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Хай живе велика партія більшовиків — пар- 
тія Леніна—Сталіна, загартований в боях 
авангард радянського народу, натхненник і 
організатор наших перемог!

Під прапором Леніна, під проводом Сталіна 
— вперед до перемоги комунізму!

(Із закликів ЦК ВКП(б) до 1 Травня 1949 р.).

ЗАКЛИКИ ЦК ВКП(б) ДО 1 ТРАВНЯ 1949 РОКУ
1. Хай живе 1 Травня — день огляду бойо- 

вих сил трудящих світу, день братерства ро- 
бітників усіх країн!

2. Братній привіт народам, які борються за 
перемогу демократії і соціалізму!

3. Трудящі всіх країн! Захист миру — спра- 
ва всіх народів світу! Викривайте агресивні 
плани паліїв нової війни! Об'єднуйте всі сили 
на боротьбу за міцний мир і безпеку народів!

4. Дружба народів Радянського Союзу, 
Сполучених Штатів Америки і Англії є кра- 
щою гарантією міцного миру. Хай живе брат- 
ній союз народів Англії, Сполучених Штатів 
Америки і Радянського Союзу в їх боротьбі 
за мир!

5. Слава Збройним Силам Радянського Со- 
юзу, які з честю відстояли свою Батьківщину 
у Великій Вітчизняній війні!

Воїни Радянської Армії! Пильно охороняйте 
завойований мир і творчу працю нашого народу!

6. Хай живуть радянські прикордонники, 
які пильно охороняють священні рубежі на- 
шої Батьківщини!

7. Слава Героям Радянського Союзу і Ге- 
роям Соціалістичної Праці — кращим синам і 
дочкам нашої Батьківщини!

8. Робітники, селяни та інтелігенція Радян- 
ського Союзу! Ширше розгортайте соціаліс- 
тичне змагання за дострокове виконання після- 
воєнної п'ятирічки! За нове могутнє піднесен- 
ня народного господарства, матеріального доб- 
робуту і культури нашого народу!

9. Трудящі Радянського Союзу! Боріться 
за дальший технічний прогрес у промисловос- 
ті, на транспорті, в сільському господарстві! 
Впроваджуйте нову техніку, вдосконалюйте 
технологію виробництва! Невпинно підвищуй- 
те продуктивність праці — основу дальшого 
зниження цін на товари масового споживання!

10. Робітники й робітниці, інженери й тех- 
ніки! Безустанно поліпшуйте якість продукції! 
Випускайте більше високоякісної продукції!

11. Трудящі Радянського Союзу! Боріться 
за найсуворішу економію і надпланові нагро- 
мадження в усіх галузях народного господар- 
ства! Поліпшуйте використання оборотних 
коштів, знижуйте собівартість продукції!

12. Робітники й робітниці, інженери й тех- 
ніки вугільної промисловості! Підвищуйте ви- 
добуток вугілля, краще використовуйте меха- 
нізми! Швидше відбудовуйте й будуйте нові 
шахти! Освоюйте досвід шахтарів - Героїв Со- 
ціалістичної Праці! Повністю забезпечимо пот- 
реби народного господарства в паливі!

13. Робітники й робітниці, інженери й тех- 
ніки-нафтової промисловості! Вище темпи ви- 
добутку і перероблення нафти! Швидше ос- 
воюйте нові нафтові родовища! Впроваджуйте 
технічно досконалі способи буріння! Більше 
нафти і нафтопродуктів для народного госпо- 
дарства!

14. Робітники й робітниці, інженери й тех- 
ніки металургійної промисловості! Забезпечи- 
мо нове могутнє піднесення виробництва ме- 
талів! Дамо народному господарству більше 
чавуну, сталі, прокату, кольорових металів!

15. Робітники й робітниці, інженери й тех- 
ніки електростанцій! Швидше вводьте в дію 
нові енергетичні потужності! Поліпшуйте по- 
стачання народному господарству електро- 
енергії!

16. Робітники й робітниці, інженери й тех- 
ніки підприємств машинобудування! Оснащуй- 
те народне господарство країни передовою 
технікою! Більше машин для промисловості, 
транспорту, сільського господарства!

17. Робітники й робітниці, інженери й тех- 
ніки автомобільної і тракторної промисловості! 
Всемірно збільшуйте випуск автомобілів і 
тракторів!

18. Робітники й робітниці, інженери й тех- 
ніки хімічної промисловості! Боріться за впро- 
вадження нової передової технології! Збіль- 
шуйте виробництво мінеральних добрив! Біль- 
ше хімічних продуктів для народного госпо-

дарства країни!
19. Робітники й робітниці, інженери й тех- 

ніки суднобудівної промисловості! Швидше 
будуйте нові кораблі! Вдосконалюйте техніку 
суднобудування! Створимо могутній флот Ра- 
дянської держави!

20. Робітники й робітниці, інженери й тех- 
ніки-будівельники! Своєчасно вводьте в дію 
нові підприємства, житла, культурні заклади! 
Підвищуйте механізацію будівельних робіт, 
знижуйте вартість і поліпшуйте якість будів- 
ництва!

21. Робітники й робітниці, інженери й тех- 
ніки промисловості будівельних матеріалів! 
Швидше вводьте і д ію  і освоюйте нові вироб- 
ничі потужності! Збільшуйте виробництво це- 
менту, цегли, скла, покрівельних та інших ма- 
теріалів для будов післявоєнної п'ятирічки!

22. Робітники й робітниці, інженери й тех- 
ніки лісової та паперової промисловості! Все- 
мірно збільшуйте заготівлю і вивозку дере- 
вини! Ширше впроваджуйте механізацію на 
лісозаготівлях! Дамо країні більше лісових 
матеріалів та паперу!

23. Робітники й робітниці, інженери й тех- 
ніки легкої промисловості! Збільшуйте вироб- 
ництво тканин, взуття, одягу, трикотажу та 
інших товарів для населення! Боріться за ви- 
соку якість і широкий асортимент продукції!

24. Працівники харчової, мясо-молочної та 
рибної промисловості! Розширюйте виробниц- 
тво харчових продуктів, поліпшуйте їх якість! 
Більше цукру, масла, мясо-молочних, рибних 
та інших продуктів для населення!

25. Працівники місцевої промисловості та 
промислової кооперації! Випускайте більше 
товарів з місцевої сировини! Підвищуйте якість 
виробів! Краще обслужуйте побутові потреби 
трудящих!

26. Робітники й робітниці, інженери й тех- 
ніки міського господарства та житлового бу- 
дівництва! Підвищуйте темпи і поліпшуйте 
якість житлового й культурного будівництва! 
Боріться за благоустрій і озеленення м іст і 
робітничих селищ.

27. Працівники залізничного транспорту! Ви- 
ще темпи відбудови й будівництва залізниць! 
Збільшуйте вантаження, прискорюйте оборот 
вагонів, знижуйте собівартість перевозок! Кра- 
ще обслужуйте пасажирів!

28. Працівники морського і річкового флоту! 
Швидше доставляйте вантажі для народного 
господарства! Збільшуйте обсяг перевозок! 
Прискорюйте оборот суден! Зразково прове- 
демо навігацію 1949 року!

29. Трудівники сільського господарства! 
Множте успіхи соціалістичного землеробства й 
тваринництва! Боріться за успішне проведення 
весняної сівби та інших сільськогосподарських 
робіт! Створимо достаток продовольства для 
населення і сировини для легкої промисловості!

30. Колгоспники й колгоспниці, робітники й 
робітниці МТС і радгоспів, спеціалісти сільсь- 
кого господарства! Добивайтесь одержання 
високих урожаїв на всій площі посівів колгос- 
пів і радгоспів! Широко впроваджуйте в прак- 
тику досягнення передової сільськогосподарсь- 
кої науки! Множте ряди передовиків земле- 
робства й тваринництва, орденоносців і Героїв 
Соціалістичної Праці!

31. Колгоспники й колгоспниці, робітники й 
робітниці радгоспів, зоотехніки і ветеринарні 
працівники! Всемірно розвивайте громадське 
тваринництво, збільшуйте зростання поголів'я 
худоби при одночасному підвищенні продук- 
тивності тваринництва!

32. Колгоспники й колгоспниці! Множте гро- 
мадське багатство колгоспів, зміцнюйте дисцип- 
ліну праці! Свято виконуйте Статут сільсько- 
господарської артілі — основний закон колгосп- 
ного життя!

33. Трудівники сільського господарства! Кра- 
ще використовуйте сільськогосподарську тех- 
ніку! Рухайте вперед електрифікацію земле- 
робства і тваринництва!

34. Трактористи, комбайнери, механіки МТС 
і радгоспів! Боріться за високий виробіток на 
тракторах і комбайнах! Підвищуйте якість 
польових робіт, добивайтесь одержання висо- 
ких урожаїв! 

35. Працівники сільського і лісового госпо- 
дарства! Боріться за успішне перетворення в 
життя у степових і лісостепових районах дер- 
жавного плану полезахисних лісонасаджень, 
впровадження травопільних сівозмін, будів- 
ництва ставів і водойм! Забезпечимо високі 
й сталі врожаї!

36. Працівники радянської торгівлі, коопе- 
рації, громадського харчування! Всемірно роз- 
гортайте культурну радянську торгівлю в місті 
й  на селі! Поліпшуйте обслужування радянсь- 
кого споживача!

37. Службовці державних установ! Поліп- 
шуйте роботу радянського апарату, зміцнюйте 
державну дисципліну, чуйно ставтеся до за- 
питів і потреб трудящих!

38. Працівники радянської науки! Збагачуй- 
те науку й техніку нашої Батьківщини нови- 
ми дослідженнями, відкриттями та винаходами! 
Впроваджуйте досягнення науки у виробниц- 
тво, рухайте вперед техніку!

39. Працівники літератури, мистецтва, кіне- 
матографії! Підвищуйте рівень своєї майстер
ності! Створюйте нові високоідейні художні 
твори, гідні великого радянського народу!

40. Вчителі і вчительки, працівники народ- 
ної освіти! Озброюйте учнів міцними знання- 
ми основ науки! Виховуйте нашу молодь в 
дусі радянського патріотизму! Готуйте куль- 
турних, освічених громадян соціалістичного 
суспільства, активних борців за комунізм!

41. Медичні працівники! Зразково ведіть 
роботу лікувальних і санітарних закладів! По- 
ліпшуйте якість медичної допомоги насе- 
ленню!

42. Оточимо всенародним піклуванням інва-  
лідів Вітчизняної війни і сім'ї героїчних ра- 
дянських воїнів, які віддали своє життя за 
свободу і незалежність нашої Батьківщини!

43. Радянські профспілки! Ширше розгортай- 
те соціалістичне змагання за виконання після- 
воєнної п'ятирічки за чотири роки! Поширюй- 
те досвід новаторів виробництва! Невтомно 
дбайте про підвищення матеріального і куль- 
турного рівня життя робітників і службовців! 
Хай живуть радянські профспілки — школа 
комунізму!

44. Радянські жінки! Боріться за дальший 
розквіт економіки і культури нашої Батьків- 
щини! Хай живуть радянські жінки — активні 
будівники комунізму!

45. Хай живе Ленінсько-Сталінський комсо- 
мол — передовий загін героїчної радянської мо- 
лоді, надійний помічник і резерв більшовиць- 
кої партії!

46. Радянські юнаки і дівчата! Оволодівайте 
передовою наукою, технікою, культурою! 
Будьте стійкими і сміливими, готовими пере- 
борювати всякі труднощі! Самовіддано тру- 
діться на благо нашої Батьківщини!

47. Піонери і школярі! Невпинно оволоді- 
вайте знаннями, готуйтесь стати стійкими бор- 
цями за справу Леніна—Сталіна!

48. Комуністи і комсомольці! Будьте в пер- 
ших рядах борців за дострокове виконання 
післявоєнної п'ятирічки, за нове, могутнє під- 
несення господарства і культури, з а  дальше 
зміцнення могутності Радянської держави!

49. Хай живе наша велика Радянська Бать- 
ківщина — твердиня дружби і слави народів 
нашої країни!

50. Хай живе велика партія більшовиків — 
партія Леніна—Сталіна, загартований в боях 
авангард радянського народу, натхненник і 
організатор наших перемог!

51. Під прапором Леніна, під проводом 
Сталіна — вперед до перемоги комунізму!

Центральний Комітет Всесоюзної 
Комуністичної партії (більшовиків).
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ПОРАДА АГРОНОМА

ДОБ'ЄМОСЯ ВИСОКОГО 
ВРОЖАЮ ПРОСА

Закінчилась 
олімпіада учнів

КОМСОМОЛЬСЬКЕ Ж И ТТЯ

Успішно виконаємо рішення 
XI з'їзду ВЛКСМ

НА ПОШИРЕНОМУ ПЛЕНУМІ РАЙКОМУ ЛКСМУ
23 квітня цього року від- 

бувся поширений пленум 
РК ЛКСМУ.

З доповіддю про підсум- 
ки роботи XI з'їзду ВЛКСМ 
виступила секретар райко- 
му комсомолу тов. Холкі- 
на П. Я.

— З'їзд Ленінсько-Сталін- 
ського комсомолу, — гово-
рить доповідач, — продемон- 
стрував незламну єдність і 
бойову згуртованість міль- 
йонів радянських юнаків і 
дівчат навколо більшовиць- 
кої партії, її ленінсько- 
сталінського ЦК ВКП(б), 
навколо рідного і любимо- 
го товариша Сталіна.

Високими виробничими 
успіхами ознаменували з'їзд 
молоді патріоти країни, в 
тому числі комсомольці і 
молодь нашого району. 
77 комсомольсько-молодіж- 
них ланок району борються 
за високий урожай. Відмін- 
но провели сівбу ланки 
тт. Запорожець і Линник з  
колгоспу ім. Леніна, т. Ту-  
пиці В. з колгоспу ім. 30- 
річчя ВЛКСМ, т. Бричен- 
ко Н. з колгоспу ім. Во- 
ровського та інші. На сівбі 
ранніх ярих працювало 11 
молодіжних тракторних 
агрегатів, 22 сівалки, 120 
плугів. Комсомольці і мо- 
лодь виконували і значно 
перевиконували норми ви- 
робітку.

Багато комсомольців ак- 
тивно працюють агітаторами 
в тракторних і рільничих 
бригадах, ланках, очолили 
випуск стінних газет і „бо- 
йових листків”. Під керів- 
ництвом первинних партій- 
них організацій комсомоль- 
ці і молодь палким більшо-

вицьким словом мобілізо- 
вують колгоспні маси на бо- 
ротьбу за високі врожаї 
1949 року.

Комсомольці і молодь ак- 
тивну участь приймають в 
боротьбі за перетворення 
природи. Вони зібрали біль- 
ше 100 кг. насіння дерев, 
працюють на лісопосадко- 
вих роботах.

Доповідчик також-деталь- 
но зупинився на питаннях 
політичної освіти комсо- 
мольців, на культурно-ма- 
совій роботі, на рості рядів 
ВЛКСМ, на оборонно-масо- 
вій та фізкультурно-спор- 
тивній роботі, на роботі 
шкіл. Тов. Холкіна поста- 
вила завдання перед ком- 
сомольцями району в спра- 
ві повного виконання рі- 
шень XI з'їзду ВЛКСМ.

На доповідь розгорнулись 
жваві дебати. Всього висту- 
пило 17 чоловік. Висту- 
паючі товариші розповідали 
про досягнення первинних 
комсомольських організа- 
цій, по-більшовицькому ви- 
кривали недоліки та намі- 
тили шляхи до усунення 
хиб.

На пленумі виступив за- 
відуючий відділом кадрів 
обкому ЛКСМУ тов. Падал- 
ка. В роботі пленуму взяв 
участь секретар райкому 
КП(б)У тов. В. П. Насонов.

Учасники пленуму з ве- 
ликим піднесенням надісла- 
ли привітальний лист вож- 
дю партії і радянського на- 
роду великому Сталіну.

Прийнято розгорнуте рі- 
шення, спрямоване на ус- 
пішне виконання постанов 
XI з'їзду ВЛКСМ.

Приїжджайте до нас, в Донбас!
(ЛИСТ З ШКОЛИ ФЗН № 67)

Шановні земляки!
Раді повідомити вам, що 

ми благополучно приїхали 
в Донбас, в школу ФЗН 
№ 67. Кожен з нас горить 
бажанням оволодіти почес- 
ною професією шахтаря, 
працювати на благо люби- 
мої Батьківщини.

Група юнаків, бувших 
жителів Златопільського ра- 
йону, доручила мені напи- 
сати цей лист про свої вра- 
ження, яке справив на нас 
Донбас.

Коротенько розповім про 
нашу подорож і про життя 
в школі фабрично-завод- 
ського навчання. Із Злато- 
поля нас супроводжував 
представник райради депу- 
татів трудящих тов. Про- 
хоров. Протягом всього ча- 
су в дорозі він по-справж- 
ньому піклувався про нас. 
Їхали ми в хороших ваго- 
нах, добре харчувались.

Від залізничної станції до 
школи ФЗН — 9 кілометрів. 
Дирекція школи прислала 

за нами автомашину. Тепло 
зустріли нас і в школі. В 
той же день нам видали но- 
ве обмундирування: бушлат, 
картуз, черевики, сорочку, 
штани, білизну. Потім нас 
привели в гуртожиток. Тут 
чисто, світло і затишно. 
Кожному окреме добротне 
ліжко з хорошою постіллю.

В школі створені добрі 
умови для навчання. Ми за- 
безпечені підручниками, зо- 
шитами. Ми докладаємо 
всіх зусиль, щоб оволодіти 
знаннями, стати висококва- 
ліфікованими шахтарями.

Після навчання маємо 
можливості культурно відпо- 
чити. В школі є клуб, бібліо- 
тека. В робітничому сели- 
щі є кінотеатр і інші куль- 
турно-освітні установи.

Юнаки Златопільського 
району! Приїжджайте в 
Донбас! Ставайте в ряди ге- 
роїчного робітничого класу.

Володимир Матеуш,
учень школи ФЗН № 67.
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24 квітня у клубі цукро- 
заводу закінчилась олімпіа- 
да школярів району. Всьо- 
го приймало участь у огля- 
ді 340 учнів з 18 шкіл і ди- 
тячого будинку.

Жюрі олімпіади присуди- 
ло: перше місце — колекти- 
ву дитбудинку, друге місце 
— Златопільській і Капіта- 
нівській середнім школам, 
третє — Андріївській і Буртян- 
ській початковим школам, 
Тишківській семирічній 
школі. Похвальними грамо- 
тами райВНО і РК ЛКСМУ 
нагороджено 20 колективів 
і 75 окремих виконавців.

Кращі самодіяльні колек- 
тиви виділені на обласну 
олімпіаду школярів. Серед 
них: духовий оркестр і хо- 
ровий гурток дитбудинку, 
хоргурток Златопільської 
середньої школи і інші. 
Всього — 78 учнів.

П. Бойко,
зав. відділом піонерів  РК ЛКСМУ.

Відремонтуємо школи 
до 1 червня!

Громадськість с. Межи- 
гірки палко відгукнулась 
на звернення колгоспників 
і інтелігенції села Пастир- 
ського про ремонт і будів- 
ництво нових шкіл методом 
народної будови.

20 квітня в приміщенні 
початкової школи відбулись 
загальні збори батьків, на 
яких обговорювались пи- 
тання: про роботу школи 
за ІІІ чверть навчального 
року і завдання на IV 
чверть та про ремонт школи.

По першому питанню вис- 
тупав завідуючий початко- 
вою школою тов. Заїченко 
Ф. А., по другому — голова 
сільвиконкому тов. Крюк. 
В обговоренні доповідей 
активну участь взяли бать- 
ки і матері учнів.

Учасники зборів одно- 
стайно вирішили відремон- 
тувати шкільні приміщення 
до 1 червня 1949 року ме- 
тодом народної будови.

Т. Недопас.

КУЛЬТУРНО ВІДПОЧИЛИ

18 квітня ц. р. в клубі 
колгоспу ім. Леніна секре- 
тар райкому КП(б)У тов. 
Білан прочитав колгоспни- 
кам лекцію „Перевага ра- 
дянської культури над бур- 
жуазною культурою”. 230 
колгоспників, які були при- 
сутні, з великим інтересом 
прослухали лекцію.

Після цього учасники 
культбригади Златопільсь- 
кого будинку культури 
влаштували концерт. Про- 
грама концерту була ціка- 
вою. Учасники культбрига- 
ди майстерно виконали ра- 
дянські і народні пісні, п'є- 
су „Настин санаторій”.

Колгоспники висловили 
подяку агіткультбригаді за 
влаштування цікавого ху- 
дожнього вечора.

О. Хименко, 
секретар первинної парторга- 
нізації колгоспу ім. Леніна.

Просо надзвичайно вро- 
жайна культура, коли до- 
держуватись усіх агротех- 
нічних правил при посіві, а 
також старанно доглядати 
його під час росту. Прик- 
ладом може бути колгосп 
ім. 9 Січня 1905 року, Іва- 
н івсько ї сільради, де на- 
віть у посушливому 1946 
році було одержано на 
площі 30 гектарів по 50 цнт. 
проса з га, у колгоспі „Пе- 
ремога” с. Маслово на пло- 
щі 450 га було вирощено 
по 22 цнт. з кожного гек- 
тара. Наші сусіди — шпо- 
лянці у цьому ж році на 
площі 2017 га зібрали по 
27 цнт. проса з га.

Високі врожаї проса по- 
винні вирощувати всі кол- 
госпи, бригади, ланки. Ми 
повинні у 1949 році забез- 
печити одержання з кож- 
ного гектара не менше 
25-30 цнт. цієї цінної куль- 
тури. Для цього просо тре- 
ба посіяти  по зябу, який 
ранньою весною заборонова- 
ний, перший раз закульти- 
вований на 7—8 с.м., вдруге 
— перед самим посівом 
культиваторами з широки- 
ми лапами на 4 - 5  см., а 
потім заборонований. Сівбу 
необхідно провести лише 
висококондиційним посівма- 
теріалом.

У колгоспах ім. Петров- 
ського, ім. 9 Січня 1905 
року, ім. Комінтерну, ім. 
Ворошилова, ім. Сталіна 
с. Межигірки, ім. ВЛКСМ 
і інших довели просо до 
високої посівної кондиції. 
Та цього не можна сказати 
про сільгоспартілі ім. Жда- 
нова і ім. 18 партз'їзду. Тут 
насіння низької кондиції.

Академік Колісник реко- 
мендує кондиційне чисте 
зерно проса перед посівом 
промити у чистій воді. Це 
очистить насіння від щуп- 
лого зерна, яке спливе.

Великий вплив на збіль- 
шення врожаю має також 
яровизація проса, яка збі- 
гається з яровизацією зер- 
нових. Яровизація проса 
проходить протягом 7—10 
днів. А тому замочування 
насіння треба проводити за 
7—10 днів до посіву. Бе- 

реться такий розрахунок: 
на 100 кгр. проса 26 літрів 
води. Замочувати краще у 
діжці чи кориті. При пер- 
шому змочуванні академік 
Колісник рекомендує брати 
16 літрів води. Її вливають у 
посуду, де знаходиться 
100 кгр. проса. Насіння 
увесь час перемішують, 
щоб воно увібрало воду. 
Товщина шару насіння по- 
винна бути не більше 30 см. 
Якщо просо увібрало воду, 
змочуємо вдруге 10 літрами 
води і додаємо 36 грамів 
формаліну. Насіння добре 
перемішуємо і накриваємо 
ряднами. Через дві години 
рядна знімаємо, а просо ще 
перемішуємо. Коли насіння 
ввібрало всю воду, висипає- 
мо його на дезинфіковану 
підлогу шаром, щоб була 
температура 18—20° тепла. 
Трапляється, що температу- 
ра піднімається вище 18— 
20 градусів. Тоді просо 
розстеляють ще тоншим 
шаром. А коли температура 
падає, то навпаки — роблять 
товщий шар. Накривати в 
цей час просо мішками, бре- 
зентами не рекомендується, 
щоб воно не запліснявіло. 
На 3-4 день від початку яро- 
визації мусить бути 4-5% 
насіння, яке наклюнулося; 
коли менше наклюнулося, 
то додають ще 1-2 літри 
води; якщо на 3-4 день 
наклюнулося більше 4-5% 
насіння, то товщину воро- 
ха треба негайно зменшити 
і пропустити насіння через 
віялку або фухтель.

Сівбу проса треба роз- 
починати тоді, як верхній 
шар грунту прогріється на 
12—15°. Норма висіву — 
20 кгр. на га, глибина за- 
робки — 3—4 см. Щоб сходи 
були дружними, закотко- 
вують посіяну площу кот- 
ками. На важких суглинках 
можна не коткувати.

Обов'язок агрономів — 
допомогти колгоспам райо- 
ну провести посів проса на 
високому агротехнічному 
рівні, що забезпечить одер- 
жання високого врожаю.

С. Шевченко,
головний агроном райсіль- 
госпвідділу.

ПОСИЛИТИ ЛЕКЦІЙНУ ПРОПАГАНДУ
Відомо, яким важливим 

засобом виховання мас є 
лекція, бесіда, доповідь. 
Тому відділ культосвітньої 
роботи виконкому райради і 
працівники будинку куль- 
тури намагаються, щоб що- 
місяця було прочитано у 
будинку 6—8 лекцій.

Сумлінно ставляться до 
своїх обов'язків лектори 
лекторської групи будинку 
культури Колісник М. І., 
Осмоловський К. К. і По- 
номаренко В. К. Вони з по- 
чатку року прочитали по 
3—4 лекції.

Однак, лекційна робота 
була б ще кращою, якби ке- 

рівник групи Гов'ядовський 
В. І. керував лекторами, 
сам читав лекції. За чоти- 
ри місяці цього року тов. 
Гов'ядовський жодного ра- 
зу не був у будинку куль- 
тури, звичайно, і не прочи- 
тав жодної лекції. Вже бу- 
ло два випадки, коли т. 
Гов'ядовський не прийшов 
читати лекцію і молодь да- 
ремно чекала його. Остан- 
ній раз це було 22 квітня.

Відвідувачі будинку ви- 
магають, щоб т. Гов'ядов- 
ський від пустих обіцянок 
перейшов до читання лек- 
цій.

П. Дробачевський.
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