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Підносити темпи і якість 
посівних робіт

Комуністична партія і Ра
дянський уряд повсякденно 
дбають про задоволення все 
зростаючих потреб нашого на
роду. Яскравим свідченням цьо
го є постанова Радп Міністрів 
Союзу РСР і Центрального Ко
мітету Комуністичної партії Ра
дянського Союзу «Про нове 
зниження державних роздрібних 
цін на продовольчі і промисло
ві товари».

ном т. Кондратенко не доби- 
 вається і якості посіву. Вико- 
 суміш на площі 3 га посіяно 

з порушенням правил агротех
ніки, а дирекція МТС чомусь

! мириться з цим.
Невідкладні завдання стоять 

перед МТС і правліннями кол
госпів у підготовці площ до 
посіву кукурудзи і посадки 
картоплі. В цьому році вся 
площа, відведена під посів ку
курудзи і посадки картоплі, 
буде засіяна виключно квад
ратно-гніздовим способом. То- 
му-то зростають вимоги і до 
спеціалістів сільського госпо
дарства. Місце агронома під 
час проведення цих робіт — 
в полі. Не передовіряти цю 
відповідальну справу другоряд
ним особам. Уже зараз потріб- 
но, щоб насіння кукурудзи 
готували до посіву, протруюва
ли і вигрівали його.

Всю площу, де буде висіва
тися кукурудза, розкріпити за 
лапками, удобрювати місцеви
ми і мінеральними добривами.

На піклування партії і уря
ду про добробут радянських 
людей хлібороби нашого райо
ну, як і всієї неосяжної Бать
ківщини, відповідають самовід
даною працею в боротьбі за 
високий урожай усіх сільсько
господарських культур. Прик
лад самовідданої праці подають 
механізатори тракторної брига
ди № 17, де бригадиром працює 
Олександр Афанасьев. Закін
чивши сівбу ранніх колоскових 
культур, соняшника, цукрових 
бурятів, механізатори в спів
дружності з колгоспниками пер
шої рільничої бригади колгоспу 
імені Молотова (бригадир тов. 
Постика К.) підготовлюють пло
щі під посів цінної зерно-фу- 
ражної культури — кукурудзи. 
Вся площа прокультивована, 
зашлейфована, оброблені краї, 
розкріплена за окремими лан
ками. Ланкова Жовна Олек
сандра розпочала вивозити міс
цеві добрива (перегній-сипець) 
на закріплену за нею ділянку.

Добре готуються до посіву 
кукурудзи і в колгоспі імені 
Сталіна (с. Пурпурівка), де го
ловою правління працює тов. 
Грек. Тут тракторна бригада 
№ 14 (бригадир тов. Короіцук) 
закінчує підготовку площ до 
посіву кукурудзи квадратно- 
гніздовим способом.

Але поряд із старанною під
готовкою до посіву кукурудзи 
є ще і такі працівники, які 
безвідповідально поставилися до 
цієї важливої справи. Взяти, 
наприклад, колгосп Перемога» 
(голова тов. Воропай, агроном 
тов. Кондратенко). Тут ще 
тільки розпочинають підготовку 
до посіву кукурудзи квадратно- 
гніздовим способом. Із 35 ку
курудзосаджалок підготовлено 
лише 10. Вони навіть не спро-  
моглися взяти маркер, який їм  
виготовила Ново - Миргородська  
МТС. Слід відмітити, що агро-

Наступив час розпочинати 
посадку картоплі. Але по
трібно відмітити, що в ряді 
колгоспів нашого району, як 
імені Орджонікідзе, імені* Жда
нова, імені Кагановича та ін
ших невпстачас насіння кар
топлі на всю площу. Коли ж 
правління цих колгоспів думає 
заготовляти його?

Працівникам NIC, правлінням 
колгоспів потрібно більше нрп- 
ділптп уваги посівам цукрових 
буряків. Старі бурячища і нові 
посіви повинні бути обкопані 
ловчими канавками. Уже зараз 
необхідно вести роботи по підго
товці до боротьби з шкідника
ми, щоб захистити сходи від 
пошкодження.

Первинні партійні організа
ції, керівники МТС і колгоспів 
не повинні допускати само- 
пливу в проведенні весняних 
польових робіт. Широко роз
горнути змагання хліборобів і 
механізаторів у боротьбі за 
високий урожай зернових, тех
нічних і овочевих культур.

Високі показники в змаганні 
під час проведення польових 
робіт—це буде відповідь хлібо
робів нашого району на тур
боту партії і уряду про благо 
народу.

Ширше змагання на сівбі!

Працювати краще, 
наполегливіше

З почуттям величезної гор
дості за рідну Вітчизну сприй
няли комсомольці та молодь 
сільгоспартілі імені Калініна, 
Защитянської сільради, поста
нову Ради Міністрів СРСР та 
ЦК КПРС про нове зниження 
цін на продовольчі та промис
лові товари. Молоді хлібороби 
в цьому важливому документі 
партії та уряду бачать незмін
не піклування про благо народу.

У відповідь на піклування 
Комуністичної партії і рідного 
уряду комсомольці та молодь 
колгоспу взяли на себе підви
щені соціалістичні зобов'язання 
в проведенні весняно-польових 
робіт.

— Посіємо якісно і в строк 
всі культури,—заявляють ком
сомольці тт. Кизіль, Семеренко, 
Сиплива та інші, висловлюючи 
прагнення всієї молоді. -- Бу
демо працювати ще краще.

Сількор О. БИРЗУЛ.

Створити належні побутові умови
В польовому стані тракторної 

бригади № 1, Панчівської МТС, 
до бригадиром тов. Ботнарен- 
ко Ф., до цього часу не облад
нано вагончик, де відпочивають 
механізатори. Немає лампи, 
відсутня наочна агітація, крім

того паливо для приготування 
їжі трактористам не завозиться. 
Все це негативно відбивається 
на роботі членів тракторної 
бригади.

Доки так буде?
Сількор В. ЧЕГУТ.

ПОТУРАЮТЬ ЛЕДАРЯМ
В той час, коли переважна 

більшість колгоспників сіль
госпартілей імені Свердлова та 
імені Чапаєва самовіддано тру
диться на весняній сівбі, деякі 
зовсім не виходять в поле. Прик
риваючись фіктивними справ
ками від лікаря, або іншими 
фальшивками, що є маскою си- 
мулянства, вони займаються 
своїми особистими справами.

Кіторага Ганна, Михайлова

Олена, Щербак Ганна, Андреєва 
Любов, Губар Антоніна та інші 
зайняті всім чим завгідно, ли
ше не роботою в колгоспі.

Замість того, щоб цих ледарів 
закликати до порядку, правлін
ня колгоспів імені Свердлова та 
імені Чапаєва миряться з фак
тами ледарства і тунеядства, по
турають порушникам трудової 
дисципліни.

Сількор К. МІШЕВА.

КЕРУВАТИ ОПЕРАТИВНО, ВДУМЛИВО
В колгоспі ім. Кагановича не 

створено нормальних побутових 
умов для механізаторів, що об
слуговують цей колгосп. Вагон
чики, в яких після роботи 
відпочивають трактористи, не 
обладнані, в них відсутнє опа
лення, їжу механізаторам го
тують одноманітну, не смачно, 
крім того продукти доставля
ють з великим запізненням.

Ні правління колгоспу, ні 
первинна парторганізація пе 
втручаються в цю справу, щоб 
забезпечити всім необхідним 
механізаторів.

Голова правління т. Опаль- 
ченко дуже рідко буває в трак
торних бригадах, не цікавиться 
побутовими умовами тракто
ристів.

Сількор Ф. СИДОРЕНКО.

Озеленимо вулиці, двори і дороги!
Партія і уряд приділяють 

велику увагу благоустрою 
колгоспного села. Зараз по
всюди провадяться дерево
насадження. Місцеві органи 
влади не повинні стояти у 
стороні при проведенні цьо
го заходу, їх обов'язок — 
очолити керівництво озеле
ненню доріг, вулиць і дворів 
колгоспників.

Минають кращі строки 
посадки дерев, а такі сіль
ські Ради, як Мартоноська,

Панчівська, Канізька, Пур- 
пурівська та інші ще слабо 
керують цими роботами. По
стійні комісії по благоустрою 
названих сільрад самоусу
нулися від виконання своїх 
прямих обов’язків.

В лісництві с. Котовки є 
багато саджанців фруктових 
дерев. Тимчасом у багатьох 
селах садять лише декора
тивні дерева.

І. НЕДОМОЛКІН, 
секретар райвиконкому.

Різке збільшення виробництва куку
рудзи, як однієї з найцінніших зернових 
культур — важливе народногосподарське 
завдання. І це завдання ми можемо і 
повинні успішно здійснити.

Ціна 10 коп.

Люди трудової слави Більше уваги організації праці
Правильна організація праці 

є однією з вирішальних умов 
вчасного і високоякісного про
ведення весняної сівби. Тимча
сом у колгоспі імені Шевченка, 
Шпаківської сільради, слабо 
займаються цим питаниям.

Правління колгоспу мириться 
з тим, що не всі члени артілі 
приймають участь у польових 
роботах. Соціалістичне змаган
ня в рільничих бригадах роз
горнуте слабо, денні завдання 
часто не виконуються і па це 
ніхто не звертає уваги.

«Весняний день — рік годує», 
— говорить народне прислів’я. 
В цю гарячу пору всі колгосп
ники повинні працювати у полі. 
Але дозволено запитати голову 
правління т. Бутовського: коли 
ж він подбає про дитячі ясла? 
Адже лише із-за відсутності 
хороших дитясел десятки ма- 
терів-колгоспниць не можуть 
вийти на роботу.

Є ще в колгоспі люди, які 
взагалі не виходять на роботу. 
Торік окремі члени артілі не 
виробили встановленого мініму- 
му трудоднів, не виходять у 
поле і зараз. Коли ж, нарешті, 
правління колгоспу поцікави
ться цими людьми, закличе їх 
до порядку?

На весняній сівбі втрачають 
кращі строки. До квадратно- 
гніздової сівби кукурудзи як 
слід не підготувались. Дивним 
є той факт, що тут ігнорують 
ручні кукурудзосаджалки. Їх 
навіть не ремонтували. І це 
тоді, коли на окремих площах 
можна посадити кукурудзу руч
ним способом.

 Керівники колгоспу не зай- 
 маються організацією праці по-
 сівних агрегатів. Тому тут час-
 ті простої на сівбі, зерно в сі- 
 валки насипають довгий час, 

хоч це можна робити на ходу.
Партія і уряд поставили 

 завдання різко збільшити ви- 
 робництво овочевих культур і 
 картоплі. Що ж зроблено в

цьому питанні? Дуже мало. 
 Під городні культури не під- 
 готували зяб, мало виготовили 
 парникових рам, не запроваджу

ють для вирощування ранніх 
овочів перегнійно-земляних гор
щечків.

Агроном т. Рокита, який по
винен стати організатором зма
гання, поборником всього по
вого на сівбі, все ще продовжує 
миритись із недоліками. Він 
мовчки спостерігає кричущі 
факти неорганізованості, не 
вживає заходів, щоб поліпшити 
організацію праці. Ознайомити 
колгоспників з передовими при
йомами агротехніки цей агро
ном теж не дуже поспішає.

Колгосп обслужує Панчівська 
МТС. Як відомо, тепер на МТС 
лежить велика відповідальність 
за стан справ у кожному кол
госпі. На жаль, дирекція Пан- 
чівської МТС (директор тов. 
Гордєйко, головний агроном 
т. Мільєв) ще слабо вникає у 
життя колгоспів. Головний агро
ном т. Мільєв навіть не може 
сказати — чому все ж таки у 
колгоспі погана організація 
праці, низькі темпи сівби? Пора 
вже приділити належну увагу 
цим питанням.

Сількор І. КРАСЮК.

Понад 20 років очолює Мит- 
 рофан Митрофанович ДЄДУЛ 

городню бригаду колгоспу імені 
Молотова, Камянської сільради. 
Щорічно колгосп одержує висо
кі врожаї овочевих культур, 

 збільшуються прибутки від го
родництва.
 В цьому році городники бо

рються за одержання з кожного 
гектара в середньому по 300 
центнерів овочів.

На знімку: М. М. ДЄДУЛ.

Комсомольці 
ведуть перед

Прагнучи гідно відзначити 
знаменну лату 300-річчя воз
з’єднання України з Росією, 
молоді хлібороби колгоспу імені 
Сталіна, Мартоноської сільради, 
активно працюють на весняній 
сівбі. Комсомольці та молодь в 

 тісній співдружності з механі
заторами добиваються нових 
успіхів у проведенні польових 
робіт.

Тракторист Т. Торкулець, 
причіплювачі М. Язан, Б. Ілля- 
шов виконують норми на 180— 
200 процентів.

Добре працюють на доставці 
посівного матеріалу до сіваль- 
них агрегатів їздові тт. М. Гут- 
цул, В. Флоря та інші.

І. ГЕРЛОВАН, 
зав. клубом с. Мартоноша.
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Партійне життя

Швидше подолати відставання
Рішення вересневого і лют

нево-березневого Пленумів ЦК 
КПРС направлені на дальший 
розвиток зернового господар
ства. на розвиток громадського 
тваринництва і підвищення його 
продуктивності.

Первинні партійні організа
ції колгоспів зобов’язані наці
лити хліборобів села на вико
нання цих важливих докумен
тів, очолити соціалістичне зма
гання серед колгоспників, зроби
ти його дійовим.

Партійна організація колгос
пу імені Жданова (секретар 
парторганізації тов. Рибалка) 
до деякої міри поліпшила свою 
роботу. Всі комуністи закріп
лені за відповідними ділянками 
колгоспного виробництва. Ре
гулярно проводяться партійні 
збори, де обговорюються пи
тання, що випливають із життя 
артілі.

Але разом з тим в діяльності 
партійної організації є іце ряд 
істотних недоліків. Комуністи 
тт. Конофіцький В., Поліке- 
вич Ф. та інші ще недостатньо 
приділили уваги зміцненню 
трудової дисципліни серед кол
госпників. Такі члени колгоспу 
як Ланженко М.,  Чапенко М.,  
Лелека О. на протязі цього 
року ще не виробили жодного 
трудодня, а чимало є таких, 
які з початку року виробили 
лише, по декілька трудоднів.

Слабо ще партійна організа
ція здійснює контроль за гос
подарською діяльністю правлін
ня колгоспу. Будівельна брига-

 да створена формально, ще й 
досі до роботи не приступила. 
 Бригадира будівельної бригади
 т.Малєєва К. правління кол-
 госпу відпустило до родичів у
 Москву, а члени бригади пра

цюють на інших ділянках. За-
 везений лісоматеріал і цегла
 для добудови пташника і бу

дівництва корівника не вико
ристовується.

Слабо поставлена масово-по- 
літична робота серед членів 
артілі. Плакати і лозунги, що 
вже виготовлені, чомусь лежать 
в конторі колгоспу.

Стінна газета виходить не
регулярно, не піддаються різкій 
критиці порушники трудової 
дисципліни. Не висвітлюються 
і передовики сільського госпо
дарства, не популяризується їх 
досвід.

Комуністам первинної пар- 
тійної-організації слід звернути 
увагу не тільки на кількість 
проведених зборів і прийнятих 
рішень, а головне — добитися 
виконання цих рішень. Бути 
непримиренними до недоліків, 
які ще мають місце.

Перебудувати свою роботу в 
в світлі тих величних завдань 
по дальшому розвитку сіль
ського господарства, які на
креслили Комуністична партія і 
Радянський уряд. Центр масо
во-політичної роботи потрібно 
зараз перенести в поле, де ви
рішується доля майбутнього 
врожаю.

С. БОНДАРЕНКО, 
інструктор райкому партії.

Слідами неопублікованих листів
В листі до редакції т. Кривенко 

писав про незадовільну роботу 
Ново-Миргородської чайної, про 
грубість з підлеглими її директо- 
ра Гненного М. І.

Як повідомив редакції голова 
правління райспоживспілки т. Ти- 
тенков І. А., якому надсилався 
цей лист для перевірки і вжиття 
заходів, факти повністю підтвер
дились. За грубе поводження з 
людьми і систематичне невико
нання плану товарообігу правлін
ня райспоживспілки звільнило 
Гненного М. І. з посади директора 
чайної.

Читачі нашої газети тт. Пет
ренко М., Синій В. та інші надіс
лали до редакції листи про недо
ліки в культурному обслужуванні 
споживачів у магазинах Пурпу- 
рівського ССТ, продовольчому 
магазині райцентра.

Як повідомлено редакцію, вка
зані в листах факти, частково під
твердились. Питання про поліп
шення культурного обслужування 
трудящих обговорювалось на ви
робничій нараді працівників тор
гівлі.

Подяка лікареві
Зубний лікар Марія Андріїв

на Семенова чуйно ставиться 
до хворих, подає їм необхідну 
медичну допомогу.

Ми щиро вдячні радянським 
лікарям, які сумлінно викону
ють свій почесний обов’язок— 
охороняють здоров’я трудящих. 

Бухгалтер Р. ЧОРНА.

НА ЦІЛИННИХ ЗЕМЛЯХ
Ми приїхали в Казахстан, в 

Кустанайську область. Тепло 
зустрів пас колектив Тоболь
ської МТС.

Наша бригада одержала  3 
трактори ДТ-54 та інші потужні 
машини. Комсомольці активно 
включились в роботу на підве
зенні кормів на тваринницькі 
ферми. З перших днів ведуть 
перед у соціалістичному змаган
ні тт. Щербаченко Олександр,

Бирзул Микола, Михненко Ва
силь, Сорока Павло та інші. 
Вся бригада сформована з жите
лів села Панчево.

Комсомольці і комсомолки! 
Наслідуйте наш приклад, їдьте 
на освоєння цілинних земель! 
Нехай цей край заколоситься 
дорідними хлібами, як наша 
Україна!

Г. САНДУЛОВ, В. СТОЯН.
Тобольська МТС.

Успіхи спортсменів
Прапор літнього спортивного 

сезону піднято! В районі вже 
відбулись зустрічі фізкультур
ників.

В наполегливій боротьбі за 
першість пройшло змагання лег
коатлетів Ново-Миргородського 
і  Хмелівського районів. Перемог
ли новомиргородці. 

Молоді механізатори багатьох МТС республіки відгукнулись 
па заклик партії —освоїти цілинні землі Сибіру, Казахстану та 
Поволжя.

На знімку: комсомольці механізатори Варковицької МТС, 
Ровенської області, які виявили бажання виїхати на роботу по 
освоєнню цілинних і перелогових земель. Зліва направо—тракто
рист Олексій СИМОНОВСьКИЙ, бригадир тракторної бригади 
Павліна ЯВОРСЬКА, трактористи Харитон АКІМОВ, Микола 
БОРОВинСЬКИЙ і бригадир тракторної бригади Микола 
ПИЛИПЧУК.

Фото А. Платонова (Прескліше РАТАУ).

На  заклик партії

на школи, клуб, бібліотека, 
поштове відділення, кілька ма
газинів.

Сількор О. КОРІНСЬКИЙ.

Будемо радистами
При Панчівській семирічній 

школі працює гурток радіолю
бителів. 15 учнів 6—7 класів 
займаються виготовленням де
текторних радіоприймачів, які 
встановлюються у хатах кол
госпників.

Зараз гуртківці виготовляють 
лампові підсилювачі. Старанно 
працюють учні Микола Чеголя, 
Віктор Михненко, Анатолій Гро- 
сул та інші.

Юнкор П. ЧУБ.

Пр иїздіть у Казахстан!
Я прибув у Казахстан на 

підняття цілинних і перелого
вих земель. Мене, як і моїх 
товаришів, місцеві жителі зус
тріли тепло, з приязню. Ми 
скоро ознайомились з картою 
району. Організували тракторні 
загони, одержали потужну тех
ніку, сільськогосподарський ін
вентар.

Зараз зайняті відбором цілин
них і перелогових земель для 
розорювання, в цьому допома
гають нам місцеві жителі та 
вчені. Комуністи та комсомоль
ці мого загону сповнені праг

нення якнайшвидше освоїти нові 
родючі землі далекого краю.

Казахстан — багатюща, повна 
невичерпних сил земля, на якій 
багато озер, рік, березових і 
соснових лісів, — край скотар
ства і хліба, край мисливства...

Дорогі земляки! Приїздіть до 
нас, в Казахстан! Партія і 
Уряд подають механізаторам 
велику допомогу, оточують по
стійним піклуванням.

Механік Ф. ПОХИЛЮК.
Кустанайська область, 
Мендигаринський район, 
с. Борове.

РОЗКВІТ КУЛЬТУРИ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ
Народи Радянського Союзу 

в травні цього року будуть 
урочисто відзначати 300-річчя 
возз’єднання України з Росією. 
Навіки зв’язавши свою долю з 
братнім російським народом, 
український народ врятував се
бе від іноземного поневолення 
і забезпечив умови для еконо
мічного і культурного розвитку.

Культура українського народу 
розвивалась і розвивається під 
благотворним впливом прогре
сивної російської культури. 
Імена О. С. Пушкіна, М.Ю. Лєр
монтова, М. В. Гоголя, О. М. 
Горького, Т. Г. Шевченка, І. Я. 
Франка, П. І. Чайковського, 
О. С. Даргомижського, М. І. 
Глінкт, М. В. Лисенка, І. Ю. 
Рєпіна і інших видатних ро
сійських і українських пись
менників, поетів, композиторів 
і художників однаково близькі 
українському і російському на
родам.

Небувалого розквіту досягла 
українська культура за роки

радянської влади. її досягнен
ня особливо наочні, коли по
рівняти з тим, що було в до
революційний час. Відомо, що 
за царизму понад 80 проц. всьо
го населення України у віці від 
9 років і вище було непись
менним, а в сільських місце
востях неписьменних було ще 
більше. Середня і вища освіта 
була привілеєм дворян, капіта
лістів, купців і духовенства. 
Діти трудящих не мали досту
пу до вищих і середніх учбо
вих закладів.

В результаті перемоги со
ціалізму в нашій країні стала
ся справжня культурна рево
люція. На Україні була лікві
дована тяжка спадщина цариз
му— неписьменність населення. 
Здійснена загальна обов’язкова 
семирічна освіта. На кінець 
п’ятої п’ятирічки буде завер
шений перехід до загальної 
середньої освіти в обласних і 
найбільших промислових цент
рах з тич, щоб в наступній

п’ятирічці здійснити загальну 
середню освіту по всій респуб
ліці. Тепер на Україні працює 
близько 30 тисяч шкіл, в яких 
навчається 6,5 млн. дітей.

Вища освіта стала надбан
ням народу. Якщо в 1914 році 
на Україні було тільки 19 ви
щих учбових закладів, то тепер 
у 144 вищих і 598 серед
ніх спеціальних учбових зак
ладах навчається понад 570 
тисяч чоловік.

На Україні створена широка 
сітка науково-дослідних закла
дів Академії наук УРСР. Вчені 
України збагачують радянську 
науку новими досягненнями і 
науковими відкриттями, вносять 
свій гідний вклад у справу бу
дівництва комунізму.

Величезних успіхів добилося 
українське радянське мистец
тво. На Україні тепер працю
ють 74 театри, 7830 кіноуста
новок, 109 музеїв, 64 філар
монії.

У містах і селах республіки 
створена широка сітка куль
турно-освітніх закладів. Є по-

над 27 тисяч клубів і 75 ти
сяч бібліотек.

Широко розвинена в респуб
ліці художня самодіяльність. 
При Будинках культури і клубах 
працюють десятки тисяч гурт
ків художньої самодіяльності, 
в яких беруть участь понад 
1150 тисяч чоловік. Па сценах 
міських і сільських клубів 
тепер можна почути опери Чай
ковського, Лисенка, Даргомиж- 
ського, Гулака-Артемовського та 
інших композиторів. Огляд ху
дожньої самодіяльності, при
свячений 300-річчю возз’єднан
ня України з Росією, який 
відбувся в цьому році, показав 
величезне зростання народних 
талантів, що вийшли з гущі 
народу, із сімей робітників, 
колгоспників, інтелігенції.

Соціалістична змістом і на
ціональна формою культура 
українського народу, як і всіх 
народів нашої країни, розви
вається на гранітнії основі 
марксистсько-ленінської ідеоло
гії, в нерозривному творчому 

 зв’язку і органічній взаємодії Редактор М. МЕЛЬНИК.

з культурою братніх народів 
Радянського Союзу і в першу 
чергу з культурою великого 
російського народу.

Комуністична партія залучи
ла до культури най ширші ма
си народу, зробила досягнен
ня культури і науки загально
народним надбанням. В країні 
рік' у рік зростають асигнуван
ня на народну освіту, на роз
виток радянської науки. В цьо
му знаходить свій вияв постій
не піклування Комуністичної 
партії і Радянського уряду про 
розквіт соціалістичної культу
ри, про умноження духовних 
багатств нашого народу, про 
дальший розвиток народної ос
віти, науки, літератури, мистец
тва.

Радянська культура і наука, 
спрямовувані в своєму розвитку 
Комуністичною партією, успіш
но служать нашому народові в 
його благородній справі побудо
ви комуністичного суспільства.

Л. ЧЕРКАШИН.


