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Трудящі Радянського Союзу! Ще тісніше 
згуртуймося навколо Комуністичної партії і 
Радянського уряду, мобілізуймо наші сили і 
творчу енергію на велику справу побудови 
комуністичного суспільства в нашій країні!

Хай живе нерушима єдність партії, уряду 
і народу!

(Із Закликів ЦК КПРС до 1 Травня 1954 року).

Заклики ЦК КПРС до 1 Травня 1954 року
1 . Х ай ж иве 1 Травня — день міжнародної 

солідарності трудящ их, день братерства робітників 
усіх країн!

Вище прапор пролетарського інтернаціоналізму!
2. Братерсь к ий привіт у с ім народам, я к і бо

рються за  мир, за демократію , за  соціалізм!
3 . Трудящ і всіх країн! Мир буде збереж ений 

і зм іцнени й , якщ о пародії візьмуть справу збере
ж ен ня миру в свої руки і відстоювати муть його 
до к ін ця! Зміцню йте єдність народів у боротьбі 
за мир, умнож айте і  згуртовуйте ряди прих ил ь
ників миру!

Хай ж иве міцний мир між народами!
4. Хай м іцніє солідарність народів у боротьбі 

   проти відродж ення німецького мілітаризм у, проти
створення агресивних воєнних угруповань!

За м іцний мир і колективну безпеку  для всіх 
європейськи х народів!

5. Братерський привіт трудящим країн  народ
ної дем ократії, які будують нове соціалістичне 
ж иття, успіш но борються за дальш е піднесення про
мисловості і сільського господарства, за  н еухи льн е 
п ідвищ ення добробуту народу!

Хай ж иве і міцніє неруш има дружба і с п ів
робітництво народно-демократи чних країн  і Р адян
ського Союзу!

6 . Братерський привіт великому к итайському 
народові, яки й  усп ішно бореться за  соціал істи чну 
ін дустріалізацію  країни, за  п іднесення народного 
господарства і культури, за  дальш ий розвиток і 
зм іцн ен н я  свого народно-демократичного ладу!

Хай ж иве і процвітає неруш има братерська 
дружба і співробітництво радянського і к итайського 
народів —могутній фактор збереж ення миру і га 
рантування безпеки народів усіх країн!

7. Братерський привіт героїчному народові 
Корейської Народно-Демократичної Республіки , яки й  
відстояв свою рідну землю від інтервентів і я кий 
бореться за  відбудову народного господарства, за 
мир, за нац іональне об’єднанн я Кореї на демокра

  тичних началах!
8 . П ривіт демократичним силам Н імеччини, 

як і борються проти злочи нницьких план ів  п ере
творення Західної Німеччини у вогнищ е третьої 
світової в ій ни !

Хай ж иве Німецька Дем ократична Р еспубл іка 
— надійний оплот боротьби за  єдину миролюбну 
демократи чну Німеччин у, за збереж ен н я  і зм іц 
нення миру!

9. П ривіт японському народові, яки й  мужньо 
бореться за  н а ціональну н езалеж н ість , за  демо
крати чний розвиток своєї Батьківщ ини, проти від
родж ення японського мілітаризму і перетворення 
Я понії у воєн н ий плацдарм імперіалістів на Да
лекому Сході!

1 0 . Братерський привіт народам ко лон іальн их 
і зал еж н их країн , як і борються проти ім періал іс
тичного гн іту , за свою свободу і нац іо н ал ьн у 
незалеж н ість!

1 1 . Хай живе дружба народів Ан гл ії, Сполу
ч ен их  Ш татів Америки і Радянського Союзу в їх  
боротьбі з а  ослаблення м іж народної н ап руж еності, 
за  відвернення війни і забезпечен ня м іц ного миру 
в усьому світі!

12. Хай живе дружба між народами Радянського 
Союзу і народами Ф ранції та Італії!

1 3 . Хай живе зовніш ня  політика Радянського 
С ою зу— н еп о х итна політика збереж ення і зм іцн енн я  
миру, політика боротьби проти підготовки і розв’я 
зуван н я  нової війни, за встановлення норм альних 
відноси н і ділових зв ’язк ів  між  усіма країнами!

14 . Воїни Р адянської Армії і Флоту! Нап о л ег
л иво підви щ уйте свої в ійськові і політичн і зн ан н я , 
вдосконалю йте свою бойову майстерність, оволо
дівайте н овою технікою  і озброєнням!

Хай ж ивуть і м іцніють овіяні славою перемог 
Р ад ян ськ і Збройні Сили, як і стоять н а  варті миру 
і безп еки  н аш ої Батьківщ ин и!

1 5 . Трудящ і Радянського Союзу! Ще тісніш е 
згуртуйм ося навколо Комуністичної партії і Р ад ян 
ського уряду, мобілізуймо наш і сили і творчу 
енергію  на вели ку справу побудови комуністичного 
суспільства в нашій країн і!

Хай ж иве неруш има єдність партії, уряду і 
народу!

16. Хай ж иве неруш имий союз робітничого 
класу і колгоспного селянства— н епохитна осн ова 
радянського ладу!

17. Хай живе братерська дружба між народами 
нашої країни —  дж ерело сили і  могутності багато
національної соціалістичної держави!

18. Трудящі Радянського Союзу! Боріться за 
перетворення в ж иття політики Партії і Уряду, 
спрямованої на дальш е зміцнення могутності Р а
дянської держави і безпеки наш ої Батьківщ ини, 
на нове могутнє піднесення економіки і культури, 
неухильне підвищ ення добробуту народу!

19. Трудящі Радянського Союзу! Добивайтесь 
нових успіхів у соціалістичному змаганні за вико
нання і перевиконання п ’ятирічного плану! Роз
горнемо широкий народний рух за високу продук
тивність праці — основу дальшого піднесення на
родного господарства і зростання добробуту радян
ського народу!

20. Робітники і робітниці, інженери і техніки! 
Добивайтесь повного використання виробничих 
площ і устаткування, всіх резервів народного гос
подарства! Ш ирше впроваджуйте у виробництво 
досягнення науки, техніки  і передового досвіду! 
Поліпшуйте якість і зниж уйте собівартість продукції!

2 1. Робітники і робітниці, інженери і техніки  
вугільної промисловості! Збільшуйте видобуток 
вугілля, швидше будуйте нові шахти! Добивайтесь 
виконан ня виробничих планів усіма шахтами і 
вугільними розрізами , поліпшуйте використання 
техніки , зниж уйте собівартість вугілля! Більш е 
вугілля народному господарству!

22. Робітники і робітниці, інженери і техніки 
нафтової промисловості! Боріться за всемірне збіль
ш ення видобутку і переробки нафти! Швидше 
освоюйте нові родовища нафти і будуйте нафтопе
реробні заводи! Б ільш е нафти і нафтопродуктів 
високої я кості!

23. Робітники і робітниці, інженери і техніки 
електропромисловості і радіопромисловості! Збіль
шуйте виробництво високоякісного електротехніч
ного і радіотехнічного устаткування, приладів і 
апаратури, а також  товарів культурно - побутового 
призначення для населення!

24. П рацівники електростанцій! Швидше вводь
те в дію нові енергетичні потужності, знижуйте 
витрату палива! Забезпечимо електроенергією н а
родне господарство і побутові потреби населення!

25. Радянські металурги! Поліпшуйте викорис
тання потужностей металургійних і гірничорудних 
підприємств, удосконалюйте технологію виробниц
тва! Боріться за  виконання виробничих планів по 
всій номенклатурі кожним підприємством! Дамо країн і 
більше чавуну, сталі, проката, кольорових металів!

26. Робітники і робітниці, інженери і техніки 
підприємств машинобудування! Збільшуйте вироб
ництво нових маш ин, приладів і устаткування, під
вищуйте їх як ість , добивайтесь ритмічності в ро
боті підприємств! Безустанно боріться за оснащ ен
ня сільського господарства тракторами, машинами 
і знаряддями, за  безперебійне постачання зап ас
них частіш!

27. Працівники хім ічної промисловості! Швидше 
збільшуйте потуж ність підприємств і поліпшуйте 
їх використання! Забезпечимо безперервне зростан
ня виробництва м інеральних добріш, високоякісних 
барвників та інш их хімічних продуктів для задо
волення зростаючих потреб нашої країни!

28. Робітники і робітниці, інженери і техн іки — 
будівельники! Ш видше будуйте нові підприємства, 
житла, школи, л ікар н і, дитячі і культурні закла
ди! Ш ирше впроваджуйте індустріальні методи бу
дівництва, поліпш уйте організацію праці і викорис
тання механізмів! Зниж уйте вартість і поліпшуйте 
якість будівництва!

29. Робітники і робітниці, інженери і техніки 
промисловості будівельних матеріалів! Всемірно 
збільшуйте виробництво, поліпшуйте якість і 
зниж уйте собівартість будівельних матеріалів! Б іл ь 
ше будівельних матеріалів для будов нашої Бать
ківщини!

 3 0 . Робітники і робітниці, інженери і техніки 
лісової і паперової промисловості! Підвищуйте про
дуктивність праці, поліпшуйте організацію вироб
ництва, повністю використовуйте механізми! Забез
печимо виконання плану заготівлі і вивозки лісу, 
дамо країні більше лісових матеріалів, паперу і 
меблів високої якості!

31. Працівники промисловості, яка  виробляє 
товари широкого споживання! Більше добротних
і красивих тканин, добротного і нарядного одягу, - 
міцного і красивого взуття та інших товарів висо
кої якості! Забезпечимо круте піднесення вироб
ництва товарів широкого споживання!

32. Працівники промисловості продовольчих то
варів! Всемірно розширяйте виробництво продоволь
чих товарів, безустанно поліпшуйте їх якість! Б іль
ше м’ясних і рибних продуктів, масла, цукру та 
інших продовольчих товарів для населення нашої 
країни!

33. Працівники сільського господарства! Борі
ться за нове могутнє піднесення всіх галузей со
ціалістичного сільського господарства з тим, щоб 
у найближчі два-три роки в достатку задовольнити 
зростаючі потреби населення нашої країни в про
довольчих продуктах і забезпечити сировиною лег
ку та харчову промисловість! Дамо країні більше 
зерна, молока, м ’яса, вовни, бавовни, овочів та 
інших сільськогосподарських продуктів!

34. Колгоспники і колгоспниці! Добивайтесь 
піднесення всіх колгоспів до рівня передових! 
Зміцнюйте трудову дисципліну, поліпшуйте органі
зацію праці, наполегливо впроваджуйте прогресив
ні норми виробітку на сільськогосподарських робо
тах, правильно використовуйте землю колгоспів! 
Ширше впроваджуйте в колгоспне виробництво до
сягнення науки і передового досвіду! Забезпечимо 
зміцнення громадського господарства колгоспів, 
зростання доходів колгоспів і підвищення добробу
ту колгоспників!

35. Працівники сільського господарства! Борі
ться за дальший розвиток зернового господарства— 
основи всього сільськогосподарського виробництва, 
за високі врожаї всіх сільськогосподарських культур!

36. Колгоспники, колгоспниці, працівники МТС 
і радгоспів! Освоюйте нові цілинні і перелогові 
землі! Боріться за розширення посівів і одержання 
високих урожаїв зернових культур! Дамо країні 
додатково сотні мільйонів пудів зерна!

37. Працівники сільського господарства! Все
мірно розвивайте громадське тваринництво, доби
вайтесь високих темпів зростання поголів’я  худоби, 
рішуче підвищуйте її продуктивність! Боріться за 
створення міцної кормової бази, швидше будуйте 
тваринницькі приміщення!

38. Працівники машинно-тракторних станцій! 
Боріться за всемірне підвищення врожайності всіх 
сільськогосподарських культур, за зростання гро
мадського поголів’я худоби, за збільш ення продук
ції землеробства і тваринництва в колгоспах! Доби
вайтесь повного використання тракторів, комбайнів 
та інших сільськогосподарських машин!

39. Працівники радгоспів! Наполегливо доби
вайтесь зниж ення собівартості продукції, рента
бельної роботи кожного радгоспу, поліпшуйте орга
нізацію виробництва і ви користання техніки, без
устанно підвищуйте врожайність полів і продуктив
ність тваринництва! Перетворимо всі радгоспи в 
зразкові високотоварні господарства!

40.  Колгоспники і колгоспниці, працівники МТС 
і радгоспів! Забезпечуйте швидке зростання вироб
ництва технічних культур, овочів і картоплі! До
бивайтеся значного  підвищення врожайності цих 
культур, широко впроваджуйте у виробництво ме
ханізацію і передову агротехніку!

41. Працівники місцевої промисловості і про
мислової кооперації! Збільшуйте виробництво і 
підвищуйте якість товарів широкого споживання! 
Всемірно розш иряйте сітку підприємств побутового 
обслужування населення, поліпшуйте їх роботу!

42. Працівники державної і кооперативної тор
гівлі! Всемірно розгортайте радянську торгівлю в 
місті і на селі, розширяйте сітку магазинів і під-

(Закінчення на 2-й сторінці).



2. ЗА СОЦІАЛІСТИЧНУ ПЕРЕБУДОВУ 25 квітня 1954 року.

Заклики ЦК КПРС до 1 Травня 1954 року
( З А К І Н Ч Е Н Н Я ).

приємств громадського харчування! Вивчайте попит 
населення, добивайтесь повного задоволення потреб 
трудящ их у необхідних товарах! Боріться за під
вищ ення культури радянської торгівлі!

43 . Працівники залізничного транспорту! Бо
р іться за  зб ільш енн я перевозок вантажів для н а 
родного господарства, за  підвищення швидкості 
руху  поїздів, за скорочення простоїв вагонів! По
ліпш уйте використання рухомого складу і знижуйте 
собівартість перевозок! Краще обслужуйте пасажирів! 
Забезпечуйте чітку, безперебійну роботу залізниць!

44 . П рацівники морського і річкового флоту! 
Збільш уйте обсяг перевозок, прискорюйте оборот 
суден, поліпш уйте роботу портів, пристаней і суд
норемонтних заводів! Н еухильно знижуйте собі
вартість перевозок! Зразково проведемо навігацію  
1954  року!

45. П рацівники автомобільного транспорту і 
ш осейних ш ляхів! Збільш уйте перевозки авто
транспортом вантаж ів для народного господарства 
і товарів для населен н я , поліпшуйте перевозку 
пасажирів! Краще використовуйте автомобільний 
транспорт, утримуйте ш осейні ш ляхи в зразковому 
порядку!

46 . П рацівники зв ’язку ! Розвивайте і вдоско
налюйте засоби зв ’язку ! Підвищуйте якість  роботи 
пошти, телеграфу, телефону, радіо! Поліпшуйте 
обслуж ування населення!

47. Працівники радянських установ! Безустанно 
вдосконалюйте роботу державного апарату, ріш уче 
викорінюйте бюрократизм і тяганину! Зміцнюйте 
держ авну дисципліну, строго додержуйте соціаліс
тичної законності! Чуйно ставтеся до запитів і 
потреб трудящ их!

Центральний Комітет Комуністичної партії Радянського Союзу.

48. Працівники науки і техніки! Рухайте впе
ред радянську науку і техніку! Сміливіше розгор
тайте критику хиб у науковій роботі! Підвищуйте 
роль радянської науки в розвитку всіх галузей 
народного господарства, в забезпеченні дальшого 
прогресу нашої Батьківщ ини! Поліпшуйте підготов
ку  спеціалістів!

49. Працівники літератури і мистецтва! Бо
ріться за дальший розвиток радянської літератури 
і мистецтва! Підвищуйте ідейний і художній рівень 
своєї творчості! Створюйте  твори, гідні нашого 
великого народу!

50. Працівники народної освіти! Підвищуйте 
якість навчання і виховання в школі! Виховуйте 
дітей в дусі любові і відданості Радянській Б ать
ківщ ині, дружби між народами! Готуйте культур
них, освічених громадян соціалістичного суспіль
ства, активних будівників комунізму!

51. Медичні працівники! Поліпшуйте і розвивай
те радянську охорону здоров’я , підвищуйте культуру 
в роботі лікувальних і санітарних закладів! Впро
ваджуйте в практику досягнення медичної науки!

52. Радянські профспілки! Ширше розгортайте 
соціалістичне змагання за підвищення продуктив
ності праці, за виконання і перевиконання народ
ногосподарських планів! Поширюйте досвід нова
торів виробництва! Безустанно дбайте про дальше 
підвищення матеріального добробуту і культурного 
рівня робітників і службовців!

Хай ж ивуть радянські профспілки — ш кола 
комунізму! 

53. Радянські ж інки! Добивайтесь нових усп і
хів в усіх галузях народного господарства, науки 
і культури, в благородній справі виховання дітей 
па благо і щастя радянського народу!

Хай ж ивуть радянські жінки — активні будів 
ники комунізму! 

54. Хай живе Всесоюзна Ленінська Комуніс 
тична Спілка Молоді — передовий загін  молодих 
будівників комунізму, активний помічник і резерв 
Комуністичної партії Радянського Союзу!

55. Юнаки і дівчата, наша славна радянська 
молодь! Беріть активнішу участь у державному, 
господарському і культурному будівництві, в усьо
му громадсько-політичному житті країни! Наполег
ливо оволодівайте знаннями, досягненнями пере
дової науки і техніки! Будьте стійкими і сміливи
ми в боротьбі за перемогу великої справи кому
нізму в нашій країні!

56. Піонери і школярі! Вперто і наполегливо 
оволодівайте знаннями! Будьте працьовитими і 
дисциплінованими, добивайтесь успіхів у навчанні!

57. Комуністи і комсомольці! Будьте в перших 
рядах борців за дальший розквіт нашої соціаліс
тичної промисловості, за круте піднесення сіль
ського господарства, за неухильне зростання доб
робуту радянського народу , за побудову комуніз
му в СР СР!

58. Хай живе великий Союз Радянських Соці
алістичних Республік — твердиня дружби і слави 
народів нашої країни, незламний оплот миру 

 вусьому світі!  
59. Хай живе великий радянський народ — бу

дівник комунізму!
60. Хай живе Комуністична партія Радянського 

Союзу, велика вдохновляюча і керівна сила радян
ського народу в боротьбі за побудову комунізму!

61. Під прапором Маркса— Енгельса— Леніна— 
Сталіна, під керівництвом Комуністичної партії — 
вперед, до перемоги комунізму!

З А С І Д А Н Н Я  В Е Р Х ОВ Н ОЇ  Р А Д И  С Р С Р
21 кв ітн я  в Москві, у Вели

кому Кремлівському П алаці, 
продовжувала роботу перш а се
сія  Верховної Ради СРСР чет
вертого скликання. О 10-й го
дині ран ку  відкрилося спільне 
засідання  Ради Союзу і Ради 
Н аціональностей.

В урядових л о ж ах — товариші 
Г. М. Маленков, В. М. Молотов, 
М. С. Хрущов, К. Є. Вороши
лов, М. О. Булганін, Л. М. 
Каганович, А. І. Мікоян, М. 3. 
Сабуров, М. Г. Первухін, М . М. 
Шверник, О. І. Кириченко, М.А. 
Суслов, П. М., Поспєлов, М. М. 
Шаталін.

Депутати і гості вітаю ть ке
рівників партії і уряду бурхли
вими оплескам и. Всі встають.

Серед гостей — новатори про
мисловості і с ільського госпо
дарства, д іячі культури , пред
ставники Р адян сько ї Армії і 
Військово-М орського Флоту, пар
тійні і радянські працівники. 
П рисутні глави посольств і місій 
іноземних держ ав, акредитовані 
в Москві, представники закор
донної і радянської преси.

З а  столом Голови — Голова 
Ради Союзу депутат О. П. Вол
ков, Голова Ради Н аціональ
ностей депутат В. Т. Лаціс та 
їх  заступники.

Головуючий Голова Ради Сою
зу депутат Волков повідомляє, 
що н а  порядку денному сп іль
ного засідання —  доповідь про 
Державний бюджет СРСР на 
1 9 5 4  рік.

Слово для доповіді надається 
Міністрові ф інансів СРСР д еп у 
татові А. Г. Звєрєву. 

Доповідач повідомляє, що на 
затвердж ення В ерховної Ради 
СРСР Державни й бюджет СРСР 
н а 1 9 5 4  р ік  вноситься по до
ходах в сумі 5 7 1 ,8  м ільярда 
карбованців і по ви датках  —

БК—02351. Адреса редакції і друкарні: м. Ново-Миргород, вул. Шевченка, 23.
Ново-Миргородська районна друкарня Кіровоградського обласного управління культури.

Зам. № 155. Тираж 2000.

562,7  мільярда карбованців. Пе
реважна частина коштів Держав
ного бюджету направляється на 
розвиток промисловості, сіль
ського господарства, транспор
ту, торгівлі й інш их галузей 
народного господарства, на під
вищ ення матеріального і куль
турного добробуту радянського 
народу.

— Поданий на затвердж ення 
Верховної Ради СРСР Державний 
бюджет СРСР на 195 4  рік, — 
говорить наприкінці тов. Звєрєв, 
— має велике народногосподар
ське значення і сприятиме 
здійсненню завдань комуністич
ного будівництва.

Головуючий повідомляє, що 
на його ім ’я  надійш ла заява 
від Голови Ради Міністрів СРСР 
товариша Г. М .  Маленкова, в
якій говориться, що у відповід
ності з Конституцією СРСР і в 
зв ’я зк у  з тим, що пи тан ня про 
утворення Уряду СРСР постав
лене на розгляд Верховної Ра
ди СРСР, Рада Міністрів СРСР 
вважає свої обов’я зки  вичерпа
ними і складає свої повнова
ж ення перед Верховною Радою.

Слово надається депутатові 
О. І. Кириченку. Заяви вш и, що 
Уряд Союзу Р адян ських  Соці
алістичних Республік успішно 
забезпечив керівництво нашою
країною, він пропонує схвали
ти діяльність Ради Міністрів 
СРСР і доручити товаришеві 
Маленкову подати Верховній Ра
ді пропозиції про новий склад
Уряду.

Бурхливими тривалими оплес
ками зустрічають депутати і гос
ті цю пропозицію . Всі встають.

Слово надається депутатові 
І. В. Капітонову. Він також 
висловлює схвален ня діяльності 
Радянського уряду, яки й  своїм 
беззавітним служінням Батьків

щині, робітничому класові, кол
госпному селянству і радян
ській інтелігенції здобув гарячу 
любов і величезну вдячність 
трудящих.

На трибуні депутат І. Д. Мус- 
тафаєв. В ін підтримує пропо

зицію про те, щоб схвалити 
діяльність Уряду і доручити 
товаришеві Маленкову подати 
Верховній Раді пропозиції про 
склад Уряду.

Верховна Рада одностайно 
приймає таку постанову:

ПОСТАНОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ СРСР
по заяві Голови Ради Міністрів СРСР 

товариша МАЛЕНКОВА Г. М.
Прийнята на спільному засіданні Ради Союзу 
і Ради Національностей 21 квітня 1954 року

1. Верховна Рада Союзу Р а
дянських Соціалістичних Рес
публік приймає заяву Голови 
Ради Міністрів СРСР про скла
дення Урядом СРСР своїх пов
новажень перед Верховною Ра
дою СРСР, схвалює діяльність 
Ради Міністрів СРСР і доручає 
Голові Ради Міністрів СРСР 
товаришеві Маленкову Геор-

На цьому спільне засідання 
Ради Союзу і Ради Національ
ностей оголошується закритим.

О 4-й годині дня у Велико
му Кремлівському Палаці від
крилось друге засідання Ради 
Н аціональностей.

За столом Голови — Голова 
Ради Національностей депутат
В. Т. Лаціс та його заступники. 
В урядових лож ах товариші 
М. О. Булганін, А. І. Мікоян, 
М. М. Шверник, П. М. Пос
пелов, тепло зустрінуті депу
татами і гостями.

Слово для с півдоповіді Бюд
ж етної комісії Ради Н аціональ
ностей надається голові комісії 
деп утатові А. М. Сафронову.
Він пропон ує затвердити Дер
ж авний бюджет на 1954 рік з 
врахуванням поправок Бюджет
ної к омісії.

Після співдоповіді депутата

гієві Максиміліановичу подати 
Верховн ій Раді пропозиції про 
склад Уряду СРСР.

2. Доручити Раді Міністрів 
СРСР продовжувати виконання 
своїх обов’язків надалі до за
твердження цією сесією Вер
ховної Ради СРСР нового скла
ду Уряду СРСР.
Сафронова починаються дебати.

Слово надається депутатові 
О. М. Пузанову (РРФСР). Він 
підкреслює, що однією з най
важливіших особливостей Дер
жавного бюджету є велике зрос
тання асигн увань на дальший
розвиток сільського господар
ства. Лише по РРФСР на ці цілі 
буде витрачено майже в пів
тора раза  більше, ніж торік.

Здійснюючи постанову лют
нево-березневого Пленуму ЦК 
КПРС, колгоспи і радгоспи 
Сибіру, Уралу, Поволжя і част
ково Північного Кавказу РРФСР 
будуть освоювати 6 мільйонів 
8 00 тисяч гектарів нових зе 
мель. Машинно - тракторним
станціям і радгоспам Російської 
Федерації, які освоюють ці 
землі, виділено 60 тисяч трак
торів, велику кількість комбай
нів, плугів, культиваторів, дис
кових борін, сівалок та інших 
сільськогосподарських машин.

Державний бюджет СРСР на 
1954 рік, говорить він, пов
ністю відповідає завданням гос
подарського і культурного бу
дівництва, поставленим партією 
і урядом перед країною.

Слово дістає депутат В. К. 
Клименко (Ворошиловградська 
область).

Разом з усією країною, го
ворить він, самовіддано працю
ють над виконанням грандіоз
ни х завдань, поставлених Пар
тією і Урядом, трудящі Донба
су. Промисловість Ворошилов- 
градської області зростає рік у 
р ік . Випуск валової продукції 
в 1953 році порівняно з 1950 
роком зріс на 43,8  процента. 
Видобуток вугілля за цей же 
період збільшився на 20,6 про
цента, в кілька раз зріс ви
пуск металу.

Разом з тим депутат відмічає, 
що область ще далеко не ви
користовує всіх резервів і мож
ливостей. Є шахти і д ільниці, 
як і не виконують державних 
планів. Міністерство вугільної 
промисловості не вживає дос
татніх заходів до реконструк
ції шахт і освоєння їх  про
ектних потужностей.

У дебатах виступили також 
депутати Н. Д. Ундасинов (Ка
захська РСР), М. Д. Чубінідзе
(Грузинська РСР), Ф. 3. За- 
гафуранов (Баш кирська АРСР),
Г. Я. Рудь (Молдавська РСР),
Н. А. Мухіндінов (Узбецька 
РСР), Т . Кулатов (Киргизька 
РСР), П. С. Прокконен (Каре
ло-Фінська РСР), К. О. Цибен- 
ко (Українська РСР).

На цьому друге засідання 
Ради Національностей закін
чується.

(ТАРС).

Редактор М. МЕЛЬНИК.
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