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У травні цього року буде урочисто від- 
значено велике національне свято радянських 
народів — 300 - річчя возз'єднання України з 
Росією. Успішне проведення весняних польових 
робіт буде найкращим подарунком трудівників 
колгоспного села великій Радянській Батьків
щині на честь цієї знаменної дати.Ціна 10 коп.

У Раді Міністрів СРСР і Центральному Комітеті КПРС

За соціалістичну
перебудову

Орган Ново - Миргородського РК Комуністичної партії України 
та районної Ради депутатів трудящих, Кіровоградської області

ПРО ВСЕСОЮЗНУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ВИСТАВКУ
Для широкої пропаганди до

сягнень соціалістичного сіль
ського господарства, якнай
швидшого впровадження в кол
госпне і радгоспне виробництво 
передового досвіду колгоспів, 
радгоспів, машинно-тракторних 
станцій, передовиків і органі
заторів сільського господарства, 
а також досягнень науково- 
дослідних і дослідних закладів, 
Рада Міністрів СРСР і Цент
ральний Комітет КПРС поста- 

 новили:
1. Відкрити постійно діючу 

Всесоюзну сільськогосподарську 
виставку в м. Москві 1 серпня 
1954 р.

2. Надати право участі на 
Всесоюзній сільськогосподар
ській виставці:

а) колгоспам, радгоспам, ліс
госпам і сільським районам, 
які досяглії показників по рос
линництву або тваринництву, 
встановлених для учасників 
Виставки, і виконали зобов’я
зання по здачі державі сіль
ськогосподарської продукції і 
натуральної оплати за роботи 
МTС.

б) машинно - тракторним і 
спеціалізованим станціям, які 
досяглії встановлених для них 
показників по врожайності сіль
ськогосподарських культур або 
продуктивності тваринництва в 
обслужуваних ними колгоспах, 
забезпечили виконання колгос-

пами зобов’язань по здачі дер
жаві сільськогосподарської про
дукції і натуральної оплати за 
роботи МТС, виконали план 
основних тракторних робіт у 
строки, встановлені договорами 
з колгоспами, і не перевищили 
планової собівартості робіт:

в) колгоспним і радгоспним 
тваринницьким фермам, відділ
кам радгоспів, скотовідгодівель- 
ним пунктам, державним пле
мінним розплідникам і кінним 
заводам, заводським конюшням, 
іподромам, інкубаторно-птахів
ницьким станціям, птахофабри
кам, ветеринарним дільницям, 
лікарням і лабораторіям, еліт- 
но-насіннпцьким господарствам, 
учбовим і дослідним господар
ствам, біофабрикам, організа
ціям водного господарства, сіль
ськогосподарським ремонтним 
майстерням і заводам, сільським 
електростанціям, підсобним гос
подарствам підприємств і уста
нов, лісовим, виноградним, пло
довим і тутовим розсадникам, 
рибоводним і мисливським гос
подарствам і розплідникам, ор
ганізаціям юних натуралістів і 
юних техніків, при досягненні

Розпочали посадку лісосмуг
В колгоспі імені Орджонікід- 

зе розпочали весняну лісопо
садку. За один день посадже
но 0,5 гектара.

Колгоспники взяли на себе

Посівам цукрових буряків — належну увагу
зобов’язання за 2—3 дні за
кінчити посадку лісосмуг.

п. НЕЧуй-ВіТЕР, 
агролісомеліоратор Ново- 
Миргородської МТС.

Щоб виростити високий уро
жай цукрових буряків, уже 
зараз необхідно розгорнути бо
ротьбу з шкідниками рослин.

Проте не всюди до цієї важ

ливої справи поставились сер
йозно. В сільгоспартілях «Пере
мога» (голова т. Воропай, агро
ном т. Кондратенко), імені 
Свердлова (голова т. Романенко,

агроном т. Білий), та в ряді ін
ших до цього часу ніяких робіт 
по охороні майбутніх посівів 
цукрових буряків не ведеться.

Агроном М. Усик.

ними встановлених для них 
показників;

г) сільськогосподарським і 
лісним учбовим закладам, які 
забезпечили підготовку кваліфі
кованих спеціалістів; науково- 
дослідним закладам, селекцій
ним і дослідним станціям, дос
лідним полям і пунктам, дер
жавним сортовипробувальним 
дільницям, які мають наукові 
досягнення широкого практич
ного значення для підвищення 
Культури землеробства і роз
витку сільського господарства, 
а також успіхи в пропаганді і 
впровадженні в колгоспне і рад
госпне виробництво досягнень 
науки і передового досвіду;

д) школам по підготовці ке
рівних кадрів і училищам ме
ханізації сільського господар
ства, які мають успіхи в під
готовці кваліфікованих праців
ників на основі широкого вико
ристання досягнень науки і 
передового досвіду;

є) заводам і цехам, які ви
робляють для сільського госпо
дарства трактори, автомобілі, 
сільськогосподарські машини, 
силові установки і запасні час
тини, мінеральні добрива, отру
тохімікати і нафтопродукти, а 
також конструкторським бюро, 
науково - дослідним інститутам 
та їх лабораторіям, які беруть 
участь у виробництві вказаної 
продукції і мають найкращі 
показники в роботі.

3. Надати право участі на 
Всесоюзній сільськогосподар- 
ській виставці:

а) колгоспникам, працівни
кам машинно-тракторних і спе
ціалізованих станцій, радгоспів, 
лісгоспів, сільськогосподар
ських ремонтних майстерень і 
заводів, організацій водного гос
подарства, птахофабрик, ското- 
відгодівельних пунктів та ін
ших господарств, які добилися 
встановлених для них показни
ків по врожайності сільськогос
подарських культур, продуктив
ності тваринництва і продук
тивності машин;

б) головам колгоспів, дирек
торам машинно-тракторних і 
спеціалізованих станцій, дирек
торам радгоспів, лісгоспів, пта
хофабрик, скотовідгодівельних 
пунктів і сільськогосподарських 
ремонтних і механічних май
стерень та їх заступникам, 
завідуючим нафтогосподарства- 
ми МТС і радгоспів, керуючим 
відділками і фермами радгоспів, 
завідуючим тваринницькими 
фермами і пасіками, спеціаліс
там колгоспів, МТС, радгоспів

та інших господарств — агроно
мам, зоотехнікам, ветеринарним 
лікарям і ветеринарним фельд
шерам, спеціалістам лісового 
і водного господарства, інже- 
нерам-механізаторам і механі
кам, інженерам і технікам-бу- 
дівельникам, які забезпечили 
своєю роботою участь господар
ств на Виставці;

в) агрономам, зоотехнікам, 
ветеринарним працівникам, ін
женерам - механізаторам, ме
ліораторам, агролісомеліорато
рам та іншим спеціалістам сіль
ського і лісового господарства, 
що працюють у сільськогоспо
дарських органах, відділах і 
управліннях міністерств, науко
вим працівникам і практикам, 
які своєю роботою збагачують 
сільськогосподарську науку, 
широко впроваджують передо
вий досвід і допомагають кол
госпам, машинно - тракторним 
станціям і радгоспам успішно 
виконувати завдання, які стоять 
перед ними по підвищенню 
врожайності сільськогосподар
ських культур, розвитку гро
мадського тваринництва і під
вищенню його продуктивності 
і які сприяють дальшому під
несенню сільського господар
ства;

г) робітникам, майстрам, ви
нахідникам, конструкторам, ав
торам конструкцій машин, інже
нерно - технічним і керівним 
працівникам цехів, заводів, 
конструкторських бюро і уп
равлінь міністерств, які своєю 
роботою сприяють оснащенню 
сільського господарства передо
вою технікою, забезпеченню йо
го добривами, отрутохімікатами 
та нафтопродуктами і мають 
високі показники в роботі;

д) топим натуралістам і юним 
технікам за встановленими для 
них показниками.

4. Затвердити постанову Го
ловного комітету Всесоюзної 
сільськогосподарської виставки 
«Про показники і умови для 
добору учасників Всесоюзної 
сільськогосподарської виставки 
1954 року за результатами ро
боти в середньому за 1952—
1953 роки і Виставки 1955 ро
ку за результатами роботи за
1954 рік».

Надати Головному комітетові 
Всесоюзної сільськогосподар
ської Виставки право розгля
дати і затверджувати додатково 
показники і умови для добору 
учасників Виставки по куль
турах і окремих галузях, не 
передбачених в указаній поста
нові Головного комітету Вис
тавки, і затверджувати, у виг

ляді винятку, учасників Вис- 
тавки 1954 року за результа- 
тами роботи за 1952 рік або 
за 1953 рік за показниками, 
затвердженими цією постановою.

Встановити, що колгоспники, 
працівники машинно-трактор- 
них і спеціалізованих станцій, 
радгоспів, лісгоспів, науково- 
дослідних закладів та інші 
працівники сільського госпо
дарства, партійні і радянські 
працівники, які дістали в 1952 
і 1953 роках звання Героя 
Соціалістичної Праці і нагород
жені орденами і медалями СРСР 
за досягнення високих показ
ників у розвитку сільського 
господарства, затверджуються 
учасниками Всесоюзної сіль
ськогосподарської виставки за 
досягнутими ними показниками.

5. Для заохочення учасників 
Всесоюзної сільськогосподар
ської виставки, які добилися 
найкращих показників у справі 
підвищення врожайності сіль
ськогосподарських культур, 
продуктивності тваринництва, 
використання і виробництва 
сільськогосподарських машин, 
добрив, отрутохімікатів і наф
топродуктів, установити такі 
нагороди і премії, щороку при
суджувані Головним комітетом 
Всесоюзної сільськогосподар- 
ської виставки:

а) для колгоспів, радгоспів, 
машинно-тракторних станцій та 
інших господарств і організацій, 
які беруть участь на Всесоюз
ній сільськогосподарській вис
тавці, — 1000 дипломів пер
шого ступеня і 3000 дипломів 
другого ступеня. Нагороджені 
дипломами першого ступеня 
одночасно одержують премію— 
вантажний і легковий автомобі
лі, нагороджені дипломами дру
гого ступеня одночасно одержу
ють премію — вантажний авто
мобіль.

Крім того, для заохочення 
колгоспів, радгоспів, машинно- 
тракторних станцій та інших 
господарств, які особливо від
значилися і які беруть участь 
на Всесоюзній сільськогосподар
ській виставці, встановити пре
мії в такій кількості:

200 комплектів автопоїлок, 
200 комплектів електродоїль
них агрегатів, 500 комплектів 
вітросилових установок, 500 
радіотрансляційних установок, 
500 комплектів кіноустановок 
і 500 колгоспних бібліотек;

б) для голів колгоспів, дирек
торів машинно-тракторних стан
цій, радгоспів, керівників інших 
господарств і їх заступників, а

 також передовиків, спеціалістів 
і організаторів сільського і лі-
сового господарства і працівни
ків промисловості, які беруть 
участь на Всесоюзній сільсько
господарській виставці: 1500 
Великих золотих медалей, 3500 
Малих золотих медалей, 10 000 
Великих срібних медалей, 
25 000 Малих срібних медалей.

Крім того, для заохочення 
передовиків сільського і лісо
вого господарства і працівників 
промисловості, які особливо 
відзначилися, встановити премії 
в такій кількості: 300 легкових 
автомобілів «Победа», 2 000 
мотоциклів, 3 000 велосипе
дів, 2 500 швейних машин, 
5 000 радіоприймачів, 7 000 
наручних і кишенькових го
динників.

6. Встановити, що всі учас
ники Всесоюзної сільськогос
подарської виставки нагороджу
ються медаллю учасника Все
союзної сільськогосподарської 
виставки і одержуть посвідки 
про участь на Виставці.

7. Покласти керівництво ро
ботою по підготовці до Всесо
юзної сільськогосподарської ви
ставки в республіках, краях і 
областях на Ради Міністрів 
республік, виконавчі комітети 
крайових і обласних Рад депу
татів трудящих, а в сільських 
районах—на виконавчі коміте
ти районних Рад депутатів тру
дящих.

Встановити строк закінчення 
робіт по добору і представлен
ню кандидатів на Всесоюзну 
сільськогосподарську виставку 
— 15 травня 1954 р.

8. Зобов’язати радянські, 
партійні і сільськогосподарські 
органи широко роз’яснити кол
госпникам, працівникам машин
но-тракторних і спеціалізованих 
станцій, радгоспів і лісгоспів 
показники й умови для участі 
на Всесоюзній сільськогоспо
дарській виставці і очолити 
масове соціалістичне змагання 
між колгоспами, радгоспами, 
лісгоспами, машинно - трактор
ними і спеціалізованими стан
ціями, промисловими підприєм
ствами і районами, а також 
між колгоспниками, працівни
ками машинно - тракторних і 
спеціалізованих станцій, рад
госпів і лісгоспів, спеціалістами 
й організаторами сільського 
господарства за право участі 
на Всесоюзній сільськогоспо
дарській виставці, за виконання 
і перевиконання державних 
планів розвитку сільського гос-
подарства.



2 ЗА СОЦІАЛІСТИЧНУ ПЕРЕБУДОВУ

На честь 300-річчя возз’єднання України з Росією

Хай живе і міцніє нерушима дружба народів СРСР!
У ТРУДОВОМУ НАСТУПІ
В нашій тракторній бригаді

6 тракторів, у тому числі два 
ДТ-5 два У-2, КДП-35, ХТЗ.

Кілька років ми обслужуєш 
колгосп імені Молотова. Хлібо
роби всіх трьох рільничих бригад 
працюють у тісній співдруж
ності з механізаторами.

В стислі строки і на висо
кому рівні агротехніки провели 
ми сівбу ранніх колоскових, 
весь соняшник посіяли квад
ратно-гніздовим способом. Зараз 
сіємо цукровий буряк.

В соціалістичному змаганні 
на честь 300-річчя возз’єднан
ня України з Росією подають 
приклад механізатори тт. Во
ропай І, Костюков О., Жовна О. 
та інші.

Нас дуже цікавить життя і 
трудові діла тракторної бригади 
т. Корольової, яка працює у 
колгоспі «Призыв». Давайте бу
демо змагатись за високопро
дуктивне використання техніки, 
за рясні врожаї, механізатори 
бригади т. Корольової!

О. АФАНАСЬЕВ, 
бригадир тракторної брига
ди Ново-Миргородської МТС.

ВИСОКИЙ УРОЖАЙ 
БУДЕ!

Я дізнався, що бригадир кол
госпу «Призыв» т. Калінін І. А. 
і колгоспники його бригади 
турбуються зараз про сівбу 
20 гектарів кукурудзи. Це мене 
теж схвилювало. Очевидно, в 
колгоспі цю культуру сіятимуть 
вперше.

В справі вирощення кукуруд
зи ми вже маємо певний досвід. 
Цього року наша бригада посіє 
квадратно-гніздовим способом 
54 гектари кукурудзи, а кол
госп—біля 200 гектарів. До 
сівби цієї культури ми теж 
старанно готуємось, вивчаємо 
досвід передовиків..

Не хвилюйтесь, товаришу 
Калінін! Головне—зразково про
вести сівбу кукурудзи, в кращі 
агротехнічні строки, внести 
достатню кількість добрив. Особ
ливу увагу звернути на правиль
ну густоту насаджень, дбайли
вий догляд за кожною росли
ною. І тоді високий урожай 
буде!

К. ПОСТИКА, 
бригадир рільничої брига
ди №1.

БУДЕМО ВЧИТИСЬ
Працівників нашої молочно

товарної ферми радують успіхи 
колгоспу «Призыв» у розвитку 
тваринництва. Ми теж докла
даємо зусиль, щоб значно під
вищити продуктивність корів.

Найвищі надої молока від 
закріплених корів одержують 
доярки тт. Кравцова А., Тіль
на Г.. Подурець Г. та інші. 
На фермі —152 корови. Всі 
доярки торік зберегли телят і 
їм видано додаткову оплату.

Ми будемо вчитись у своїх 
російських друзів, вивчатимемо 
їх досвід, щоб зробити і свою 
ферму високотоварною.

Б. КРАВЦОВ, 
 завідуючий фермою.

В ознаменування 300-річчя возз’єднання України з Росією і 
відзначаючи заслуги перед російським і українським народами 
видатного державного діяча і полководця Богдана Хмельницько
го, виконавчий комітет Московської Ради депутатів трудящих 
перейменував вулицю Маросейку в місті Москві на вулицю 
Богдана Хмельницького.

На знімку: вулиця Богдана Хмельницького (колишня Маросейка). 
Фото Н. Грановського (Прескліше РАТАУ).

Успіхи тваринників
Хороших успіхів домоглися 

колгоспники сільгоспартілі 
«Призыв» у розвитку поголів’я 
і підвищенні продуктивності гро
мадського тваринництва. План 
розвитку поголів’я худоби на
багато перевиконаний по всіх 
видах.

Торік від кожної фуражної 
корови надоєно по 2.631 кіло
граму молока. На кожні 100 
гектарів ріллі, лугу та пасовищ 
в колгоспі надоєно 270 цент
нерів молока. Найкращих ус
піхів добились доярки тт. Уса- 
чова, Андреева, Морозова, пташ
ниця тов. Братчикова, пастух 
тов. Якимов. Свинарка тов. Фу-

колкина одержала від кожної 
свиноматки по 20 ділових по
росят.

46 тваринників одержують 
продукти по додатковій оплаті 
праці. їм видається 7 тонн мо
лока, 18 телят, 36 поросят, 
свинина, м’ясо, зерно та інші 
продукти.

В порівнянні з 1952 роком 
грошовий прибуток від тварин
ництва збільшився торік майже 
на 300 тисяч карбованців.

Працівникам тваринницьких 
ферм колгоспу імені Молотова 
є чому повчитись у своїх ро
сійських друзів — колгоспників 
артілі «Призыв».

Дружба народів Союзу РСР — джерело неперебор
них сил Радянської багатонаціональної держави, 
запорука всіх успіхів братніх республік.

Одним із яскравих проявів великої дружби наро
дів. нашої країни є 300-річчя возз'єднання України 
з Росією, що відзначається в травні цього року як 
велике національне свято українського, російського 
і всіх інших народів Радянського Союзу. Одним з 
проявів цієї великої і нерушимої дружби є соціаліс
тичне змагання трудівників сільського господарства 
Радянської України і братньої Російської Федерації.

Нинішньої весни хлібороби кам'янського колгоспу 
імені Молотова з великою радістю прийняли вик
лик на змагання від колгоспників артілі „Призыв", 
московської області. З кожним днем міцніє трудова 
дружба колгоспників. Сьогодні ми публікуємо мате
ріали про соціалістичне змагання колгоспників цих 
двох сільгоспартілей.

Наші думки і прагнення — єдині
Вже багато років працівники 

сільського господарства Радян
ської України тримають міцну 
трудову дружбу з хліборобами 
колгоспного села Російської 
Федерації. Неоціниму допомогу 
одержав і наш колгосп. Ще не 
відгриміли бої на фронтах Віт
чизняної війни, а в колгосп уже 
прибувало з братніх республік 
посівне зерно, потужна техніка.

Тепер наш колгосп — велике 
багатогалузеве господарство. 
Виконуючи рішення Комуніс
тичної партії і Радянського 
уряду, колгоспники борються 
за нове могутнє піднесення 
всіх галузей господарства. з ве
ликою радістю прийняли ми 
виклик на змагання від своїх 
братів-росіян—колгоспників ар
тілі «Призыв».

На видному місці в конторі

колгоспу висить «Договір на 
соціалістичне змагання, підпи
саний колгоспним активом ар
тілі Призыв». Це дорогий і 
близький кожному документ.

Зав’язується дружнє листу
вання між трудівниками обох 
колгоспів. Кожну звістку про 
колгосп Призыв» наші хлібо
роби приймають з великою ра
дістю.

— Наші думки і прагнення 
єдині. — заявляють колгоспни
ки.—Будемо боротись за могут
нє піднесення сільського гос
подарства.

Включившись у змагання, 
наш колгосп вчасно провів сів
бу ранніх колоскових і соняш
ника, нарощує темпи сівби 
цукрових буряків.

С. ПОДУРЕЦЬ, 
секретар парторганізації.

8 квітня 1954 року.

Недавно делегація колгоспників Червоного району. Сумської 
області, побувала в гостях у своїх російських сусідів — у сіль- 
ськогосподарській артілі імені Куйбишева, Севського району, 
Брянської області. Українські колгоспники докладно познайоми
лись з артільним господарством куйбишевців і розповіли їм про 
свій досвід. Сільгоспартіль „Ленінський шлях", Червоного райо
ну, уклала договір на соціалістичне змагання з колгоспом імені 
Куйбишева.

На знімку: найстаріший колгоспник сільгоспартілі імені Куй
бишева А. С. ШАТохІН (праворуч) подає хліб-сіль голові Ба- 
чивської сільради. Червоного району, І. І. АЩАУЛОВУ.

Фото І. Рабиновича (Прескліше РАТАУ).

У колгоспі „Призыв"
Велике піднесення панує в 

ці дні в селищі Липиці. На 
поля тягнуться десятки підвід, 
навантажені місцевими добри
вами, багато людей на парни
ках, тракторами і автомашина
ми до місця майбутніх будов 
підвозиться цегла, лісоматеріал. 
Багато колгоспників зайняті 
виготовленням торфо-перегній- 
них горщечків. Ідуть останні 
приготування до весняних по
льових робіт.

Ось вздовж села йде велика 
група колгоспників. Тут брига- 
дири, ланкові, члени правління, 
представники партійної, комсо
мольської організації, сільської 
Ради. Це—комісія по перевірці 
готовності сільгоспартілі до сів
би. Всі направляються до зер
нового амбара, що розмістився 
недалеко від молодого саду.

Гостинно відкриває широкі 
двері кладовщиця Оксана Сер
гіївна Омеляпова. Неначе в 
чисту горницю входять у цю 
кладову активісти.

Всі слідкують за ланковою 
Тетяною Миколаївною Чумако
вою. Вона, як справжній госпо
дар, ніколи не терпить недолі
ків, якщо воші бувають, вказує 
на них правлінню. І тепер чека
ли, що вона щось скаже. Ста
ранно оглянувши зернини, роз
кусивши кілька з них, вона 
промовила:

— Відмінно, відмінно!
О. С. Омеляпова розповідає 

про те, як багато довелось по
працювати біля зерна: тричі 
його сортували, провадили су
шіння. 

Насіння зернових культур 
вистачає па всю площу ярового 
клину, а для насінних ділянок 
заготовлено елітне насіння.

Задоволені, колгоспники по
кидали амбар.

В картоплехранилищах теж 
повний порядок. Кладовщик 
Сергій Степанович Салосін ре
тельно слідкував на протязі 
всієї зими, щоб насіння бульб 
не попсувалось.

— В сильні морози, — гово
рить він, — доводилось грубу 
топити. Редактор М. МЕЛЬНИК.

Картоплі вистачає на всі 
142 гектари, які будуть посад
жені квадратно-гніздовим спо
собом. На кожний гектар є по 
три тонни бульб.

У кормодобувної бригади і 
всіх колгоспників велика тур
бота зараз про майбутній посів 
20 гектарів кукурудзи. Брига
дир І. А. Калінін читає літера
туру, вивчає досвід передовиків, 
що зустрічається в газетах,

— Турбот багато з нею, — 
говорить він, — але заради хо
рошого, корисного непогано 
потрудитись. Кукурудза допо
може краще вирішити нам пи
тання про кормову базу для 
тваринництва.

Для висадки на двох гекта
рах кукурудза буде вирощува
тись у торфо-перегнійних гор- 
щечках.

Багато нового нині у кол
госпі в організації праці. Ство
рені три спеціалізовані брига
ди: рільнича, городня і кормо
добувна. Кожна з них буде 
займатися тільки своєю справою.

— І в минулому році у нас 
були бригади, — говорить го
лова колгоспу А. І. Калінін, — 
але ми їх часто перекидали з 
одної роботи па іншу, в резуль
таті восени було невідомо, ко
му нараховувати додаткову оп
лату. Як тільки створили спе
ціалізовані бригади, справа піш
ла веселіше.

Радіють колгоспники тому, 
що тракторна бригада тов. Ко
рольової, яка обслужує кол
госп, поповнилась цього року 
висококваліфікованими кадрами 
і що дуже важливо — всі трак
тористи являються членами кол- 
госпу.

Колгоспники сільгоспартілі 
«Призыв», включившись у зма
гання з колгоспом імені Моло
това, Української РСР, разом з 
механізаторами готуються зраз
ково провести польові роботи.

І. КРИВОВ.
с. Липиці.
Серпуховський район, 
Московської області.

(З газети „Коммунист").


