовій
промисловості—на 11 процен
тів, по промисловості будівель
них матеріалів—на 25 процен
тів, по лісовій, паперовій і
деревообробній промисловості—
на 9 процентів, по легкій про
мисловості — на 7 процентів,
по харчовій промисловості —на
13 процентів.
План підвищення продук
тивності праці в промисловості
в І кварталі 1959 року вико
нано на 103 проценти. Про
дуктивність праці в промисло
вості зросла в порівняні з І
кварталом минулого року на
7 процентів (при скороченні
тривалості робочого дня у ву
гільній промисловості, чорній
металургії і деяких інших га
лузях промисловості).
(ТАРО);

ЗОРЯ
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СЕСІЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

Добре обладнана кролеферма
15 квітня в Києві почала нюка та К. Ф. Староду в колгоспі «Комуніст». Все по
роботу перша сесія Вер бова.
голів'я утримується в доброт
ховної
Ради Української
Приймається такий поря них клітках, обладнаних самоРСР п'ятого скликання. Се док денний сесії:
кормушками. Тут знаходиться
сія відкрилась в знаменні
1. Вибори Мандатної ко 44 кролематки, окремо утри
дні великого патріотичного місії Верховної Ради УРСР. мується 8 самців. Кролематки
піднесення,
. викликаного
2. Обрання постійних ко вже цієї весни дали пер
серед трудящих України, місій Верховної Ради УРСР. ші окроли, кроленята добре
як і всього радянського на
3. Про зміцнення зв'язку ростуть і розвиваються.
роду, історичними рішення
Сумлінно доглядає кролепошколи
з життям і про даль
ми XXI з'їзду КПРС, в яких
голів'я завідуючий фермою
ший
розвиток
системи
на

накреслена грандіозна про
Анатолій Скорик. Він дає на
грама розгорнутого кому родної освіти в УРСР.
згодовування
тваринам повно
4. Затвердження Указів
ністичного будівництва на
цінні
корми,
в
яких великий
Президії Верховної Ради
семирічку.
вміст
вітамінів,
необхідних
для
Сесійний зал Верховної УРСР.
розвитку кролів.
5. Обрання Президії Вер
Ради Української РСР за
Добрий догляд за кролями,
повнили депутати—обранці ховної Ради УРСР.
належна увага з боку прав
українського народу, а та
6.
Утворення
Уряду ління сільгоспартілі та комсо
кож численні гості—новато УРСР — Ради
Міністрів мольської організації до цього
ри промисловості і сіль УРСР.
важливого резерву по збіль
ського господарства, діячі
Сесія переходить до роз шенню виробництва м'яса в
науки і культури, партійні гляду питань порядку ден колгоспі дасть значні наслідки.
і радянські працівники.
ного.
Чим більше буде кролематок,
рентабельнішою буде
Десята година ранку. В
Обираються Мандатна ко тим
урядових ложах займають місія, постійні комісії Вер кролеферма.
місця керівники Комуніс ховної Ради УРСР—законо
В. МАРТИНОВ.
тичної партії і уряду Укра давчих передбачень, бюд
жетна, в закордонних спра
їнської РСР товариші А. І. вах, по
промисловості і
Гайовий, М. С. Гречуха, транспорту, по сільському Квартальне завдання
виконано
М. М. Гурєєв, Н. Т. Каль- господарству, по освіті і
ченко, Д. С. Коротченко, культурі, по охороні здо
Борючись за виконання істоЛ. І. Найден, М. В. Підгор- ров'я і соціальному забезпе шчн
их рішень XХI з'їзду
Златопільний, І. С. Сенін, В. В. ченню, по торгівлі і гро КПРС, колектив
ського
маслозаводу
з кожним
мадському
харчуванню.
Щербицький, М. Д. Бубднем
добивається
збільшення
Верховна Рада приступає
новський, О. І. Іващенко,
до
обговорення третього випуску молочних продуктів.
С. В. Червоненко, В. І.
Нещодавно тут підведено під
пункту порядку денного: сумки роботи за минулий квар
Чуйков.
Від імені Ради Старійшин про зміцнення зв'язку шко тал нинішнього року. Вироб
депутат П.. Ю. Шелест вно ли з життям і про дальший ниче завдання виконано успіш
но. Про це свідчать дані: вер
сить пропозицію доручити розвиток системи народної шкового
масла
вироблено
відкриття першої сесії Вер освіти в УРСР. По цьому 504,5 центнера, казеїну—14
ховної Ради
Української питанню заслухані три до центнерів, сиру — 136 цент
РСР п'ятого скликання од повіді: "Про перебудову нерів. Значно більше, ніж за
ному з старіших 'депутатів загальної середньої освіти" плановано на перший квартал,
було вироблено морозива та
президенту Академії наук (доповідач—міністр освіти
іншої продукції.
УРСР, Герою Соціалістич УРСР, депутат І. К. Білодід),
Зараз колектив маслозаводу,
ної Праці, академіку О. В. „Про професійно-технічну включившись у передтравневе
освіту" (доповідач—началь соціалістичне змагання, проПалладіну.
ник
Українського республі довжує успішно випускати ви
Депутат О. В. Палладій,
роби з молока. Вже одержано
відкриваючи сесію, проголо канського управління тру перші центнери масла, казеї
дових резервів тов. Д. Т. ну в рахунок II кварталу.
шує коротку промову.
Потім сесія одноголосно Іщенко), „Про вищу освіту"
А.СМІРНоВ,
обирає Головою Верховної (доповідач — заступник Мі
завідуючий Златопільським
сепараторним пунктом.
Ради Української РСР депу ністра вищої освіти УРСР
тов.
Г.
Г.
Єф
і
мен
к
о).
тата О. Є. Корнійчука та
Сесія продовжує свою
його заступниками депутатів
ПОКАЗНИКИ
роботу.
Т. Є. Зіньківську, М. К.
(РАТАУ).
по надою молока в колгоспах
Лазуренка, М. С. Слободя
району станом на 13 квітня
1959 року*).

імені Сталіна
ім. газети „Правда“
імені Чапаева
"Іскра"
„12-річчя Жовтня"
імені Калініна
імені Леніна
"Нове життя"
„Комуніст"
імені Комінтерну
„Зоря"
імені XXI партз'їзду„40-річчя Жовтня"
„Україна"
„Перемога"
імені Дзержинського
імені Воровського
імені Жданова
імені Шевченка
імені Мічуріна
імені ВЛКСМ

МЕХАНІЗОВАНИХ ЛАНОК

У південних областях Укра плексних механізованих ланок.
їни почали сіяти кукурудзу. Готуючись до битви за високий
Сіють її тільки квадратно-гніз урожай, понад 100.000 механі
заторів на спеціальних курсах
довим способом.
За прикладом О. Гіталова і семінарах вивчали передовий
в колгоспах і радгоспах рес- (досвід вирощування кукурудзи
публіки створено 30 тисяч ком та інших просапних культур.

ПЕРШІ ОКРОПИ КРОЛЕМАТОК

Хмельницька область. В місті Кам'янець-ГІодільському на повний
хід іде будівництво потужного цукрового заводу. Його першу
чергу здадуть в експлуатацію в 1960 році. Щодоби підприємство
зможе переробляти 25 тисяч центнерів цукрових буряків.
На фото: будівництво житлового селища для робітників май
бутнього цукрового заводу.
Фото В. Приходька (Фотохроніка РАТАУ).

821,4
815,9
590,5
561,0
551,5
538,1
536,1
526,2
525,9
504,1
502,3
502,3
499,9
486,7
479,1
470,7
456,8
423,5
418,5
378,6
374,2

11,1
11,2
8,0
6,4
6,3
7,4
6,7
7,9
6,8
6,3
7,8
6,7
6,3
6,7
5,4
6,5
5,4
5,5
4,4
5,5
5,3

По району
495,7 6,4
*) Перша графа — надоєно мо
лока з початку року на корову в
літрах: друга графа — в Тому
числі за день.
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Всі сили на виконання взятих соціалістичних зобов'язань!

ШВИДКО І ВИСОКОЯКІСНО ПРОВЕСТИ СІВБУ КУКУРУДЗИ!
За високий урожай кукурудзи
XXI з’їзд КПРС перед ра каліброваним насінням, з точ
дянським народом поставив но ним укладанням в кожне гніз
ві величні завдання по даль до по 2—3 насінини. Разом з
шому збільшенню виробництва посівом вноситься в грунт орзерна, технічних культур, м'я гано-мінеральна суміш.
са, молока та інших сільсько Добре працюють на сівбі ку
господарських продуктів. Ці курудзи по 2 механізованих
завдання є складовою частиною ланки в колгоспах імені Калі
здійснення семирічного плану ніна, «Перемога» та в інших.
розвитку народного господарст Температура грунту дозволяє
сіяти цю культуру повсюдно, в
ва нашої країни.
Основним джерелом збіль усіх колгоспах.
шення виробництва зерна є ку Однак в деяких колгоспах
курудза. Тому поставлене зав ще вичікують і не повністю
дання перед всіма партійними, підготувались до посіву куку
радянськими і сільськогоспо рудзи. Колгоспи «Україна» та
дарськими органами, правлін імені Чапаева досі не завезли
нями колгоспів і спеціалістами гібридного насіння, в колгоспах
сільського господарства—поруч «Комуніст», «Зоря», імені
з дальшим розширенням посів ВЛКСМ власне насіння куку
має лише 85 процентів
них площ кукурудзи забезпе рудзи
схожості
або доведено до III
чити значне підвищення її вро класу посівної
кондиції, що
жайності в кожному колгоспі також не забезпечує
ви
з тим, щоб вже в цьому році мог, які ставляться втихсправі
одержати в середньому по ра одержання високих врожаїв ку
йону не менше 30 центнерів курудзи.
цієї культури в зерні і зеле Щоб домогтися вирощення
ної маси разом з початками
врожаю куку
400 центперів з кожного гек запланованого
рудзи, її посів потрібно про
тара.
вести в стислі, кращі агротех
Колгоспи району цієї весни нічні строки, які, до речі, вже
сіятимуть кукурудзу на площі настали, в основному гібрид
близько 7000 гектарів, або в ним насінням І покоління, або
два рази більше, ніж минуло власним насінням І і II класу
го року. Це — великий обсяг з високою схожістю.
роботи, а тому він вимагає макси Для того, щоб забезпечити
мального напруження сил в механізоване вирощування ку
роботі всіх кукурудзоводів, ме курудзи, її посів слід провес
ханізаторів, всіх трудівників. ти лише каліброваним насін
Враховуючи це, ряд колгос ням по 2.—3 насінини в гніз
пів вже включилися в посів до, квадратно-гніздовим спосо
кукурудзи на зерно. Так, кол бом з одночасним внесенням в
госп «Іскра» посіяв близько 65 грунт органо-мінеральнпх сумі
гектарів, імені Калініна — 70, шей не менше 4 центнерів на
«Перемога»—84 гектари.
кожен гектар.
Добре підготувалися до по- Правління колгоспів, ство
сіву кукурудзи в колгоспі рюйте всі необхідні умови для
«Іскра». Тут механізована лан роботи механізованих ланок,
ка в кількості 4 чоловік з закріплюйте на час посіву аг
старшим агрегатником т. Тро- рономів за сівальними агрегахименком щоденно засіває по тами, беріть під свій неослаб
16 — 18 гектарів кукурудзи ний контроль весь комплекс
квадратно-гніздовим способом проведення сівби кукурудзи!

Мартиненко М., Масляний М.—механізатори кол
госпу «Перемога». Своїми агрегатами посіяли 45 гекта
рів кукурудзи на зерно.

Лінчевський О.—тракторист колгоспу «12-річчя
Жовтня». За світловий день своїм агрегатом засіває по
10 гектарів кукурудзи.

Подолян І.—бригадир рільничої бригади колгоспу
«Комінтерн». Члени бригади разом з механізаторами
розгорнули сівбу кукурудзи. Посіяли перших 20 гекта
рів.
Лиходід І. — бригадир тракторної бригади колгоспу
«Зоря». Механізатори комплексної ланки посіяли 20
гектарів кукурудзи.

Посіяно 40 гектарів кукурудзи
Механізована ланка колгоспу
імені Сталіна, яку очолює бри
гадир комплексної бригади тов.
Коваленко В. Ю., ставши на
передтравневу трудову вахту,
посіяла 40 гектарів кукуруд
зи.
Зразки старанної праці- по
дають механізатори тт. Кова
ленко І., Кулагін К., Коросташ В. та Зелінський С. Вони
зобов’язались посів кукурудзи
провести за 5 робочих днів на

площі 100 гектарів і зібрати
врожай не менше 30 центне
рів з кожного гектара.
Сівба проводиться квадрат
но- гніздовим способом, добре
відкаліброваним насінням з од
ночасним внесенням в грунт
органо-мінеральнпх сумішей.
Свого слова механізатори до
тримають.
Я. СЛОБОДЯНИК,
секретар парторганізації.

Порадуємо Батьківщину
високим врожаєм

В 1956 році на залізничній стан
ції Буялик Іванівського району
Одеської області було спорудже
но завод для переробки гібрид
ного насіння кукурудзи. За цей
час його колектив втроє пере
вищив проектну потужність під
приємства і до весняної сівби
відправляє колгоспам та радгос
пам майже 8 тисяч тонн калі
брованого гібридного насіння
кукурудзи.
На фото: транспортування ка
чанів кукурудзи в цех обмолоту
насіння. На передньому плані—
передовий виробничник комсо
молець І. Єнакі.
Фото А. Фатєєва
(Фотохроніка РАТАУ).

Не дотримуватись
черговості проведення робіт
Незважаючи па те, що біль
шість колгоспів, закінчивши
сівбу цукрових буряків, роз
почала посів кукурудзи, в
сільгоспартілі імені газети
«Правда» до цієї роботи ще не
приступали.
Сталось це тому, що тут до
тримуються черговості прове
дення робіт, не рахуючись з
таким важливим фактором в
справі одержання високих вро
жаїв, як час.
—Встигнемо ще посіяти й
кукурудзу, — говорить голова
колгоспу т. Корнієнко. І його
думку поділяє агроном т. Прищенко Л.
Вичікувальна позиція прав
ління артілі може- негативно
відбитись на врожайності цін
ної зернофуражної культури.

Порадувати рідну Батьківщи Тищенко Д. М. Злагоджену,
ну дорідними врожаями тех ритмічну роботу забезпечують
нічних культур—з таким праг сівальники тт. Бондаренко Г. П.,
ненням працюють механізато Швець В. і ланкова т. Кон
ри нашого колгоспу «40-річчя дратенко А. Г.
За повний світловий день
Жовтня». Закінчивши посів
вже
посіяно 16 гектарів ку
цукрових буряків, комплексна
бригада, очолювана т. Пуздер- курудзи. Її посів провадить
ком, 13 квітня розпочала сівбу ся квадратно-гніздовим спосо
бом з одночасним внесенням в
кукурудзи на зерно. Її площа грунт
органічних та мінераль
160 гектарів. На зелений корм них добрив.
рів кукурудзи. Механізатори худобі—20 гектарів.
Добре працюють на сівбі
Я. КОНДРАТЕНКО,
зобов’язались в цьому році
агроном колгоспу.
трактористи
тт. Самченко Є. Г.,
одержати врожай цієї культури
на зерно не менше 35 центмерів з кожного гектара на
всій площі. Щоб досягти по
Хай цвіте земля садами
ставленої мети, в зимовий пе
ріод вони провели велику під В ці гарячі дні першої вес щі ще з осенп минулого року свого життя він не уявляє без
готовчу роботу—вивозили гній ни семирічки людно на полях покопано лунки, завезено по роботи в саду.
на поля, а ланкові і члени колгоспу «Комуніст». В стис 4—5 кілограмів перегною в
—Семирічка, — говорить са
ланок заготовляли пташиний ліші строки, ніж в минулому кожну з них.
дівник,— це будівництво ко
послід.
На кінець семирічки кол мунізму. Хай же цвіте земля
році, хлібороби провели сівбу
Сівба кукурудзи провадиться ранніх
ярих зернових—вони госп планує площу саду довес садами, як життя радянських
квадратно-гніздовим способом, завершили її за два робочих ти до 70 гектарів. Для успіш людей.
В колгоспі навіть полеза
з одночасним внесенням в грунт дні. Повним ходом провадиться ного здійснення цього завдання
хисні
лісосмуги підсаджуються
органо-мінеральнпх сумішей. сівба кукурудзи.
дикоростучі саджанці в кіль
фруктовими
деревами. Цієї вес
Завершити її за 8—9 днів—
Є робота і членам садо-город- кості 60 тисяч штук садівни
таке зобов’язання механізато ньої бригади. Вони закінчують ком т. Носань будуть окуліро ни ремонт лісосмуг проведено
саджанцями плодових дерев в
рів.
закладання саду на площі 10 гек
Високі темпи роботи під час тарів. Колгоспний садівник тов. вані. Він подбав також про кількості 5 тисяч штук.
сівби однієї з найважливіших Носань Х. Н. потурбувався про висів насіння фруктових дерев
Хочеться вірити, що нат
культур колгоспних полів — вирощення саджанців фрукто у кількості 150 тисяч штук. хненна праця людей принесе
кукурудзи є гідним подарун вих дерев цінних, високовро Це було зроблено восени бажані результати: недалеко
ком механізаторів, кукурудзо жайних і морозостійких сортів. 1958 року.
той час, коли наш колгосп
Товариш
Носань
навчає
са

водів артілі до міжнародного
забезпечуватиме близькі міста
В садо-городній бригаді ство
свята трудящих, важливим за рено молодіжну ланку, яку дівницької справи молодих кол- і селища хорошими сортами
собом в одержанні високого очолює Клавдія Яйкун. Кол- госпників. Він охоче передає фруктів.
врожаю.
госп має саджанці винограду, свій багаторічний досвід, приВ.МАРТИНЮК,
яких вистачить для посадки на щеплює їм любов до садівницагроном
колгоспу.
П. ЗАГОРОДНІй.
площі 2 гектари. На цій пло тва. Зараз йому 68 років, але
полевод колгоспу.

Трудовий подарунок святу
Хлібороби нашого колгоспу
імені Калініна готують гідний
подарунок міжнародному святу
трудящих — Першому травня.
Використовуючи кожну погожу
годину, вони 14 квітня завер
шили сівбу цукрових буряків
на всій площі.
Одночасно з цим, щоб не
допустити розриву в комплекс
ному проведенні весняних по
льових робіт, 11 квітня розпо
чали сівбу кукурудзи на зерно.
Добре працюють на цих ро
ботах механізатори обох ком
плексних бригад, очолюваних
бригадирами тт. Басенком і
Бурдиком.
Так, з перевиконанням норм
виробітку в бригаді т. Басенка
працюють механізатори тт. Ту
пиця В. і Дорошенко П., а та
кож т. Самборський.
Не відстають від них тт.
Григоренко П., Коробка В. та
сівальник т. Берегуленко І. з
бригади, яку очолює т. Бур
дик.
Станом на 15 квітня вже
посіяно по колгоспу 60 гекта

Трохименко І. —механізатор колгоспу «Іскра». Ра
зом з членами комплексної ланки посіяв 37 гектарів
кукурудзи на зерно і 14 гектарів на силос для годівлі
громадського тваринництва. Сівбу продовжує.
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Коли здоров'я в небезпеці
Дуже чуйно, з любов'ю ста
виться до хворих гінеколог
Златопільської районної лікар
ні Лідія Максимівна Чалик. В
будь-який час прийде вона по
виклику на квартиру до хво
рого, не зупинить її і не
сприятлива погода.
Якось зі мною трапилось
нещастя—я несподівано захво
ріла, причому хвороба відразу
набрала небезпечного характе
ру. І ось вночі біля мого ліж
ка з'явилась Лідія Максимівна.
Вона заспокоїла мене, уважно
оглянула і запропонувала пе
рейти в лікарню, зробити опе
рацію.
Вранці т. Чалик сама дбай

ливо оперувала мене, оточила
материнською турботою. Пер
ше, що я побачила, прийшов
ши до свідомості після нарко
зу, було усміхнене обличчя
Лідії Максимівни, її ласкаві очі.
Я не писала б до газети,
коли б таке чуйне ставлення
було тільки до мене. Але ліка
рю Лідії Максимівні щиро вдяч
ні всі хворі, кому доводилось
лікуватись у неї. Своїм чуй
ним ставленням до хворих во
на допомагає їм швидше пере
бороти хворобу, вернутись до
життя. Тов. Чалик працює так,
як належить радянському лі
карю.
Є. ТАРАСЕНКО.

Без води—ні сюди, ні туди
В колгоспі імені Чапаева
створено протипожежну дружи
ну. В наше розпорядження
правління колгоспу виділило
машину і живе тягло.
Але для дружини не виділе
на бочкотара, відра й інший
протипожежний інвентар. Були
й такі випадки: виникала по
жежа, але ми не могли брати
участі в її ліквідації, так як
не було води.
Своїм рішенням правління

ОГЛЯД ЛИСТІВ

Під час місячника по дере
вонасадженню із колгоспних
комсомольських
організацій
найбільш організовано присту
пила до справи молодь сіль
госпартілі імені Мічуріна. Ак
тивно вийшовши на недільник
5 квітня, юнаки й дівчата ли
ше біля контори колгоспу ви
садили понад 400 молодих лип
і тополь. Крім того, ними було
висаджено 5 тисяч кущів жов
тої акації вздовж вулиці. Па
подвір'ях і в садках було по
саджено 600 плодоягідних дерев.
Школярі та молодь з любов'ю
поставились до такої важливої
справи, як озеленення вулиць
села. Їх приклад вартий наслі
дування всіма комсомольськи
ми організаціями району.
В. ДАВИДЕНКО,

колгоспу зобов'язало працівни
ків майстерні (завідуючий тов.
Микитенко) виготовити 3 боч
ки. Але майстри нічого ще не
зробили, хоч для цього є по
трібний лісоматеріал і залізо.
Тимчасом дружинники перебу
вають у скрутному становищі,
про яке можна сказати слова
ми з відомої пісні: "...без воии
ні сюди, ні туди».
А. ПАСЕКА,

начальник протипожежної
дружини.

СЛІДАМИ НАШИХ ВИСТУПІВ
Під заголовком "Час не жде" в
номері нашої газети від 13 берез
ня цього року було надруковано
статтю про недоліки в справі під
готовки до сівби кукурудзи в кол
госпі „Іскра“.

Пастирське озеленюється
руками молоді

Як повідомив голова колгоспу
т. Мурашко С. В., зараз укомп
лектовано механізовані ланки по
вирощуванню кукурудзи, за ними
закріплені площі, старанно про
ведено агронавчання з’ членами
ланок.

інструктор райкому комсомолу.

Зарибнено ставок
В нашому колгоспі імені Калініна минулої осені було спо
руджено став, дзеркало якого
досягає 10 гектарів. Цієї весни
його зарибнено мальком дзер
кального коропа в кількості 15
тисяч. В ставу створено два
риборозсадники, що дасть мож
ливість на майбутній рік одер
жати власних мальків.
За ставом доглядає рибовод
т. Присяжний. Від рибництва
на цей рік заплановано прибу
ток в сумі 60 тисяч карбованців,
і при дбайливому доглядові йо
го буде одержано.
В. СУРЖОК,
колгоспник.

Почесний обов'язок працівників зв'язку

Якнайкраще обслуговувати
трудящих, забезпечити чітке і
високоякісне обслуговування
колгоспів, підприємств, уста
нов всіма засобами зв'язку—
такий почесний обов'язок кож
ного зв'язківця. При цьому
треба мати на увазі не тільки
вчасну доставку телеграм, ли
стів, періодичної літератури, а
и високий рівень підписки на
газети та журнали, широке
розповсюдження різних бро
шур. Кожний працівник зв'яз
ку повинен постійно пам'ятати
про ввічливе поводження з
клієнтами, не допускати най
менших проявів грубості, уваж
но ставитись до людей.
Редакція одержує багато ли
стів від трудящих, в яких роз
повідається про те, що куль
турне обслуговування населен
ня району працівниками зв'яз
ку не стоїть ще на належному
рівні, є недоліки в роботі ок
ремих сільських відділень зв'яз
ку, листонош.
Так, в своєму листі житель
села Тишківки т. Сиволап Я. Г.
пише про те, що Капітанівське відділення зв'язку не за
безпечує регулярної доставки
пенсії, гроші для пенсіонерів
приходять іноді з запізненням
на 3-4 місяці, що викликає
справедливі нарікання трудя
щих.

Т. Сиволап наводить також
приклади несвоєчасної відправ
ки і доставки телеграм праців
никами цього ж відділення.
Завдання кожного сільсько
го відділення зв'язку полягає
в тому, щоб налагодити куль
турне і якісне обслуговування
населення, не допускати за
тримки в одержанні адресатами
грошових переказів та іншої
кореспонденції.
Є скарги і на роботу теле
фонного зв'язку. Телефонна
станція райцентру, наприклад,
не завжди своєчасно реагує па
виклики, інколи можна чекати
відповіді телефоністки на про
тязі п'яти хвилин і, недопе
кавшись, покласти трубку.
Зв'язківці
виправдовуються
тим, що тут кількість телефон
них точок перевищує нормати
ви. Але, незважаючи на це,
слід працювати більш оператив
но, уважніше слідкувати за
якістю зв'язку, перевіряти, чи
відповів абонент на виклик.
В своїх листах до редакції
наші кореспонденти пишуть і
про кращих працівників з'язку.
Так, незмінною любов'ю жите
лів села Йосипівни користуєть
ся найстаріший листоноша Оверко Максимович Слабоус, який
раніше за інших з'являється в
райцентр за кореспонденцією і
в будь - яку погоду доставляє

її адресатам. Правління кол
госпу імені Калініна виділило
йому коня і двоколку (до речі,
це варто було б зробити в кож
ній сільгоспартілі).
Як пише в своєму листі
т. Снісаренко М., Оверко Мак
симович регулярно забезпечує
колгоспників свіжими газетами,
журналами,
вміло розпов
сюджує брошури, плакати, жур
нали серед населения.
Так же уважно дбає про за
доволення потреб трудящих
листоноша села Лип'янки Ка
терина Григорівна Владико, про
яку розповідає т. Отелепко
О П. Плани розповсюдження
літератури «Союздруку», пла
нові завдання по підписці па
газети і журнали вона завжди
перевиконує, однією з перших
продала білети республікан
ської грошово-речової лотереї
1959 року. Лише піонерську
газету «Зірку» у неї одержує
50 читачів—школярів. Чуйно
ставиться листоноша до кожної
людини.
Зв'язківцям району потрібно
піднести роботу на ще вищий
рівень, особливо у справі сор
тування і доставки кореспон
денції, якості радіо- і телефон
ного зв'язку, чітко обслугову
вати трудящих, постійно доби
ватися якнайкращого задово
лення запитів населення.

Китайська Народна Республіка. В колективі працівників Тяньюаньського хімічного заводу в Шанхаї розгорнувся рух за впро
вадження технічних удосконалень, які прискорюють виробничі про
цеси. В першому кварталі цього року намічається виробити 7 ти
сяч тонн каустичної соди і 9 тисяч тонн соляної кислоти. Це ста
новитиме майже половину продукції 1958 року.
На фото: соляна кислота, підготовлена до відправки, в дворі
заводу.
Фото Хао Шен-ляня (Агентство Сіньхуа).

УСПІХИ КИТАЙСЬКИХ МЕТАЛУРГІВ
Серед китайських металургів
розгортається змагання за ви
соке добове виробництво і доб
ру якість продукції. Учасники
змагання поставили завдання
щомісяця і щодня перевикону
вати виробничі плани без до
даткового устаткування.
Брпгади шести великих до
мен в Аньшані перевиконали

виробничі плани на першу де
каду квітня. Вони дали майже
на 10 процентів більше чаву
ну, ніж за цей же період бе
резня. Колектив Аньшанського
мартена «Дружба молоді» за 10
днів дав 17 швидкісних плавок
і близько 400 тонн першосорт
ної сталі понад план.
(ТАРС).

КООПЕРУВАННЯ В ДРВ
Тепер групи селянської взає
модопомоги об'єднують майже
68 процентів усіх селянських
господарств Демократичної Рес
публіки В'єтнам. Особливо ве
ликого розмаху набрав за ос
танній час рух по створенню

виробничих кооперативів на
базі груп взаємодопомоги. Зараз
у ДРВ вже налічується близь
ко 7 тисяч виробничих коопе
ративів. Провадиться також
укрупнення раніше створених
кооперативів.

КУКУРУДЗА В УГОРЩИНІ
Ряд виробничих кооперативів
в Угорщині в цьому році знач
но розширяють посіви куку
рудзи квадратно-гніздовим спо
собом. Вирощувати кукурудзу
на силос цим способом угор
ським селянам рекомендував
М. С. Хрущов, який очолював
рік тому радянську партійноурядову делегацію.
В цьому році Міністерство
сільського господарства СРСР
прислало в подарунок угор
ським селянам насіння радян
ських гібридних сортів куку

рудзи. Одержаного насіння до
сить для того, щоб засіяти
площу в 500 хольдів (1 хольд
дорівнює 0,57 гектара). Насіння
надіслано чотирьом коопера
тивам, члени яких рік тому
зустрічалися з М. С. Хрущовим
і тоді ж додержали його пора
ди, а також двом дослідним і
одному державному господар
ству.
Угорські кооперативи і держгоспи відводять в цьому році
під кукурудзу більше, як 100
тисяч хольдів землі.

Перемога радянських боксерів в Австрії
13 квітня у Вінер-Нейштадті
відбулася друга зустріч боксе
рів спортивного товариства
«Трудові резерви» з боксерами

місцевого спортивного клубу.
В усіх 8 проведених боях ра
дянські спортсмени вийшли пе
реможцями.
Редактор С. НАЙКО.

