
З новим роком, з новим щастям, товариші!
Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

БІЛЬШОВИЦЬКА

ОРГАН ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО МК ТА РК КП(б)У,~ 
МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Ще один рік, повний велич
них, щасливих подій, прожив 
радянський народ. Цей рік ми 
проводжаємо добрим, сердечним, 
вдячним словом.

Минулий рік був ознамено
ваний все зростаючим рухом 
нашої Батьківщини до велич
ної мети—комунізму. Він був 
роком успішного завершення 
післявоєнної сталінської п'яти
річки, роком досягнення нової 
славної перемоги сталінської 
епохи.

Успіхи радянського народу 
втілені у величезному, вищо
му, ніж до війни, виробництві 
металу, вугілля, нафти, най
складніших машин, зерна, в 
тисячах відбудованих і ново- 
збудованих заводів, фабрик, 
шахт, рудників, створених за 
геніальним планом великого 
Сталіна, каналах, озерах, лісо
вих смугах, що стали стіною 
проти чорних бур і суховіїв, у 
величезному розквіті культури, 

ТР-рЖГочатому будівництві ве
личних споруд комунізму на 
Волзі, Дніпрі, Аму-Дар‘ї. В 1951 
році буде закінчено будівницт
во Волго-Донського судноплав
ного каналу.

Почуттям радості і гордості 
за свою велику Батьківщину 
сповнені серця радянських лю
дей. За 10 місяців 1950 року 
довоєнний рівень по випуску 
валової продукції перевищений 
на 70 процентів. На небувалу 
височінь піднялась продуктив
ність праці, перевищивши до
воєнний рівень більш як на 40 
процентів. Валовий збір уро
жаю зернових вищий від до
воєнного рівня на 300 з лиш
ком мільйонів пудів. Значно 
перевиконаний план розвитку, 
громадського тваринництва. Ще 
вище піднявся матеріальний до
бробут і культурний рівень тру
дящих. Національний доход 
СРСР у минулому році переви
щив на 60 процентів довоєн
ний рівень.

У сузір'ї радянських респуб
лік величезних успіхів торік 
досягли трудящі Радянської Ук
раїни. Донбас знову став про
відним вугільним басейном 
СРСР. Південна металургія в 
минулому році дала продукції 
більше, ніж до війни. Великих 
успіхів досягли і трудівники 
колгоспного села.

Агітатори роз‘яснюють „Положення про вибори 
до Верховної Ради УРСР11

Агітатори рудоремонтного за
воду почали роз'яснювати тру
дящим «Положення про вибо
ри до Верховної Ради Україн
ської РСР».

Вечорами завжди людно в 
червоному кутку молодіжного 
гуртожитку. Юнаки й дівчата
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Ми живемо в чудову сталін

ську епоху. Все більш яскра
во і зримо проступають риси 
великого майбутнього, риси ко
мунізму. їх видно в усьому: в 
підвищенні комуністичної сві
домості радянських людей, у 
небувалому зростанні продук
тивності праці, в неухильному 
технічному прогресі—в усіх га
лузях народного господарства, 
в невпинному піднесенні куль
турно-технічного рівня робіт
ників і селян, у стиранні гра
ней між містом і селом, між 
працею розумовою і працею фі
зичною.

В основі всієї трудової і жит
тєвої діяльності радянського на
роду лежить політика більшо
вицької партії. Партія Леніна— 
Сталіна осяює світлом своєї тео
рії, світлом наукового передба
чення перспективи нашого роз
витку. Партія Леніна—Сталіна 
озброює радянських людей яс
ним розумінням завдань, що 
стоять перед ними, вказує шля
хи й методи їх розв'язання. В 
цьому—джерело сміливих дер
зань, в цьому—основа зарод
ження всього нового,прогресив
ного в радянському суспільстві.

Зростає і міцніє авторитет і 
керівна роль Радянського Сою
зу—керівника боротьби за мир 
і демократію. З нами в одному 
таборі борців за мир, проти аг
ресії, пліч о пліч йдуть ще 
600 мільйонів чоловік! Сім'я 
країн народної демократії зуст
річає новий рік великими, не
бувалими успіхами в справі со
ціалістичного будівництва. Мно
жить свої сили могутній Китай. 
З нами Німецька демократична 
республіка, яка твердо стала на 
шлях демократичного розвитку.

В той час, як Радянський 
Союз і країни народної демо
кратії йдуть по шляху неу
хильного піднесення, капіта
лізм б'ється в тенетах нероз
в'язаних і дедалі глибших су
перечностей. Імперіалісти га
рячково шукають порятунку 
в шаленній гонці озброєнь, у 
воєнних авантюрах. Американ
ський імперіалізм виступає нат
хненником і організатором усіх 
темних сил реакції.

Розбійники з Уолл-стріту 
' прагнуть силою зброї задуши- 
- - - - - - - - - - - - - - - - <><><>- - - - - - - -

виявляють великий інтерес до 
бесід, які тут провадить агіта
тор Петро Авраменко. Він до
хідливо роз'яснює статті з ви
борчого закону та Сталінської 
Конституції, знайомить з між
народним станом, влаштовує 
читання художньої літератури.
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ти, національно-визвольну бо
ротьбу народів Філіппін, В'єт
наму, Малайї. Американські лю
дожери залили кров'ю землю 
Кореї, перетворюють в пустині 
квітучі міста і селища. Імпе
ріалісти США рвуться до сві
тового панування, їм старанно 
допомагають імперіалісти Ан- < 
глії, Франції та інших капіта
лістичних країн.

Але часи змінилися. Паліям 
війни нелегко обманути наро
ди і погнати їх на поля боїв. На
роди світу не хочуть повторення 
лиха війни, вони наполегливо 
борються за зміцнення миру й 
безпеки, за прогрес і співробіт
ництво між народами. ІІівмільяр- 
да чоловік поставили свої підпи
си під Стокгольмською Відозвою! 
Сили миру незліченні, вони 
нездоланні, як нездоланне жит
тя, що утверджує, замість про
гнило! системи імперіалізму, 
нову, соціалістичну систему сус
пільного устрою, основану на 
дружбі і братстві народів.

Починається новий рік. Уро
чистий дзвін кремлівських ку
рантів велично розноситься над 
світом. У будинках радянських 
людей засвітилися нарядні ялин
ки. В морозному повітрі на
шої Батьківщини дзвенять ве
селі пісні, і білі сніги за яск
раво освітленими вікнами ся
ють відблисками святкових 
вогнів.

Впевнено ступають радянсь
кі люди в новий, 1951 рік. 
Нема сили, яка б могла спи
нити наш рух вперед. Тісно 
згуртовані ряди радянських лю
дей навколо більшовицької пар
тії. Дедалі ширше розгортають
ся могутні рушійні сили ра
дянського суспільства—мораль
но-політична єдність радянсь
кого народу, дружба народів, 
животворний радянський пат
ріотизм.

До сяючих вершин людсько
го щастя—до комунізму веде 
нас геніальний вождь і вчи
тель, прапороносець боротьби 
за мир і щастя передового люд
ства—великий Сталін!

З новим роком, з новими пе
ремогами, велика, славна, лю
бима Батьківщина! З новим 
роком, з новим щастям, дорогі

1 товариші!

Агітатори тт. Лук'янов, Чай- 
кін, Повстяний та інші вивча
ють Положення про вибори з 
робітниками безпосередньо в 
цехах, під час обідньої пе
рерви. П. Кулінич,
голова заводського комітету 

профспілки.

У Раді Міністрів СРСР
Про будівництво Волго-Донського 

судноплавного каналу і зрошення земель 
у Ростовській і Сталінградській областях
Ще до війни було розпоча

то будівництво Волго-Донсько
го судноплавного каналу. З'єд
нанням Волги з Доном мали за
вершитись величезні роботи, 
проведені за роки радянської 
влади, по реконструкції і бу
дівництву судноплавних шля
хів, які з'єднують Біле, Бал
тійське і Каспійське моря з 
Азовським і Чорним морями, і 
створенню транзитного водного 
шляху для перевозки масових 
вантажів.

Війна припинила розпочате 
будівництво.

Падаючи великого народно
господарського значення ство
ренню Волго-Донського водно
го шляху і враховуючи разом 
з тим, що це будівництво доз
воляє широко розвинути зро
шення і обводнення напівпус
тинних і посушливих районів 
Ростовської і Сталінградської 
областей, три роки тому, за 
рішенням Уряду, були знову 
розгорнуті роботи но будівниц
тву Волго-Донського каналу. 
При цьому Уряд врахував, що 
проведення Волго - Донського 
судноплавного каналу є не ок
ремим і не крайовим завдан
ням, а завданням загальносо
юзного значення, яке має на 
меті з'єднання всіх морів єв
ропейської частини СРСР в єди
ну водно-транспортну систему.

З метою прискорення введен
ня в експлуатацію Волго-Дон
ського водного шляху і роз
витку зрошення і обводнення 
напівпустинних і посушливих 
земель Ростовської і Сталін
градської областей, а також 

зважаючи на успішне розгор
тання будівельних робіт і висо
ку оснащеність Волгодопбуду 
потужними екскаваторами, бу
дівельними механізмами і тран
спортними засобами, які доз
воляють повністю механізува
ти земляні і бетонні роботи, 
Рада Міністрів Союзу РСР по
становила:

1. Скоротити на 2 роки вста
новлений раніше строк створен
ня Волго-Донського водного 
шляху і закінчити в 1951 ро
ці будівництво:

а) судноплавного Волго-Дон
ського каналу, 'який з'єднує 
р. Волгу з р. Доном у районі 
від м. Сталінграда до м. Калач 
на Дону, довжиною 101 кіло
метр з 13 шлюзами, трьома 
греблями, насосними станціями, 
пристанями, мостами і іншими 
спорудами;

б) гідровузла па Дону в ра
йоні станиці Цимлянської з 
регулюючим водоймищем ко
рисним об'ємом 12,6 мільярда 
кубічних метрів у складі—бе
тонної водозливної- греблі дов
жиною 500 метрів, земляної 
греблі довжиною 12,8 кіломет
ра, двох судноплавних шлюзів, 
річкового порту і магістраль
них залізничного і шосейного 
переходів по греблі;

в) гідроелектростанції при 
греблі Цимлянського гідровуз
ла, встановленою потужністю 
160 тис. кіловат для поста
чання дешевої електроенергії 
районам зрошуваного землероб
ства і промисловості.
(Закінчення на 2-й стор.)
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У Раді Міністрів СРСР
Про будівництво Волго-Донського судноплавного каналу 

і зрошення земель у Ростовській і Сталінградській областях
_______ (Закінчення)

2. Волго-Донський судно
плавний канал і Цпмлянський 
гідровузол з гідроелектростан
цією ввести в експлуатацію з 
весни 1952 року.

3. Здійснити в 1951—1956 
роках будівництво зрошуваль
них систем для зрошення 750 
тис. гектарів і обводнення двох 
мільйонів гектарів земель на 
базі водних ресурсів ріки До
ну, в тому числі в Ростовсь
кій області—600 тис. гектарів 
зрошення і 1 мільйон гектарів 
обводнення, в південних райо
нах Сталінградської області— 
150 тис. гектарів зрошення і 
1 мільйон гектарів обводнення. 
Зрошувані землі використати в 
першу чергу для посіву пше
ниці і бавовнику.

Для вказаних цілей забезпе
чити будівництво:

а) Донського магістрального 
каналу від Цимлянського водой
мища до станиці Пролетарсь
кої довжиною 190 кілометрів 
головною спорудою для заби
рання води з Цимлянського 
водоймища;

б) розподільних каналів за
гальною довжиною 568 кіло
метрів, а саме—

Верхньо-Сальського кана
лу, з використанням русла рі
ки Сал, від села Мала Марти- 
нівка до гирла ріки Гашун дов
жиною 125 кілометрів із заби
ранням води з Донського магіст
рального каналу, з греблями і 
насосними станціями для пода
чі води вверх по ріці Сал;

Нижньо-Донського каналу 
від селища Восход у напрямі 
станиці Семикаракорської дов
жиною 73 кілометри з забиран
ням води з Донського магіст
рального каналу;

Президії Верховної Ради Української РСР
Про затвердження складу Центральної виборної иомісії по виборах 

до Верховної Ради Української РСР
На підставі ст. ст. 36 і 37 

«Положення про вибори до Вер
ховної Ради Української РСР» 
затвердити Центральну виборчу 
комісію по виборах до Верхов
ної Ради Української РСР в 
складі таких представників гро
мадських організацій і това
риств трудящих:

Голова Центральної виборчої 
комісії Строкотенко Іван Мико
лайович—від Української Рес
публіканської Ради професій
них спілок.

Заступник голови Централь
ної виборчої комісії Чавдаров 
Сава Христофорович—від про
фесійної спілки працівників по
чаткової і середньої школи.

Секретар Центральної вибор
чої комісії Колосова Катерина 
Антонівна — від професійної 
спілки працівників політико-ос- 
вітніх закладів.

Члени Центральної вибор
чої комісії:

Голова Президії Верховної Ради Української РСР М. ГРЕЧУХА.

Секретар Президії Верховної Ради Української РСР В. НИЖНИК.
м. Київ, 26 грудня 1950 р.

Багаевського каналу від се
лища Комаров у напрямі ста
ниці Багаєвської довжиною 35 
кілометрів з забиранням води з 
Донського магістрального ка
налу;

Садковського каналу від се
лища Болотов до селища Ма- 
нич Балабінський довжиною 15 
кілометрів з забиранням води з 
Донського магістрального ка
налу;

Азовського каналу від се
лища Веселого до села Куле- 
шовкп довжиною 90 кілометрів 
з забиранням води з Веселов- 
ського водоймища;

Ергенінського каналу від 
Варваровського водоймища в 
напрямі села Обільне довжиною 
140 кілометрів з забиранням 
води з Волго-Донського судно
плавного каналу;

ЧІрського каналу від стани
ці Нижньо-Чірської у напрямі 
села Красно-Богданов довжиною 
90 кілометрів з забиранням води 
з Цимлянського водоймища;

в) насосних станцій на роз
подільних каналах у кількості 
140 і ліній електропередачі до 
них;

г) зрошувальної і обводню
вальної сітки ім забиранням 
води з розподільних каналів 
для зрошення 750 тис. гекта
рів і обводнення 2 мільйонів 
гектарів земель.

4. Зобов'язати Міністерство 
сільського господарства СРСР, 
Міністерство бавовництва СРСР 
і Міністерство радгоспів СРСР:

а) забезпечити введення в 
дію зрошуваних та обводнюва
них земель у таких кількостях 
по роках—

- - - - - - - - - -<>:<>:<>——

УКАЗ

Гриза Олексій Андріанович— 
від Київської обласної комуніс
тичної організації,

ФІлатов Володимир Петро
вич—від Одеської обласної ор
ганізації професійної спілки ме
дичних працівників,

Тичина Павло Григорович— 
від дійсних членів, членів-ко- 
респондентів і наукових пра
цівників Академії Наук Укра
їнської РСР,

Струєв Олександр Іванович 
—від Сталінської обласної ко
муністичної організації,

Олійников Андрій Іванович 
—від добровільного товариства 
сприяння армії (ДТСАРМ),

Кочетков Павло Сергійович 
— від робітників, інженерно- 
технічних працівників і служ
бовців заводу імені Дзержинсь- 
кого,

Шевель Георгій Георгійович 
—від Ленінської Комуністич

Площа зро- Площа обвод-
Роки шення тис. 

гектарів
нення тис. 

гектарів
1952 100 100
1953 125 250
1954 125 ! 250
1955 200 500
1956 200 900

б) забезпечити широке вико
ристання електроенергії в сіль
ському господарстві на оранці 
і проведенні інших робіт елек- 
тротракторами у рільництві, а 
також застосування електро
енергії дня комплексної меха
нізації трудомістких робіт у 
тваринництві і в інших галузях 
колгоспного й радгоспного ви
робництва.

5. Покласти на Гідропроект 
розвідування, дослідження і 
проектування, а на Волгодон- 
буд будівництво Донського ма
гістрального і всіх розподіль
них каналів для зрошення і об
воднення земель з насосними 
станціями і іншими спорудами 
на них і гребель з спорудами 
на регулюючих водоймищах.

6. Покласти на Міністерство 
сільського господарства СРСР, 
Міністерство бавовництва СРСР 
і Міністерство радгоспів СРСР 
розвідування, проектування і 
будівництво зрошувальної, об
воднювальної сітки і необхід
них гідротехнічних споруд на 
ній.

7. Запропонувати Міністер
ству лісового господарства СРСР, 
Міністерству сільського госпо
дарства СРСР і Міністерству 
радгоспів СРСР одночасно з бу
дівництвом зрошувальної і об
воднювальної сітки провадити 
полезахисне лісонасадження.

ної Спілки Молоді України,
Кульчицька Олена Львівна 

—від наукових працівників і 
службовців Львівського етно
графічного музею,

Соломаха Катерина Марків- 
на—від колгоспників колгоспу 
імені Кірова Лубенського рай
ону, Полтавської області,

Дрокін Василь Дмитрович— 
від робітників, інженерно-тех
нічних працівників і службов
ців Харківського турбогенера
торного заводу імені Кірова,

Габовда Терезія Іванівна— 
від колгоспників колгоспу «За
карпатська правда», Мукачів
ського округу, Закарпатської 
області,

Голуб Никифор Гордійович 
— від робітників, інженерно- 
технічних працівників і служ
бовців шахти «Ново-Мушкето- 
во» Будьонновського району, 
міста Сталіно.

Перша сесія міської Ради 
депутатів трудящих 

(другого скликання)
26 грудня відбулася перша 

сесія Олександрійської міської 
Ради депутатів трудящих (дру
гого скликання). Сесію відк
рив один з найстаріших депу
татів заслужений артист Укра
їнської РСР Іван Петрович Са- 
гайдаров.

За пропозицією депутата Іїо- 
чубея І. С. головою сесії об
рано депутата Самохотіна Г. А., 
за пропозицією депутата Тес- 
ленко А. 0. секретарем сесії 
обрано депутата Бадюк 0. X.

Сесія затвердила такий по
рядок денний:

1. Вибори мандатної комісії.
2. Звіт мандатної комісії.
3. Вибори виконкому місь

кої Ради та його керівного 
складу.

4. Затвердження завідуючих 
відділами.

5. Затвердження постійних 
комісій.

Обрана мандатна комісія в 
складі депутатів Коломойця 
М. В., Климепка І. Ф., Міхе- 
лєвої Б. А., Шевчука В. С. та 
Кравцова М. В., після перевір
ки повноважень депутатів до
повіла сесії проте, що всі 147 
депутатів міської Ради, обрані 
у відповідності з Конституцією 
УРСР та Положенням про ви
бори до місцевих Рад депута
тів трудящих.

Депутат ІІсмпкіп Д. Г. вніс 
пропозицію про затвердження 
звіту мандатної комісії.

Сесія одноголосно приймає 
таке рішення:

1. Затвердити звіт мандатної 
комісії про перевірку повнова
жень депутатів міської Ради 
депутатів трудящих.

2. Роботу міської виборчої 
комісії по виборах до міської 
Ради депутатів трудящих вва
жати закінченою.

Після цього сесія перейшла 
до розгляду питання про об
рання виконкому міської Ради 
та його керівного складу.

Від групи депутатів депутат 
Гідуляпов І. С. запропонував 
обрати виконавчий комітет місь
кої Ради у складі дев'яти де
путатів. Сесія одноголосно ви
рішила обрати виконавчий ко
мітет міської Ради з дев'яти 
депутатів.

Персонально до складу ви
конкому міськради обрано та
ких депутатів: Луценка Н. X., 
Харитонова В. I., Константи- 
нова Л. Т., Малоока 0. М., 
Самохотіна Г. А., Амура Є 3., 
Коломойця М. В., ФІлоненка 
М. В., Стрільцову М. М.

За пропозицією депутата Пі- 
гуловича В. 0., сесія одного
лосно обирає головою виконав
чого комітету міської Ради де
путатів трудящих депутата Лу
ценка ІІикифора Харитонови- 
ча. За пропозицією депутата 
Жарій 0. В. сесія одноголос
но обрала заступником голови 
виконавчого комітету міської 
Ради депутатів трудящих де
путата Харитонова Володими
ра Івановича. За пропозицією 
депутата Тимченко 0. Ф. сесія 
одноголосно обрала заступни
ком голови виконавчого комі
тету міської Ради депутатів тру
дящих депутата Константино- 
ва Леоніда Трохимовича. За 

пропозицією депутата ГойО. М. 
сесія обрала секретарем викон
кому міської Ради депутата 
Малоока Олексія Максимовича.

Сесія затвердила завідуючих 
відділами виконкому міськради. 
Завідуючим міським фінансовим 
відділом—депутата Коломойця 
М. В., завідуючим відділом ко
мунального господарства — де
путата Кашуричева Й П., за
відуючим міським ВІДДІЛОМ ТОІН 
гівлі—депутата Лимаря В. О.,‘ 
завідуючим відділом охорони 
здоров'я — депутата Жалдака 
М. С., завідуючим відділом со
ціального забезпечення—депу
тата Потьомкіна 0. Я., заві
дуючим загальним відділом за
тверджена депутат Тесленко
A. 0., головою міської плано
вої комісії затверджено депу
тата Кочубся І. С., завідуючим 
відділом культурно-освітньої ро
боти—депутата Юр'ева 0. Н., 
завідуючим відділом сільського 
господарства—депутата Сидо
ренка В. І., міським інспекто
ром Центрального статистично
го управління затверджена де
путат Тимченко 0. Ф., голо
вою комітету у справах фіз
культури і спорту затверджено 
тов. Шкловського Я. А, заві

дуючим сектором кадрів при 
голові виконкому міськради за
тверджена тов. Лебедь Л. Д.

Сесія утворила постійні ко
місії: бюджетну; промтггяаье■» 
транспортну, народної освіти, 
комунальну, торгівлі, охорони 
здоров'я.

До складу бюджетної комісії 
затверджено депутатів Короб- 
ченка 0. М., Тищенка В. 3., 
Діброву Л. І., Зюзіна С. Л., 
Шульгу А. 0., ПрохоренкаО. II., 
Поповську Г. В., Волотковсь- 
кого М. 10., Олефіренка І. С.

До складу промислово-транс
портної комісії затверджено де
путатів Шаболтаса Б. Б., Мер- 
кур'єва 0. П„ НалбандоваВ. А., 
Федюкіпа О, В., Петрушенка 
М. Я., Кирпиту Ф. Я., Крик- 
ливця 0. М., Чередниченка
B. Ф., Гарасюту С. А.

До складу комісії народної 
освіти затверджено депутатів 
Жарій 0. В., Півника Г.. Д., 
Костюшко 0. І., Пігуловича 
В. 0., Кардаша І. А., Сагайда- 
рова І. П., Міхелєву Б. А., 
Стрільцову М. М., Немикіна 
Д. Г., Малоока А. А., Кругло- 
ву Г. II.

До складу комунальної комі
сії затверджено депутатів Кряч
ка В. 3., Деписова Д. Ф., Іва
нова М. Ф., Галій 0.І.,Криць- 
ку Г. Я., Маслова В. X., Пруд
кого І. Г.

До складу комісії торгівлі 
затверджено депутатів Бсрезов- 
ську Р. А., Тимченко 0. Ф., 
Попову Є. М., ТерещенкаГ. П., 
Кравцова М. В.. Панченко Г. Г., 
Скакун К. І., Кисельова Г.М., 
Клочай II. II.

До складу комісії охорони 
здоров'я затверджено депутатів 
Рбпку Ф. В.. Воробйова II. І., 
Лавриненко Т. М., Захарченко 
Л. Л., Котлова М. І... Капусті- 
ну К. С., Кулакова И. Д<

На цьому перша сесія місь
кої Ради депутатів трудящих 
закінчила свою роботу.
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новому році - до нових успіхів шляхами комунізму!
І

ПЕДАКЦІЯ газети „Більшовицька правда" 
Г звернулась до ряду керівників підприємств, 

стахановців шахт, будівельних управлінь, до ке
рівників колгоспів і спеціалістів сільського гос
подарства, до учнівської молоді з проханням роз

повісти про те, як вони працювали, чого досягли 
у щойно минулому році, які вони ставлять перед 
собою завдання у 1851 році.

Нижче друкуємо частину одержаних відповідей.

Заможність

Рік трудового піднесення
Минулий рік був переломним 

в роботі нашого заводу. За 12 
місяців колектив зумів подола
ти відставання і перевиконав 
річний виробничий план.

Ми дали для будівництва жи
тел 3 мільйони 200 тисяч штук 
цегли понад завдання. Це наш 
трудовий вклад у справу миру.

Одна лише комплексна зміна, 
якою керує майстер Іван Гри
горович Грабенко, сформувала 
за рік 5,5 мільйона штук цег- 
ли-сирцю, тобто стільки, скіль
ки весь завод виробив цегли у 
1949 році.

Собівартість цегли в порів
нянні з плановою знижена на 
16 процентів. Досягнуто 300 
тисяч карбованців надпланової 
економії.

Перемогу нам забезпечила 
чітка організація праці, творча 
думка робітників. Майстер фор
мувального цеху Денис Мико
лайович Дудник та слюсар Олек
сандр Семенович Лобанов за
пропонували, наприклад, в шне
ковому валу преса зменшити 
зазори між лопастями шнека. 
Застосування цієї раціоналіза
ції дало чудовий ефект. Швид
кість подачі глини із шнека 
•зросла на ЗО процентів. Ця та 
деякі інші раціоналізаторські

<>.<>
Ешелон вугілля понад річний план

В останні дні минулого року 
я спускався в шахту, щоб у 
забої дорубати залишені тонни 
вугілля в рахунок 16 місяч
ної норми, яку я виконав з 
початку 1950 року.

Понад план мною було ви
дано на-гора стільки вугілля, 
що для його віднравки потріб
ний залізничний ешелон. З 
товаришами я підрахував, що 
цього палива вистачить для 
виробітку 250 тисяч кіловат- 
годин електроенергії, або опа

М ій виробничий
В переддень нового року я 

підвів особистий виробничий 
підсумок. Що, думаю, зробив, 
яку користь приніс державі в 
останньому році післявоєнної 
п'ятирічки.

Минулий рік був для мене 
роком великих виробничих до
сягнень, що здобував в повсяк
денній наполегливій праці. У 
березні я виконав одну річну 
норму, в червні—другу, а в 
цілому за 12 місяців—п'ять. 
Коли їх приплюсував до попе
редніх, то вийшло, що за п'я
тирічку я виконав 16 річних 
норм.

Таке перевиконання завдань 
давно стало системою моєї що
денної роботи. Дехто мене за
питує:

—Як тобі, тов. Коваль, вда
лося так далеко обігнати час. 
В чому секрет твого успіху?

Скажу відверто, секрету тут 
немає. Добився таких наслід
ків шляхом внесення в техно
логічний процес ряду, на пер- 

пропозиції сприяли збільшенню 
продуктивності преса. Якщо на 
початку року один прес давав 
ледве 15 тисяч штук цегли за 
зміну, то тепер його середня 
продуктивність становить 25 
тисяч штук цегли.

Зараз серед змін і бригад з 
новою сплою розгортається зма
гання за нарощення темпів ви
робітку цегли, за те, щоб на 
заводі не було жодного робіт
ника, який би не виконував 
норми.

Ми будемо вести боротьбу за 
дальше розширення виробницт
ва, за механізацію виробничих 
процесів. В 1951 році введемо 
в дію дві електрокари, які дос
тавлятимуть сирець в сушильні 
камери, а з них—в печі. При 
запровадженні електровідкаткп 
буде впевободжено для інших ро
біт до 40 процентів робітників.

Шляхом найбільш ефектив
ного ведення режиму сушки ми 
передбачаємо майже вдвічі збіль
шити обертання сушильних 
камер.

Такі наші перспективи. Во
ни цілком реальні і здійснимі.

В. Сахацький, 
директор ретельного 

заводу № 2.

лювати всю зиму понад 300 
двоквартирних будинків.

Але те, що зробив я вчора, 
не заспокоює мене сьогодні. 
В 1951 році перед пашим ко
лективом відкриваються нові 
можливості для підвищення 
вуглевидобутку. Нещодавно ми 
механізували шосту і восьму 
лави нашої шахти.

У новому році я дам два 
ешелони вугілля понад план.

М. Карпов, 
наваловідбійник шахти № 2.

пі
ший погляд, незначних, але 
ефективних поліпшень.

Взяти хоча б такий приклад. 
Часто токарі заточують різці 
«наоко». При роботі виявляєть
ся, що різець затримує струж
ку, яка намотується на нього, 
псує деталь. Я під час зато
чування різця слідкую, щоб 
задня частина канавки, була 
на 2—3 міліметри вища, ніж 
передня, що й забезпечує віль
ний вихід стружки. Для дотри
мання чистоти оброблюваної 
деталі передній кут ріжучої 
частини притупляю від 0,5 до 
1 міліметра.

В минулому році я вирішив 
проблему реставрації спрацьо
ваних гальмувальних бараба
нів автомашин. Справа в тому, 
що не було в майстерні для 
цього спеціального верстата. 
Тоді я на пшіндель фрезерно
го верстата приточив, виготов
лений мною, затяжний конус, 
на різьбу накрутив зроблений 
фланець і прикріпив гальму- 
вальний барабан. Таким мето-

Готуюсь стати 
вчителем

Навчаюсь я на четвертому 
курсі педагогічного училища. 
Не було випадку, щоб на урок 
коли-небудь прийшла непідго- 
товленою. Завжди ставлюся до 
навчання серйозно. А тому й 
маю більше «п'ятірок», ніж 
«четвірок».

Я також беру активну участь 
в роботі групи доповідачів. На
передодні нового року слухачам 
четвертих курсів прочитала до
повідь на тему: «Образ нової 
жінки в літературі XIX сто
річчя».

Багато радісного обіцяє мені 
новий, 1951 рік. Закінчу пед
училище, одержу диплом вчи
теля.

Я готова присвятити своє жит
тя вчительській справі, вихо
вувати повноцінних будівників 
комуністичного суспільства, гід
них славної сталінської епохи.

Олена Гарагуля, 
слухачка 4 курсу «А» 
педагогічного училища.

На знімку: учасниця капели 
бандуристів заводу імені Дзержин- 
ського (м. Дніпродзержинськ) ком
сомолка Людмила РУСИНСЬКА.

Фото С. Вільтмана

д су мок
дом я вже реставрував 50 ба
рабанів, чим зекономив до 5 
тисяч карбованців державних 
коштів.

Я добре знаю, що мій осо
бистий успіх ще не успіх всьо
го колективу. А тому навчаю 
своїх товаришів по роботі. При 
моїй допомозі вийшли в число 
кращих стахановців управління 
Олександр Кравець, Тимофій 
Марков, які не так давно ово
лоділи токарною справою.

В 1951 рік я прийшов з но
вими планами. Думаю продук
тивно використовувати кожну 
робочу хвилину. Працюватиму 
за погодинним графіком, уни
катиму зайвих зупинок верста
та, дотримуватимусь культури 
виробництва.

В новому році маю намір 
виконати не менше семи річ
них норм.

І. Коваль, 
токар механічної 

майстерні монтажного 
управління.

За святково прибраним сто
лом, на якому поставлено най
різноманітніші страви, радянсь
кі люди зустріли новий, 1951 
рік.

В урочисту мить, коли дзвін 
Кремлівських курантів перегук
нувся з хрустальним дзвоном 
бокалів, кожен трудівник з ра
дістю проводжав старий і з ще • 
більшою радістю зустрічав но
вий, 1951 рік. Скільки нових 
трудових перемог здобуто за 
рік, наскільки виросла, зміцні
ла, прикрасилась наша Вітчиз
на! Багатшим, радіснішим стало 
життя. 1 святковий стіл, відо
бражаючи народну заможність, 
здається говорить наступаючо
му року:

— Поглянь, мій намісник, 
скільки радості, щастя і достат
ку залишаю тобі. Ти повинен 
все це помножити.

І немов стверджуючи, новий 
рік устами мільйонів славить 
творця народної заможності — 
партію більшовиків, великого 
Сталіна. Достатки, навіки з'єд
навшись з трудовими людьми, 
прикрасили сьогодні новорічне 
свято. Білі паляниці, смачні 
ковбаси, сало, пиріжки, жарені 
індики, гуси, поросята—пере
конливе свідчення заможності. 
Кожен колгоспник і колгосп
ниця, одержавши високу оплату 
за вироблені трудодні, щедро 
ставить все на новорічний стіл.

Коли мова зайшла про за
можність, варт розповісти про 
заробітки тваринників хоча б 
колгоспу «Шлях до соціалізму».

З 28 працівників тварин
ництва додаткову оплату одер
жали 26 чоловік. Конюхам 
тт. Дмитру Шаповалову та Ан
тону Різниченку видано по 
200 кг пшениці, по 60 —

- - - - - - - - - - С

З новим
Так здавна повелось, що, 

зустрічаючи кожен новий рік, 
люди бажали один одному щас
тя. Та не було його у трудо
вого люду, залишалися нездій
сненими їх мрії.

Щастя в руки народові від
дала Велика Жовтнева соціа
лістична революція. З того 
часу кожен новий рік для ра
дянських людей є роком нового 
щастя і, як символ нових здо
бутків, звучить тепер новоріч
на здравиця:

—З новим роком, з новим 
щастям!

Ось минув і 1950 рік, рік 
нових здобутків колективного 
господарства. Для нашого кол
госпу він пам'ятний, насампе
ред, об'єднанням двох артілей 
в одне укрупнене господарство.

За цей рік урожайність кол
госпних ланів, в результаті 
застосування передової агро
біологічної науки, набагато 
зросла. Так, середній урожай 
зернових в нас становить близь
ко 15 центнерів проти 13 
центнерів у 1949 році. За 1950 
рік прибутки колгоспу зросли 
з 430 тисяч до 1 мільйона 100 
тисяч карбованців.

В колгоспне життя міцно вхо
дить електрика. У всіх хатах 
колгоспників, на тваринниць
ких фермах яскраво горять 
лампочки Ілліча. В час молоть- 

100 кг зерна одержали їздо
ві Марія Марченко, Анаста- 
сія Гушлевська, Віра Гудкова, 
Іван Марченко та Катерина ІІІа- 
повалова. Знатний чабан цього 
колгоспу Іван Гнатович Іванов 
додатково одержав за перевико
нання планів розвитку овець 
ЗО ягнят і 14 кілограмів вов
ни. По 6—7 поросят в рахунок 
додаткової оплати видано кол
госпним свинаркам Марії Ве
рескун, Єфросипії Якименко та 
іншим, а завідуючий тварин
ництвом т. Кравченко одержав 
шестеро поросят, одне теля,_ 
четверо ягнят і чотири кілогра
ми вовни. За минулорічні 
успіхи в розвитку тваринництва 
додаткову оплату в районі одер
жали 296 чоловік. В тому чис
лі 18 голів колгоспів, .-27 заві
дуючих ферм, 54 доярки, 11 
телятниць, 109 свинарок, 7 ча
банів, 22 конюхи, 8 бригади
рів рільничих бригад, 11 пта- 
харів, 10 скотарів-пастухів і 8 
колгоспних зоотехнічних та ве
теринарних спеціалістів. їм ви
дано: біля семи тонн молока, 
понад три тонни м'яса, біля 
трьох з половиною тонн пше
ниці, 4 телят, 184 поросят, 
84 ягнят тощо.

Ці цифри розповідають про 
звичайне життя наших людей. 
І за те, щоб новий 1951 рік 
був роком дальшого зростання 
колгоспної заможності, роком 
ще швидшого руху до комуніз
му, наш народ на порояідшво-__ 
го 1951 року одностайно про
голошує:

—Слава більшовицькій пар- 'V 
тії, слава творцеві заможного 
і щасливого життя—великому 
Сталіну.

М. Леоненко, 
зоотехнік райсільгоспвідділу.

щастям!
би електрика рухала зерно
очисні машини.

Минулий рік був роком зрос
тання заможності колгоспни
ків. Коли в 1949 році на тру
додень видано по 1,5 кг хліба 
та по 3,5 карбованця грішми, 
тов 1950 році—по 2,5 кг хліба 
і по 5 карбованців грішми.

Нові, більш широкі перспек
тиви розкриваються перед на
ми у новому, 1951 році. Ство
рено всі умови для вирощу
вання ще вищих врожаїв, а 
праця колгоспників значно по
легшиться, бо електрифікація 
сільськогосподарських робіт, по
чата в нашому колгоспі у 1950 
році, цього року набере шир
шого розмаху. Передбачаємо 
електрифікувати всі трудоміст
кі процеси па тваринницьких 
фермах, поставити електрику 
на службу врожаєві.

Сміливо дивляться колгосп
ники вперед, у своє майбутнє. 
Беручи нові зобов'язання па 
1951 рік, вони ще наполегли
віше працюватимуть для того, 
щоб ще більше зміцнити нашу 
країну і зберегти мир.

Тому так радісно і впевне
но звучить сьогодні новорічна 
здравиця:

—З новим роком, з новим 
щастям! Л. Дубовенко.

голова колгоспу імені 
18 з'їзду ВКП(б).
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Біля ялинки
Скільки розмов було про зу

стріч нового року серед ма
лят дитячого санаторій № 1. 
Одні переказували напам'ять 
вірші, щоб потім вже біля 
ялинки чигати їх перед бать
ками, інші повторювали вивче
ні пісні...

1 ось розкрились двері про
сторої кімнати. Наче сніжинки 
посипались в її казковий світ 
дзвінкоголосі хлопчики і дів
чатка. Тут, на дорогокоштов- 
нпх килимах, стоїть ялинка, на
ряджена в безліч прикрас.

—Ой, яка ж хороша!—нес- 
тримавшись від радості, продз
веніла, ніби дзвоник, малень
ка Ляля Медведєва.

—А іграшки які!
—1 медведики.
—1 зайчики.
—Он, дивись, яка білочка.
З властивою цікавістю ма

лята торкали рученятами на- 
ряднґгілочки.

Вихователька Євгенія Афа- 
пасіївна вітає дітей з святом 
нового року. В цю мить гасне 
світло і ялинка спалахує різ
нокольоровими вогнями елек
тричних лампочок.

Снігурочка повела навколо 
неї веселий дитячий хоровод. 
Мелозвучно линуть слова:

Естафета миру

Думи новорічні
Новела

Гостей по традиції на свята Іва
ну Харитоновичу Деснюку—знат
ному шахтареві, стрічати не впер
ше. Але на цей раз він вирішив 
приймати їх по „сезону". Не то, 
то у валянках чи кожухах, ні. 
Хоча й це в морозяну новорічну 
ніч ніяк не зайве. По „сезону" 
Іван Харитоновпч розумів по-сво
єму. Виробіток у шахті—300 про
центів, а заробіток не забарився 
—не відстає від виробітку—понад 
5000 карбованців щомісяця. Такий 
„сезон" Івана Харитоновича.

Поки дружина—Ганна Олександ
рівна накривала стіл, Іван Хари- 
тонович помітив, що стіл почи
нає вгинатись.

—Може б не все зразу...—По
радив Ганні.

Та погодилась.
А на столі... Поросяти, правда, 

смаженого з хроном у роті не бу
ло (кабана вгодованого напере
додні закололи), зате гуска сма
жена і ковбаси домашні горою 
були, а поряд чисте хлібне ви
но, яблука свіжі, а поряд проме
нисте вино, торти і солодкі напої. 
Та хіба все перелічиш. Одне сло
во- стіл достатку був у Івана Ха

В лісі ялиночці холодно було. 
В хату ялиночку ми взяли в 

тепло.
Скільки на ялиночці дорогих 

прикрас,
Стала ялиночка золотою в нас.

Люся Клаупик виходить в 
коло і голосно декламує вірш 
про Сталіна, а Вітя Кондратов 
вірш «Наша ялинка». Декла
мації змінюються танцями, піс
нями.

Раптом почувся загадковий 
стук. То з довгою палицею йде 
червонощокий дід—Мороз.

—Здраствуйте, дітки! З но
вим роком вас!

—Здраствуйте, —дружпо від
повіли діти.

Дід Мороз веселився разом 
з усіма.

Потім Євгенія Афанасіївна 
розповіла цікаву казочку про 
звірів.

Дід Мороз посилає до лісу 
лисицю і вовка, які й прико
тили велику снігову кулю. Там 
було багато пакунків з цукер
ками і різними ласощами. Всі 
подарунки дід Мороз роздав 
дітям. І, попрощавшись, пішов 
на спочинок до нового, 1952 
року.

С. Міркотан.

ритоновича, дбайливо приготовле
ний досвідченою господаркою.

* * *

—Точний народ,—подумав про 
себе Іван Харитонович, і вийшов 
гостей приймати.

Гула надворі хуртовина. Рік 
1950 востаннє обходив оселі на
родні і благословляв на новий рік.

Ганна Олександрівна запросила 
гостей до столу. Коли усілись всі, 
Іван Харитонович не многосло- 
вив. До портрета, що щирістю 
людською 1 теплотою посміхався, 
погляд звів:

—Щастя наше Він і радість, на
дія всіх людей на світі—Сталін!

В бокалах іскриться рубінами 
вино!..

* **
Весела зустріч нового року скін

чилась, коли кремлівські куранти 
продзвонили 6 годин.

У гостей було бажання приємно 
відпочити. До цього й ладналися 
всі. Та невгомонний жартівник, 
найближчий друг Івана Хяритоно- 
вича по забою Дмитро Швидкий, 
іцо намагався на свої величенькі 
валянки одягти боти Ганни Олек
сандрівни, знову розсмішив при
сутніх.

Гості роз'їхались по домівках 
автомашиною „Победа", поданою 
Іваном Харитоновичем.

Тараа .Шипшина.

*
Ранній передноворічний вечір

ній час—9 годин.
Іван Харитонович ще раз пе

ревірив радіоприймача, щоб бува 
не закапризив у самий урочистий 
час, коли Москва передзвонами 
провіщатиме новий, ше радісніший 
рік—1951. Потім підійшов до стін
ного календаря, зірвав останній 
листочок з нього: „31 грудня 1950 
року. З новим наступаючим ро
ком, дорогі товариші!" Прочитав 
про себе і вдумався, глибоко вду
мався над многозначним, подія
ми життя людського, сповненим 
календарним листочком...

Щойно залишена, після зміни, 
близька і рідна шахта, любимі, за
гартовані друзі в забої і вугілля, 
що місяць видавали на-гора над 
план,—свіжі в пам'яті.

Вугілля! Який великий смисл у 
цьому короткому і простому {ЛОВІ.

Вугілля! Воно з шахт неперерв
ним потоком ешелонів розбігаєть
ся у всі кінці неосяжної Вітчизни.

Невичерпна енергія людська і 
непоборна, перемножена на енер-

На новий рік
Морозну новорічну ніч напов

нював щасливий гомін і дзвінкий 
сміх тисяч трудящих міста. Вони 
вийшли на вулиці, щоб проводжати 
славний рік 1950 і зустріти ще 
радісніший 1951 рік.

Багато людей прямувало до 
міського театру, де відбувався ве
ликий новорічний бал-маскарад. 
Людно було і па площі біля мо- 
нумеїгщдіДіч! Героя Радянського 
Союз» Кошового. Тут встановле
но ялЯру вищу за двоповерхо
вий (Дцнок. Вся у яскравих вог
нях, ЗВіа немов випромінює ща
стя £ цим приваблює до себе все 
більше і більше людей.

Вдень продовжиться масове гу
ляння біля міської ялинки-красуні. 
В театрі сьогодні буде поставле
но прем'єру О. Островського „Не 
все коту масляниця", а вечером 
—п'єсу Кропивницького „Глитай, 
або павук".

В кінотеатрі імені Першого трав
ня демонструватиметься кіноко
медія „Ведмідь маска".

Весело зустріли повнії рік і 
школярі міста. Напередодні ново
го року зал Палацу піонерів за
повнили учні молодшого віку. Во
ни радісно провели перший день 
зимових канікул біля нарядної 
ялинки.

Цікаві новорічні вечори і ранки 
відбулись у всіх школах міста, 
дитячих садках.

Всі —і діти, і дорослі радісно зу
стріли новий, щасливий рік.

Торгівля в місті
В робітничих селищах, на 

шахтах, будовах і підприємствах 
нашого міста в новий рік працює 
24 промтоварних і змішаних ма
газинів відділу робітничого по
стачання тресту «Олександрія- 
вуглерозрізбуд». В них є вели
кий асортимент ботинок, калош, 
пальто, костюмів чоловічих та 
жіночих, є радіоприймачі, мис
ливські знаряддя та інші то
вари. У продуктові магазини за
везено багато кондитерських ви
робів, рибних товарів і т. іній.

М. Сувороз.

>х
В магазини Олександрійсько

го міськзміїиторгу надійшло ба
гато різних товарів: ботипки, 
туфлі, валянки, пальто чолові
чі та жіночі, шерстяні сукні.

У продуктових магазинах 
продається борошно, верми- 
шель, кондитерські вироби та 
інші товари.

Є. Рашевська.

гію, що дає вугілля, світло приєм
не і тепло, сталь плавить і... Прос
те слово вугілля, а сила яка!

Притишений радіоприймач транс
лював:

„Широка страна моя роднаяі..."
А думи шахтарські забігли у 

минуле. Переглянути хотілось 
пройдене, красиво пережите, щоб 
потім розгін взяти у нове, незві
дане ще, але, як сонце, ясне.

Спускався Іван Харитонович у 
шахту, вугілля давав скільки, що 
й самого іноді дивувало. А на по
верхню виходив—будинки нові, 
вулиці, селища, театри і парки. 
Палаци культури і шахти нові, 
наче з вугілля того росли. І з ра
дістю знову спускався у шахту 
Іван Харитонович з друзями, а 
механізми в руках, мов уродився 
з ними.

Батька згадав. Теж шахтарем 
був. Але то людина знедолена, 
понівичена була ненаситною і не
обмеженою владою хазяїна. Про
світку не знала доля шахтарська 
у тяжкій, згорьованій праці.

І тепер є такі шахтарі там, за 
океанами. Спини розправити їм 
не дають, гнітять, щоб слова бува 
не промовили:—Мир і Свобода.

І Думи шахтарські великі і благо- 
| родні зупинив гомін у передній. 

То, мабуть, гості прибули. 1 справ- 
I ді. Глянув на годинника—11 вже.

ПОДІЇ В КОРЕЇ
Повідомлення Головного командування 

Народної армії
ПХЕНЬЯН, 29 грудня. (ТАРС). 

Головне командування Народної 
армії Корейської народно-демок
ратичної республіки повідомило 
29 грудня:

(Огляд телеграм ТАРС)
Головне командування Народ

ної армії Корейської народно-де
мократичної республіки в своїх 
останніх повідомленнях вказує, 
що на всіх фронтах частини На
родної армії ведуть бої з амери
канськими і південнокорейськими 
військами. В повідомленні від 25 
грудня говориться, що частини 
Народної армії визволи місто 
Хечжу (Кайсю), оточивши і зни
щивши в ході наступу відступаю
чі частини противнім;?.. В пові
домленні від 27 грудня вказує» лея. 
що частини Народної армії, які 
діють у районі Хамхина (Канко) 
на лінії між Хиннам (Конан) і 
Сехочжінь (Сейкосін), повністю ви
зволили ввесь цей район від 
військ противника. За період з 16 
листопада по 7 грудня зенітні час
тини Народної армії збили 48 лі
таків противника.

Тепер частини Народної армії 
на всіх напрямах продовжують 
тіснити війська противника.
За повідомленням сеульського ко-

Успіхи землеробської 
виробничої кооперації 

в Угорщині
У землеробських виробничих 

кооперативах Угорщини тривав 
підбиття підсумків року. Підраху
нок прибутків красномовно свід
чить про визначні результати, до
сягнуті трудящими селянами, що 
стали на шлях колективного гос
подарства.

Так, неподільний фонд коопера
тиву „Молода гвардія" в Кішкі- 
райшаг, як показав підрахунок 
прибутків, уже перевищує півтора 
мільйона форинтів. У 1950 році 
члени цього кооперативу найдаль
ший розвиток свого господарства 
асигнували близько 140 тисяч фо
ринтів, на поточні витрати по гос
подарству—понад 133 тисячі фо
ринтів.

Поряд із зростанням спільних 
прибутків зростають і прибутки 
окремих трудящих селян—членів 
цих кооперативів. Члени коопера
тиву Т. Кіш, наприклад, одержав 
7700 форинтів готівкою, К. Кулуар 
—6200 форинтів.

(ТАРС).

Частини Народної армії на всіх 
ділянках фронту продовжували бо
йові дії проти американських І 
південнокорейських військ.

респондента агентства Ассошіей- 
тед Пресе, Лі Син Ман видав на
каз про те, щоб „другорядні уря
дові установи" залишили Сеул. 
Так звані національні збори ева
куйовано до невказаного порту на 
південному узбережжі Кореї. Лі 
Син Ман заявив, що „американ
ські друзі" порадили йому дозво
лити евакуацію „для .зручності 
ведення воєнних операцій".

Паризька преса повідомляє, що 
за наказом Макартура, сотні ти
сяч мирних жителів Сеула вигна
ні з своїх жител і під конвоєм 
американських солдатів та лісин- 
манівців відправлені на південь 
Кореї.„700 тисяч мирних громадян, 
яким Лі Син Ман наказав зали
шити Сеул,—пише газета „Лібера- 
сьйон",—повільно йдуть по шля
хах на південь. Вони знаходяться 
в надзвичайно тяжкому становищі, 
яке загострюється сильними мо
розами, внаслідок чого багато лю
дей вже загинуло у дорозі".

(РАТАУ).

Південнокорейські сол
дати, які перейшли на 
сторону Народної армії, 
б'ються проти американ

ських імперіалістів
Багато колишніх солдатів лісин- 

манівської армії, які перейшли 
на сторону корейської Народної 
армії, тепер б'ються проти амери
канських загарбників.

Колишні лісинманівські солдати 
заявляють, шо їх примушуваної»»», 
воювати проти своїх братів. їх 
відправляли в Японію для двотиж
невого навчання, потім вливали у 
військові частини і відправляли 
на корейський фронт.

(ТАРС).
Новорічні подарунки 
з Польщі корейським 

дітям
Всепольський комітет прихиль

ників миру опублікував звернен
ня до польського народу, яке за
кликає збирати новорічні пода
рунки корейським дітям.

„Польський народ,—говориться 
у зверненні,—не раз виявляв свою 
солідарність і глибоку симпатію 
до корейського народу, який ге
роїчно б'ється за свою свободу... 
Кожна мати в Польщі пам'ятає 
страшну долю польських дітей під 
час війни та гітлерівської окупа
ції. Кожна мати-полька прийде на 
допомогу корейським дітям".

(ТАРС).

Черговий номер газети 
вийде 5 січня.

Відповідальний редактор 
 Д. РАВВЕ.

_____ а а--------
Олександрійський 

міськпромкомбінат 
приймає замовлення 
на шиття чоловічого, жіно

чого і дитячого взуття та одягу.
Слюсарно-жерстяна 

майстерня 
провадить ремонт предметів 

домашнього вжитку.
Приймає для ремонту швей

ні машини, друкарські маши
ни, паяльні лампи.

Кузня виконує ковальські ро
боти з матеріалу замовників.

Промкомбінат має філію в 
селищі Димитрове, яка прий
має замовлення на швейні і 
взуттєві вироби.

Адреса промкомбінату: вул. 
Калініна, 32.

Дирекція.
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ПЕРЕДОВА: Ширше розмах агі
таційно-масової роботи.

Порадуємо пашу Батьківщину 
новими виробничими перемогами 
(і стор.).

Про затвердження складу Ок
ружних виборчих комісій по ви
борах до Верховної Ради Україн
ської РСР (1 стор.).

В НОМЕРІ:
Своєчасно підготуватися до вес

няної сівби (2 стор.).
Шахта вночі... (Рейд робкорів- 

ської бригади) (3 стор.).
Листи наших читачів (4 стор.).
Міжнародний огляд (4 стор.).
Зібрати і вивчити народну 

творчість Кіровоградщинп (4 стор.).

Ширше розмах
агітаційно-масової роботи

У неділю, 25 лютого, відбу
дуться вибори до Верховної 
Ради Української РСР.

Підготовка до виборів у Вер
ховну Раду УРСР розгортаєть
ся в обстановці великого під
несення політичної і виробни
чої активності робітників, кол
госпників, інтелігенції.

Первинні партійні організа
ції нашого міста і району в пе
ріод підготовки І проведення 
виборів до місцевих Рад набу
ли значного досвіду масово-по
літичної роботи серед населен
ня. Багаточисельний загін агі
таторів, пропагандистів, лекто
рів несли в пайширші маси 
виборців слова більшовицької 
правди, роз'яснювали виборчий 
закон, вивчали Сталінську Кон
ституцію, розповідали про ус
піхи радянського народу у ви
конанні післявоєнної сталін
ської п'ятирічки.

Партійні організації підпри
ємств та будов буровугільної 
промисловості, а також сільсь
кі партійні організації мобілі
зували робітничі колективи, хлі
боробів на успішне завершен
ня планів 1950 року.

Тепер, у дні підготовки до 
виборів у Верховну Раду УРСР, 
перед первинними парторгані- 
заціями стоїть завдання закрі
пити досягнутий рівень агіта
ційно-масової роботи, помножи
ти його, далі удосконалювати 
форми і методи більшовицької 
агітації.

Саме так провадить роботу 
парторганізація рудоремонтно- 
го заводу. В агітпункті колиш
ньої виборчої дільниці, серед 
виборців на квартирах посиле
но працюють агітатори тт. Ав- 
раменко, Лук'янов, Чайкін, 
Повстяний та десятки інших.

Посилено працюють агітато
ри партійних організацій, які 
прикріплені до агітпункту, роз
ташованого в середній школі 
№ 6. Завідуючий агітпунктом 
тов. Рабинович зберіг все май
но агітпункту, прикрасив його 
новими лозунгами тощо.

Проте, треба сказати, що сек
ретарі окремих парторгапіза- 
цій стали на хибний шлях. Піс
ля виборів у місцеві Ради вони З 

З почуттям великої гордості 
за свою могутню Батьківщину 
зустрів радянський народ істо
ричну постанову Ради Мініст- 
>ів СРСР «Про будівництво 
Іолго-Донського судноплавного 

каналу і зрошення земель у 
Ростовській і Сталінградській 
областях».

На підприємствах Сталінгра- 
да відбулись багатолюдні мі
тинги. Колективи відроджених 
заводів і фабрик, залізничного 
і водного транспорту висловлю
ють почуття великої радості і 
гордості за свою Батьківщину, 
за дальший розквіт і зміцнен
ня могутності країни соціалізму.

Гордість радянських людей

вирішили зробити перепочинок 
і послабили масово-політичну 
роботу. Адже чим іншим можна 
пояснити той факт, що агітато
ри, виділені парторганізацією 
управління комплектування об
ладнання, після виборів до міс
цевих Рад не провадили нія
ких бесід серед виборців сели
ща Перемога. Заступник сек
ретаря парторганізації тов. Клі- 
онський не вбачає в цьому ні
чого поганого і запевняє, що 
ще встигне розгорнути роботу 
агітаторів.

Дуже повільно перебудовує
ться і наочна агітація. Адже 
у селі Новопилипівці (секретар 
територіальної парторганізації 
тов. Уманець) і досі можна зу
стріти заклики, присвячені ви
борам у місцеві Ради депутатів 
трудящих.

Такого становища терпіти не 
можна. Кожна первинна парт
організація повинна поповнити 
склад агітаторів, домогтися то
го, щоб всі вони у визначені 
дні й години відвідували ви
борців, вивчали з ними вибор
чий закон, Сталінську Консти
туцію, яскраво і дохідливо роз
повідали про переваги соціа
лістичного ладу.

Коли агітатори провадять бе
сіди про вибори до Верховної 
Ради УРСР, виборці задають 
багато запитань про грандіозні 
будови комунізму—на Волзі, в 
Середній Азії, на Дніпрі, про 
Волго-Донський канал. Обо
в'язок агітаторів докладно роз
повісти про ці великі споруди 
сталінської епохи, показати їх 
значення. Разом з тим агітато
ри повинні розповідати вибор
цям про безпосередній зв'язок 
між мирною творчою працею 
нашого народу і його наполег
ливою та послідовною бороть
бою за мир, проти паліїв війни.

Агітаційно-масова робота по
винна сприяти новому розгор
танню соціалістичного змаган
ня за дострокове виконання ви
робничих планів на честь ви
борів до Верховної Ради УРСР.

Вище рівень, ширше розмах 
агітаційно-масової роботи серед 
виборців!

Звістка про те, що уряд 
прийняв постанову про будів
ництво Волго-Донського судно
плавного каналу і про зрошен
ня земель у Ростовській і Ста
лінградській областях, з швид
кістю блискавки облетіла всі 
колгоспи Ростовської області. 
Хлібороби палко дякувалидтар- 
тії, урядові, товаришеві Й. В. 
Сталіну за безустанне піклу
вання про процвітання нашої 
Батьківщини.

ІІа підприємствах країни роз
горнулося соціалістичне зма
гання за виконання замовлень 
для нової будови комунізму.

(ТАРС).

Розгортаймо змагання на честь виборів до Верховної Ради УРСР

Порадуємо нашу Батьківщину
новими виробничими перемогами

ЗВЕРНЕННЯ
колективу гірників шахти № 2 до всіх робітників, інженерно-технічних 

працівників і службовців підприємств та будов м. Олександрії
Колектив гірників Олександрійської 

шахти №2 взяті соціалістичні зобов'язан
ня по достроковому виконанню виробни
чого плану 1950 року виконав з честю — 
проектна потужність шахти перекрита на 
ЗО процентів.

З ініціативи нашого колективу план ви
добутку вугілля на 1951 рік затверджено 
в тому обсязі, якого було досягнуто в 
1950 році.

Не зупиняючись на здобутих успіхах, 
гірники розгортають соціалістичне змаган
ня за дальше піднесення темпів вуглеви
добутку, за збільшення паливних ресурсів 
нашої любимої соціалістичної Батьківщини.

На ознаменування дня виборів до Вер
ховної Ради УРСР колектив гірників шах
ти № 2 до 25 лютого зобов'язується:

1. План вуглевидобутку двох місяців 
виконати на 105 процентів.

2. Підвищити продуктивність праці про
ти досягнутого рівня1' в 1950 році на 10 
процентів.

3. Знизити собівартість вугілля проти 
плану на 5 процентів.

4. Виконати двомісячний план підготов
чих робіт на 105 процентів.

5. Навчити шахтарським професіям 10 
процентів робітників від загального числа 
трудящих.

Ми, гірники шахти № 2, звертаємось 
до всіх трудящих підприємств та будов 
нашого міста ширше розгорнути соціаліс
тичне змагання на честь виборів у Вер
ховну Раду УРСР—25 лютого 1951 року.

Порадуємо нашу Батьківщину новими 
виробничими перемогами.

За дорученням колективу гірників під
писали: '

Ф. Дудник, начальник шахти.
А. Лебедев, секретар парторганізації.
А. Лежанкін, голова шахткому.
І. Печковський, головний інженер.
М. Ларионов, почесний шахтар.
П. Єрмолюк, начальник другої дільниці. 
Ф. ПІкущий, начальник першої дільниці. 
Д. Немнкін, бригадир наваловідбійників.

--------------- <><><>---------------
Про затвердження складу Окружних виборчих комісій 

по виборах до Верховної Ради Української РСР
З рішення виконавчого комітету Кіровоградської обласної Ради 

депутатів трудящих від 3 січня 1951 року
На підставі ст. ст. 39, 40, 

41 «Положення про вибори до 
Верховної Ради Української 
РСР» затвердити Окружні ви
борчі комісії по виборах до Вер
ховної Ради Української РСР 
у складі таких представників 
громадських організацій і това
риств трудящих:

Олександрійський 
виборчий округ № 198

Голова Окружної виборчої ко
місії Харитонов Володимир Іва
нович — від Олександрійської 
міської комуністичної органі
зації.

Заступник голови Окружної 
виборчої комісії Петров Петро 
Дмитрович—від робітників, ін
женерно-технічних працівників 
і службовців Бай дяківського 
вуглерозрізу міста Олександрії.

Голова виконкому обласної Ради депутатів трудящих В. КСМ'ЯХОВ 
Секретар виконкому обласної Ради депутатів трудящих П. ГОРОДИСЬКИЙ.

Нарада перших секретарів сільських райкомів і окружкомів КП(5) України
З січня в сесійному залі Вер

ховної Ради УРСР відкрилася 
республіканська нарада пер
ших секретарів сільських рай
комів ^окружкомів К1І(б) Украї
ни. На нараді присутні біль
ше 1100 чоловік.

Учасники наради тепло зуст
ріли появу за столом президії 
товаришів: Л. Г. Мельникова, 
Д. С. Коротченка, 0. І. Кири- 
ченка, М. С. Гречухи, В. В. 
Мацкевнча, Л. Р. Корнійця, І. С. 
Сеніна, І. Д. Назаренка і 3. Т. 
Сердюка.

Секретар Окружної виборчої 
комісії Узлова Олена Григорів
на—від медичних працівників 
і технічного персоналу Олек
сандрійської міської лікарні.

Члени Окружної виборчої ко
місії:

Барабаш Іван Іванович—від 
шахтного комітету професійної 
спілки робітників вугільної про
мисловості шахти № 3 міста 
Олександрії,

Коняхіна бвдокія Іванівна— 
від Олександрійського міського 
комітету Ленінської Комуніс
тичної Спілки Молоді України,

Костюшко Ольга Іванівна— 
від учителів і технічних пра
цівників середньої школи № 1 
міста Олександрії,

Очеретько Іван Данилович— 
від місцевого комітету профе
сійної спілки працівників дер

Параду відкрив секретар Цент
рального Комітету КІІ(б) Укра
їни тов. Л. Г. Мельнпков.

Під бурхливі, довго нестиха- 
ючі овації учасники наради оби
рають до почесної президії 
Політбюро Центрального Комі
тету ВКП(б) на чолі з вождем 
більшовицької партії і радян
ської держави Йосифом Вісса- 
ріоновичем Сталіним. В єдино
му пориві всі встають. В залі 
звучить могутня овація на честь 
її. В. Сталіна. Лунають вигуки: 
«Хай живе товариш Сталін!», 

жавних установ виконкому Олек
сандрійської районної Ради де
путатів трудящих,

Савина Марія Лук'янівна— 
від Олександрійського районно
го комітету Ленінської Кому
ністичної Спілки Молоді Ук
раїни,

Попов Іван Олексійович—від 
колгоспників колгоспу імені 18 
партконференції, Пово-Пилипів- 
ської сільради, Олександрійсь
кого району,

Одарченко Зінаїда Сафронів- 
на—від Олександрійського ра
йонного комітету професійної 
спілки працівників споживчої 
кооперації,

Журавльов Олександр Олек
сандрович — від робітників і 
службовців Олександрійської бу- 
рякобази.

«Слава товаришу Сталіну!».
З доповіддю «Про підсумки 

виконання зобов'язань, взятих 
перед товаришем Сталіним кол
госпами, МТС і радгоспами рес
публіки в 1950 році і завдан
ня партійних організацій по 
вирощуванню високих урожаїв 
всіх сільськогосподарських 
культур і розвитку громадсь
кого тваринництва в 1951 році» 
виступив секретар Центрально
го Комітету КП(б) України тов. 
Л. Г. Мсльников. Нарада про
довжує свою роботу.(РАТАУ).
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Своєчасно підготуватися до весняної сівби
До 1 лютого 1951 року відремонтуємо 

та виготовимо сільськогосподарський інвентар 
у всіх колгоспах і радгоспах 

ЗВЕРНЕННЯ
бригадирів теслярських і слюсарсько-ковальських бригад, ковалів

і теслярів колгоспів Єлисаветградківського району до всіх бригадирів 
теслярських і слюсарсько-ковальських бригад, до всіх ковалів і теслярів 

колгоспів і радгоспів Кіровоградської області

Партійне життя
Неорганізованість

в партійному навчанні

Дорогі товариші!
Виконуючи зобов'язання, взя

ті перед товаришем Сталіним 
по вирощуванню високого вро
жаю зернових і технічних куль
тур, колгоспники й колгоспни
ці Єлисаветградківського райо
ну, як і всі хлібороби Радян
ської України, виростили в 
1950 році високий урожай усіх 
сільськогосподарських куль
тур, достроково виконали пер
шу заповідь перед державою— 
план хлібопоставок, забезпечи
ли підвищення доходів колгос
пів і значно збільшили вар
тість трудодня колгоспників.

Відданість нашій соціаліс
тичній Батьківщині, любимому 
вождю народів товаришеві 
Сталіну запалює всіх нас на 
ще більш наполегливу працю, 
на зміцнення нашої країни, на 
створення достатку сільсько
господарських продуктів, на 
боротьбу за мир в усьому сві
ті. Ми розуміємо, що тільки 
напруженою працею, своєчас
ним виконанням усіх завдань, 
що стоять перед колгоспами, 
можна досягти ще вищих уро
жаїв, різкого збільшення гро
мадського багатства колгоспів 
і піднесення матеріально-куль
турного рівня трудящих.

Якщо тепер закінчились по
льові роботи, то це не значить, 
що настала передишка, що мож
на спокійно чекати весни. Хто 
так думає, той глибоко поми
ляється. Боротьба за вирощу
вання високого врожаю в 1951 
році повинна провадитись уже 
тепер. Сільське господарство не 
терпить будь-якої передишки в 
роботі. Для того, щоб вирости
ти високий урожай, необхідно 
трудитися цілий рік, причому 
трудитися всім колгоспникам і 
в усіх галузях колгоспного ви
робництва.

Ми, теслярі, ковалі та слю
сарі, знаємо, яке велике зна
чення має повна забезпеченість 
колгоспів причіпним інвента
рем, своєчасна і якісна підго
товка сільськогосподарських ма
шин до польових робіт. Тому 
ми ставимо перед собою зав
дання—розгорнути роботу но- 

В обкомі КП (б) У
Про звернення бригадирів теслярських і слюсарсько-ковальських бригад, 

ковалів і теслярів колгоспів Єлисаветградківського району
Бюро обкому КП(б)У схвали

ло звернення бригадирів тес
лярських і слюсарсько-коваль
ських бригад, ковалів і тесля
рів колгоспів Єлпсаветградків- 
ського району до всіх бригади
рів теслярських і слюсарсько- 
ковальських бригад, до всіх 
ковалів і теслярів колгоспів і 
радгоспів області.

Добре працювали майстри на
шого колгоспу тт. Коваленко Д., 
Сидорчук Д., Коваленко В., 
Авраменко А. та Варченко П. 
До нового 1951 року вони від
мінно відремонтували всі 88 

виготовленню необхідного при
чіпного знаряддя і насамперед 
борін і шлейфів з таким роз
рахунком, щоб закрити вологу 
на всій площі зябу, озимих по
сівів і чорних парів у найстис
ліші строки. Ми ставимо зав
дання—своєчасно і якісно від
ремонтувати та виготовити весь 
необхідний сільськогосподарсь
кий інвентар, причіпне знаряд
дя й машини і цим самим до
помогти виконанню всіх агро
технічних заходів у період вес
няних польових робіт.

Включившись у соціалістич
не змагання на честь виборів 
до Верховної Ради УРСР, ми 
мобілізували всі сили й засо
би на те, щоб до 1 лютого 
1951 року впоратися з цим 
завданням. Для виконання сво
го зобов'язання ми широко роз
горнули соціалістичне змаган
ня між колгоспами, бригадами, 
теслярами, ковалями та слюса
рями і зобов'язалися провести 
всі ремонтні та інші роботи в 
такі строки:

Ремонт плугів і культивато
рів закінчити до 5 січня 1951 
року, сівалок—до 20 січня; від
ремонтувати та виготовити кот
ки з розрахунку один коток на 
20 гектарів просаиних і тех
нічних культур—до 15 січня, 
райборони, шлейфи та маркери 
—до 20 січня, борони з роз
рахунку одна борона на 15 гек
тарів озимих і зяблевії оранки, 
а також кукурудзосаджалки, з 
розрахунку одна кукурудзосад
жалка на три гектари—до 25 
січня цього року; відре
монтувати та виготовити трак
торні причепи, кінні й ручні 
просапники, вози, безтарки та 
інший інвентар—до 1 лютого.

За дорученням наради звернення підписали:
Секретар Єлисаветградківського райкому КП(б)У М. А. Жмур, 

голова виконкому райради П. Л. Кравченко, завідуючий ра
йонним відділом сільського господарства С. К, Ангелуца, ди
ректор Оситнязької МТС П. Г. Шевченко, директор Цпбу- 
лівської МТС Г. С. Одуд, голова цмбулівського колгоспу 
імені Леніна С. Ю. Дядюра, секретар партійної організації 
колгоспу «Серпень» Г. А. Тищенко, тесляр колгоспу імені 
Молотова В. С. Гога, коваль колгоспу імені Хрущова М. І. 
Довженко, завідуючий майстернею колгоспу імені Дзержин- 
ського С. Л. Босненко та інші.

Бюро обкому КП(б)У зобо
в'язало райкоми ІЇП(б)У орга
нізувати обговорення звернен
ня в кожному колгоспі й рад
госпі на зборах ковалів, тесля
рів і слюсарів, а також брига
дирів рільничих бригад.

У відповідь на звернення за
пропоновано широко розгорнути 
соціалістичне змагання на честь 

НЕ ПОСТУПИМОСЬ У ЗМАГАННІ
борін, 6 сівалок та багато ін
шого інвентаря.

Ще більш запалило на ста- 
хановську працю колгоспних 
майстрів звернення єлисавет- 
градківських ремонтників.

Для подання допомоги кол- 
| госпппм майстерням ми в кож

ному колгоспі залучимо на ре
монт сільськогосподарського ін
вентаря додатково тих колгосп
ників, які здібні будуть допо
могти майстрам у виконанні взя
тих па себе зобов'язань.

Ми підтримуємо ініціативу 
колгоспників цибулівської сіль
ськогосподарської артілі імені 
Леніна, які створюють пересув
ну польову ремонтну майстерню, 
та обладнаємо такі майстерні в 
усіх колгоспах району.

Взаємоперевірку взятих со
ціалістичних зобов'язань ми 
проведемо 5 та 20 січня, а за
гальні підсумки—1 лютого 1951 
року.

Беручи на себе ці -зобов'я
зання, ми закликаємо всіх ко
валів, теслярів, слюсарів, брига
дирів теслярських і слюсарсько- 
ковальських майстерень кол
госпів і радгоспів нашої області 
широко розгорнути соціалістич
не змагання на честь виборів 
до Верховної Ради УРСР і за
кінчити ремонт та виготовлення 
сільськогосподарського інвента
ря, машин і причіпних знарядь 
до 1 лютого 1951 року.

Товариші ковалі і тесляри, 
бригадири теслярських і слю
сарсько-ковальських майстерень 
колгоспів і радгоспів! Вклю
чайтесь у соціалістичне змаган
ня, добивайтесь найшвидшого 
закінчення ремонту та виго
товлення інвентаря, разом з 
усіма колгоспниками і праців
никами радгоспів борітесь за 
вирощування багатого врожаю 
в 1951 році, за дальше зміц
нення нашої Батьківщини.

виборів до Верховної Ради УРСР, 
мобілізувати колгоспників і пра
цівників теслярських та слю
сарсько-ковальських бригад кол
госпів і радгоспів на своєчасне 
й високоякісне проведення ре
монту сільськогосподарського 
інвентаря та виготовлення дос
татньої кількості борін, котків 
і причепів.

Зараз з новою енергією пра
цюють майстри. Кожен з них 
щодня виконує завдання на 
130—150 процентів.

К. Коваленко, 
колгоспник артілі «Комунар».

В гуртках і політшколі парт- 
організації Байдаківського ву
глерозрізу 27 грудня 1950 ро
ку відбувалось чергове заняття.

В гурток по вивченню «Ко
роткого курсу історії ВКП(б)» 
другого року навчання з 20 
слухачів прибуло лише 7 і то 
з запізненням па годину

Керівник гуртка т. Губенко 
повідомив, що буде вивчатись 
тема: «Партія більшовиків у 
боротьбі за колективізацію сіль
ського господарства». Після 
цього за конспектом він годи
ну пояснював матеріал. На 
цьому й закінчилось заняття.

В жодного з слухачів ні кон
спектів, ні книг з історії пар
тії не було. До занять вони 
не готувались, а тому й учас
ті в обговоренні теми не брали.

5 слухачів не прибуло на 
заняття в цей день і в гурток 
підвищеного типу та 8 — до 
поліїшколи.

<>.<>
Веселі канікули у школярів

Веселим новорічним святом 
розпочали Зимові канікули шко
лярі Олександрії. У школах, 
дитячих будинках, робітничих 
клубах влаштовані ялинки для 
дітей. Для них організуються 
цікаві вечори, концерти, подо
рожі, екскурсії.

Школярі побувають на бу
довах і підприємствах міста, зо
крема па шахтах, брикетній 
фабриці, Байдаківському вугле
розрізі, центральній електро
станції, поїдуть в робітниче се
лище Дпмитрове. Таку екскур
сію вже провели учні семиріч
ної школи № 7. Екскурсовод 
Марія Герасимівна Дон розпо
віла дітям про те, як на пус
тирях за часів радянської вла
ди піднялися величні підпри
ємства буровугільної промисло
вості.

Днями мають відбутися спор
тивні змагання з лиж і конь- 
ків, масові походи за місто. Уч
ні неповно-середньої школи №3 
залили біля школи великий 
каток, на якому тренуються 
сотні юних конькобіжців.

Хороший подарунок на ка
нікули приготували вихованцям 
дитячого будинку № 3 імені 
Сталіна шефи комсомольці Бай
даківського вуглерозрізу. Вони 
власними силами виготовили і 
передали дітям 9 санок.

Зростає і благоустроюється шахтарське місто Кадієвка. В цьо
му році для дітей гірників відкрилась нова середня школа.

На знімку: приміщення нової школи.
Фото А. Мірошниченка. Прескліше ТАРС.

В гуртку, де керівником 
т. Губенко, староста т. Єремен
ко не сумлінно ставиться до 
партійного доручення, він не 
цікавиться чому не прибув на 
заняття той чи інший слухач. 
А керівник гуртка не ставить 
таких вимог перед старостою.

Пропагандисти і секретар 
партбюро т. Шаболтас поясню
ють такий стан з відвідуван
ням занять тим, що частина 
товаришів на роботі в другій 
зміні. Висувають вони й інші 
причини. Але насправді бага
то слухачів не відвідують за
нять без будь-яких причин.

Крім того для комуністів, 
які бувають на роботі у ве
чірню зміну, не організуються 
додаткові заняття.

З цього можна зробити вис
новок, що партійне бюро не 
приділяє потрібної уваги важ
ливішій справі ідейного вихо
вання комуністів. Т. А.

Цікаві розваги для школярів 
були організовані в перший 
день нового року біля міської 
ялинки, що гриляндами різно
барвних вогнів приваблювала до 
себе кожного. Тут відбувались 
масові ігри, атракціони.

В Палаці піонерів протягом 
10 днів організовуватимуться 
дитячі ранки для школярів мо
лодшого віку. Біля ДдкскучтЯ 
ялинки виступають з цікавими 
концертами учасники шкільної 
художньої самодіяльності. А 
під новий рік тут відбувся ве
ликий костюмованпй вечір.

В Палаці піонерів відбудеть
ся також шахматно - шаховий 
турнір, в якому візьмуть участь 
кращі гравці.

В ці дні в школах прохо
дять зустрічі піонерських дру
жин, літературні диспути, ве
чори загадок, шарад, конкур
си на кращі малюнки та інше.

Для учнів влаштовується ко
лективне відвідування кіно, те
атру.

Школярі міста і робітничих 
селищ протягом канікул змо
жуть добре відпочити і розва
житись.

Т. Лисякова, 
зав. відділом піонерів 

МК ЛКСМУ.
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Г ерой 
громадянської війни 
(До 30-річчя з дня загибелі О. Я.Пархоменка)

Легендарний герой громадян
ської війни — Олександр Яковле- 
вич Пархоменко все своє життя 
присвятив боротьбі за щастя тру
дящих, за велику справу Леніна 
—Сталіна.

О. Я. Пархоменко народився 
2 серпня 1885 року в селі Мака- 
рів-Яр (нині Пархоменко), Воро- 
шиловградської області, в бідній 
селянській родині. Його батько, 
не маючи землі, займався гончар
ним ремеслом. Заробітків для іс
нування великої сім'ї невиста- 
чало. Десятирічного Олександра 
взяв до себе його дід, який пра
цював водовозом у Луганську, 
Разом з дідом хлопчик три роки 
возив воду місцевим багатіям. По
тім він став служити в одного 
інженера, а в 1900 році—вступив 
учнем до інструментального цеху 
Луганського паровозо - будівного 
заводу Гартмана.

Олександр Пархоменко швидко 
став кваліфікованим слюсарем. 
Він прагнув поповнити свої знан
ня, мріяв вчитися в технічній 
школі. Однак це йому не вдало
ся, бо двері шкіл царської Росії 
були відкриті тільки для дітей 
заможних батьків.

На заводі Пархоменко зблизив
ся з Климентом Єфремовичем Во- 
рошиловим І в 1904 році вступив 
у партію більшовиків. Він роз
повсюджував прокламації серед 
робітників заводу, організував бо
йовий загін і керував його діями, 
брав активну участь у револю
ційних виступах луганських ро
бітників. В 1906 році Олександр 
Яковлевич був звільнений з за
воду як „політично не благона
дійний".

За свою революційну діяльність 
Пархоменко неодноразово зазна- 
5’.” аоештів.

ЛіоТпеьа революція застала 
О. Я. Пархоменка у Москві, де 
він брав участь у поваленні не
нависної монархії. Після перемо
ги Великої Жовтневої соціаліс
тичної революції О. Я. Пархомен
ко, очолюючи червоногвардійські 
загони, нещадно придушував біло
гвардійські заколоти. Разом з К. Є. 
Ворошиловим він зробив леген
дарний похід на захист Царици
на. В місті-герої О. Я. Пархомен
ко, будучи особливим уповнова
женим Реввійськради 10 армії, 
виконував найважливіші доручен
ня товариша Сталіна.

Коли на Україні почався зако
лот агамана Григор'єва. Пархо
менка було призначено команду
ючим Катеринославською ділян
кою фронту. Під його керівницт
вом радянські війська розгроми
ли григор'євські банди.

Влітку 1919 року Пархоменко 
брав участь в боях проти біло
гвардійських частин Денікіна. Во
сени того ж року за вказівкою 
товариша Сталіна була створена 
Перша Кінна Армія. На чолі її 
стати товариші Ворошилов і Бу- 
дьонний. В рядах Першої Кінної 
на керівних постах був і Пархо- 

--------- <><>

Прибуття до Берліна 
радянської урядової делегації

менко, який командував 14 кава
лерійською дивізією.

Олександр Яковлевич Пархомен
ко запалював бійців своєю муж
ністю і відвагою. Більш за все 
він ненавидів боягузетво. Голод, 
холод, злидні, страждання—все за
будеться, говорив він, абоягузет- 
ва народ ніколи не забуде. В дні 
боїв на Польському фронті під 
Львовом одна з бригад його ди
візії, не витримавши натиску про
тивника, стала відходити. Пархо- 
менко загородив шлях тим, що 
відступали, спинив бригаду і по
вів її в наступ. Запалена своїм ко
мандиром, червона кіннота пе
рейшла в атаку і розбила против
ника.

Придушуючи заколот Григор'є
ва, одного разу Пархоменко на 
чолі групи розвідників ввійшов у 
місто. Головною вулицею з вели
кою швидкістю мчав автомобіль, 
в якому знаходився найближчий 
помічник атамана Григор'єва бан
дит Максюта з чотирма охорон
никами. Пархоменко, піднявши 
руку, спинив машину, а потім 
скочив у неї і в упор розстріляв 
бандитів.

Польський, врангельський фрон
ти, ліквідація бандитизму на Ук
раїні —ось бойові шляхи 14 диві
зії, якою командував Пархоменко. 
Бійці, що билися під його команду
ванням, як і інші воїни Першої 
Кінної, показали високу доблесть 
і відвагу, непохитну волю до пе
ремоги, з честю виконували пос
тавлені перед ними завдання.

Наприкінці 1920 року дивізія 
Пархоменка брала участь в лік
відації банди одного з найманців 
англо-американського імперіалізму 
—Махна. Зломивши опір махнов
ців, дивізія напротязі майже 1000 
кілометрів безперервно пересліду
вала цих ворогів радянської вла
ди. Рятуючи свої шкури, бандити 
розгубили всю артилерію, зали
шили понад 300 кулеметів.

З січня 1921 року Пархоменко 
загинув смертю хоробрих. Це бу
ло коло села Бузівка (поблизу 
Умані). Велика група бандитів 
раптом напала на Пархоменка, 
який під'їхав до села з кількома 
кінноармійцями. Оточена махнов
цями, купка хоробрих героїчно 
билась до останнього патрона.

Червоні кіннотники жорстоко 
відплатили ворогам за смерть сво
го.любимого командира.

Народний герой О. Я. Пархо
менко загинув тридцяти шести ро
ків. Все своє коротке, але повне 
героїчних подвигів життя він від
дав беззавітному служінню наро
дові, своїй палко любимій Бать
ківщині, великій справі пар.тії 
Леніна—Сталіна. За видатні заслу
ги перед революцією уряд наго
родив його двома орденами Черво
ного Прапора. ГІам ять про Олек
сандра Яковлевича Пархоменка 
свято шанує радянський народ.

С. Московський.

Вольтер Ульбріхт і Генріх Рау, 
міністр Р. Хвалек, член прези
дії Народної палати Ерпсст 
Гольденбаум, відповідальні спів
робітники Міністерства Закор
донних Справ Німецької демо
крати чної рес публ і кп.

Делегацію зустрічали також 
голова Радянської Контрольної 
комісії в Німеччині генерал ар
мії В. 1. Чуйков. 1. Ф. Семп- 
частнов, В. С. Семенов та інші 
особи.

При зустрічі оркестр виконав 
державні гімни Союзу РСР і 
Німецької демократичної рес
публіки.

(ТАРС).

ШАХТА ВНОЧІ...
Рейд робкорівської бригади газети „Більшовицька правда"

Робкорн нашої газети в ніч на 3 січня побу
вали на шахті № 3 і перевірили роботу їдальні, 
бані, клубу, лампової, цікавились багатьма інши
ми питаннями культурно-побутового обслугову
вання гірників.

Матеріали робкорів свідчать про те, що нічні 
зміни обслуговуються дуже погано. Це серйозний 
докір партійній організації, господарникам шахти 
та шахтному комітетові профспілки.

1. В приміщенні 
нарядної

Довга зимова ніч спустилася 
па землю. В затишних, теплих 
будинках відпочивають робіт
ники буровугільної промисло
вості—жителі Октябрського се
лища. Та пі па хвилину не 
припиняється робота під зем
лею. Гірники шахти № 3 з 
властивим їм завзяттям видобу
вають вугілля. Чергова зміна 
готується до спуску в шахту.

...Просторий зал. Сотні гір
ників чекають початку зміни, 
люди нудьгують, ходять без 
діла. Клуб закритий. Піхто не 
потурбувався про організацію 
бесід на політичні темп та го
лосних читок. Вдень інколи 
грає баян. Вночі цього не бу
ває.

—Вночі тут навіть радіо мов
чить,—скаржиться лісогоп Пет
ро Кошовий.

Шахтний радіовузол на замку.

2. „Щоб бути 
з світлом2 * * * * * * * * 11

2 січня до Берліна па свят
кування 75-річчя з дня народ
ження президента Німецької 
демократичної республіки Віль- 
гельма Піка прибула радянська
урядова делегація на чолі з
членом Президії Верховної Ради
СРСР і членом Оргбюро ЦК
ВКП(б) В. В. Кузнецовим. У 
складі делегації — член ЦК
ВКП(б) II. N. Ііоснєлов і гла
ва дипломатичної місії СРСР у
Німецькій демократичній рес
публіці Г. N. Пушкін.

На аеродромі радянську урядо
ву делегацію зустрічали прем'єр- 
міністр Німецької демократич
ної республіки Отто Гротеволь, 
заступники прем'єр-міністра

За дві з половиною години 
до початку роботи прибули па 
третю зміну наваловідбійник 
другої дільниці Іван Леїценко, 
відкатник дільниці руху Саве- 
лій Шилов, кріпильник сьомої 
дільниці Іван Бульба, відкат
ник Микола Цуманець.

—Чому так рано прибули?
—Як чому?!— здивувалися 

робітники,—щоб бути з світлом.
Пізніше стало зрозумілим чо

му здивувалися такому запи
танню шахтарі. Справа втому, 
щоб одержати шахтарську лам
пу робітникам доводиться про
стояти в черзі біля лампової 
півтори і більше годин.

І вдень тут створюються чер
ги. Але вночі черги ще біль
ші, бо багатьом робітникам не- 
вистачас якісно заряжених 
ламп. Щоб одержати придатну 
лампу, кожен старається рані
ше зайняти чергу.

—Можна було б прискорити ви
дачу і прийом ламп,—говорить 
робітниця Аптопіна Гончарен
ко.—Для цього треба зробити 
ще одне віконце. Адже через 
одне видавати і приймати лам
пи може тільки одна робітниця, 
а нас в ламповій—аж чотири. 
І хочбп й хотів хто допомог
ти—зробити цього не можна, бо 
немає відкіля видавати лампи.

До пропозицій робітників— 
зробити ще одне віконце в лам
повій—десятник тов. Голуб (від
повідальний за цю роботу) за
лишається глухим.

3. Тільки 
назва нова...

—Не завадило б оце чайку з мо
розу,—говорить слюсар Дем'ян 
Уткін, який щойно прибув па 
шахту. Але вночі не працює 
наша нова їдальня.

—Та ти не жалкуй,— від
повів на це контролер Ми
кола Горовецький.—Назва тіль
ки змінилася, а порядки старі. 

☆ ☆ ☆
Хоч там вже не буфет, а їдаль
ня, але гарячого в ній нічого 
немає, ті ас холодні пироги, і 
приміщення забруднене.

Дійсно, на місці колишньо
го буфету при шахті обладна
но їдальню, але тут, крім обме
женого меню холодних закусок, 
нічого немає. У приміщенні 
їдальні брудно. Біля чотирьох 
столів є лише кілька стільців. 
Заступник начальника шахти 
тов. Бабінський досі не спромо
жеться доставити сюди необхід
ні меблі, подбати про забезпе
чення їдальні водою.

Вночі їдальня зовсім не пра
цює.

4. Де напитися 
води?

—Що ти, Дем'яне, балакаєш 
про чай,—втручається в роз
мову монтажник Олексій Стру
гали. —Хоча б про звичайну воду 
для пиття подбали наші керів
ники. Вже четвертий день па 
шахті зовсім немає питної води.

З дальших розмов виявилось, 
що, внаслідок поганої підго
товки до зими, з вини голов
ного механіка шахти т. Кор- 
чагіна кілька днів тому замерз 
головний водопровід.

—З гострою карикатурою 
па механіга-бездіяльнпка вис
тупила юмористичпа листівка 
«Перець». Але пі начальник 
шахти тов. Барабаш, ні його 
заступник тов. Бабінський, пі 
голова шахткому тов. Прасо- 
лов не звернули на це уваги. 
Па шахті і досі немає води 
для пиття.

-Вдень, в крайньому випад
ку, можна випросити стакан во
ди в кабінеті тов. Барабаша, - 
говорять шахтарі,—а вночі, щоб 
напитися води, хоч у шахту 
з кухлем спускайся...

5. В бані
Про башо, яка є на шахті 

при побутовому комбінаті, гір
ники говорять: Якщо хочеш 
замазатись, то йди в нашу 
баню.

Перебільшень в цьому немає. 
Забруднені стіни, бура, як ву
гілля, підлога. Такий має виг
ляд це приміщення. Немає тут 
окремого приміщення для роз
дягання спецодягу і окремого 
для одягання чистого одягу. А 
можна було б розділити це 
приміщення на дві кімнати.

—Про це ми не раз говори
ли коменданту тов. Осадчому, 

-скаржиться гардеробниця Ма
рія Нижейко.—Але він не хоче 
завдавати собі клопоту. Пе- 
впстачає в бані і місця для 
розвішування одягу,— продов
жувала т. Нижейко.

В перші ДНІ
Перевиконанням добових пла

нів розпочали перші дні ново
го року трудящі кар'єроуправ- 
ління тресту «Олександріявугле- 
розрізбуд».За 2 і 3 січня тут 
видобуто понад план 40 кубо
метрів каменю, кілька кубо
метрів піску.

Біда не тільки в цьому. Во
да, що подасться для миття, 
теж брудна. Вона надходить в 
баню прямо з шахти без най
меншої очистки.

Пропонував я тов. Бабін- 
ському зробити хоч примітив
ну очистку води, — говорить 
майстер котельної тов. Сміш
ний — Витрат тут небагато. 
Треба доставити лише якісно
го піску та інших дрібниць і 
можна було б очищати воду. 
Не звернув він па це уваги.

Але і цим не вичерпується 
погана слава бані шахти № 3. 
Дуже часто тут немає гарячої 
води, тому що в котельню з 
великими перебоями доставля
ється... буре вугілля.

6. Черговий 
дрімає

Наближалась дванадцята го
дина ночі. Одержавши завдан
ня, третя зміна направилась у 
шахту. Дванадцять. Час прис
тупати до роботи. Минає ще 
20—30 хвилин, але4потік-шах- 
тарів від лампової до кліті не 
припиняється. З запізненням 
на ЗО і більше хвилин спуска
ються 30—40 чоловік. Багато 
з них працюють у віддалених 
лавах і забоях, що кілька кі
лометрів від ствола. Отже вит
рачається щонайменше ще по 
ЗО хвилин.

Тільки за рахунок втрати ча
су нічна зміна працює менш 
продуктивно, недодає десятки 
тонн вугілля.

Па шахті є черговий з від
повідальних товаришів. В ніч 
з 2 на 3 січня черговим був 
головний механік тов. Корча- 
гіп. Та замість того, щоб слід
кувати за перезміною, за по
рядком на шахті, він дрімав у 
своєму кабінеті.* >,ч $

По-справжньому турбуватися 
про обслуговування всіх шах
тарів, добре поставити куль
турно-масову і агітаційну ро
боту в нічний час—бойове і 
невідкладне завдання керівни
ків шахти, первинної партій
ної організації та шахтного ко
мітету профспілки. Вони по
винні уважно продумати план 
заходів побутового обслугову
вання, масових і культурних 
заходів, забезпечити безумовне 
виконання цього плану. Треба 
забезиочити постійний громад
ський контроль над задоволен
ням побутових запитів гірни
ків у пічний час.

Рейдова бригада робкорів:
П. БИТКО -працівник 

маркшейдерського відділу, 
0. РУСОВ - наваловідбійник, 
Г. ЛУПЕТА -кріпильник.

нового року
Краще всіх працюють в но

вому році бутоломи Василь Ба,- 
ленко, Павло Колесников та 
найстаріший робітник Михайло 
Бахмацький. Вони свої завдан
ня викопують на 125 — 130 
процентів.

0. Ярошенко.
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Листи наших читачів 
Виростимо ще вищий урожай

Міжнародний огля д
У моїй ланці дев'ять жінок. 

Більшість з них уже мають 
понад 55 років та в роботі не 
поступаються вони молодим. 
Минулого року з площі 5 гек
тарів цукрових буряків, закрі
плених за ланкою, ми вирости
ли і здали на заготівельний 
пункт 1470 центнерів цукро
вої сировини, або по 294 цент
нери з гектара.

Наша праця іцедро оплаче
на. Лише в рахунок додатко
вої оплати за надплановий уро
жай буряків ланка одержала 
183 кілограми цукру та понад 
2,5 тисячі карбованців грішми. 
Зокрема, кожна з нас додатко

Справедливі вимоги молоді
У центрі села Войнівки роз

ташований сільський клуб. Що
вечора сюди прямує молодь, 
щоб культурно провести своє 
дозвілля—почитати газету, жур
нал, книгу чи може просто 
поспівати, повеселитись. Та 
марні їх надії. В сільському 
клубі ніякої організаторської 
роботи не ведеться.

Керівники сільради зайняли 
неправильну позицію в питан
ні налагодження культурно-ма
сової роботи на селі. Вони га
дають, що їх справа призначи
ти завідуючого клубом і...все. 
Ось це й призвело до того, 
що за минулий 1950 рік у 
Бойківському клубі змінилися 
три завідуючі. Не змінився ли
ше стан культурно-масової ро
боти. Протягом останніх двох 
місяців зав. клубом працювала 
Каліначенко В. Вона акуратно 
одержувала заробітну плату, а 
роботи не вела ніякої. 18 груд
ня' 1950 року і вона самочин
но залишила роботу.

Чому кіоск „Союзпечати" часто на замку?
Сотні громадян міста, йду

чи повз кіоск «Союзпечати», 
що розташований на розі ву
лиць Жовтневої та Діброви, зу
пиняються, щоб придбати газе
ту, журнал чи книгу. Але 
кіоск майже завжди на зам
ку.

В чому ж справа? Адже від
діл «Союзпечати» має бага
то газет, книг, плакатів, літе
ратури.

Справа в тому, що кіоскер т. 
Дугаренко несумлінно вико

во одержала по 18 — 20 кіло
грамів цукру та 300 карбован
ців.

Порадившись з агрономом, 
ми зобов'язались у 1951 році 
виростити ще вищий урожай 
не менше 300 центнерів цук
рових буряків з гектара. Для 
цього ми запланували провес
ти такі агрономічні заходи: 
снігозатримання на всій пло
щі, па кожен гектар вивезти 
по 20 тонн гною та заготови
ти по 3 центнери пташиного 
посліду і 5 центнерів попелу.

Ф. Ткаченко, 
ланкова колгоспу 

імені Рози Люксембург.

З тих пір сільський клуб па 
замку і молодь провадить своє 
дозвілля на вулиці. Про це 
знають і голова сільради тов. 
Фіртич, і секретар парторгані- 
зації т. Чередниченко, і секре
тар КСМ організації т. Виш- 
невецькпй, та вони не чуйні 
до запитів молоді.

Про погану роботу нашого 
клубу відомо і завідуючій від
ділом культурно-освітньої ро
боти виконкому районної Ради 
т. Стаценко, але й вона не 
вживає заходів до поліпшення 
культурно-масової роботи.

Молодь села бажає, щоб у клу
бі працювали різні гуртки, 
щоб там влаштовувались лек
ції, доповіді та інше. Ми гада
ємо, що сільська Рада, пар
тійна та комсомольська орга
нізації відгукнуться на ці спра
ведливі вимоги молоді і нала
годять роботу сільського клубу.

М. Лесь, П. Вишневенький

нує свої службові обов'язки і 
в робочий час надовго зали
шає кіоск зачиненим.

Завідуючій відділом «Союз
печати» т. Кульбій відомі ці 
факти та заходи до поліпшен
ня роботи кіоску не вжива
ються.

Треба задовольнити запити 
громадян міста на газети, жур
нали, літературу і забезпечи
ти нормальну роботу кіоску.

А. Кузнецов.

Нові
Минулий 1950 рік трудящі країн 

народної демократії ознаменували 
значними досягненнями на шля
ху до побудови соціалізму.

Спираючись на допомогу Ра
дянського Союзу, використовуючи 
його багатющий досвід, народи 
Болгарії, Угорщини, Румунії, 
Польщі, Чехословаччини та Ал
банії, керовані своїми комуністич
ними і робітничими партіями, до
билися в 1950 році нового зро
стання промислової продукції по
рівняно з 1949 роком. За попе
редніми даними, в Чехословаччи- 
ні це зростання становить 16 про
центів, у Болгарії—21, у Польщі 
—25, в Албанії—34, в Румунії— 
38, в Угорщині—39 процентів.

Ставши на шлях соціалістичної 
індустріалізації, країни народної 
демократії всемірно розвивають 
піднесення важкої промисловості. 
Особливо швидко зростає маши
нобудування, яке є основою роз
витку народного господарства, а 
також енергетична база.

У 1950 році в країнах народної 
демократії стало до ладу багато 
нових промислових підприємств. 
У Болгарії пущені в експлуатацію;

За
Відкриті воєнні готування аме

риканських імперіалістів у Захід
ній Німеччині викликали широкі 
протести німецьких трудящих і 
зростання національного опору 
планам паліїв війни. Підтримуючи 
цей рух опору, центральне прав
ління Об'єднання Вільних Німець
ких Профспілок (ОВНП) зверну
лося з відозвою до всіх членів 
профспілок.

У відозві вказується, що аме
риканські палії війни, зазнавши 
поразки в Кореї, посилено праг
нуть перетворити Західну Німеч-

Події в Кореї
(Огляд телеграм ТАРС)
За минулий тиждень війська 

Народної армії Корейської Народ
но-Демократичної Республіки ра
зом з частинами китайських доб
ровольців на всіх фронтах вели 
активні бойові дії і продовжували 
просуватися па південь.

Частини Народної армії, які ді
ють на західному узбережжі, виз
волили стратегічно важливий 
пункт місто Унчжінь (Осін) і весь 
Унчжінський півостров.

В районі 38 паралелі частини 
Народної армії в тісній взаємодії 
з китайськими добровольцями, зни
щуючи противника, розгортають 
по всьому фронту наступальні бої.

Частини Народної армії, що 
визволили важливі стратегічні 
центри Сінмак (Сінмаку), Нам- 
чхонь (Нансентен) і ряд ін
ших районів, продовжуючи наступ 
у напрямі Кесона (Кайдзьо), про
рвали оборонні лінії противника, 
відігнали і знищили американсь
кі війська, які чинили в цьому 
районі впертий опір. В результаті 
цього наступу частини Народної 
армії повністю визволили місто 
Кесон (Кайдзьо) і його околиці.

успіхи країн народної демократії
машинобудівний завод „Червона 
зірка", авторемонтні заводи імені 
Вилко Червенкова і Василя Ко- 
ларова, завод слабкострумової апа
ратури імені К. Ворошилова, но
ві великі електростанції в Пле- 
венській, Русеиській, Казанликсь- 
кій, Габровській та інших околі- 
ях (повітах). В Румунії здано в 
експлуатацію нові домни і марте
нівські печі, сотні нових нафто
вих свердловин, а також тих, що 
раніш не діяли, відкрито нові ву
гільні шахти.

Великих успіхів досягнуто і в 
перебудові сільського господар
ства. В 1950 році в усіх країнах 
народної демократії виросли по
сівні площі, підвищилась урожай
ність полів. Швидко збільшуєть
ся поголів’я худоби. В Польщі, 
наприклад, в 1950 році кількість 
великої рогатої худоби зросла на 
15 процентів порівняно з 1949 ро
ком, а свиней—на 33 проценти.

Дальшого розвитку набрала в 
1950 році сільськогосподарська 
виробнича кооперація. В Болгарії 
вона охопила вже 48 процентів 
селянських господарств. Рік тому 
у Чехословаччині існувало лише

за єдність Німеччини!мир,
чину на плацдарм для війни про
ти Радянського Союзу і країн 
народної демократії. Заходи по 
переозброєнню Західної Німеч
чини є першими кроками в цьо
му напрямі.

Відозва закликав всіх членів 
профспілок посилити опір планам 
паліїв війни, ще ширше залучати 
широкі маси трудящих у бороть
бу за мир. На всіх підприємствах 
треба розширити рух за встанов
лення єдиного фронту робітників 
соціал-демократів, комуністів і 
членів християнсько-демократич

За повідомленням преси, частини Корейської 
Народної армії і китайські добровольці повністю 
розгромили турецьку так звану „добровольчу” бри
гаду, відправлену в Корею урядом Туреччини на 
вимогу Вашінгтона. _

(З' газет).
Агніта.Рис. К.

Доля турецької так званої „добровольчої" бригади в Кореї...

[ кілька єдиних сільськогосподарсь
ких кооперативів, а тепер їх на
лічується вже близько 7000.

Ще більшого розмаху набрало 
в 1950 році культурне будівниц
тво. Мільйони робітників і селян 
країн народної демократії лікві- 

і дували свою неписьменність, роз
ширилась сітка шкіл. В Албанії, 
наприклад, в 2015 початкових 
школах навчається 156 тисяч ді
тей, а до війни школи відвідува
ли лише 52 тисячі дітей 
міської і сільської буржуазії. 
Швидко розвивається вища осві
та. В Угорщині 1 Польщі кіль
кість студентів збільшилась май
же втроє. В Болгарії на кожні І8О 
жителів припадає один студент, в 
той час як у Франції один сту
дент припадає на 500 жителів, 

; в Англії—на 526.
У минулому році країни народ

ної демократії, ізолюючи реакцій
ні елементи, ще більше зміцнили 
свої внутрішні сили, ще більше 
зміцнили узи дружби між собою 
і великим Радянським Союзом, 
який очолює боротьбу за мир, 
демократію і соціалізм.

ної спілки, організованих і неор
ганізованих у профспілки.

Заява міністрів закордонних 
справ восьми держав у Празі і 
лист прем’єр-міністра Отто Гро- 
теволя бонському канцлерові Аде- 
науеру говориться у відозві, вка
зують шлях, на який повинні 
вступити німецькі трудящі для 
того, щоб усунути загрозу війни 
і добитися створення єдиної ми-* 
ролюбної і демократичної Німеч
чини.

П. Бабенко.

Зібрати і вивчити народну творчість Кіровоградщини
Збирання і вивчення народної 

творчості—велика і цікава спра
ва, безумовно, потрібна й корисна 
для будівництва соціалістичної 
культури. Основоположник радян
ської літератури, великий цінитель 
народної поезії О. М. Горький го
ворив, що народна творчість су
часності—це великого смислу про
цес, це показник нашого незмір
ного культурного росту.

Кафедри української та російсь
кої літератури Кіровоградського 
педагогічного інституту ім. О. С. 
Пушкіна зараз приступають до ор
ганізації збору творів народної 
творчості.

В результаті колективної робо
ти, в яку намічено залучити ши
рокі кола громадськості, повинні 
бути зібрані, науково оброблені і 
видані кращі зразки пісень, часту
шок, казок, приказок та інших ви
дів сучасної народної творчості 
робітників і колгоспників Кірово- 
градщини.

Кафедри української та росій-

I ської літератури Кіровоградського 
педагогічного інституту зверта-

I ються з проханням до педагогів 
шкіл, до активу комсомольських 
організацій, колишніх фронтовиків 
і партизанів, до працівників ре
дакцій, робкорів, сількорів і акти
вістів стінних газет, до працівни
ків культурно-освітніх закладів і 
масової художньої- самодіяльності, 
до учнів старших класів середніх 
шкіл і до всіх, хто цікавить
ся цією роботою, взяти активну 
участь в збиранні творів народної 
творчості.

Що треба записувати? В першу 
чергу записуванню підлягають ви
сокоідейні і високохудожні твори, 
які мають поширення в народі, 
відображають нову соціалістичну 
дійсність: пісні і інші твори про 
Радянську Батьківщину, про біль
шовицьку партію і великих вож
дів Леніна і Сталіна, про боротьбу 
радянського народу з фашистсь
кими загарбниками в роки Вели
кої Вітчизняної війни, про мирну 

творчу працю, про знатних лю
дей промисловості і сільського 
господарства і ін.

Особливу увагу слід приділити 
збиранню творів місцевого поход
ження, які відображають життя 
окремих заводів, колгоспів і до
сягнення знатних людей Кірово
градської області. Зокрема, слід 
звернути увагу на збирання на
родної творчості, зв’язаної з ро
бітничим середовищем, з життям 
робітників МТС і радгоспів. Не
обхідно не залишати поза увагою 
зміни, які відбулися останнім ча
сом в місті і на селі, виявляти і 
записувати все, в чому в тій чи 
іншій мірі передано зримі риси 
комунізму, які вже існують сьо
годні. Записувати слід також най
більш цікаві і яскраві в худож
ньому відношенні твори старої на
родної творчості, в яких відобра
жені історичні події, революційна 
боротьба трудящих за царизму і в 

^роки громадянської війни, бо
ротьба з куркульством. Записую

чи зразки народної творчості, 
зв'язаної з минулим, слід зверну
ти увагу на твори.пов’язані з окре
мими найбільш цікавими історич
ними місцями нашої області. За
гальновідомі тексти пісень повин
ні записуватись в таких випад
ках, коли вони виконуються з 
будь-якими змінами в тексті, по
рівняно з загальноприйнятими.

Приступаючи до запису, збирач 
повинен попередньо виявити се
ред населення найбільш талано
витих виконавців-співців, казоч- 
ників і ін. і запис робити • з їх 
слів.

Крім особистого запису бажано 
розшукати і зібрати записи тих, 
що ще раніше цим займались, 
якщо такі є.

В перщу чергу треба постара
тись зібрати зошити з записами у 
бувших фронтовиків, учасників 
партизанського руху і учасників 
підпільної роботи на тимчасово 
окупованій фашистами території.

Кожен записаний текст повинен 
супроводжуватись відомостями:

а) від кого зроблено запис— 
ім’я, по батькові, прізвище особи, 

від якої записано, і короткі біогра
фічні дані про нього;

б) в яких обставинах виконує
ться твір: хоровим способом чи 
індивідуально, в супроводі музич
ного інструмента і якого, в годи
ни відпочинку, при роботі і т. д„ 
вказати на ступінь поширення;

в) від кого виконавець „перей
няв" даний твір і коли, чи відо
мий його автор;

г) вказати дату запису і пріз
вище того, хто записав.

Всі записані матеріали україн
ською 1 російською мовами про
симо надсилати на адресу: м. Кі
ровоград, вул. Шевченка № 1, 
Кіровоградський педагогічний ін
ститут ім. О. С. Пушкіна, літера
турний кабінет.

Г. Самарій,
кандидат філологічних наук, 

доцент Кіровоградського 
педінституту.

Відповідальний редактор
Д. РАВВЕ.
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ПЕРЕДОВА: Новими трудовими 

перемогами прославимо любим у 
Батьківщину.

Розгортаймо змагання на честь 
виборів до Верховної Ради Ук
раїнської РСР: За почином шах
тарів. Гірники з честю дотримують 
слова (1 стор.).

Про утворення виборчих діль
ниць по виборах до Верховної

В НОМЕРІ:
Ради Української РСР (2 і 3 стор.).

Ол. Шевченко. — Лекції для 
молодих виборців (3 стор.).

Поліпшити роботу низових 
профспілкових органів (3 стор.).

Січнева нарада вчителів міста 
(1 стор.).

Події в Кореї (4 стор.).
В країнах народної демократії 

(4 стор.).

Новими трудовими перемогами 
прославимо любиму Батьківщину

Виборча кампанія по виборах 
до Верховної Ради УРСР з кож
ним днем набувас все більшого 
розмаху. Трудящі нашого міста 
і району готуються до виборів 
соціалістичного парламенту Рес
публіки, як до великого свята.

Разом з усією Батьківщиною 
трудящі Олександрії та сіл ра
йону добилися значних вироб
ничих успіхів на честь недав
но минулих виборів до місце
вих Рад депутатів трудящих. 
Промислові підприємства, будо
ви, колгоспи успішно заверши
ли план останнього року після
воєнної п'ятирічки. Особливо 
відзначився колектив гірників 
шахти № 2, який видав на-гора 
понад план багато ешелонів ву
гілля.

По-стахановському працюють 
гірники з перших днів 1951 
року, перевиконуючи денні зав
дання вуглевидобутку.

День виборів до Верховної 
Ради УРСР гірники шахти № 2 
вирішили відзначити як свято 
натхненної праці, як свято мо
білізації трудящих на нові тру
дові подвиги.

В минулому номері нашої га
зети опубліковано звернення 
колективу гірників цієї шахти 
до всіх робітників, інженерно- 
технічних працівників і служ
бовців підприємств та будов 
міста Олександрії, в якому вони 
закликають розгорнути соціаліс
тичне змагання на честь вибо
рів до Верховної Ради УРСР.

На ознаменування цього дня 
гірники шахти № 2 зобов'язу
ються до 25 лютого виконати 
план вуглевидобутку двох мі
сяців на 105 процентів, підви
щити продуктивність праці про
ти досягнутого рівня в 1950 
році на 10 процентів, знизити 
собівартість вугілля проти пла
ну на 5 процентів, виконати 
двомісячний план підготовчих 
робіт на 105 процентів та інш.

—Ми,—пишуть гірники, — 
звертаємось до всіх трудящих 
підприємств та будов нашого 
міста розгорнути соціалістичне 
змагання па честь виборів у 

-------- <><>---------

У міськкомі КП(б)У
Про звернення колективу гірняків шахти № 2 

до всіх робітників, Інженерно-технічних 
працівників і службовців підприємств та будов 

міста Олександри
Бюро міськкому КП(б)У схвалило ініціативу колективу гір

ників шахти № 2 про розгортання соціалістичного змагання 
на честь виборів до Верховної Ради УРСР.

Бюро міськкому КП(б)У рекомендує секретарям первинних 
парторганізацій, керівникам підприємств та будов вугільної і 
місцевої промисловості обговорити на робітничих зборах звер
нення гірників шахти № 2 і розгорнути соціалістичне зма
гання за дострокове виконання виробничих планів двох місяців 
та першого кварталу 1951 року до дня виборів у Виховну 
Раду УРСР.

і Верховну Раду УРСР—25 лю
того 1951 року. Порадуємо па
шу Батьківщину новими вироб
ничими перемогами.

Активним прагненням до то
го, щоб ще більше зміцнити 
могутність нашої любимої Бать
ківщини—надійного оплоту ми
ру в усьому світі, ще більше 
возвеличити трудову славу ра
дянських людей проникную 
звернення шахтарів. І воно 
знаходить відгук в серцях тру
дящих нашого міста.

Підвищені зобов'язання бе
руть на себе у публікованому 
сьогодні в нашій газеті листі 
робітники та інженерно-техні
чні працівники Семенівського 
вуглерозрізу.

Завдання первинних партій
них організацій, комітетів проф
спілок, господарників широ
ко популяризувати патріотичне 
звернення шахтарів і очолити 
соціалістичне змагання на 
честь виборів до Верховної Ра
ди УРСР.

Кожен колектив підприємст
ва або будови повинен перег
лянути свої можливості і на
мітити конкретні заходи по 
достроковому виконанню до 25 
лютого двомісячного і квар
тального плану.

Працювати зразково з пер
ших днів нового року, перевико
нувати план не тільки в серед
ньому за місяць по заводу, 
шахті, будові, а кожен день 
по кожному цеху, лаві, зміні, 
бригаді, но тільки по кількіс
них показниках, а і по якіс
них, забезпечити активну 
участь кожного трудящого у 
соціалістичному змаганні. В 
цьому—головне. Добра робота 
в січні і лютому, дострокове 
виконання плану перших двох 
місяців і першого кварталу — 
важливіша умова успішного 
виконання річного плану.

Трудящі міста і району! Ви
ходьте на змагання на честь 
виборів до Верховної Ради 
УРСР! Прославимо любиму Бать
ківщину новими трудовими пере
могами!

По нашій
Батьківщині

У Сталіпграді закінчено будів
ництво поліклініки Сталінградсь- 
кої залізниці. Автор проекте—ар
хітектор В. В. Красовський (об
ласна проектно-архітектурна май
стерня).

На знімку: будинок нової по
ліклініки.

Фото А. Маклецова
(Прескліше РАТАУ).

Світовий рекорд 
льотчика 

Форостенка
28 серпня 1950 року льотчик 

Центрального аероклубу СРСР ім. 
В. П. Чкалова^І. Д. Форостенко 
літав на спортивному літаку чет
вертої вагової категорії конструк
ції О. С. Яковлєва на ділянці 500 
кілометрів 1 досяг швидкості 
44] ,176 кілометра на годину. Сек
ретаріат Міжнародної авіаційної 
федерації (ФАЇ) повідомив, іцо 
швидкість польоту, досягнута Фо- 
ростенком, затверджена як світо
вий рекорд. Досі світових рекор
дів швидкості для легкого типу 
літаків цієї категорії (вагою не 
більше 3 тисяч кілограмів) уста
новлено не було.

Метал для великих 
будов комунізму

Металурги заводу „Азовсталь" 
одержали нові замовлення для 
Куйбишевської ГЕС і Волго-Дон- 
ського каналу. Біля домен, марте
нів і прокатних станів оголошена 
стахановська вахта. В рейкоба- 
лочному цеху наскрізні бригади, 
якими керують інженери Червиш 
і Протасов, установили погодин
ний графік випуску продукції. Що
години вони видавали в середньо
му 25 тонн металу понад план і 
до вечора відправили на Волгу 
ешелон металу.

Кілька тисяч тонн сталі, арма
турного металу і залізного листа 
відвантажили Волго-Донському 
каналові металурги Єнакієво.

В Туркменії почалася 
сівба ярих

АШХАБАД, 2 січня. (ТАРС). У 
перший день нового року в кол
госпах Серахського району Турк
менії почалась сівба ярих колос
кових. На поля вийшли ЗО трак
торних сівалок.

У багатьох районах республіки 
вчора пройшли теплі дощі. Сма
рагдовою зеленню сходів вкриті 
поля. В Часан-Кулійському рано» 
пі розгортається сівба овочів.

Розгортаймо змагання на честь виборів 
до Верховної Ради Української РСР 

За почином шахтарів
Обговоривши звернення колективу гірників шахти 

№ 2 про розгортання соціалістичного змагання на честь 
виборів до Верховної Ради УРСР, трудящі Семенівсь
кого вуглерозрізу гаряче підтримують патріотичний- 
почин шахтарів, за їх прикладом з новою силою роз
гортають соціалістичне змагання.

До знаменної дати—дня виборів у Верховну Раду 
УРСР 25 лютого 1951 року—ми зобов'язуємось:

1. Разом з вуглевидобутком виконати двомісячний 
план зняття наносів на 105 процентів.

2. Завершити двомісячний план будівельних робіт.
3. Підвищити продуктивність праці проти плану на 

5 процентів.
4. Домогтися перевиконання виробничих норм всі

ма робітниками.
Натхненні успіхами, здобутими в 1950 році, ми 

впевнені, що й ці наші нові зобов'язання будуть ви
конані з честю. Внесемо свій трудовий вклад у все- 
перемагаючу справу миру в усьому світі.

За дорученням робітників, інженерно-технічних пра
цівників та службовців підписали:

К. Терентьєв --начальник вуглерозрізу, В. Шев
чук—секретар партійної організації, Ф. Богда- 
нов —голова комітету профспілки, Н. Рудий — 
машиніст екскаватора, В. Шевченко — машиніст 
екскаватора, Г. Сніжко — машиніст екскаватора, 
І. Яровий--гірничий майстер, І. Богданов—робіт
ник колій.

Гірники дотримують слова
Зачинателі соціалістичного змагання на честь виборів 

до Верховної Ради УРСР гірники шахти № 2 з кожним 
днем нарощують темпи вуглевидобутку. Якщо 2 січня по
над добовий план було видобуто 80 тонн вугілля, то вже 
5 січня надплановий вуглевидобуток становить 126 тонн.

Все ширше розгортається соціалістичне змагання се
ред бригад наваловідбійників. Бригади Дмитра Немикіна, 
Івана Чернова, Івана Осиченка, Федора ІДербаченка ви
конують свої завдання на 160 — 170 процентів.

Один за двох працює на проходженні штреку Андрій 
Радіонов. При нормі 75 сантиметрів він проходить по 150.

На 180 процентів виконує свої завдання прохідник 
Тимофій Ісаєв. 0. Лебедєв, секретар парторганізації.

Трудове піднесення
Колгоспники артілі імені Во- 

рошилова, Ворошпловської сіль
ради, включившись у соціаліс
тичне змагання на честь ви
борів до Верховної Ради Ук
раїнської РСР, старанно готу
ються до весни.

Рільничі бригади Івана Кор- 
люка та Івана Бондаренка про
вели роботи но затриманню сні
гу на озимині на площі 120 
гектарів.

П'ятий пленум ЦК ВЛКСМ
Відбувся черговий п'ятий 

пленум Центрального Комітету 
ВЛКСМ. Пленум обговорив пи
тання про завдання комсомоль
ських організацій у зв'язку з 
виборами до Верховних Рад со
юзних і автономних республік. 
З доповіддю на пленумі висту

Велика перемога радянських металургів
В газетах опублікований ра

порт Міністерства чорної мета
лургії товаришеві II. В. Сталіну 
про виконання завдання по ви
робництву чавуну, сталі, про
кату і залізних труб, встанов
лене на 1950 рік п'ятирічним

Бурякосіючі лапки на план
тації вже вивезли понад 450 
тонн гною. Першість у цій ро
боті тримають ланки Ольги Лит
вин, ІІарасковії Півняк та Ма
рії Жежері, які вивезли на 
свої ділянки по 100—120 тонн 
місцевих добрив.

Трудове піднесення серед 
хліборобів наростає.

В. Козак.

пив секретар ЦК ВЛКСМ тов. 
М. 0. Михайлов. В обговоре
ному питанні пленум прийняв 
розгорнуту постанову.

З величезним піднесенням 
учасники пленуму прийняли 
вітальний лист товаришеві II. В. 
Сталіну.

планом відбудови й розвитку 
народного господарства СРСР.

У 1950 році вироблено понад 
завдання п'ятирічного плану 
велику кількість сталі, прока
ту, залізних труб.

(ТАРС).
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Про утворення виборчих дільниць по виборах до Верховної Ради Української РСР
Рішення виконкому Олександрійської міської Ради депутатів трудящих від 5 січня 1951 року

На підставі ст. ст. 27, 28, 
29, ЗО, 32 та 33 «Положення 
про вибори до Верховної Ради 
Української РСР» утворити на 
території міста Олександрії ви
борчі дільниці по виборах до 
Верховної Ради Української 
РСР;
Виборча дільниця № 1 

(Центр—вул. Сталіна, 
приміщення контори 

цегельного заводу № 2). 
Вулиці Кожедуба, Нижче-По- 

льова, Олександрійська, Войнів- 
ська від початку до кіпця (обид
ві сторони); провулки Шкіль
ний, Цеглокаменярський, Щор- 
са, Крупської, Войнівський, 
Піонерський від початку до кін
ця (обидві сторони); вул. Сталіна 
від пров. Червоного до кінця 
(обидві сторони); вул. М. Ост- 
ровського від пров. Червоного 
до кінця (обидві сторони); вул. 
Польова від пров. Червоного до 
кінця (обидві сторони); пров. 
Червоний (парна сторона).
Виборча дільниця № 2 

(Центр -вул. ХХ-річчя 
Жовтня, приміщення 

середньої школи № 4).
Вулиці Санітарна, Енгельса, 

Берегова, Сакко і Ванцстті, 
Стаханова, Анрі Барбюса, Пар
тизанська від початку до кінця 
(обидві сторони); провулки Ен
гельса, Партизанський, Шев
ченка, Жовтневий, Будьонного, 
Мурманський, Кримський від 
початку до кінця (обидві сторо
ни); вул. Шевченка від почат
ку до річки Березівки (обидві 
сторони); вул. ХХ-річчя Жовт
ня від початку до вул. Жовт
невої (обидві сторони); вул. 
Жовтнева від початку до річки 
Березівки (парна сторона); вул. 
Петровського від початку до 
вул. Жовтневої (обидві сторони); 
вул. Червоностудентська від по
чатку до вул. Жовтневої (обид
ві сторони); площа Кірова (не
парна сторона).
Виборча дільниця № З
(Центр—вул. Петровського, 

приміщення семирічної 
школи № 3).

Вулиці Культурна, Чонгарсь- 
ка, Хасановська, Декабристів 
від початку до кінця (обидві 
сторони); провулки Петровсько
го, Білоруський, Кірова від по
чатку до кінця (обидві сторо
ни); вул. Жовтнева від почат
ку до річки Березівки (непар
на сторона); площа Кірова (пар
на сторона); вул. Червоносту
дентська від вул. Жовтневої до 
річки Березівки (обидві сторо
ни); вул. ХХ-річчя Жовтня від 
вул. Жовтневої до кінця (обид
ві сторони); вул. Петровського 
від вул. Жовтневої до кінця 
(обидві сторони); залізнична 
будка і півказарма 8 км.
Виборча дільниця № 4 
(Центр—вул. Ворошилова, 

приміщення контори 
міжрайбурякобази).

Вулиці Осшіенко, Берсзівська 
від початку до кінця (обидві 
сторони); вул. Ворошилова від 
початку до залізниці (обидві 
сторони); вул. Канатенка від 
початку до вул. Пушкіна (оби
дві сторони); вул. Червоносту
дентська від річки Березівки 
до вул. Карла Лібкнехта (обид
ві сторони) та від вул. Карла 
Лібкнехта до кіпця (непарна 
сторона); вул. Комунальна (не- І 

парна сторона); вул. Калініна 
від початку до вул. Комуналь
ної (обидві сторони); вул. Мак
сима Горького від вул. Кому
нальної до кінця (обидві сто
рони); вул. Семашка від по
чатку до пров. Сєрова (непар
на сторона); пров. Сєрова (не
парна сторона); вул. Карла 
Лібкнехта від початку до вул. 
Червоностудентської (обидві сто
рони) та до пров. Сєрова (пар
на сторона); вул. Апдре Марті 
від початку до вул. Червоно- 
студентської (обидві сторони); 
вул. Кагановпча від початку до 
залізниці (обидві сторони); вул. 
Пушкіна від вул. Червоносту
дентської до залізниці (непар
на сторона).
Виборча дільниця №5
(Центр—вул. Паризької 

комуни, приміщення 
гуртожитку рудоремонтного 

заводу).
Вулиці Паризької комуни, 

Заводська, Нова від початку 
до кінця (обидві сторони); про
вулки Паризької комуни, За
водський, Сінний від початку 
до кінця (обидві сторони); вул. 
Ворошилова від залізниці до 
кінця (обидві сторони); вул. Ка- 
гаповича від залізниці до кін
ця (обидві сторони); вул. Пуш
кіна від залізниці до кінця 
(обидві сторони); вул. Свердло
ва від залізниці до кінця (обид
ві сторони); вул. Чапаєва від 
залізниці до кінця (обидві сто
рони); житлові [будинки лісо
розсадника, машинно-трактор
ної станції та бурякопункту; 
залізничні будки, казарми та 
півказарми 9 та 10 км.
Виборча дільниця № 6

(Центр—вул. Семашка, 
приміщення міськлікарні).

Міськлікарня.
Виборча дільниця № 7 

(Центр—вул. Діброви, 
приміщення агролісомеліо

ративного технікуму).
Вулиці Сталінградська, Буль

варна, Садова, Землячки від 
початку до кінця (обидві сто
рони); провулки Комінтерна, 
Парковий, Артилерійський, Лесі 
Українки, Чапаєва від почат
ку до кінця (обидві сторони); 
вул. Семашка від пров. Сєрова 
до кіпця (непарна сторона) за 
винятком території міської лі
карні; вул. Карла Лібкнехта 
від пров. Сєрова до кінця (пар
на сторона) та від вул. Чер
воностудентської до кінця (не
парна ” сторона); вул. Андре 
Марті від вул. Червоностуден
тської до кінця (обидві сторо
ни); вул. Пушкіна від початку 
до вул. Червоностудентської (не
парна сторона) та до залізниці 
(парна сторона); вул. Чапаєва 
від початку до залізниці (обид
ві сторони); вул. Канатенка від 
вул. Пушкіна до кінця (обидві 
сторони); пров. Сєрова (парна 
сторона); вул. Першотравнева 
від вул. Семашка до кінця 
(обидві сторони) за винятком 
території міської лікарні; вул. 
Свердлова від вул. Карла Ліб
кнехта до залізниці (обидві 
сторони) та від вул. Семашка 
до вул. Карла Лібкнехта (пар
на сторона); вул. Діброви від вул. 
Семашка до кінця (обидві сто
рони); вул. Червоноармійська 
від вул. Семашка до кінця 
(обидві сторони); вул. Фрунзе 
від вул. Семашка до кінця; 

вул. Червоного Козацтва від бу
динку № 47 до кінця; житло
ві будинки 11 дистанції служ
би колії та залізничної станції 
Олександрії.
Виборча дільниця № 8 

(Центр—вул. Діброви, 
приміщення педучилища).

Пров. Комунальний (весь); 
вул. Першотравнева .від почат
ку до вул. Семашка (обидві 
сторони); вул. Свердлова від 
початку до вул. Семашка (обид
ві сторони); вул. Діброви від 
початку до вул. Семашка (не
парна сторона); вул. Рози Люк
сембург від початку до вул. 
Діброви (обидві сторони); вул. 
Леніна від початку до вул. Діб
рови (обидві сторони); вул. 
Шевченка від річки Березівки 
до вул. Діброви (обидві сторо
ни); вул. Пролетарська від по
чатку до вул. Діброви (обидві 
сторони); вул. Жовтнева від 
річки Березівки до 'вул. Дібро
ви (обидві сторони); вул. Калі
ніна від вул. Комунальної до 
вул. Діброви (обидві сторони); 
вул. Максима Горького від по
чатку до вул. Комунальної 
(обидві сторони); вул. Семашка 
від початку до вул. Діброви 
(парна сторона); вул. Комуналь
на (парна сторона).
Виборча дільниця № 9 
(Центр—вул. Жовтнева, 

приміщення контори 
промартілі ,,Х1мпраця“).
Вулиці Тельмана (крім бу

динку інвалідів) та Дніпровсь
ка від початку до кінця (обид
ві сторони); провулки «ІІобеда», 
Луначарського, Калініна, Учи
тельський від початку до кін
ця (обидві сторони); вул. Мілі
цейська від вул. Шевченка до 
вул. Жовтневої (парна сторона); 
вул. Червоноармійська від вул. 
Калініна до вул. Семашка (пар
на сторона); вул. Фрунзе від 
початку до вул. Семашка; 
вул. Луначарського від вул. 
Шевченка до кінця (обидві сто
рони); вул. Червоного Козацтва 
від вул. Шевченка до будинку 
№45 включно; вул. Шевченка 
від вул. Міліцейської до кінця 
(непарна сторона); вул. Проле
тарська від вул. Міліцейської 
до кінця (обидві сторони); вул. 
Кірова від вул. Міліцейської до 
вул. Шевченка (обидві сторони); 
вул. Жовтнева від вул. Мілі
цейської до кінця (парна сто
рона) та від будинку №83 до 
кінця (непарна сторона); вул. 
Калініна від вул. Червоноар- 
мійської до вул. Фрунзе (не
парна сторона) та від вул. 
Фрунзе до кінця (обидві сторо
ни); вул. Семашка від вул. Чер- 
воноармійської до вул. Фрунзе 
(парна сторона).
Виборча дільниця № 10 
(Центр—площа Революції, 

приміщення червоного 
кутка промартілі „Червона 

вишивальниця").
Вул. Військова (вся); площа 

Революції (вся); пров. Діброви 
(весь); вул. Діброви від вул. 
Шевченка до вул. Семашка (пар
на сторона); вул. Рози Люк
сембург від вул. Діброви до кіп
ця (обидві сторони); вул. Кіро
ва від початку до вул. Мілі
цейської (обидві сторони); вул. 
Червоноармійська від вул. Шев
ченка до вул. Калініна (обид
ві сторони) та від вул. Каліні
на до вул. Семашка (непарна 

сторона); вул. Міліцейська від 
вул. Шевченка до вул. Жовт
невої (непарна сторона); вул. 
Шевченка від вул. Діброви до 
вул. Міліцейської (непарна сто
рона); вул. Пролетарська від 
вул. Діброви до вул. Міліцей
ської (обидві сторони); вул. 
Жовтнева від вул. Діброви до 
вул. Міліцейської (парна сто
рона) та до будинку № 81 
включно (непарна сторона); 
вул. Калініна від вул. Діброви 
до вул. Червоноармійської (обид
ві сторони) та від вул. Черво- 
поармійської до вул. Фрунзе 
(парна сторона); вул. Семашка 
від вул. Діброви до вул. Чер
воноармійської (парна сторона). 
Виборча дільниця № 11 
(Центр—вул. Клари Цеткін, 

приміщення контори 
монтажного управління).
Вулиці Ульянова, Клари Цет

кін, Українська від початку до 
кінця (обидві сторони); пров. 
Інгулецький (весь); вул. Дібро
ви від початку до вул. Шев
ченка (парна сторона); вул. 
Червоноармійська від початку 
до вул. Шевченка (обидві сто
рони); вул. Міліцейська від 
початку до вул. Шевченка (обид
ві сторони); вул. Кірова від 
вул. Шевченка до вул. Черво
ного Козацтва (обидві сторони); 
вул. Луначарського від початку 
до вул. Шевченка (парна сто
рона); вул. Леніна від вул. 
Діброви до кінця (обидві сто
рони); вул. Червоного Козацт
ва від початку до вул. Шевченка; 
вул. Шевченка від вул. Дібро
ви до кінця (парна сторона). 
Виборча дільниця № 12 

(Центр—вул. Сталіна, 
приміщення середньої 

школи №6).
Вулиці Куйбишева, Вшце- 

ІІразька, Франка, Колгоспна, 
Димитрова, Червона від почат
ку до кінця (обидві сторони); 
провулки Вище-ІІразький, Бо- 
єнський, Польовий, Ломоносо- 
ва, Разіна, Курганський, Пу- 
гачова, Колгоспний, Суворова, 
Іпгульський, Ясельний від по
чатку до кінця (обидві сторо
ни); вул. Сталіна будинок № 1 
(середня школа № 6); вул. 
М. Островського від початку до 
пров. Червоного (обидві сторо
ни); пров. Червоний (непарна 
сторона).
Виборча дільниця № 13 
(Центр—вулиця Тельмана, 

приміщення будинку 
інвалідів).

Будинок інвалідів.
Виборча дільниця № 14

(Центр—селище 
Октябрське, приміщення 
семирічної школи №7). 
Селище Октябрське—вулиці 

Гоголя, Кошового, Чайковсько- 
го, Островського, Шахтарська, 
Ватутіна; гуртожитки на тери
торії будівельного управління 
№5; гірничопромислова школа 
№3; житлові будинки «ІГяти- 
хатки»; посьолок колишньої 
сільськогосподарської дільниці 
і посьолок біля насосної станції. 
Виборча дільниця № 15 

(Центр—клуб 
електростанції).

Посьолок шахти № 2—пер
ший, другий і третій квартали;

Заступник

посьолок електростанції—пер
ший, другий і третій квартали; 
посьолок шахти № 3, житлові 
будинки на території шахти 
№ 3; гуртожитки дільниці 
будівельно - вібудовчих робіт; 
посьолок Вербова Лоза, жит
лові будинки понад ставком 
по Кіровоградському шосе; се
лище Перемога—вулиці Заов- 
ражна, Шолохова, Тихомирова, 
Олега Кошового, Лізи Чайкіної, 
Зої Космодем‘янської і тери
торія управління комплекту
вання обладнання (УКО). 
Виборча дільниця № 16„ 

(Центр—контора 
залізничного транспорту 

■тресту „Олександріявугле- 
розрізбуд").

Посьолок Сторожівка—вули
ці Котовського, ІІархоменка, 
Леніна, Шевченка, Чернишев- 
ського, Пушкіна; посьолок кон
тори залізничного транспорту 
—перший і другий квартали; 
житлові будинки на території 
цегельного заводу №1 і житло
ві будинки на території Байда- 
ківського вуглерозрізу. 
Виборча дільниця № 17 
(Центр—селище Перемога, 

вул. Піонерська, 
будинок № 1).

Проспект «Строителей» (пар- *' 
на сторона); вулиці Піонерсь
ка, Котляревського, Комсомоль
ська, Клубна, Кіровоградська 
від початку до кінця (обидві 
сторони); вул. Маяковського від 
проспекти «Строителей» до кін
ця (обидві сторони); вул. Тол- 
бухіна від початку до проспек- 
та «Строителей»; вул. Будьон
ного від початку до проспекти 
«Строителей»; вул. Шкільна 
від початку до проспекта «Стро- 
птелей»; провулки Поточний, 
Ясельний від початку до кін
ця (обидві сторони).
Виборча дільниця № 18
(Центр—селище Перемога, 
вул. Шкільна, приміщення 

семирічної школи № 10). 
Проспект «Строителей» (не

парна сторона; вулиці Конєва, 
Нагорни від початку до кінця 
(обидві сторони); вул. Маяков
ського від початку до проспек
та «Строителей» (обидві сторо
ни); вул. Толбухіна від вул. 
Конєва до кінця (обидві сторо
ни); вул. Будьонного від прос
пекта «Строителей» до кінця 
(обидві сторони); вул. Шкільна 
від проспекта «Строителей» до 
кінця (обидві сторони); вул. Бє
лінського від вул. Конєва до 
кінця (обидві сторони); провул
ки Зелений, Польовий, Реміс
ничий від початку до кінця 
(обидві сторони); житлові бу
динки кварталів №№ 21, 22, 
23, 24.
Виборча дільниця № 19
(Центр—селище Димитрове, 

контора будівельного 
управління № 3 тресту 
„Семенівськвуглебуд"). 

Територія основного селища 
Димитрове та житлові будинки 
брикетної фабрики.
Виборча дільниця № 20
(Центр—селище Димитрове, 

приміщення клубу).
Територія аварійного селища 

Димитрове.
голови виконкому міськради

депутатів трудящих В. ХАРИТОНОВ. 
. о. секретаря виконкому міськради 

депутатів трудящих А. ТЕСЛЕНКО,



Неділя, 7 січня 1951 р. БІЛЬШОВИЦЬКА ПРАВДА З
Про утворення виборчих дільниць по виборах 

до Верховної Ради Української РСР 
Рішення виконкому Олександрійської районної Ради 

депутатів трудящих від 6 січня 1951 року

Поліпшити роботу низових 
профспілкових органів

На районній конференції профспілки вугільників

На підставі ст. ст. 27, 28, 
29, ЗО, 33 «Положення про 
вибори до Верховної Ради Ук
раїнської РСР» утворити на те
риторії Олександрійського ра
йону виборчі дільниці по ви
борах до Верховної Ради Ук
раїнської РСР:

Косівська 
виборча дільниця № 21 

(Центр—с. Косівка, 
приміщення семирічної 

школи),
Населені пункти: територія 

колгоспів ім. Молотова та ім. 
Петровського.

Косівська 
виборча дільниця № 22 

(Центр—с. Косівка, 
приміщення середньої 

школи).
Населені пункти: територія 

колгоспів «Жовтень» та імені 
Щорса.

Занфирівська 
виборча дільниця № 23 

(Центр—с. Занфирівка, 
приміщення школи).

Населені пункти: Занфирів
ка, Вороб'ївка, Вовчий та 
Чаусів.

Костянтинівська 
виборча дільниця^№ 24 
(Центр—с. Олександрівна, 

приміщення школи).
Населені пункти: Костянти

нівна, Доброіюль, Олександрів
на, Катерпнівка та Новоолек- 
сандрівка.

Лікарівська 
виборча дільниця № 25 

(Центр—с. Лікарівка, 
приміщення школи).

Населені пункти: Лікарівка, 
Новоолексіївка, станція Ліка
рівка, залізничні будки 304 
км, 306 км, залізничні "казар
ми ЗОЇ км, 302, 303 та заліз
ничний барак ЗОЇ км.

Лікарівська 
виборча дільниця № 26 

(Центр—хутір Парни, 
приміщення контори 

кінзаводу).
Населені пункти: Парни та 

Запоріжжя.
Недогарська 

виборча дільниця № 27 
(Центр—с. Недогарки, 

приміщення школи).
Населені пункти: с. Недо

гарки, Володимиро-Ульянівка, 
Вільний посад, Михайлівна та 
Мар'ївка.

Комсомольські активісти міс
та виступають в ці дні перед 
молодими виборцями з цікавими 
лекціями.

Нещодавно для молодих ро
бітників селища Дпмитрове, які 
проживають в гуртожитках №6 
і №9, комсомолець Микола Кра- 
совицький прочитав лекцію на 
тему: «Великі права і основні 
обов'язки громадян СРСР». В 
робітничому клубі з великою 
увагою була заслухана його 

Ясиноватська 
виборча дільниця № 28 

(Центр—с. Ясиноватка, 
приміщення сільської Ради).

Населені пункти: вся тери
торія Ясиноватської сільської 
Ради.

Бандурівська 
виборча дільниця № 29 

(Центр—с. Бандурівка, 
приміщення школи).

Населені пункти: Бандурів
ка, Новодмитрівка, Оліївка, 
Дружба, Ларисівка, залізничний 
роз'їзд 322 км, залізничні буд
ки 323, 324, 327, 328 км, 
дві будки 329 км, 330 км та 
залізничні казарми 324 та 
326 км.

Морозівська 
виборча дільниця № ЗО 

(Центр—с. Морозівка, 
приміщення школи).

Населені пункти: Морозівка, 
Луналівка, «Нове-життя», се
лище радгоспу «Комінтерн», 
залізничний роз'їзд Морозівка, 
залізничні будки 331 км, дві 
будкп 334 км та 335 км.

Протопопівська 
виборча дільниця № 31 
(Центр—с. Протопопівка, 
приміщення сільського 

клубу).
Територія колишнього кол

госпу «Серп і молот».
Протопопівська 

виборча дільниця № 32 
(Центр—с. Протопопівка, 

приміщення середньої 
школи).

Населені пункти: територія 
колишнього колгоспу «Перше 
серпня», залізнична станція 
Користівка, залізничний 316, 
320 км та житловий будинок 
Користівської МТС.

Войнівська 
виборча дільниця № 33 

(Центр—с. Войнівка, 
приміщення школи).

Населені пункти: Войнівка, 
Користівка, Приютівка, заліз
ничні будки 319 км, 2, 4, 5, 
км та залізничні казарми 319 
км.

Березівська 
виборча дільниця № 34 

(Центр—с. Березівка, 
приміщення школи).

Населені пункти: Березів
ка, Федорівна, Новоолександ- 
рівка, хутори Шевченківський, 
ІІетровський, Березівський, за
лізничні будки 307, 308, 310, 
311, 312, 313, 315, кмкм, за

Голова виконкому райради депутатів трудящих 0. КРИЖАНОВСЬКИЙ.
Секретар виконкому райради депутатів трудящих 0. ШУЛЬГА.

-------------- <><><>--------------

Лекції ДЛЯ молодих виборців
лекція про комуністичну мо
раль.

Секретар комсомольської ор
ганізації педагогічного учили
ща Рада ІІономаренко прочита
ла для студентської молоді лек
ції: «Сталінська Конституція— 
найдемократичніша в світі» та 
«Демократична молодь в бороть
бі за мир».

Учні гірничопромислової 
школи № 1 з інтересом прослу
хали лекцію Миколи Кравцова 

лізнична казарма 307 км та 
залізничний барак 312 км.

Ворошиловська 
виборча дільниця № 35 
(Центр—с. Ворошиловка, 

приміщення школи).
Населені пункти: Вороши

ловка та Громоклей.
Ворошиловська 

виборча дільниця № 36 
(Центр—с. Соніно, 

приміщення школи).
Населені пункти: с. Соніно 

та Червона Миколаївка.
Дівочепільська 

виборча дільниця № 37 
(Центр—с. Дівоче-Поле, 

приміщення контори кол
госпу їм. Карла Маркса). 
Населені пункти: с. Дівоче- 

Поле та ІІово-Золотарівка.
Петрозагірська 

виборча дільниця № 38 
(Центр—с. Трудівка, 

приміщення сільської Ради).
Населені пункти: с. Трудів

ка та Петрозагір'я.
Новопилипівська 

виборча дільниця № 39 
(Центр—с. Новопилипівка, 

приміщення клубу колгоспу 
їм. 18 партконференції).
Населені пункти: Новопи

липівка, Озерне, Красне, Слон- 
камінь, Мала Березівка та Сур- 
гани.

Звенигородська 
виборча дільниця № 40 

(Центр—с. Звенигородка, 
приміщення школи).

Населені пункти: Звенпго- 
родка, Олександро-Степапівка, 
залізничний роз'їзд Байдаківка, 
залізничні будки 13, 17, 20, 
21 км км та гуртожиток дерево
обробних майстерень і кам'я
ного кар'єру.

Звенигородська 
виборча дільниця № 41 

(Центр—с. Андріївна, 
приміщення контори 
колгоспу „Шлях до 

соціалізму").
Населені пункти: Андріївна, 

П'ятникове, Веселий Орел, 
Мар'янівка, Коркосове, Ново- 
петрівка, Степанівна, Шумило, 
Тарасівна, селище шовкорад- 
госпу.

Мартоіванівська 
виборча дільниця № 42 
(Центр—с. Марто-Іванівка, 

приміщення школи).
Населені пункти: с. Марто- 

Іванівка, Семенівка та Голов- 
ківський хутір.

па тему: «Партія Леніна— 
Сталіна—організатор і керівник 
комсомолу».

Слухачка педагогічного учи
лища І. ІІасічпиченко для мо
лодих робітників кар'єроуправ- 
ління прочитала лекцію про 
патріотизм в радянській літе
ратурі.

Активно виступають з лек
ціями тт. Бєлокопитова, Біла 
та інші. Ол. Шевченко, 
секретар міськкому ЛКСМУ.

4 січня відбулась друга рай
онна конференція профспілки 
вугільників. З доповіддю про 
роботу райкому профспілки за 
1950 рік виступив голова рай
кому тов. Кардаш І. А. Він до
кладно розповів про ту вели
ку роботу, яку проробили ко
мітети профспілки на підпри
ємствах та будовах буровугіль- 
ної промисловості по завершен
ню виробничих планів остан
нього року післявоєнної п'яти
річки.

В порівнянні з 1949 роком 
значно зросли ряди членів проф
спілки, краще організовано со
ціалістичне змагання.

В обговоренні доповіді взяло 
участь 21 делегат.

Товариші, які виступали, мен
ше всього говорили про успі
хи. Переважна більшість про
мовців вказували на недоліки 
в роботі райкому, зокрема в 
керівництві основною ланкою 
профспілкової роботи—цехови
ми комітетами і профспілкови
ми групами.

Там, де добре налагоджено 
роботу профгрун, там всі тру
дящі—члени профспілки беруть 
активну участь у громадсько- 
політичному житті підприємств 
та будов. Добра постановка ро
боти профспілкових груп сприяє 
широкому розгортанню соціа
лістичного змагання, трудящі 
перевиконують виробничі зав
дання, досягається загальне'під
несення в роботі.

Прикладом у цьому відно
шенні можуть служити проф- 
групи екскаватора № 4 Семе- 
нівського вуглерозрізу, де проф- 
групоргом тов. Черняєв та ме
ханічної майстерні цього ж роз
різу, де профгрупоргом тов. Ме- 
лащенко.

Але, на превеликий жаль, та
ких профгруп на підприємст
вах та будовах буровугільної 
промисловості ще мало. На ба
гатьох підприємствах і будовах 
вони навіть не утворені. Через 
це в енергомонтажному управ
лінні, наприклад, майже поло
вина трудящих не залучена в 

Петро Григорович Амелін—почесний шахтар, депутат Верховної 
Ради СРСР, машиніст вугільного комбайна на шахті №29 імені Сталіна 
тресту „Сталінвугілля".

Демобілізувавшись в 1945 році з рядів Радянської Армії, П. Г. 
Амелін повернувся на рідну шахту, яка відбудовувалась, працював 
бригадиром прохідників. Його бригада була кращою на шахті. Після 
відбудови шахти П. Г. Амелін став машиністом врубової машини, а з 
листопада 1948 року став працювати машиністом вугільного комбайна. 
Він вніс ряд раціоналізаторських пропозицій і довів продуктивність 
горного комбайна до 250 тонн на добу, що в півтора раза перевищує 
встановлену норму.

На знімку: почесний шахтар П. Г. Амелін (в центрі) розмовляє 
з своїми колишніми учнями.

Фото С. Гендельмана. Прескліше ТАРС,

члени профспілки. Соціаліс
тичне змагання тут організо
ване формально, частина робіт
ників не виконує норм виро
бітку.

На всіх підприємствах та бу
довах є лише 10 цехових і 
дільничних комітетів профспіл
ки. А на шахті № 3, де по
винно бути не менше 8 цехо
вих і дільничних комітетів, — 
немає жодного. Навіть членські 
внески тут сплачують нерегу
лярно, значна частина робітни
ків не виконує виробничих 
завдань.

Члени райкому профспілки 
мало допомагали і мало контро
лювали роботу низових проф
органів, що принижувало їх 
організаторську діяльність і ак
тивність трудящих в боротьбі 
за дальше піднесення темпів 
виробництва.

Делегати вказували па те, що 
перевірка колективних догово
рів провадилась на низькому 
рівні, на цехових і групових 
зборах при обговоренні цього 
питання взяла участь лише де
сята частина робітників.

Дуже мало уваги приділяв 
райком вугільників справі нав
чання керівників низових проф
організацій. Семінари, де б мог
ли вони обмінятись досвідом 
роботи, не провадились. Тому 
багато низових профспілкових 
працівників не обізнані навіть 
з своїми обов'язками, не знають 
основних законів про працю. 
Між тим, кошти для проведен
ня семінарів райком не вико
ристав.

Вказуючи на ці недоліки, 
учасники конференції ставили 
вимоги приділити більше уваги 
низовим ланкам профспілкових 
організацій. Це сприятиме даль
шому зміцненню зв'язків проф
спілок з масами, росту проф
спілкового активу.

Конференція обрала склад 
райкому профспілки.

Пленум райкому профспілки 
обрав президію. Головою рай
кому профспілки обраний тов. 
Кардаш І. А.
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Січнева нарада вчителів міста

Закінчилось перше півріччя 
навчального року. В ці дні вчи
телі шкіл Олександрії зібра
лись па січневу нараду, щоб 
обговорити актуальні питання: 
про виконання закону про за
гальне обов'язкове навчання і 
заходи щодо підвищення ус
пішності учнів.

Завідуюча відділом народної 
освіти тов. Догадина в своїй 
доповіді відзначила, що в порів
нянні з першою чвертю кіль
кість учнів, які не встигають, 
значно зменшилась. Помітних 
успіхів домоглися педагогічні 
колективи неповно - середніх 
шкіл № 5 (колишній директор 
т. Малоок) і № 8 (директор т. 
Лозовий).

Злагодженості в роботі до
сяглії вчителі СШ № 6 (дирек
тор т.' Клочко), які поставили 
перед собою завдання—невпин
но підвищувати якість подачі 
уроків з тим, щоб не було жод
ного учня, який би не засво
ював вивчаемого матеріалу. З 
цією метою в школі система
тично проводились консульта
ції, велась додаткова робота з 
відстаючими. Регулярно скли
кались з цього приводу педа
гогічні наради.

Наполегливою, кропіткою ро
ботою вчителі тт. Додатко, Вар- 
ганіхіна, Нестеренко, Берез
няк, заслужена вчителька УРСР 
Олексюк, Жученко, ІІєвєжин, 
Пестеров, Стрільцова та інші 
досяглії стопроцентної успіш
ності своїх учнів.

Однак, не можна замовчува
ти і серйозних недоліків в ро
боті шкіл. Вже один той факт, 
що навчанням не охоплено 53 
дітей шкільного віку, свідчить 
про недостатню роботу місько
го відділу народної освіти і ке
рівників окремих шкіл.

В деяких школах допускаєть
ся порушення режиму дня: 
збільшують проти норми тиж
неву кількість уроків, переван
тажують дітей громадськими і 
іншими завданнями. Це сто

сується зокрема педагогічного 
колективу СПІ №1. Класні ке
рівники тут не слідкують за 
тим, щоб учнів не переванта
жували, не регулюють обсяг до
машніх завдань. Це й призво
дить до того, що учні допізна 
вчать уроки, не маючи змоги 
відпочити, розважитись.

Вкрай незадовільно працює 
СШ № 12 (директор т. Фоми- 
чов). Викладання ряду дисцип
лін ведеться на низькому ме
тодичному рівні. Вчитель ро
сійської мови (він же і завіду
ючий учбовою частиною) т. Про- 
квас сам погано володіє мовою 
і у викладанні допускає бага
то помилок. Низький ідейно- 
теоретичний і методичний рі
вень викладання і в початко
вій школі №11 (зав. т. Мусуле- 
га). Вчителі, перевіряючи уч
нівські зошити, залишають ба
гато невиправленпх помилок, а 
вчителька і. Возіян робить ви
правлення... правильно напи
саних слів.

Вчителі ще недостатньо вив
чають твори класиків марксиз- 
му-ленінізму.

Відзначено також незадовіль
ну роботу з батьками.

Всі ці недоліки мають місце 
тому, що відділ народної освіти 
не подавав школам міста кон
кретної, дійової допомоги, мало 
цікавився їх роботою.

На нараді з змістовною допо
віддю про перебудову викла
дання російської та української 
цовна основі геніальних праць 
її. В. Сталіна з мовознавства 
виступила завідуюча учбовою 
частиною школи № 1 тов. Вдо
виченко. По цьому питанню 
обмінялись досвідом вчительки 
тт. ІОспина, Міхелєва, Вороб- 
йова.

Товариші Жученко, Клочко, 
заслужена вчителька УРСР 
т. Бадюк і інші розповіли, як 
вони перебудовують свою ро
боту в світлі постанови Ради 
Міністрів УРСР і ЦК КП(б)У 
про режим дня учнів.

ПОДІЇ
В КОРЕЇ

Визволення Сеула 
корейською

Народною армією
ПХЕНЬЯН, 4 січня. (ТАРС). 

Сьогодні о 12 годині корейські 
війська після коротких боїв ввій
шли й оволоділи столицею Кореї— 
Сеулом.

* **
ПХЕНЬЯН, 5 січня. (ТАРС). Го

ловне командування Народної ар
мії Корейської Народно-Демок
ратичної республіки повідомило 
5 січня:

Частини Народної армії і заго
ни китайських добровольців, які 
наступали в напрямі столиці Ко
реї Сеула, розгромивши в околи
цях міста частини противника, іцо 
чинили впертий опір,4 січня вір- 
валися в Сеул. Зайнявши центр 
міста, частини Народної армії за
хопили всі урядові будинки, ра
діостанцію, установи транспорту 
і зв'язку і потім очистили від во
рога всі райони міста. Сеул був 
повністю визволений доблесними 
частинами Народної армії.

Негайно після визволення сто
лиці приступив до роботи Сеуль
ський Народний Комітет. Відно
вили свою діяльність різні демо
кратичні партії і громадські ор
ганізації.

Населення визволеного Сеула 
палко зустріло частини Народної 
армії і китайських добровольців і 
бере активну участь у відбудові 
столиці.

& січня за наказом Головно
командуючого Корейською Народ
ною армією Кім Ір Сена в Пхень
яні і Сеулі на честь здобутої пе
ремоги даний салют 24 залпами з 
240 гармат.

Іноземна преса сповіщає про ма
сове винищення цивільного насе
лення Північної Кореї американ
ськими й лісинманівськими недо
людками. За найскромнішими під
рахунками загальне число мирних 
корейських громадян, вбитих і за
катованих американськими загарб
никами ‘та їх лісинманівськими 
прихвостнями, становить 500 тисяч 
чоловік.

(ТАРС).

-------- <><>
Колективний перегляд кінофільму 

,,Далеко від Москви11
5 січня інженерно-техніч

ні працівники та службовці 
тресту «Олсксандріявуглерозріз- 
буд» переглянули новий худож
ній кінофільм за одноіменним 
романом лауреата Сталінської

премії В. Ажаєва—«Далеко від 
Москви».

Глядачі задоволені цим філь
мом, який є новим успіхом ра
дянської кінематографії.

Т. Коваленко.

Грецький народ 
бореться за мир

В усіх містах і селах Греції три
ває збирання підписів під Сток
гольмською Відозвою. Протягом 
останнього тижня Відозву підпи
сали 2000 чоловік. В Салоніках та 
інших великих містах країни на
селення відкрито висловлюється 
на захист миру, осуджуючи па
ліїв війни.

(ТАРС).

Ленінград. На набережній Неви. 
Фото Г. Чертова і Н. Янова. Прескліше ТАРС.

В країнах народної демократії
Святкування 75-річчя 

Вільгельма Піка
Населення Німеччини широко 

відзначає 75-річчя президента Ні
мецької демократичної республіки 
Вільгельма Піка.

На підприємствах і в установах 
республіки відбулись урочисті збо
ри, присвячені життю і діяльності 
Вільгельма Піка.

На честь ювіляра на святково 
прикрашених вулицях Берліна від
бувався факельний похід молоді.

Уряд Німецької демократичної 
республіки з нагоди 75-річчя Віль
гельма Піка звернувся з послан
ням до німецького народу.

У святкуванні дня народження 
Вільгельма Піка бере участь ра
дянська урядова делегація на чолі 
з членом Президії Верховної Ради 
СРСР і членом Оргбюро ЦК 
ВКП(б) В. В. Кузнецовим.

(ТАРС).

Змагання трудящих Чехословаччини
ПРАГА. В обстановці загаль

ного політичного і трудового під
несення, трудящі Чехословаччини 
вступили в 1951 рік. Всюди роз
горнулося змагання за перевико
нання плану нинішнього року. 
Колектив празького заводу „ЧКД“ 
імені Сгалінграда звернувся з

закликом почати змагання на 
честь 1 травня і на честь 9 трав
ня — шостих роковин визволення 
Чехословаччини Радянською Ар
мією. Сталевари цього заводу 
зобов'язалися видати до 1 травня 
тисячу тонн сталі понад план.

Рух раціоналізаторів
СОФІЯ. На заводах і фабриках 

Болгарії широко розгортається 
раціоналізаторський і винахідни
цький рух. На верфі в місті Русе 
з ініціативи ГІано Кинчева без 
особливих затрат почалося виго
товлення гвинтів для кораблів. 
Раніше ці гвинти ввозилися з-за

кордону. На заводі № 11 майже 
дві третини пропозицій, внесених 
робітниками, впроваджено у ви
робництво. Кращий ударник Нико- 
ла Македонський вніс за рік 12 
пропозицій, з яких 7 уже реалі
зовано.

Культурно-освітня робота у польському селі
ВАРШАВА. Правління Спілки 

селянської взаємодопомоги під
било підсумки культурно-освіт
ньої роботи в селі за минулий 
рік. У польських селах налічуєть
ся вже 8392 сільських клуби, 
6240 клубних бібліотек. В усіх 
воєводствах Спілка організувала

понад 4000 курсів початкового нав
чання. Крім цього,в селах працю
ють 3600 сільськогосподарських 
гуртків і 500 гуртків самоосвіти. 
Селяни Польщі з великим інте
ресом вивчають досвід передови
ків сільського господарства .Ра
дянського Союзу.

Сільське господарство Румунії в новій п'ятирічці

А л
З січня минуло 450 років з дня 

смерті великого узбецького поета, 
гуманіста і мислителя, родона
чальника узбецької мови та літе
ратури і видатного громадського 
діяча Алішера Навої.

Жив Алішер Навої в Середній 
Азії в XV сторіччі.

„Якщо ти людина, не називай 
людиною того, хто не дбає про 
народ". — Цей афоризм Алішера 
Навої можна було б поставити 
епіграфом до всіх його численних 
творів. Найбільш відомими і знач
ними поетичними творами Навої 
є його поеми „Фархад і Шірін", 
„Лейлі і Меджнун", „ВалІсканде- 
ра“ і багато інших. Творіння ге
ніального поета відзначаються і 
вражають читача високою худож
ністю, благородними ідеями гума
нізму, єднання та дружби народів, 
широкою обізнаністю в багатьох 
галузях науки, мистецтва та ре
месла, знанням історичного ми
нулого народів Сходу і сучасного 
йому життя.

ішер На

‘.йш,...

В О ї
Одним з найвеличніших обра

зів поем Навої є образ богатиря 
Фархада. Ім'я невтомного трудів
ника і мужнього лицаря Фарха
да, як і його коханої Шірін, з 
часів Навої стало називним. Уз
бецький народ на честь любимо
го свого героя назвав грандіозне 
будівництво каналу, почате і здій
снене під час Великої Вітчизня
ної війни в степах Узбекістану, 
„Фархадбуд". В поемі Навої Фар
хад, щоб досягти щастя, власни
ми руками побудував з каменю 
величний замок. В наш час ра
дянський народ - богатир своїми 
руками створює могутні споруди 
—підпору щасливого існування.

Разом з узбецьким народом 
пам'ять Алішера Навої вшано
вують народи Радянського Союзу 
і все передове людство.

БУХАРЕСТ. П'ятирічний план 
Румунської народної республіки 
передбачає перехід від дрібних 
селянських господарств до вели
ких соціалістичних господарств. 
Сільське господарство республі
ки одержить протягом найближ
чих п'яти років 18400 тракторів, 
1000 комбайнів і багато інших 
машин.

На полях країни засіватимуться

300 тисяч гектарів бавовником, 
який зараз не вирощується. Уро
жай пшениці в 1955 році буде в 
півтора раза вищий, ніж був у 
боярській Румунії. Планом перед
бачене широке впровадження мі
чурінської науки і досвіду пере
довиків сільського господарства 
Радянського Союзу.

(РАТАУ).

Допомога міста селу в Болгарії
Колективи фабрик і заводів Бол

гарії беруть шефство над машинно- 
тракторними станціями і трудови
ми кооперативно-землеробськими 
господарствами.

Робітники заводу „Вулкан" у 
місті Сталін, взявши шефство над 
машинно-тракторною станцією се
ла Водіца, послали туди спеціаль
ну бригаду для проведення пока

зового ремонту тракторів і виго
товлення частин сільськогосподар
ських машин.

Колектив заводу імені Василя 
Коларова зобов'язався регулярно 
поставляти машинно-тракторній 
станції села Шабла запасні части
ни для ремонту тракторів і сіль
ськогосподарських машин.

(ТАРС).

Встановлення контролю шанхайських властей 
над американськими підприємствами в Шанхаї

ШАНХАЙ, 4 січня. (ТАРС). Га
зета „Дагуибао" повідомляє, що 
на сьогоднішній день відповідно 
до наказу Державної адміністра
тивної ради Центрального народ

ного уряду 115 американських 
підприємств у Шанхаї передані 
під контроль шанхайського війсь
ково-контрольного комітету.

Відповідальний редактор Д. РАВВЕ.
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Зразково підготуватися 
до весняної сівби

Постанова листопадового Пле
нуму ЦК КП(б)У «Про завер
шення сільськогосподарських 
робіт 1950 року і заходи по 
підготовці до вирощування ви
соких урожаїв всіх сільсько
господарських культур і роз
витку громадського тваринниц
тва в 1951 році» викликала 
нову хвилю патріотичного під
несення серед колгоспного се
лянства.

На своїх загальних зборах 
колгоспники, обговорюючи цю 
історичну Постанову, беруть на 
себе нові, підвищені зобов'я
зання по вирощуванню висо
ких врожаїв, по дальшому під
несенню громадського тварин
ництва. Вони з великою одно
стайністю запевняють радянсь
кий уряд, комуністичну пар
тію, особисто великого Сталіна, 
що нові зобов'язання будуть 
виконані з честю.

В опублікованому сьогодні 
зверненні новопилипівських 
хліборобів яскраво видно харак
терну рису радянських людей 
—наполегливість і невпинне 
прагнення до нових досягнень 
соціалістичного сільського гос
подарства, до швидшої побудови 
комуністичного суспільства.

Натхненні одним бажанням— 
дальше зміцнювати свою Бать
ківщину, оберігати мирне жит
тя радянських людей, вони за
кликають всіх хліборобів і ме
ханізаторів району включитись 
у соціалістичне змагання за 
одержання високих врожаїв.

Радянські люди знають, що 
перемога не приходить сама, 
що вона завойовується у на
полегливій праці. Тому вже із 
зими на колгоспних полях, в 
коморах, майстернях кипить(на- 
пружена робота — вивозяться 
добрива, провадиться снігозат
римання, ремонтується інвен
тар, очищається посівне зерно.

Колгоспники артілі «Шлях 
до соціалізму» вже повністю 
підготували до весни посівний 
матеріал, відремонтували весь 
сільськогосподарський інвен
тар, розгортають роботи по сні
гозатриманню і збору місцевих 
добрив. В укрупненій артілі 
імені Енгельса проведено сні
гозатримання на 50 гектарах і 
успішно вивозяться добрива на 
поля.

Проте в деяких колгоспах зи
мові сільськогосподарські ро
боти розгортаються вкрай неза
довільно. В артілі імені 18 
з'їзду ВКП(б), наприклад, дуже

Книга „Історичний матеріалізм11
Державне видавництво політич

ної літератури випустило в світ 
книгу „Історичний матеріалізм" 
під загальною редакцією профе
сора Ф. В. Константинова. Книга 
написана авторським колективом 
Інституту філософії Академії Наук 
СРСР і являє собою спробу дати 
більш або менш повний виклад 
основ історичного матеріалізму. 
При написанні книги автори ке

повільно очищають насіння, до
сі не проводять снігозатриман
ня. Керівники цього колгоспу 
вважають цю роботу другоряд
ною. їх шкідливу думку, на- 
жаль, підтримують у райсіль- 
госпвідділі, мовляв, у цьому 
колгоспі і робочих рук недос
татньо, і невистачає з чого ви
готовляти щити тощо.

У колгоспі імені Сталіна, 
Ворошиловської сільради, пога
но готують насіння, а склад
на зерноочисна машина «ВІМ», 
яку дано колгоспові, щоб 
поліпшити цю роботу, багато 
часу простоює.

В боротьбі за високий уро
жай основну роль відіграють 
люди. Добре підготовлені кад
ри, що оволоділи основами ра
дянської агробіологічної науки, 
передовим досвідом праці, ус
пішно переборюють труднощі 
на шляху одержання високих 
врожаїв.

В нинішньому році підготов
ці масових колгоспних кадрів 
надається виключна увага. Ба
гато колгоспів цього року пла
нують збудувати будинки сіль
ськогосподарської культури.

Проте в районі з підготовкою 
колгоспних кадрів не все га
разд. Значна частина колгосп
ників все ще не охоплена нав
чанням з агротехніки і зоотех
нії, а в деяких артілях як іме
ні В. Ульяпова, імені Калініна, 
«Оборона країни», «Комунар» 
та інших заняття в гуртках 
відбувається нерегулярно і на 
низькому рівні.

Нові соціалістичні зобов'я
зання, взяті хліборобами пе
ред державою, перед великим 
Сталіним,повинні виконуватись 
з першого дня і по всіх пунк
тах. Завдання партійних, ком
сомольських і господарських 
організацій—мобілізувати маси 
на успішне виконання взятих 
зобов'язань.

Зараз трудящі району пере
живають особливо радісні дні. 
Вони сповнені бажанням озна
менувати наступні вибори до 
Верховної Ради Української 
РСР новими трудовими пере
могами.

Отже партійним і комсомоль
ським організаціям треба по- 
більшовицькому очолити праг
нення хліборобів, організувати 
виконання їх зобов'язань в 
боротьбі за нові успіхи соціа
лістичного сільського господар
ства.

рувались геніальною працею И. В. 
.Сталіна „Про діалектичний та іс
торичний матеріалізм", яка уза
гальнює історію сторічної бороть
би марксизму-ленінізму з його 
ворогами та історичний досвід на
шої епохи; теоретичні праці В. І. 
Леніна і Й. В. Сталіна являють 
собою вищий етап у розвитку 
діалектичного та історичного ма
теріалізму. (РАТАУ).

Змагання на честь виборів 
у Верховну Раду Української РСР

Двомісячний план-до 23 лютого
На виробничих нарадах гір

ників третьої шахти жваво об
говорювалось звернення колек
тиву сусідньої шахти № 2.

Робітники, гірничі майстри, ін
женери і техніки, зваживши 
свої можливості в справі по
ліпшення організації праці, під
вищення темпів вуглевидобут
ку і підготовчих робіт, знижен
ня собівартості та поліпшення 
якості видобуваємого палива, 
вирішили ознаменувати наступ
ні вибори до Верховної Ради 
УРСР новими трудовими успі
хами.

Вступаючи у соціалістичне 
змагання, наш колектив зобо
в'язується план першого квар
талу видобутку вугілля і про
ходження гірничих підготовчих

І. Барабані—начальник шахти № 3, 0. Чернишенко — 
секретар партбюро, В. Прасолов— голова шахтного ко
мітету, П. Битко—секретар комітету ЛКСМУ, 0. Щети- 
нін—начальник першої дільниці, 0. Казнін — начальник 
другої дільниці, 0. Сайко — начальник третьої дільниці, 
0. Русов—бригадир наваловідбійників, Д. Стреблянський 
—начальник шахтного транспорту. С. Сичов — прохідник, 
почесний шахтар, М. Снозовой—бригадир монтажників.

Стахановські виробітки токарів
Па відзнаку наступних ви

борів до Верховної Ради УРСР 
колектив механічної майстерні 
автотранспортної контори трес
ту «Олександріявуглерозрізбуд» 
включився в соціалістичне зма
гання.

Перед у змаганні веде то
кар комуніст Федір Бондарен
ко. Працюючи одноразово на 
двох верстатах, він виконує по 
три норми щозміни.

По дві, дві з половиною 
норми щоденно виконують то

По нашій Батьківщині

•Л

'• Узбецька РСР. Ангренська гірничопромислова школа № 1 готує 
для роботи на вугільних шахтах Середньої Азії нові виробничі кадри 
майстрів буріння, машиністів екскаваторів, слюсарів по ремонту 
шахтного обладнання.

На знімку: приміщення Ангренської гірничопромислової школи 
№ 1.

Фото А. Ашкінезера. Прескліше ТАРС.

[ виробок виконати на 105 про
центів, а двомісячне завдання 
вуглевидобутку завершити до 
23 лютого—славних 33-х роко
вин Радянської Армії.

Ми також обіцяємо в першо
му кварталі нинішнього року 
знизити собівартість палива на 
5 процентів, домогтися еконо
мії нового кріпильного лісома
теріалу на 10 процентів, на
лагодити зразкове обслугову
вання робітників, які прожи
вають в гуртожитках шахти.

Наша самовіддана праця на 
благо любимої соціалістичної 
Батьківщини буде новим вкла
дом в благородну справу миру, 
прискорить будівництво світло
го майбутнього—комунізму.

карі Михайло Стеценко та Ан
дрій Шаботенко.

Високих показників у зма
ганні домагаються і слюсарі по 
ремонту моторів. Іван Мороз 8 
січня закінчив ремонт двох 
моторів за 80 годин замість 
219 по нормі.

Близько трьох норм щозмі
ни дає слюсар Володимир Скрпп- 
ипченко, який змагається з 
Іваном Морозом.

В. Новіков, 
технік автотранспортної 

контори.

Для будівників 
Каховської ГЕС

Подарунок молодих 
рудоремонтшів

Комсомольці рудоремоптпото 
заводу почали виготовлення іс 
збір інструментів для будівель
ників Каховської гідроелектро
станції.

У вільні від роботи години 
слюсарі Володимир Захарченко, 
Василь Дзюба, інструменталь- 
пиця Ольга Ткачова виготовля
ють торцові і рожкові ключі 
різних розмірів, зубила, молот
ки, ІІОЖОВКИ тощо.

В подарунок каховським бу
дівельникам буде днями уком
плектовано спеціальний інстру
ментальний ящик та бібліотеч
ка на 60 книг художньої і по
літичної літератури.

А. Завгородній, 
секретар комітету ЛКСМУ.

Сумки 
з інструментами

Учні гірничопромислової 
школи №1 вирішили надіслати 
будівельникам Каховської гід
роелектростанції п'ять сумок 
з різними інструментами.

Ініціаторами стали комсомоль
ці. Вони вже зробили 20 слю
сарних і ковальських зубил, 
стільки ж молотків, 5 ножовоч- 
них верстатів.

Особливо відзначаються у 
виготовленні інструментів ком
сомольці Петро Количов, Воло
димир Шапоренко та інші.

Агітатори тепер провадять 
бесіди серед учнів про велич
ні будови комунізму.

0. Федюкин,
директор гірничопромисло

вого училища №1.

ПІДГОТОВКА МОЛОДИХ 
УЧЕНИХ

1115 вищих учбових і науково- 
дослідних закладів країни готують 
молодих учених. В них навчаєть
ся близько 20 тисяч аспірантів— 
майбутніх кандидатів і докторів 
наук. Це представники більше 50 
національностей.
ВИНАГОРОДИ ГІРНИКАМ

| Гірникам і металургам Донбасу 
виплачується близько 450 мільйо
нів карбованців винагород за вис
лугу років.
ЦЕМЕНТ ВИЩИХ МАРОК

Колектив Подгоренського це
ментного заводу в Воронезькій 
області відправив „Волгодопбуду“ 
сто вагонів цементу вищих марок.

ГРАНУЛЬОВАНІ 
ДОБРИВА ПІД ЯРІ 

КУЛЬТУРИ
У багатьох укрупнених колгос

пах Одещини організовано вироб
ництво гранульованих добрив. 
Весною під ярі культури наміче
но внести в два рази більше гра
нульованих добрив, ніж у мину
лому році. (РАТАУ).
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Готуватися до виборів у Верховну Раду УРСР,
як до великого народного

Мої бесіди з виборцями
• Два роки я працюю агітато

ром серед робітників автотран
спортної контори тресту «Се- 
менівськвуглебуд». З виборця
ми у мене зав'язалась міцна 
дружба. Кожної неділі, а іноді 
і двічі на тиждень, я прихо
жу в гуртожиток, щоб розпо
вісти моїм слухачам про події 
в нашій країні і за її рубежа
ми, про трудові успіхи гірни
ків нашого міста, про досяг
нення радянської науки і тех
ніки, нерідко читаю статті з га
зет та журналів.

Жвавий інтерес проявляють 
жителі селища Димитрове до 
великих будов комунізму. Кіль
ка бесід я присвятив будівниц
тву гідроелектростанцій па Вол
зі і Дніпрі, Головного Турк
менського каналу, Північно- 
Кримського і Південно-Україн
ського каналів, а також кана
лу Волга—Дон. За проханням 
слухачів систематично читаю 
їм матеріали про події в Кореї.

Як тільки одержав газети, в 
яких був опублікований Указ 
Президії Верховної Ради УРСР 
про вибори до Верховної Ради 
нашої республіки, я прийшов 
у гуртожиток. Перша бесіда бу
ла присвячена підсумкам вибо
рів до місцевих Рад, ролі міс
цевих Рад в господарському і 
культурному будівництві. При 
цьому я використав всім відомі 
факти про ті зміни, які відбу
лися в нашому шахтарському 
селищі Димитрове.

З часу минулих виборів до 
Верховної Ради УРСР наше се
лище стало більш красивим і

Загальноміські збори інтелігенції
8 січня ц. р. в міському театрі відбулися загальноміські 

вбори інтелігенції, скликані Олександрійським міськкомом ІШ(б)У.
З доповіддю про завдання інтелігенції у підготовці і про

веденні виборів до Верховної Ради Української РСР виступив 
секретар міськкому КП(б)У тов. Самохотін Г. А.

Для учасників зборів силами учнів педучилища був даний 
концерт художньої самодіяльності.

Підготовка до виборів у Верховні Ради 
союзних і автономних республік

По всій країні розгорнулась 
підготовка до виборів у Верхов
ні Ради союзних і автономних 
республік. Агітатори роз'ясню
ють виборцям Положення про 
вибори, розповідають про вели
кі будови комунізму. В агіт
пунктах влаштовуються вечо
ри молоді, зустрічі з кращими 
стахановцями підприємств, вче
ними.

За час підготовки до вибо
рів у місцеві Ради агітпункти 
набули багатий досвід масово- 
політичної роботи серед вибор
ців. Щоб поширити приклад 
кращих агітколективів, Каси- 
мовський райком партії, Ря
занської області, організував 
обмін досвідом роботи між агіт
пунктами. Це помітно поліп
шило агітаційну роботу в рай
оні. Бесіди і доповіді агітато
ри стали поєднувати з екскур
сіями виборців, колективним ра- 
діослуханням, проведенням ве

благоустроєним. Широко роз
горнулося житлове будівництво. 
Наступні зустрічі були присвя
чені вивченню «Положення про 
вибори до Верховної Ради 
УРСР».

При зустрічах з виборцями 
виникає багато запитань. На 
одні я відповідаю зразу, інші 
записую в зошит і після вияс
нення відповіді в агітпункті по
відомляю своїх виборців. Я праг
ну, щоб жодне прохання, жод
не зауваження виборців не за
лишилось забутим.

На одній з останніх бесід я 
роз'яснив виборцям про патріо
тичний почин гірників шахти 
№ 2, які розгорнули соціаліс
тичне змагання па честь нас
тупних виборів. Тепер робітни
ки автотранспортної контори 
укладають індивідуальні дого
вори на соціалістичне змаган
ня, зобов'язуються достроково 
викопати виробничий план пер
ших двох місяців, економити 
пальне тощо.

Робота агітатора почесна і 
відповідальна. Для того, щоб 
успішно виконувати свої зав
дання, агітатор повинен постій
но вчитися, поповнювати свої 
знання, поширювати кругозір. 
Я читаю художню літературу, 
газети, журнали, акуратно від
відую семінар агітаторів. Це до
помагає мені провадити зміс
товні бесіди.

Т. Шевченко, 
агітатор виборчої 

дільниці № 20.
Селище Димитрове.

чорів виборців, організацією 
виставок.

Активну роботу в зв'язку з 
підготовкою до виборів у Вер
ховну Раду РРФСР веде агіт
колектив села Подгородняя Пок- 
ровка, Чкаловського району, 
Чкаловської області. Кожний 
агітатор уже провів серед ви
борців по 2—3 бесіди. Щосу
боти в колгоспному клубі влаш
товуються лекції. З великою 
увагою прослухали молоді ви
борці лекцію вчительки тов. 
Скорохватової на тему: «Що 
дала радянська влада молоді». 
Вчитель тов. Вольськпй висту
пив з доповіддю про великі бу
дови комунізму.

Серед колгоспників сільгосп
артілі імені Азізбекова (Азер
байджанської РСР) особливою 
популярністю користуються бе
сіди агітаторів—знатних майст
рів високих урожаїв. Земляки

свята
Пожвавлення 
на агітпункті

З новою силою агітатори ви
борчої дільниці № 10 розгор
нули масово-політичну роботу 
серед виборців по підготовці до 
виборів у Верховну Раду УРСР.

Агітатори тт. Шевченко В., 
П'ятигорська К. та інші уже 
провели по кілька занять з ви
борцями по вивченнкмПоложен- 
ня про вибори до Верховної 
Ради УРСР»,Конституції СРСР 
та УРСР. Тов. Савченко Б. 
провів бесіду з своїми виборця
ми про події в Кореї.

Приміщення агітпункту при
ваблює своїм оздобленням. Що
вечора сюди приходять виборці 
почитати газету, книгу, журнал 
або послухати цікаву доповідь 
чи лекцію. У чергового агіта
тора можна одержати змістовну 
консультацію.

Я. Дунайський.

Вечорами 
на десятихатках

Вечорами колгоспники села 
Дівоче-Поле збираються по де
сятихатках на бесіди, які про
вадять з ними агітатори.

Зараз вони широко знайом
лять трудівників з «Положен
ням про вибори до Верховної 
Ради УРСР», вивчають Сталін
ську Конституцію, читають га
зети.

При роз'ясненні виборчого за
кону агітатори Ганна Попова, 
Катерина Чуприна, Зіпаїда Те- 
рещенко, Піна Султан вико
ристовують факти з свого села 
та колгоспу.

Велика агітаційно-масова ро
бота провадиться на агітпунк
ті. Завідуючий агітпунктом 
тов. Нестеровський склав план, 
який успішно виконується. Для 
виборців цими днями було про
читано три лекції про права і 
обов'язки радянських грома
дян та про міжнародне стано
вище. В. Маковецький, 

секретар сільської Ради.

поважають їх не тільки як 
кращих майстрів високих уро
жаїв пшениці і бавовни, але 
і як задушевних бесідників. 
Майстер 200 пудових урожаїв 
пшениці Герой Соціалістичної 
Праці Фатулла Фатуллаєв при
святив свою бесіду підсумкам 
колгоспної п'ятирічки. Прибу
ток останнього року п'ятиріч
ки у порівнянні з 1946 роком 
зріс більше як утроє. Собівар
тість трудодня становить 10 
карбованців і 12 кілограмів 
пшениці.

Зв'язківці Новосибірської 
області включились у змагання 
за зразкове обслужування ви
борчої кампанії. Широко ве
дуться роботи по телефонізації 
та радіофікації радгоспів, МТС, 
колгоспів і населених пунктів.

(ТАРС).

Закінчилася нарада 
вчителів району

Вчителі Олександрійського 
району обговорювали на січне
вій нараді підсумки роботи шкіл 
за перше півріччя 1950—1951 
навчального року і завдан
ня на друге півріччя.

З доповіддю по цьому питан
ню виступив завідуючий рай
онним відділом народної освіти 
тов. Тютенко. Він відзначив 
поліпшення навчально-виховної 
роботи, зокрема в Головківсь- 
кій та Ново-Золотарівській по
чаткових школах, які досягли 
повної успішності учнів, а та
кож в Андріївській і Косівсь- 
кій семирічних школах.

—Але у нас є школи,—го
ворив доповідач,—які відста
ють у навчально-виховній ро
боті з учнями. Низьку успіш
ність мають учні Дівочепіль- 
ської, Звенигородської, Олек- 
сандрівської, ІІедогарської се
мирічних шкіл, Мало-Михайлів
ської та Лікарівської початко
вих шкіл.

Недогарська семирічна шко
ла (директор т. Футорянов) пра
цює в одну зміну, має достат
ню навчально-матеріальну базу, 
але з 178 учнів тут немає жод
ного відмінника, а відсталих— 
25 учнів.

Співдоповіді по виконанню 
режиму дня учнів у світлі по
станови Ради Міністрів УРСР і 
ЦК КП(б)У від 17 серпня 1950 
року зробили директор Косів- 
ської середньої школи тов. Ку-

<>.<>
В дружбі з книгою

—Цікава книжка! — в один 
голос промовили дівчата, коли 
робітниця колії комсомолка 
Олександра Жуковська дочита
ла останній розділ «Білої бе
рези».

Після цього почалося жваве 
обговорення твору лауреата 
Сталінської премії письменни
ка Бубеннова. Молоді робітни
ці ділились враженнями... Вид
но було, що зміст цієї книги 
глибоко запав в їх серця, на
довго залишиться в пам'яті.

Олександра Жуковська вже 
давно прищепила своїм подру
гам смак до художньої літера
тури. Вона систематично бере 
в бібліотеці хороші книги, влаш
товує голосні читки. Лише за 
останні два місяці, крім «Білої 
берези», вона прочитала своїм 
подругам «Повість про справж
ню людину» Польового, «Вос- 
кресение» Толстого, переказу
вала зміст прочитаних нею 
книг: «Чайка» Бірюкова, три 
частини «Севастопольской стра- 
діл» Сергеєва-Ценського, «За
лізний потік» Серафимовича та 
багатьох творів Горького.

І тому невипадково завідую
ча бібліотекою Байдаківського 
вуглерозрізу Раїса Мірошни
ченко з особливою увагою ста
виться до тих читачів, які своїм

Твори Давида Гурамішвілі 
українською мовою

Український народ свято шанує 
пам'ять про класика грузинської 
поезії Давида Гурамішвілі, який 
жив на Україні у XVIII столітті і 
похований в Миргороді, Полтавсь
кої області в 1792 році. Державне 
видавництво художньої літератури 
УРСР випустило українською мо

ліпський, директор Олександ
рійської семирічної школи тов. 
Железняков і завідуючий Мало- 
Михайлівською початковою шко
лою тов. Кізяковський. Допові
дач і товариші, які виступили 
із співдоповідями,говорили про 
невиконання закону про загаль
не обов'язкове навчання. В рай
оні 13 дітей шкільного віку 
ще не охоплені навчанням, а 
Недогарська і Мало-Михайлів
ська школи протягом першого 
півріччя допустили відсів учнів.

Викладач педагогічного учи
лища тов. Салуха виступила на 
нараді з доповіддю про хід пере
будови викладання мови в зв'яз
ку з працею товариша Сталіна 
«Марксизм і питання мовознав
ства». Учасники наради від
значили поліпшення роботи у 
викладанні мови вчителями Мар- 
тоіванівської семирічної школи 
(вчитель тов. Колос), Косівсь- 
кої середньої школи (вчитель 
тов. Полтавець), Протопопівсь- 
кої семирічної школи (вчитель 
тов. Ткач). Вони правильно бу
дують уроки мови, займаються 
з учнями більше практичними 
вправами, добираючи для ілю
страції програмового матеріалу 
складні своєю будовою ідейно 
насичені речення.

Досвідом своєї роботи по пе
ребудові викладання мови по
ділились вчителі міста тт. Вдо
виченко і Міхелєва.

обов'язком вважають організа
цію колективних слухань кра
щих творів художньої літера
тури. Ось, наприклад, читач 
питає, чи є книга Волошина 
«Земля Кузнецкая», тов. Мі
рошниченко відповідає:

—Є, але вона замовлена Олек
сандром) Жуковською. Вона бу
де читати цей твір для жителів 
свого гуртожитку. А вам тим 
часом рекомендую «Сталь і 
шлак» Попова.

Ніхто, звичайно, не може 
обуритись після такої відповіді. 
Багато читачів, усвідомивши ве
лику користь від колективних 
читок, самі починають організо
вувати їх. Робітники Ілля Мар- 
ков, Меланін Нагорна, поміч
ник машиніста електровоза 
Дмитро Доільницин мають на 
своєму рахунку до 60 прочита
них книг. Значну кількість їх 
вони читали в колі своїх това
ришів. Той, хто слухав ці кни
ги, незабаром сам став активним 
відвідувачем бібліотеки. Тепер 
бібліотека має 820 постійних 
читачів. У дні підготовки до ви
борів у Верховну Раду УРСР 
багато агітаторів вуглерозрізу 
влаштовують колективні читан
ня художньої літератури. Це 
збагачує кругозір виборців.

С. МІркотан.

вою збірник поетичних творів Да
вида Гурамішвілі „Давітіані*. Пе
реклад з грузинської мови зробив 
український поет, лауреат Сталін
ської премії М. П. Бажай.

(РАТАУ).



Середа, 10 січня 1951 р. БІЛЬШОВИЦЬКА ПРАВДА З

Розгортаймо соціалістичне змагання за високі врожаї
та піднесення продуктивності 
Доб‘ємося нових успіхів 

у соціалістичному сільському господарстві
Звернення колгоспників і колгоспниць артілі ім. 18 партконференції 

до всіх колгоспників і колгоспниць, робітників радгоспів і МІС 
та спеціалістів сільського господарства району

тваринництва
У райкомі КП(б)У

Про звернення колгоспників і колгоспниць 
артілі імені 18 партконференції

Дорогі товариші! Натхненні 
ою політикою партії Леніна 
таліна, хлібороби нашого 

колгоспу і спішно завершили
1950 сільськогосподарський рік. 
Паш колгосп на великих маси
вах одержав високі врожаї зер
нових і технічних культур. На 
площі 201 гектар вирощено по 
25,2 центнера озимої пшениці, 
на 10 гектарах одержано по 17 
центнерів соняшника, кукуруд
зи на площі 47 гектарів зіб
рано по 38 центнерів з гектара.

Зосени, включившись в 
боротьбу за високий урожай
1951 року, ми високоякісно 
посіяли 600 гектарів озимих, 
достроково підняли зяб під весь

По
1. Одержати в 1951 році та

кий урожай сільськогосподар
ських культур: а) озимої пше
ниці на площі 470 гектарів 
по 23 центнери з гектара; 
б) жита з площі 110 гекта
рів по 19 центнерів; в) ярої 
пшениці з площі 10 гектарів 
по 14 центнерів; г) ячменю 
з площі 35 гектарів по 17 
центнерів; д) вівса з площі 
50 гектарів по 19 центнерів; 
е) віки з площі 15 гектарів 
по 15 центнерів; ж) гречки 
з площі 14 гектарів по 12 
центнерів; з) проса з площі 
13 гектарів по 20 центнерів; 
і) чумизи з площі 10 гектарів

По
1. У 1951 році досягти дер

жавного мінімуму поголів'я ху
доби.

2. Довести продуктивність 
кожної фуражної корови до 
2.100 літрів молока на рік, 
одержати від кожної корови по 
одному теляті.

3. Від кожної конематки 
одержати лоша.

4. Довести приріст молодня
ка великої рогатої худоби і 
свиней, що поставлені на від
годівлю, до 700 грамів на добу.

тваринництву

Для виконання взятих зобов'язань провести 
такі заходи

1. До 10 січня провести сні
гозатримання на площі 500 га.

2. Протягом зими зібрати і 
вивезти па поле 1.900 тонн 
гною, 50 центнерів пташиного 
посліду та завезти 10,5 тонн 
мінеральних добрив.

3. До 15 січня довести до 
посівних кондицій весь посів
ний матеріал не нижче друго
го класу і перевірити все на
сіння в контрольно - насінній 
лабораторії.

4. Ремонт посівного сільсько
господарського інвентаря за
кінчити до 20 січня, а зби
рального—до 10 лютого.

5. Провести весняне борону
вання і шлейфування зябу і 
чорних парів за три робочі дні, 
заборонувати озимі за два дні.

6. Культивацію під посів 
ярих культур провести в 1—2 
сліди під всі ярі культури.

7. Сівбу ранніх культур про
вести за п'ять робочих днів 

ярий клин. У1951 році не бу
де в нас більше веснооранки, 
а значить створено умови для 
одержання іце вищих врожаїв.

Обговоривши постанову лис
топадового Пленуму ЦК КП(б)У 
«Про завершення сільськогос
подарських робіт у 1950 році 
і заходи по підготовці до ви
рощування високих урожаїв 
сільськогосподарських культур 
і розвитку громадського тва
ринництва в 1951 році» та 
включившись у соціалістичне 
змагання на честь виборів до 
Верховної Ради УРСР, ми бе
ремо на себе нові, більш висо
кі зобов'язання: 

рільництву
по 17 центперів; к) кукуруд
зи з площі 110 гектарів по ЗО 
центнерів. Всього з 837 гек
тарів зернових виростити по 
22,3 центнера з гектара.

2. Зібрати урожай техніч
них культур: а] соняшника з 
площі 40 гектарів по 20 цент
нерів; б) люцерни з площі 80 
гектарів по 2 центнери; в) льо
ну з площі 30 гектарів по 
10 центнерів; г) еспарцету з 
площі 45 гектарів по 8 цент
нерів.

Виростити високі врожаї ін
ших культур—картоплі, капус
ти, помидорів, цибулі, огірків 
і ін.

5. Від кожної свиноматки 
одержати по 18 ділових поросят.

6. Від 100 вівцематок одер
жати 130 ягнят і настригти 
від кожної вівці по 3 кілогра
ми вовни.

7. Від кожної несушки одер
жати по 85 яєць.

8. З метою поліпшення про
дуктивності тваринництва по
сіємо весною 1951 року 40 
гектарів на зелений конвейєр 
і зберемо з кожного гектара 
по 180 центнерів зеленої маси.

і лише сортовим насінням, а 
пізніх—за три дні. Посів про
вадити лише протруєним на
сінням. Посів яровизованим на
сінням провести: ярої пшени
ці—на 10 гектарах, ячменю— 
на 20 гектарах, проса—на 10 
гектарах.

8. Посіяти і посадити в 1951 
році 13 гектарів полезахисних 
смуг. Всі раніш посаджені лі
сосмуги закріпити за спеціаль
ними агролісомеліоративними 
ланками і протягом літа три
мати в чистому стані.

9. Сівбу кукурудзи провести 
виключно квадратно-гніздовим 
способом, щоб забезпечити по
довжній і поперечний обробі
ток на механічній тязі.

10. Провести ручну пропол
І. Попов—голова колгоспу, В. Юниченко—бригадир 

першої рільничої бригади, В. Туя—зав. фермою, Г. Ба- 
бенко—ланкова, Н. Жбир—доярка, К. Балонно — зав. 
фермою, 0. Птиціна — ланкова, Н. Рудь — городник, 
С. Шиян—колгоспник.

ку зернових не менше двох ра
зів, а на насінних ділянках— 
ще видову та сортову прополки.

11. Проведемо штучне додат
кове запилення кукурудзи на 
площі ЗО гектарів, соняшника 
—40 гектарів, люцерни — 40 
гектарів.

12. Вивеземо навесні кол
госпну пасіку в поле для до
даткового запилення сільсько
господарських культур та збіль
шення медозбору.

13. До 20 січня підготовити 
парникове господарство для ви
рощування розсади на всю пло
щу городніх культур.

14. Під пари внесемо по 20 
тонн гною на гектар і протя
гом літа проведемо не менше 5 
культивацій, не допустивши за
рощування бур'янами.

15. Оранку під озимі куль
тури 1952 року проведемо вик
лючно плугами з передплуж
никами до 10 серпня 1951 ро
ку. Посів озимих проведемо за 
10 робочих днів не пізніше 10 
вересня.

16. Оранку на зяб під увесь 
ярий клин 1952 року проведе
мо плугами з передплужниками 
до 15 жовтня.

17. Проведемо боротьбу з 
шкідниками та хворобами сіль
ськогосподарських культур, ви
користовуючи для цього курей, 
хімічні та біологічні методи бо
ротьби.

18. Збирання врожаю зерно
вих культур проведемо без втрат 
за 15 робочих днів. Пе пізні
ше, як на 1О-й день після за
кінчення збирання хліба прос
тими машинами проведемо скир
тування хліба, а молотьбу поч
немо на п'ятий день після по
чатку збирання і закінчимо не 
пізніше 1 жовтня.

19. Лущіння стерні проведе
мо на площі 400 гектарів за 8 
днів після початку збирання.

20. Державний план хлібо
здачі зернових закінчимо до 1 
серпня, соняшника—до 10 ве
ресня,кукурудзи—до 15 жовтня.

21. У 1951 році збудуємо 
ставок площею 3,5 гектара, по
садимо високостовбурної шовко
виці 500 штук. Збудуємо бу
динок сільськогосподарської 
культури до 34-ї річниці Вели
кого Жовтня.

Ми закликаємо всіх праців
ників сільського господарства 
наслідувати наш приклад, вклю
читись в боротьбу за високий 
урожай 1951 року, щоб ще 
більше зміцнити нашу Вітчизну 
і зберегти мир у всьому світі. 
Вирощенням високих врожаїв 
зробимо новий вклад у справу 
будівництва комунізму.

ІІа соціалістичне змагання 
викликаємо колгосп «Шлях до 
соціалізму».

За дорученням загальних збо
рів колгоспників звернення під
писали:

Бюро райкому К1І(б)У схва
лило звернення колгоспників і 
колгоспниць артілі імені 18 
партконференції до всіх кол
госпників і колгоспниць, ро
бітників радгоспів і МТС та 
спеціалістів сільського госпо
дарства району про розгортан
ня боротьби за високий ста
лінський урожай в 1951 році.

Бюро райкому КП(б)У зобо
в'язало секретарів первинних 
партійних організацій органі
зувати широке обговорення

Колгоспники беруть нові зобов'язання
У колгоспі «Шлях до соціа

лізму» днями відбулися загаль
ні збори колгоспників, на яких 
підведено підсумки господарю
вання за 1950 рік та прийня
то зобов'язання по вирощуван
ню високих врожаїв та поліп
шенню продуктивності громад
ського тваринництва.

У 1951 році хлібороби зо
бов'язалися боротись за 22 
центнери озимої пшениці з гек
тара на площі 440 га, за 20 
центнерів жита, за 18 центне
рів ячменю, 42 центнери куку
рудзи, 12 центнерів льону, 2 
центнери люцерни з гектара на 
всій площі посіву.

Для забезпечення одержання 
високих врожаїв розроблено ряд 
агротехнічних заходів, які пе
редбачено впровадити протягом 
всього року. Передбачається 
зібрати і внести під посіви ба-

Боротимемось за першість у змаганні
Підвищені соціалістичні зо

бов'язання на 1951 рік взяли 
хлібороби укрупненого кол
госпу імені Енгельса.

Зокрема передбачено в 1951 
році домогтися: надою молока 
від кожної корови 1900 літрів, 
від кожної несушки одержати 
90 штук яєць, настригти вов
ни з кожної вівці 3,3 кг. Від 
100 вівцематок одержати 130 
ягнят, від кожної свиноматки 
взяти по 17 поросят.

Для поліпшення породи ху
доби вирощуватимуться пле
мінні барани, хрякп, бпки, у 
1951 році заплановано збуду- 

Зразково організовані трирічні курси масового колгоспного нав
чання в сільгоспартілі „Жовтень", Кам'янського району, Кіровоградсь
кої області. Тут створено дві агротехнічні групи і одну зоотехнічну.

На знімку: на заняттях агротехнічної групи. Проводить заняття 
Герой Соціалістичної Праці агроном колгоспу М. П. Іванченко.

Фото Г. Вєрушкіна. Прескліше (ТАРС).

цього звернення в кожному 
колгоспі, радгоспі, МТС, в кож
ній рільничій бригаді та на 
кожній тваринницькій фермі.

У відповідь на звернення 
запропоновано розгорнути ма
сове соціалістичне змагання на 
честь виборів до Верховної Ра
ди Української РСР, мобілізу
вати хліборобів, тваринників і 
механізаторів на нові, більш 
високі трудові досягнення у 
1951 році.

гато мінеральних і місцевих 
добрив, зокрема пташиного по
сліду 200 центнерів, попелу 
320 центнерів, гною 2100 тонн.

В комплексі агротехнічних 
заходів колгоспники планують 
провести снігозатримання па 
площі 600 гектар, додаткове 
запилення на площі 130 гек
тарів та інші.

Крім того, планується цього 
року закласти новий сад на 10 
гектарах, ягідник на 2 гекта
рах, збудувати ставок, будинок 
сільськогосподарської культури.

Як клятва звучать слова зо
бов'язання: «Запевняємо ра
дянський уряд, комуністич
ну партію, особисто товариша 
Сталіна, що взяті нами соціа
лістичні зобов'язання у 1951 
році будуть виконані з честю».

Я. Рахубовський, 
голова колгоспу.

вати коровпик на 80 корів, вів- 
чарник на 200 овець, телятник 
на 100 телят та пташник на 
2000 штук птиці.

Крім того, в колгоспі буде 
організована одна племінна 
птахоферма, ферма з 1500 штук 
водоплавної птиці, кролівнича 
ферма з поголів'ям у 100 ма
ток.

На зборах з цього приводу 
колгоспники нашої артілі од
ностайно заявили: —Ми з но
вою енергією, з новими сила
ми будемо боротися за вико
нання взятих зобов'язань.

І. Вакало, голова колгоспу.
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Затишшя в заводському клубі
Вечір. З навколишніх квар

тир, з гуртожитків невелики
ми групами прямують до клу
бу рудоремонтного заводу ро
бітники, дехто з сім'ями. Піс
ля трудового дня вони хочуть 
культурно відпочити: послуха
ти хорошу лекцію, перегляну
ти виступ колективу художньої 
самодіяльності.

Але ось уже в який раз во- 
нп розчаровані повертаються 
додому або прямують в інше 
місце. Клуб часто закритий, 
а коли і відкривається, то тіль
ки для демонстрування кіно
фільмів.

Доброю славою користувався 
клуб рудоремонтного заводу. 
Тут було згуртовано один з 
найсильніших у місті колектив 
художньої самодіяльності, пе
ред трудящими часто виступа
ли лектори. Та й ще зовсім 
недавно, перед виборами у міс
цеві Ради, в клубі проводилось 
багато заходів культурно-ма
сової роботи. Тепер же, крім 
демонстрації кінофільмів, тут 
нічого не робиться.

Та в останні дні і на перег
ляд кінофільмів приходить ду
же мало глядачів, бо в при
міщенні холодно.

Часті тут такі випадки: гля
дач купить квиток на один ряд, 
а сидіти доводиться на іншо
му. За порядком в залі ніхто 
не слідкує.

Вже більше місяця припине
на робота з колективом ху
дожньої самодіяльності. Члени 
драматичного, співочого гурт
ків працюють у різних змінах,

позбавлені можливості збира
тись на репетиції.

- Можна було б домовитися, 
щоб учасники гуртків худож
ньої самодіяльності працювали 
в одній зміні, як раніше було. 
Це створило б можливість всім 
після роботи збиратися в клу
бі,—говорить токар механічно
го цеху Сергій Тищенко.—Але 
ні завідуючий клубом т. Коза- 
ков, ні голова завкому проф
спілки тов. Кулінич про це не 
подбали.

Па це скаржаться і свердли
льниця Фроеина Новікова та 
крановщиця КилпнаДугаренко. 
Вони теж працюють у різних 
змінах.

Дивуватися такому станові 
не доводиться. Адже завідую
чий клубом т. Козаков (він же 
й художній керівник) ось уже 
два місяці не складає планів 
роботи клубу. Заводський ко
мітет профспілки відсторонився 
від роботи клубу, потурає без
діяльності завідуючого.

У клубі є комплект інстру
ментів духового оркестру. Ба
гато робітників вміють та бажа
ють грати, але ніхто не орга
нізує роботи гуртка.

Наближаються вибори до 
Верховної Ради УРСР. Але в 
клубі рудоремонтного заводу не 
відчувається підготовки до цієї 
знаменної дати. Плакати, зак
лики тут є, але вже застарілі. 
Ніхто не дбає про поновлення 
наочної агітації.

І. Синьоок, 
працівник будівельного 

управління № 6.

ПОДІЇ 
В КОРЕЇ
У визволеному Сеулі
Відступаючи з.Сеула, американ

ські Інтервенти та їх лісинманів- 
ські підсобники майже повністю 
зруйнували місто. Всі кращі бу
динки висаджені в повітря або 
спалені. Міське господарство пов
ністю зруйноване. Жителі Сеула, 
що залишилися, розповідають, що 
після окупації міста інтервенти 
встановили там жорстокий режим 
терору. Всіх, кого підозрювали у 
співчутті Народній армії і урядові 
Корейської Народно-Демократич
ної республіки, розстрілювали без 
суду і слідства.

Визволений Сеул відроджується 
з руїн. Народний комітет органі
зував облік населення, бере під 
охорону приміщення, що зберег
лися, створює тимчасові гуртожит
ки для осіб, які втратили житло, 
вживає заходів до завезення в 
Сеул продовольства, палива, ме
дикаментів і будівельних мате
ріалів.

Жителі подають Народному ко
мітетові активну допомогу і з ен
тузіазмом беруть участь у відбу
довних роботах. В місті відбудо
вуються водопровід і електросіт- 
ка, ремонтуються трамвайні колії, 
налагоджується міське господар
ство.

(ТАРС).

В країнах народної демократії
Величезний інтерес трудящих 

Болгарії до творів Й. В. Сталіна
З великою увагою трудящі на

родної республіки Болгарії вив
чають праці Йосифа Віссаріопови- 
ча Сталіна. Попит на твори Й. В. 
Сталіна такий великий, що бол
гарські державні видавництва не 
встигають задовольняти його.

З моменту визволення Болгарії

Радянською Армією по сьогодніш
ній день в Болгарії видано 66 тво
рів Й. В. Сталіна загальним тира
жем в 1 мільйон 700 тисяч екземп
лярів. Окремі твори щороку пере
видаються в небачених у Болгарії 
тиражах.

(ТАРС).

Успіхи сільськогосподарського 
машинобудування в Угорщині

За роки народної влади в Угор
щині створена нова галузь про
мисловості— сільськогосподарське 
машинобудування.

В країні налагоджено масове ви
робництво тракторів і почався ви
пуск комбайнів. До кінця п'яти
річки трактори оброблятимуть 
більшу частину орних земель.

Нові виробничі
СОФІЯ, (ТАРС). На най

більших у Болгарії мідних рудни
ках „Росен" і „Вирлібрях11 пуще
ні в експлуатацію дві флотаційні 
(збагачувальні) фабрики. Пуск в 
експлуатацію цих промислових 
об'єктів, які розширюють техніч
ну базу наймолодшої галузі бол
гарської промисловості—кольоро

В їдальні наведено порядок
Про їдальню № 10 відділу 

робітничого постачання тресту 
«Олександріявуглерозрізбуд», 

що розташована па території 
селища Димитрове, добре відгу
куються відвідувачі.

В їдальні завжди чисто, теп
ло, є великий вибір смачно при
готовлених страв.

Офіціантка Олександра Чиби- 
кіна зразково обслуговує робіт
ників, повар Єфросипія Левчен
ко готує якісну страву, заві
дуючий Григорій Яструб дбає, 
щоб задовольнити зрослі вимо
ги трудящих, що відвідують 
їдальню.
І. Бульбанюк, комсомолець.

Про комісійний магазин
Розмови про відкриття у на

шому місті комісійного магази
ну тривають ще з березня мі
сяця 1950 року. В липні міся
ці виконком міської Ради офі
ційно підтвердив необхідність 
відкриття такого магазину і ви

ділив для нього приміщення.
Та директор змішторгу т. 

Клейман ніяк не наважиться 
цього зробити. Не хоче він від
кривати комісійного магазину.

Г. Максімов.

Звернення керівників 
прогресивної партії 
США до Трумена

НЬЮ-ЙОРК, 5 січня. (ТАРС). 
Голова прогресивної партії США 
Бенсон і секретар партії Болдуїн 
звернулись до Трумена з послан
ням, в якому наполягають на ого
лошенні президентом наказу про 
вивід всіх американських військ з 
Кореї.

„Ніколи ще,—говориться в по
сланні,—нелюдське ставлення лю
дини до людини не було проде
монстроване так трагічно, як у 
Кореї. Ми зазнали найсерйознішої 
моральної і воєнної поразки за 
всю нашу історію. Поки наші вій
ська залишаються там, тисячі лю
дей щодня вмиратимуть або ста
нуть каліками на все життя, про
довжуватиметься безглузде вини
щення людей і майна в Кореї. На 
карту поставлена репутація нашої 
країни, і для народу це важливі
ше, ніж престиж президента, дер
жавного секретаря або генерала 
Макартура. Ми викликаємо не
нависть всіх народів Азії, а прес
тижу нашого уряду в усьому світі 
завдано нищівного удару.

Ми закликаємо вас віддати на
каз про негайний вивід усіх військ 
і оголосити, що військово-повіт
ряні сили й військово-морський 
флот Сполучених Штатів при
пинять всі атаки'1.

Міжнародний огляд
Протест французького народу

Як відомо, на засіданні так зва
ної ради агресивного Північно-ат
лантичного союзу в Брюсселі під 
натиском державного секретаря 
США Ачесона було прийнято не
законне рішення про переозброєн
ня Західної Німеччини. Було та
кож вирішено включити відрод
жену західнонімецьку армію в 
„об'єднані збройні сили" країн- 
учасниць Північно-атлантичного 
союзу. Головнокомандуючим цими 
збройними силами призначений 
американський генерал Ейзен- 
хауер, який 7 січня прибув до 
Парижа.

Трудящі Парижа зустріли при
буття Ейзенхауера численними мі
тингами протесту. Робітники, зай
няті на ремонті бруків у десято
му округу Парижа, в знак про
тесту припинили роботу і напра
вили делегацію в американське 
посольство. Делегації було дору
чено заявити, що трудящі Парижа 
не потерплять присутності в сво
єму місті американського генера

ла, який займається відродженням 
колишньої гітлерівської армії в 
Західній Німеччині. Аналогічна 
делегація була направлена в аме
риканське посольство залізнични
ками східного вокзалу.

Газета „Сесуар" повідомляє, що 
на всіх підприємствах Паризького 
району трудящі створили коміте
ти дії. Газета наводить також урив
ки із звернення робітників заво
дів „Гочкісс" до всіх трудящих і 
демократичних організацій Па
ризького району, в якому вони за
кликають обирати представників 
до комітетів дії.

У зверненні профспілкової ор
ганізації Загальної конфедерації 
праці 13-го округу Парижа до 
трудящих говориться: „Генерал 
Ейзенхауер відіграватиме у Фран
ції таку ж роль, яку Макартур ві
діграє в Кореї. Це є образою для 
нас—паризьких трудящих, які ви
гнали окупантів з Парижа і з 
Франції. Пам'ять про наших то
варишів, розстріляних німецькими

фашистами, свідчить про те. як 
дорого обходиться диктатура іно
земного генерального штабу: над- 
експлуатація, муки, злидні, репре
сії! різанина. Генерал Ейзенхауер 
—це війна! Будемо ж захищатися! 
Париж—парижанам, Ейзенхауер— 
в Америку! Геть війну! Хай живе 
незалежність Франції! Хай живе 
мир!"

В рух протесту проти приїзду 
в Париж Ейзенхауера включають
ся трудящі інших міст Франції. 
Робітники готуються до проведен
ня патріотичного страйку про
тесту.

Рух за мир у США
Політика агресії і підготовки 

нової світової війни, яку прово
дять правлячі кола Сполучених 
Штатів Америки,, супроводиться 
посиленням поліцейських на
сильств і переслідувань борців за 
мир. Не зважаючи на це, широкі 
верстви американського народу 
палко схвалюють історичні рі
шення Другого Всесвітнього кон
гресу прихильників миру, який ви

Організується виробництво си
лосних машин нового типу, най
ближчим часом почнеться випуск 
нового типу тракторів і культива
торів, значно розширюється ви
робництво нових типів молотарок, 
тракторних косарок, тракторних 
плугів та інших сільськогосподар
ських машин. (ТАРС),

успіхи трудящих Болгарії

Створення кооперативних

Тепер єдині сільськогосподарсь
кі кооперативи вищих типів у 
Чехословаччині провадять велику 
роботу по організації тваринниць
ких ферм. За останні місяці в Сло
ваччині 144 єдиних сільськогоспо

вої металургії, є новим вкладом у 
народне господарство Болгарії. 
Флотаційні фабрики завдяки до
помозі Радянського Союзу були 
пущені в експлуатацію на три 
місяці раніше наміченого строку.

Став до ладу діючих підпри
ємств країни машинобудівний за
вод „Червона зірка".

тваринницьких ферм 
у Словаччині

дарських кооперативів вищих ти
пів створили 269 таких ферм. Ро
боту по створенню тваринницьких 
ферм продовжують понад 160 ко
оперативів Словаччини.

(ТАРС).

Історичні рішення Другого Всесвітнього конгресу при
хильників миру зустрінуто у таборі ворогів миру шале
ною лайкою. Імперіалістичні палії нової війни явно зане
покоєні тим величезним впливом, який справили у всьому 
світі рішення конгресу.

Рис. К. Агніта („Правда").

„СВІЖИЙ ВІТЕР"

разив непохитну волю народів за
хистити мир і приборкати паліїв 
війни.

Американські делегати, що по
вернулися з Другого Всесвітнього 
конгресу прихильників миру, вис
тупають на мітингах з доповідями 
про рішення конгресу. Учасники 
такого мітингу в округу Аламеда 
(штат Каліфорнія), організовано
го прогресивною партією, одно
стайно прийняли резолюцію, в якій 
закликають до заборони атомної 
зброї і до мирного врегулювання 
корейського питання.

З усіх кінців країни до прези
дента Трумена і членів американ
ського конгресу надходять листи 
із закликом забезпечити мир в

усьому світі. Авторами цих листів 
є люди найрізноманітніших полі
тичних переконань і віросповідань.

Характерним у цьому відно
шенні є лист Трумеиові від свя
щенників баптистської церкви в 
Спрінг-Веллей (штат Нью-Йорк), 
опублікований у газеті „Дейлі 
уоркер". В своєму листі священ
ники вимагають вивести з Кореї 
всі іноземні війська, допустити 
Китайську народну республіку в 
Організацію Об'єднаних Націй 1 
заборонити застосування атомної 
бомби.

Рух за мир охоплює все ширші 
верстви американського народу.

П. Бабенко.
Злиденне становище індійських селян

З 14 округів Мадраської провін
ції (Індія) 12 округів охоплені по
сухою, Недорід прирікає на го
лодне існування мільйони селян.

Повідомлення, опубліковані в ін
дійських газетах, свідчать про те, 
що становище селян гіршає з кож
ним днем.

Селянство Мадраської провінції 
і князівства Хайдарабад посилює 
боротьбу проти поміщицького гні
ту і поліцейських репресій. Ши
риться партизанський рух серед 
селян. Партизани роблять нальоти 
на поміщицькі володіння і на лих
варів. (ТАРС).

Відповідальний редактор Д. РАВВЕ.
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В Центральній виборчій комісії по виборах 
до Верховної Ради Української РСР

Відбулося засідання Центральної виборчої "комісії по виборах до 
Верховної Ради Української РСР. Комісія встановила форму виборчого 
бюлетеня (білого кольору), форму протокола про реєстрацію кандидатів у 
депутати, форму посвідки про обрання депутатом, встановила .зразки 
печаток і виборчої скриньки. На засіданні комісії також розглянуте пи
тання про встановлення зв‘язку Центральної виборчої комісії з Окруж
ними і Окружних виборчих комісій з Дільничними виборчими комісіями.

Адреса Центральної виборчої комісії: Київ, Володимирська, 45. Для 
телеграм: Київ, Центрвиборчком.

Про затвердження складу Дільничних виборчих комісій по виборах до Верховної Ради Української РСР
Рішення виконавчого комітету Олександрійської міської Ради депутатів трудящих Кіровоградської області

На підставі ст. ст. 43, 44, 
45 «Положення про вибори до 
Верховної Ради Української 
РСР» затвердити Дільничні ви
борчі комісії по виборах до 
Верховної Ради Української РСР 
в складі таких представників 
громадських організацій і то
вариств трудящих:
Виборча дільниця № 1

(Центр —вул. Сталіна, 
приміщення контори 

цегельного заводу № 2).
, Голова Дільничної виборчої 

комісії Кидалов Павло Логви- 
нович—від робітників, інже
нерно-технічних працівників і 
службовців цегельного заводу 
№ 2. .

Заступник голови Дільнич
ної виборчої комісії Соловйов 
Посип Радіоновпч —від первин
ної комуністичної організації 
відділу робітничого постачання 
тресту «Олександріявуглероз- 
різбуд».

Секретар Дільничної вибор
чої комісії Ярова Марія Сергі
ївна—від колгоспників колгос
пу імені Леніна.

Члени Дільничної виборчої 
комісії:

Метка Марія Гаврилівна— 
від колгоспників колгоспу іме
ні Леніна,

Чувненко Ніна Федорівна— 
від колгоспників колгоспу іме
ні Леніна,

Кучеренко Мусій Захарович 
—від місцевого комітету про
фесійної спілки робітників ву
гільної промисловості відділу 
робітничого постачання тресту 
«Олександріявуглерозрізбуд»,

Чугуй Олександр Федорович 
—від первинної комуністичної 
організації гірничопромислової 
школи № 1,

Малахова Поліна Георгіївна 
— від первинної організації 
Ленінської Комуністичної Спіл
ки Молоді України цегельно
го заводу № 2,

Тендітний Василь Андрійо
вич — від місцевого комітету 
професійної спілки робітників 
вугільної промисловості цегель
ного заводу № 2.
Виборча дільниця № 2

(Центр—вул. ХХ-річчя 
Жовтня, приміщення 

середньої школи № 4).
Голова Дільничної виборчої 

комісії Жученко Марія Оста
півна—від первинної комуніс
тичної організації середньої 
школи № 4.

Заступник голови Дільнич
ної виборчої комісії Додатно 
Антон Сидорович—від членів 
промислової артілі «Червоний 
тесляр».

Секретар Дільничної вибор
чої комісії Зборовська Люд
мила Георгіївна—від учителів 
і технічних працівників серед
ньої школи № 4.

Члени Дільничної виборчої 
комісії:

Дудученко Варвара Якимів- 
на—від міського комітету Ле

нінської Комуністичної Спілки 
Молоді України,
Жалдак Антонина Степанівна 

—від місцевого комітету про
фесійної спілки початкової і 
середньої школи середньої шко
ли № 4,

Груша Володимир Іванович— 
від учителів середньої школи 
№ 4,

Коваленко Олена Миколаїв
на—від робітників і службов
ців міської друкарні,

Махоткін Олександр Семе
нович—від первинної комуніс
тичної організації міськзміш- 
торгу,

Новіков Дорофей Антонович 
— від колгоспників колгоспу 
імені Ворошилова.
Виборча дільниця № З 
(Центр—вул. Петровського, 

приміщення семирічної 
школи № 3).

Голова Дільничної виборчої 
комісії Шевелюк Анатолій Іва
нович—від первинної комуніс
тичної організації тресту «Укр- 
особвуглемонтаж».

Заступник голови Дільнич
ної виборчої комісії Олефірен- 
ко Іван Сергійович — від пер
винної комуністичної організа
ції автотранспортної контори 
тресту «Олександріявуглероз
різбуд».

Секретар Дільничної вибор
чої комісії Зайцева Галина 
Василівна — від первинної ор
ганізації Ленінської Комуніс
тичної Спілки Молоді України 
середньої школи № 1.

Члени Дільничної виборчої 
комісії:

Головченко Лідія Герасимів- 
на—від колгоспників колгоспу 
імені Ворошилова,

Скорик Леонід Іванович — 
від колгоспників колгоспу іме
ні Ворошилова,

Зайцева Євдокія Онуфріївна 
—від інженерно-технічних пра
цівників і службовців тресту 
«У крособву глемонтаж»,

Куликова Клавдія Кирилів- 
на—від колгоспників колгоспу 
імені Ворошилова,

Порплиця Олександр Івано
вич — від вчителів середньої 
школи № 1,

Артюх Кирило Трохпмович— 
від місцевого комітету профе
сійної спілки робітників ву
гільної промисловості автотран
спортної контори тресту «Олек
сандріявуглерозрізбуд» . 
Виборча дільниця № 4 
(Центр — вул. Ворошилова, 

приміщення контори 
міжрайбурякобази).

Голова Дільничної виборчої 
комісії ПІвняк Григорій Дави- 
дович—від учителів і службов
ців культосвітнього технікуму.

Заступник голови Дільнич
ної виборчої комісії Гарасюта 
Семен Ананійович — від пер
винної комуністичної організа
ції 11 дистанції служби колії.

Секретар Дільничної вибор- 

від 11 січня 1951 року 
чої комісії Немолот Євгенія 
Іванівна—від міського комітету 
професійної спілки працівників 
початкової і середньої школи.

Члени Дільничної виборчої 
комісії:

Ірклей Євген Іванович — від 
первинної організації Ленінсь
кої Комуністичної Спілки Мо
лоді України 11 дистанції служ
би колії,

Глущенко Вікторія Андріїв
на — від первинної організації 
Ленінської Комуністичної Спіл
ки Молоді України культос
вітнього технікуму,

Павленко Надія Петрівна— 
від робітників, інженерно-тех
нічних працівників і службов
ців 11 дистанції служби колії,

ТкачовЛарион Трохимович— 
від місцевого комітету профе
сійної спілки робітників заліз
ничного транспорту 11 дистан
ції служби колії,

Гниненко Надія Єпіфанівпа— 
від студентів культосвітнього 
технікуму,

Петренко Михайло Єрмола- 
йович—від первинної комуніс
тичної організації культосвіт
нього технікуму.
Виборча дільниця № 5

(Центр—вул. Паризької 
Комуни, приміщення 

гуртожитку рудоремонтного 
заводу).

Голова Дільничної виборчої 
комісії Меркур‘ев Олек
сандр Прокопович—від первин
ної комуністичної організації 
заводу «Червоний ливарник».

Заступник голови Дільничної 
виборчої комісії Кулінич Пав
ло Кирилович—від міського ко
мітету добровільного товариства 
сприяння армії.

Секретар Дільничної вибор
чої комісії Онуфрієва Ганна 
Іванівна—від первинної орга
нізації Ленінської Комуністич
ної Спілки Молоді України ру
доремонтного заводу.

Члени Дільничної виборчої 
комісії:

Пацкова Марія Миколаївна — 
від первинної комуністичної 
організації контори живзахисту,

Іваненко Людмила Василів
на—від робітників і службов
ців заводу «Червоний ливар
ник»,

Берегова Надія Іванівна— 
від заводського комітету про
фесійної спілки робітників ву
гільної промисловості рудоре
монтного заводу,

Серба Василь Єрмолайович— 
від місцевого комітету профе
сійної спілки робітників ву
гільної промисловості заводу 
«Червоний ливарник»,

Єрещенко Григорій Іванович 
—від робітників, інженерно- 
технічних працівників і служ
бовців рудоремонтного заводу,

Єременко Поліна ІІикифо- 
рівна—від заводського коміте
ту професійної спілки робітни
ків вугільної промисловості ру
доремонтного заводу.

Виборча дільниця № 6
(Центр—вул. Семашка, 

приміщення міської лікарні).
Голова Дільничної виборчої 

комісії Жалдак Михайло Се
менович—від первинної кому
ністичної організації міськ- 
здороввідділу.

Секретар Дільничної вибор
чої комісії Бучинська Євдокія 
Павлівна—від місцевого комі
тету професійної спілки пра
цівників медично-санітарної 
праці.

Члени Дільничної виборчої 
комісії:

Латишева Галина Михай
лівна—від працівників міськ- 
лікарні,

Журба Надія Іванівна—від 
первинної організації Червоно
го хреста і Червоного півміся
ця міської лікарні,

Горбуленко Поліна Іванівна 
—від місцевого комітету про
фесійної спілки працівників 
медично-санітарної праці місь
кої лікарні.
Виборча дільниця № 7

(Центр—вул. Діброви, 
приміщення агролісомеліо

ративного технікуму).
Голова Дільничної виборчої 

комісії Калюжний Борис Ос
тапович—від міського комітету 
добровільного товариства спри
яння армії.

Заступник голови Дільничної 
виборчої комісії ПІгулович Во
лодимир Олександрович — від 
учителів і студентів агролісо
меліоративного технікуму.

Секретар дільничної вибор
чої комісії Михайлова Гали
на Андріївна—від міського ко
мітету Червоного хреста і Чер
воного півмісяця.

Члени Дільничної виборчої 
комісії:

Колеснікова Любов Степа
нівна—від первинної комуніс
тичної організації агролісоме
ліоративного технікуму,

Демченко Григорій Тимофі- 
йович — від учителів і студен- 
дів агролісомеліоративного тех
нікуму,

Мамот Марія Гаврилівна — 
від робітників і службовців 
учбово-дослідного господарства 
агролісомеліоративного техніку
му,

Тищенко Зінаїда Михайлів
на—від місцевого комітету про
фесійної спілки робітників ву
гільної промисловості дерево
обробних майстерень,

Репенько Галина Степа
нівна — від робітників, інже
нерно-технічних працівників і 
службовців деревообробних май
стерень,

Нероба Григорій Прокопович 
— від первинної організації 
Ленінської Комуністичної Спіл
ки Молоді України агролісо
меліоративного технікуму.
Виборча дільниця № 8

(Центр—вул. Діброви, 
приміщення педучилища).

Голова Дільничної виборчої 

комісії Шульга Андрій Омелья- 
нович—від первинної комуніс
тичної організації фінансово- 
банківських працівників.

Заступник голови Дільнич
ної виборчої комісії Бабеев 
Григорій Федотович—від місце
вого комітету професійної спіл
ки робітників вугільної про
мисловості дирекції підприємств, 
що будуються.

Секретар Дільничної вибор
чої комісії Бадюк Олександра 
Харлампіївна—від міського ко
мітету професійної спілки пра
цівників початкової і середної 
школи.

Члени Дільничної виборчої 
комісії:

Висягіна Валентина Іллінічна 
—від інженерно-технічних пра
цівників і службовців дирекції 
підприємств, що будуються,

Вахрушев Михайло Іванович 
—від місцевого комітету про
фесійної спілки фінансово-бан
ківських працівників міського 
фінансового відділу,

Бугаець Микола Федотович 
—від вчителів і студентів пе
дагогічного училища,

Кравченко Рита Варфоло- 
міївна—від міського комітету 
професійної спілки фінансово- 
банківських працівників,

Боцман Клавдія Іванівна— 
від робітників і службовців від
ділення промбанку,

Матвеев Павло Андрійович 
—від місцевого комітету про
фесійної спілки фінансово-бан
ківських працівників відділен
ня Держбанку.
Виборча дільниця № 9
(Центр—вул. Жовтнева, 

приміщення контори 
промартілі „Хімпраця").
Голова Дільничної виборчої 

комісії Кашурічев Йосип Про
копович—від первинної кому
ністичної організації міськко- 
мунгоспу.

Заступник голови Дільнич
ної виборчої комісії Мочалова 
Лідія Андріївна—від первинної 
комуністичної організації швей
ної фабрики.

Секретар Дільничної вибор
чої комісії Корольова Вален
тина Олексіївна—від місцевого 
комітету професійної спілки 
працівників медично-санітарної 
праці міської лікарні.

Члени Дільничної виборчої 
комісії:

ПономаренкоПарасковія Дмит
рівна—від первинної організа
ції Ленінської Комуністичної 
Спілки Молоді України швей
ної фабрики,

Ганжа Павло Семенович— 
від робітників і службовців лі
соторгового складу,

Косяк Григорій Степанович 
—від міського комітету Черво
ного хреста і Червоного півмі
сяця,

Барзов Петро Іванович—від 
первинної комуністичної ор
ганізації промислової артілі 
«Победа»,
(Продовження на 2-й стор.)
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Про затвердження складу Дільничних виборчих комісій ло виборах до Верховної Ради Української РСР
(Продовження)

Орловська Ганна Іванівна— 
від членів промислової артілі 
«Хімпраця»,

Шульга Ганна Костянтинів
на—від робітників і службов
ців міськпромкомбінату.
Виборча дільниця № 10 
(Центр—площа Революції, 

приміщення червоного 
кутка промартілі „Червона 

вишивальниця").
Голова Дільничної виборчої 

комісії Мартинцева Марія Се- 
менівна — від первинної, кому
ністичної організації промис
лової артілі «Победа».

Заступник голови Дільничної 
виборчої комісії Беренштам 
Григорій Маркович—від місце
вого комітету професійної спіл
ки робітників вугільної про
мисловості кам'яного кар'єру 
тресту «Олександріявуглероз
різбуд».

Секретар Дільничної вибор
чої комісії Боровик Катерина 
Захарівна—від працівників ми
стецтва міста Олександрії.

Члени Дільничної виборчої 
комісії:

Шульгин Василь Григорович 
—від членів промислової арті
лі «Победа»,

Олефірова Наталія Кири- 
лівна—від членів промислової 
артілі «Червона вишивальниця»,

Пискун Григорій Тимофійо- 
вич—від первинної комуністич
ної організації міськкомун- 
госпу,

ФІлІпова Валентина Про- 
хорівпа—від міського комітету 
Червоного хреста і Червоного 
півмісяця,

Несов Віктор Володимирович 
—від членів промислової арті
лі «Победа»,

Євсеева Лідія Костянтинів
на—від місцевого комітету про
фесійної Спілки робітників ву
гільної промисловості кам'яно
го кар'єру тресту «Олексапд- 
ріявуглерозрізбуд».
Виборча дільниця № 11 
(Центр—вул. Клари Цеткін, 

приміщення контори 
монтажного управління).

Голова Дільничної виборчої 
комісії Згонников Іван Васи
льович — від первинної кому
ністичної організації будівель
но-монтажного управління трес
ту «Укрособвуглемонтаж».

Заступник голови Дільнич
ної виборчої комісії Соколов 
Олексій Олексійович — від ро
бітників, інженерно - технічних 
працівників і службовців бу
дівельного управління № 6 
тресту « Олександріявуглероз- 
різбуд».

Секретар Дільничної вибор
чої комісії Морозова Параско- 
вія Карпівна — від місцевого 
комітету професійної спілки 
робітників вугільної промисло
вості будівельно - монтажного 
управління тресту «Укрособ
вуглемонтаж».

Члени Дільничної виборчої 
комісії:

Криворучко АркадіЙ Івано
вич—від робітників, інженер
но-технічних працівників і 
службовців будівельно-монтаж
ного управління тресту «Укр
особвуглемонтаж»,

Платонова Віра Павлівна — 
від місцевого комітету профе
сійної спілки робітників ву
гільної промисловості будівель
ного. управління № 6 тресту 
«Олександріявуглерозрізбуд», 

Лисеико Тамара Марківна — 

від місцевого комітету профе
сійної спілки робітників вугіль
ної промисловості будівель
ного управління № 6 тресту 
«Олександріявуглерозрізбуд»,

Земниця Марія Сергіївна — 
від первинної організації Ле
нінської Комуністичної Спілки 
Молоді України будівельного 
управління № 6 тресту «Олек- 
сандріявуглерозрізбуд»,

Гузенко Євдокія Петрівна— 
від первинної комуністичної 
організації будівельно-монтаж
ного управління тресту «Укр
особвуглемонтаж».,

Резніченко Микола Пимоно- 
вич—від робітників і службов
ців держмлина № 1.
Виборча дільниця N2 12

(Центр—вул. Сталіна, 
приміщення середньої 

школи № 6).
Голова Дільничної виборчої 

комісії Савченко Гаврило Ми- 
нович—від первинної комуніс
тичної організації тресту «У кр-

! особвуглемонтаж».
Заступник голови Дільничної 

виборчої комісії БІловербеико 
Федір Дем'янович—від первин
ної комуністичної організації 
колгоспу імені Леніна.

Секретар Дільничної вибор
чої комісії Тюрина Галина Ми
хайлівна—від робітників, ін
женерно-технічних працівників 
і службовців маслозаводу.

Члени Дільничної виборчої 
комісії:

Мкронова Олександра Васи
лівна—від інженерно-технічних 
працівників і службовців трес
ту «Олександріявуглерозріз
буд»,

Кнряита Зінаїда Мусіївна— 
від колгоспників колгоспу іме
ні Леніна,

Шевченко Олександра Іва
нівна—від міського комітету 
Ленінської Комуністичної Спіл
ки Молоді України,

Сазонов Іван Ілліч—від кол
госпників колгоспу імені 
Леніна,

Шарковський Іван Іванович 
—від міського комітету добро
вільного товариства сприяння 
армії,

Борисов Віктор Іванович— 
від робітників і службовців 
м'ясозабійного пункту.
Виборча дільниця № 13

(Центр—вул. Тельмана, 
приміщення будинку 

інвалідів).
Голова Дільничної виборчої 

комісії Хліменков Віктор Ми
хайлович—від первинної кому
ністичної організації міськвід- 
ділу соціального забезпечення.

Секретар Дільничної вибор
чої комісії Губа Віра Михай
лівна—від міського комітету 
професійної спілки працівни
ків медично-санітарної праці.

Члени Дільничної виборчої 
комісії:

Колосова Аяастасія Івапів- 
на—від працівників будинку 
інвалідів,

Заславсьиий Шлема Герщо- 
вич—від підопічних будинку 
інвалідів,

Чубарєв Володимир Михай
лович—від підопічних будинку 
інвалідів.
Виборча дільниця № 14

(Центр—селище Октябр- 
ське, приміщення семирічної 

школи № 7).
Голова Дільничної виборчої 

комісії ФІлатов Сергій Васи
льович—від первинної комуніс
тичної організації брикетної 
фабрики.

Заступник голови Дільнинпої 
виборчої комісії Унтмлов Мак
сим Андрійович—від робітни
ків, інженерно-технічних пра
цівників і службовців шахти 
№ 3.

Секретар Дільничної вибор
чої комісії Даценко-Софія Фе
дорівна— від учителів і служ
бовців гірничопромислової шко
ли № 3.

Члени Дільничної виборчої 
комісії:

Євсеева Марія Костянтинів
на—від щервинної організації 
Ленінської Комуністичної Спіл
ки Молоді України брикетної 
фабрики,

Гавришевська Людмила Пет
рівна—від первинної організа
ції Ленінської Комуністичної 
Спілки Молоді України брикет
ної фабрики,

Моржановський Іван Лук'я- 
нович—від міського комітету 
добровільного товариства спри
яння армії,

Воронцов Іван Пилипович— 
від фабричного комітету профе
сійної спілки робітників вугіль
ної промисловості брикетної 
фабрики,

Василенко Сфросинія Анто
нівна—від робітників, інженер
но-технічних працівників і 
службовців шахти № З,

Лупенос Дмитро Дмитрович— 
від місцевого комітету профе
сійної спілки рабітників вугіль
ної промисловості шахти. № 3. 
Виборча дільниця № 15 

(Центр—клуб 
електростанції).

Голова Дільничної виборчої 
комісії Бурцев Лев Георгійович 
—від первинної комуністичної 
організації Олександрійської 
Центральної електростанції.

Заступник голови Дільничної 
виборчої комісії Печковський 
Іван Степанович—від робітни
ків, інженерно-технічних пра
цівників і службовців шахти №2.

Секретар Дільничної виборчої 
комісії Скалозуб Олена Гри
горівна—від первинної органі
зації Ленінської Комуністичної 
Спілки Молоді України Олек
сандрійської Центральної елек
тростанції.

Члени Дільничної виборчої 
комісії:

Шуліка Олександра Семенів* 
на—від робітників, інженерно- 
технічних працівників і служ
бовців шахти № 2,

Задорожний Сидір Якович— 
від місцевого комітету профе
сійної спілки робітників вугіль
ної промисловості шахти №. 2,

Голик Неонила Степанівна^— 
від первинної організації Ле
нінської Комуністичної Спілки 
Молоді України школи № 7,

Борисенко Людмила Павлів
на—від робітників, інженерно- 
технічних працівників і служ
бовців Олександрійської цент
ральної електростанції.

Дорошенко Макар Макаровим 
—від первинної організації доб
ровільного товариства сприяння 
армії шахти № '2,

Рябошапкл Вікторія Дмит
рівна—від первинної організа
ції Ленінської Комуністичної 
Спілки Молоді України шах-- 
ти № 2.
Виборча дільниця №16 

(Центр—контора
залізничного транспорту 

тресту „Олександрія- 
вутлерозрізбуд").

Голова Дільничної виборчої 
комісії Сахацький Василь Пет
рович—від іервиниої кемуиіс- 

тичної організації цегельного 
заводу № 1 тресту «Олександ- 
ріявутлерозрізбуд».

Заступник голови Дільничної 
вівйорчої ко-місії Безсмертний 
Яків Іванович—від первинної 
комуністичної (Організації кон- 
тори (залізничного транспорту 
тресту «Олександріявуглероз
різбуд».

Секретар дільничної виборчої - 
комісії Андреева Марія Дмит
рівна—від місцевого комітету 
професійної спілки робітників 
вугільної промисловості конто
ри залізничного транспорту 
тресту «Олександріявуглероз
різбуд».

Члени Дільничної виборчої 
комісії:

Радіевська Олена Олександ
рівна—від робітників, інженер
но-технічних працівників і служ
бовців цегельного заводу № 1,

Корж Раїса Антонівна-г-від 
первинної організації Ленінсь-. 
кої Комуністичної Спілки Мо
лоді України Байдаківського 
вуглерозрізу,

Горовецький Іван Феофано- 
вич—від робітників, інженерно- 
технічних працівників і служ
бовців Байдаківського вуглероз
різу,

Якина Софія Семенівна—від 
місцевого комітету професійної 
спілки робітників вугільної про
мисловості цегельного заводу 
№1 тресту «Олександріявугле
розрізбуд»,

Мороз Віра Павлівна — від 
місцевого комітету професійної 
спілки робітників вугільної про
мисловості Байдаківського вуг
лерозрізу,

Кузовков Федір Ларионович 
—від робітників, інженерно- 
технічних працівників і служ
бовців контори залізничного 
транспорту тресту «Олександ- 
ріяву глерозрізбуд».
Виборча дільниця № 17 
(Центр—селище Перемога, 
вул. Піонерська, будинок 

№ 1).
Голова Дільничної виборчої 

комісії Храмцов Олександр 
Георгійович—від первинної ко
муністичної організації буді
вельного управління № 5 трес
ту «Олександріявуглерозріз

буд»;
Заступник голови Дільнич

ної виборчої комісії Уткин 
Петро- Петрович—від первин? 
ної комуністичної організації 
будівельного управління № З 
тресту «Олександріявуглероз
різбуд» .

Секретар Дільничної вибор
чої комісії близько Олександ
ра. Данилівна—від місцевого 
комітету професійної спілки 
робітників вугільної промисло
вості будівельного управління 
№ 3 тресту «Олександріявугле
розрізбуд» .

Члени Дільничної виборчої 
комісії:

Кондрашов Федір Архипович 
—від міського комітету Ленін
ської Комуністичної Спілки- 
Молоді України,

Іванова Марія Герасимівна— 
від робітників, інженерно-тех
нічних працівників і службов
ців будівельного управління 
№ З тресту «Олександріявугле
розрізбуд»;

Горшкова Ольга Григорівна 
—від місцевого комітету про
фесійної спілки робітників ву
гільної промисловості будівель
ного управління № 3 тресту 
«Олександріявуглерозрізбуд»,

Вдовиченко Петро Петрович

—від робітників, інженерно- 
технічних працівників і служ
бовців будівельного управління 
№ 5 тресту «Олександріянуг- 
лерозрізбуд»,

Сиротенко Олександр Степа- 
нович^від і первинної комуніс
тичної' організації будівельного 
управління № 3 тресту «Олек- 
сандріявутлерозрізбуд»,

Громадська Ольга Павлівна 
—від місцевого комітету про
фесійної спілки робітників ву
гільної промисловості будівель
ного управління № 3 тресту 
«Олександріявуглерозрізбуд-»; 
Виборча дільниця № 18 
(Центр—селище Перемога, 

приміщення семирічної 
школи № 10).

Голова Дільничної виборчої 
комісії Строганов Юхим Ибби*- 
пович-^від первинної комуніс
тичної організації Байдаківсь- 
кої брикетної фабрики.

Заступник голови Дільнич
ної виборчої комісії Рожянсь- 
кнй Борис. Мойсейович—від ро
бітників, інженерно-технічних 
працівників і службовців уп
равління комплектування устат
кування;

Секретар Дільничної вибор
чої комісії Жиленко-Олександ
ра Юхимівна—від медичних пра
цівників міськздороввідділу.

Члени Дільничної виборчої 
комісії:

Кравцов Григорій Пантслейсг- 
вігч—від робітників і службов
ців' гірничопромислової школи 
№1,

Гладун Тетяна Арсентіївна 
—від місцевого комітету про
фесійної спілки робітників ву
гільної промисловості будівель
ного управління №' 4 тресту 
«Олександріявуглерозрізбуд»,

Карпов Іван Якович—від ро
бітників, службовців і інже
нерно-технічних працівників 
управління комплекту рання ус
таткування,

Юлга Ольга. Логвинівна.— 
від робітників і службовців 
гірничопромислової школи№1,

Петров Дмитро Петрович— 
від первинної комуністичної 
організації будівельного управ
ління №‘4 тресту «Олександ- 
ріявуглерозргзбуд»,

Логвннова Юлія Іванівна— 
від міського комітету Ленін
ської Комуністичної Спілки МО
ЛОДІ України..
Виборча дільниця №19 
(Центр—селище Димитрове, 

контора будівельного 
управління- № 3 тресту 
„ Семен івеьквуглеб.уд“).
Голова Дільничної виборчої- 

комісії Теслейко Микола,‘Де
м'янович—від первинної кому* 
ністичнпї організації, гірничо
промислової школи № 2.'

Заступник голови -Дільничної 
виборчої комісії Орел і.Свирид 
Семенович—від первинної ко
муністичної організації буді
вельного управління № 3 трес
ту- «Семенівськвуглебуд»;

Секретар Дільничної вибор
чої комісії Габелко Алевтіяаь 
Федорівна—від учителів школи 
№' 121

Члени Дільничної виборчої 
комісії:

Богачова бвдокія Андріїв»»' 
—від місцевого комітету про
фесійної спілки робітників ву
гільної промисловості будівель*! 
ного управління № З тресту 
«Семенівськвуглебуд»,

Косенко- Іван Дмитрович?— 
від робітників і службовців»
(Закінчення на 3 й етор.)
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Про затвердження складу Дільничних виборчих комісій по виборах до Верховної Ради Української РСР
_______ (Закінчення)',

гірничопромислової пі коли А" 2, 
Пентін Микола Іванамвчи+- 

від міадеяюго комітету профе- 
сійнаї. спілки робітників ву-* 
гільної промисловості будівель- 
ного. управління № 3 тресту 
«Семенівськвуглебуд»,

Книш Ганна Петрівна— від 
первинної організації Ленінсь
кої.Комуністичної Спілки Мо
лоді України, будівельного уіь- 
равління № 2 тресту «Семе- 
нівськвуглеоуд»,

Іщенко Олена Євмеїнвна.-— 
від робітників,, інженерно-тех
нічних працівників і службов-

Про затвердження
Рішення виконавчого

На підставі встс :ст. 43, 44, 
45а «Положення про вибо
рів до Верховної Ради Україн
ської РОРл затвердити Діль
ничні виборчі комісії по вий»-1 
рате до Верховної Ради У країн-1 
ськюї РСР в складі таких пред-1 
ставняків громадських органі
зацій-і товерисів’ трудящих: 

Косівська 
виборча1 дільниця № 21 

Голова Дільничної виборчої 
комісії Бійиг Яків- Антонович 
—вії пермгнпої комуністичної 
організації Косівської сільради.

Заступник' голови Дільничної з 
виборчої комісії Березняк Ва
лентина'Паілтвня^ від- органі1 і 
зації професійної спілки пра
цівників 1 початкової і середньої 
школи Косівської середньої 1 
школи,

Секретар- Дільничної вибор-■ 
чоГ Комісії Готгтрова • Марія 
Харитонівна —від організації 
професійної спілки прапівни- 
ків,'початкоіют і середньої шко
ли Косівської -середньої школи.

Чл^ни> “ДІЛЬНИЧНОЇ виборчої 
комісії:

Губська Мотря Кіндратівна 
—від колгоспників колгоспу ім.. 
Петрове ького,

Драгам ир Данило Микито
вич— ВІД! КОЛГОСПНИКІВ! КОЛГОС»- 
пу. ім. Петровського,

Левченко Семен Іванович1- 
від колгоспників колгоспу ім. 
Петровського,!

Рахубовсьмнй Теревтій: Іва
нович—від первинної КОїМуіІІС- 
тичнаї організації Косівської 
сільрадиі

Косівська 
виборча дільниця № 22 і 

Голова Дільничної виборчої 
комісії Смогоржевпький Борис 
Гріїторович-гвід первинної ко
муністичної організації КОсів- 
ської сільради.

Заступник голови Дільничної 
виборчої комісії Лотами Олек
сандр Олександрович—-від пра- 
цішшків Косівського сільського 
споживчого товариства.

Секретар Дільничної виборчої 
комісії Плис. .Єфросишя. Яків
на—від організації професійної 
спілки працівників початкової 
і середньої школи Косівської 
середньої школи.

Члени .Дільничної виборчої 
комісії:

Шульга Олена Михайлівна— 
від. працівників: .Косівської лі- 
К<1рН!Ір4{

Каратька Валмль ЕлисеВовичі
— від-' колгоспників колгоспу 
«Жовтень»,

Луцеико Михайло Антопович
— він .організації професійної 
сяілиг иртцдвшпгів ■ вечатковаї 

ців будівельного управління 
№ 2 тресту «Семенівськвугле- 
буд»і

Глядченко Іван Костянтино
вич —ВІД' місцевого комітету | 
професійної спілки робітників 
вугільної промисловості буді
вельного управління № 2 трес
ту «Семенівськвуглебуд»:
Виборча дільниця № 20
(Центр—селище Димитрове, 

приміщення клубу).
Голова Дільничної виборчої 

комісії Мелешко Валентин Іва
нович—від первинної комуніс
тичної організації будівельно- 

складу Дільничних виборчих комісій по виборах до Верховної Ради Української РСР 
комітету Олександрійської районної Ради депутатів трудящих Кіровоградської області

і середньої школи Косівської 
середньої школи,

Логвин Марія Митрофанівна 
—від первинної організації Ле
нінської Комуністичної Спілки 
Молоді України колтоспу ім. 
Щорса,

Лелека Аврам Олексійович 
—від колгоспників колгоспу 
«Жовтень»,

Крайняя Поліна Василівна— 
від первинної організації Ленін
ської Комуністичної Спілки Мо
лоді і України колгоспу «Жов
тень».

Занфирівська 
виборча дільниця № 23

Голова Дільничної виборчої 
комісії ІльТн Іван Іванович — 
від первинної комуністичної ор
ганізації колгоспу ім. Рози 
Люксембург.

Заступник голови Дільничної 
виборчої1 комісії Марченко На
дія Василівна—від колгоспни
ків колгоспу ім. Рози Люксем
бург.

Секретар Дільничної вибор
чої комісії Пащенко Іван Фе
дотович—від колгоспників кол
госпу ім. Рози Люксембург:

Члени 'ДІЛЬНИЧНОЇ виборчої 
комісії:

Зозуля Катерина МуНївна 
—від колгоспників колгоспу ім. 
Рози Люксембург;

Карта лиш Люба Іванівна — 
ВІД КОЛГОСПНИКІВ' колгоспу ім. 
Рози Люксембург,

Олефіренко Катерина Васи
лівна—від колгоспників кол
госпу ім. Рози Люксембург,

Ткаченко Мусій Олексійович 
—від колгоспників колтоспу ім. 
Рози Люксембург.

Костянтинівська 
виборча дільниця № 24

Голова Дільничної виборчої 
комісії Руденко Григорій Дмит
рович— від первинної комуніс
тичної організації колгоспу 
ім. Калініна.

Заступник голови Дільнич
ної виборчої комісії Ручка 
Олександра Павлівна—від ор
ганізації професійної спілки 
працівників початкової 1 се
редньої школи Олександрівсь- 
КОЇ'семирічної школи.

Секретар Дільничної вибор
чої комісії Коваленко Олек
сандр Кіндратович — від кол
госпників колгоспу їм. Калі- 
Н1НЙЇ

Члени Дільничної виборчої 
комісії:

Вакало Іван Петрович—від 
колгоспників колгоспу. їм. Ен
гельса,

Ророха Ганна Прокотила— 
від колгоспників колгоспу ІМ. 
Енгельса,..

Ткач ївга Дмитрівни — від 

го управління № 5 тресту 
«Семенівськвуглебуд».

Заступник голови Дільнич
ної виборчої комісії Терентьев 
Костянтин Леонтійович--від ро
бітників, інженерно-технічних 
працівників і службовців Се
мені вського нугле{юзрізу.

Секретар Дільничної вибор
чої комісії Макогон Олександ
ра Вікторівна—від учителів і 
службовців середньої школи 
№ 12і

Члени Дільничної виборчої 
комісії:

Марннич Серафима Іванівна 
—від місцевого комітету про
фесійної спілки робітників ву-

від 11 січня 1951 року 
організації професійної спіл
ки працівників початкової 1 
середньої школи Олександрій
ської семирічної школи,

Шевченко Іван Іванович — 
від колгоспників колгоспу ім. 
Енгельса.

Лікарівська 
виборча дільниця № 25 

Голова Дільничної виборчої 
комісії Дуканич Костянтин Йо
сипович—від робітників і служ
бовців залізничної станції Лі
карі вка.

Заступник голови Дільнич
ної виборчої комісії Логвина- 
ва Марія Іванівна —від робіт
ників і службовців залізничної 
станції Лікарівка.

Секретар Дільничної вибор
чої комісії Кришен Павло Іва
нович—від колгоспників кол
госпу їм. Будьонного.

Члепи Дільничної виборчої 
комісії:

Бондаренко Варвара Іванів
на—від колгоспників, колгоспу 
їм: Будьонного,

Махонько Олена Явдокимів- 
на- від колгоспників колгоспу 
ім. Будьонного,

Федан Олена Сергіївна—від 
колгоспників колгоспу їм. Бу
дьонного,

ПІдгорнии Лука Антонович 
—від первинної комуністичної 
організації Лікарівської сіль-, 
ради.

Лікарівська 
виборча дільниця № 26

Голова Дільничної виборчої 
комісії Солістий Петро Кінд
ратович—від первинної кому
ністичної організації Олексан
дрійського кінзаводу.

Заступник голови Дільнич
ної виборчої комісії Горшмов 
Василь Іванович — від органі
зації професійної спілки пра
цівників машинно-тракторних 
станцій і земорганів Олексан
дрійського кінзаводу.

Секретар Дільничної вибор
чої комісії Кравченко ївга Са- 
велівна — від первинної орга
нізації Ленінської Комуністич
ної Спілки Молоді України 
Олександрійського кінзаводу.

Члени Дільничної виборчої 
комісії:

Мелехова Палажка Петрів
на—від робітників і службов
ців Олександрійського кінза
воду,

Стеценко. Іван Тихоповпч — 
від робітників і службовців 
Олександрійського кінзаводу,

Щербина Ніна Архипівна— 
від організації професійної спіл
ки працівників початкової і 
середньої школи Лікарівської 
семирічної ШКОЛИ,* 

гільної промисловості управ
ління тресту «Семєнівськвуг- 
лебуд»,

Мнщенко Варвара Микитів
на—від місцевого комітету про
фесійної спілки робітників ву
гільної промисловості Семенів- 
ського вуглерозрізу,

Клименко Олександр Івано
вич—від первинної комуністич
ної організації транспортної 
контори тресту «Семенівськ
вуглебуд»,

Голова виконкому міськради депутатів трудящих 
Н. ЛУЦЕНКО. 

В. о. секретаря виконкому міськради депутатів трудящих 
А ТЕСЛЕНКО.

Безсмольний Семен Мико
лайович- від первинної кому
ністичної організації Олексан
дрійського кінзаводу.

Недогарська 
виборча дільниця № 27 

Голова Дільничної виборчої 
комісії Рябошапка Іван Анто
нович—від первинної комуніс
тичної організації колгоспу ім. 
12-річчя Жовтня.

Заступник голови Дільнич
ної виборчої комісії Бондарен
ко Дмитро Степанович —від 
колгоспників колгосиу ім. 12- 
річчя Жовтня.

Секретар Дільничної вибор
чої комісії Стрижам Іван Іва
нович—від первинної організа
ції Леніпської Комуністичної 
Спілки Молоді України кол
госпу ім. 12-річчя Жовтня.

Члени Дільничної виборчої 
комісії:

Єгорова Ганна Федорівна— 
від організації професійної 
спілки працівників початкової 
і середньої школи Недогарсь- 
кої семирічної школи,

Котко Іван Федорович—від 
організації професійної спілки 
початкової і середньої школи 
Недогарської семирічної школи, 

Середа Семен Кирилович— 
від колгоспників колгоспу ім. 
12-річчя Жовтня,

Семенець Олексій Киршго- 
впч—від працівників Недогар- 
ського сільського споживчого 
товариства,

Ляшенко •Сфроспнія Василів
на—від колгоспників колгоспу 
ім. Жданова,

БГлокІнь Ганна Тимофіївна 
—від колгоспників колгоспу 
ім. 12-річчя Жовтня.

Ясиноватська 
виборча дільниця № 28 

Голова Дільничної виборчої 
комісії ЗІнченко Петро Андро- 
нович—від первинної комуніс
тичної організації Яспноватсь- 
кої сільради.

Заступник голови Дільничної 
виборчої комісії ЗІнченко Клав
дія Андріївни, — від організації 
професійної спілки працівників 
початкової і середньої школи 
Ясиповатської семирічної шко
ли.

Секретар Дільничної вибор
чої комісії Матвіенко Семен 
Денисович—від первинної ко
муністичної організації Ясппо- 
ватської сільради.

Члени Дільничної виборчої 
комісії:

Коробка Федосій Гаврилович 
—від колгоспників колгоспу 
«Комунар»,

Ващук Микола Васильович 
—від первинної комуністичної

Клочко Михайло Олексійо’ 
вич—від первинної комуністич
ної організації Семенівсько- 
го вуглерозрізу,

Тиханський Євген Олексійо
вич—від міського комітету Ле
нінської Комуністичної Спілки 
Молоді України,

Іванова Ганна Минівпа—від 
місцевого комітету професійної 
спілки робітників вугільної 
промисловості Семенівського 
вуглерозрізу.

організації Ясиповатської сіль
ради,

Кодак Олександра Олексіїв
на—від колгоспників колгоспу 
«Комунар»,

Плющ Наталка Гнатівна— 
від організації професійної спіл
ки працівників початкової і се
редньої школи Ясиповатської 
семирічної школи,

Удовенко Тетяна Юхимівна 
від первинної організації Ле
нінської Комуністичної Спілки 
Молоді України Ясиноватсько- 
го дитбудинку,

Дудник Олексій Гаврилович 
—від колгоспників колгоспу 
«Комунар».

Бандурівська 
виборча дільниця № 29

Голова Дільничної виборчої 
комісії Плахотній Олексій Ра- 
діоновпч—від первинної кому
ністичної організації Банду- 
рівськоХ сільради.

Заступник голева Дільнич
ної виборчої комісії Колесников 
Василь Фадєйовпч—від колгосп
ників колгоспу імені Сталіна.

Секретар Дільничної вибор
чої комісії Тищенко Варвара 
Пантелеївна — від організації 
професійної спілки працівників 
початкової і середньої школи 
Бандурівської семирічної шко
ли.

Члени Дільничної виборчої 
комісії:

Бульба Надія Яківна—від 
первинної організації Ленінсь
кої Комуністичної Спілки Мо
лоді України колгоспу імені 
Сталіна,

Пищенко Оксана Павлівна 
—від колгоспників колгоспу 
імені Сталіна,

Столбунвнко Пилип Макси
мович—від первинної комуніс
тичної організації колгоспу іме
ні Сталіна,

Чередниченко Григорій Тнмо- 
фійович—від колгоспників кол
госпу імені Сталіна.

Морозівська 
виборча дільниця № ЗО

Голова Дільничної виборчої 
комісії Кучерявий Петро Пет
рович—від первинної комуніс
тичної організації радгоспу «Ко
мінтерн».

Заступник голови Дільничної 
виборчої комісії Прокудін Бо
рис Григорович—від колгоспнії, 
ків колгоспу «Оборона країни».

Секретар Дільничної виборчої 
комісії Чабан Катерина Архи- 
півна—від організації професій
ної спілки працівників почат
кової і середньої школи Моро- 
зівської семирічної школи.

(Закінчення на 4-й стор.).



Про затвердження складу Дільничних виборчих комісій по виборах до Верховної Ради Української РСР
____ (Закінчення)

Члени Дільничної виборчої 
комісії:

Котляр Марфа Антипівна — 
від колгоспників колгоспу «Обо
рона країни»,

Вегінська Ніна Назарівна— 
від колгоспників колгоспу «Обо
рона країни»,

Люлін Леонтій Іванович—від 
первинної комуністичної орга
нізації радгоспу «Комінтерн»,

Чичотка Іван Васильович — 
від первинної організації Ле
нінської Комуністичної Спілки 
Молоді України радгоспу «Ко
мінтерн»,

Сивокобилка Явдоха Іванів
на—від організації професійної 
спілки робітників цукрової про
мисловості радгоспу «Комін
терн»,

Циба Дора Єреміївна—від ор
ганізації професійної спілки 
працівників початкової і серед
ньої школи Морозівської семи
річної школи.

Протопопівська 
виборча дільниця № 31

Голова Дільничної виборчої 
комісії Калашник Іван Мико
лайович—від колгоспників кол
госпу імені Леніна.

Заступник голови Дільнич
ної виборчої комісії Устенко 
Федір Кирилович—від організа
ції професійної спілки пра
цівників початкової і середньої 
школи Протопопівської серед
ньої школи.

Секретар Дільничної вибор
чої комісії Бугайченко Галина 
Андріївна—від організації про
фесійної спілки працівників по
чаткової і середньої школи ІІро- 
топопівської середньої школи.

Члени Дільничної виборчої 
комісії:

Любонько Олександра Пав
лівна—від колгоспників колгос
пу імені Леніна,

Резніченко Оксана Денисів
на—від організації професійної 
спілки працівників початкової 
І середньої школи Протопопів
ської середньої школи,

Потапова Ярина Дмитрівна 
—від колгоспників колгоспу 
імені Леніна,

Устенко Палажка Тимофіївна 
—від колгоспників колгоспу 
імені Леніна,

Федоренко Сила Васильович 
— від первинної комуністич
ної організації Протопопівської 
сільради,

Щербак Петро Савович—від 
первинної комуністичної орга
нізації Протопопівської сіль
ради.

Протопопівська 
виборча дільниця № 32 

Голова Дільничної виборчої 
комісії Афанасьев Антон Ана- 
нійович—від первинної кому
ністичної організації колгоспу 
імені Леніна.

Заступник голови Дільничної 
виборчої комісії Горяка Хома 
Онисимович — від колгоспників 
колгоспу імені Леніна.

Секретар Дільничної вибор
чої комісії Каліначенко Явдо- 
ха Мусіївна— від організації 
професійної спілки працівників 
початкової і середньої школи 
Протопопівської середньої ШКО
ЛИ.

Члени Дільничної виборчої 
комісії:

Овчаренко Максим Митрофа- 
нович—від колгоспників кол
госпу імені Леніна,

Бугайченко Людмила Кар- 
півна—від первинної організа
ції Ленінської Комуністичної І 
Спілки Молоді України Прото
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попівської середньої школи,
Клочко Меланія Лук'янівна

— від колгоспників колгоспу 
імені Леніна,

Бугайченко Іван Зінов'євич 
—від первинної комуністичної 
організації залізничної станції 
Користівка,

Колодяжна Зінаїда Тихо- 
нівна—від колгоспників кол
госпу імені Леніна,

Кононов Захар Васильович
— від колгоспників колгоспу 
імені Леніна.

Войнівська 
виборча дільниця № 33 

Голова Дільничної виборчої 
комісії Ланшаков Іван Павло
вич—від первинної комуністич
ної організації Войнівського ди
тячого будинку.

Заступник голови Дільнич
ної виборчої комісії Вахрушев 
Володимир Іванович—від пер
винної організації Ленінської 
Комуністичної Спілки Молоді 
України Войнівського дитбу
динку.

Секретар Дільничної вибор
чої комісії Варламова Олек
сандра Терентіївна—від орга
нізації професійної спілки пра
цівників початкової і середньої 
школи Бойківської семирічної 
школи.

Члени Дільничної виборчої 
комісії:

Вишневецький Сергій Гнато- 
вич—від колгоспників колгос
пу ім. 18 з'їзду ВКП(б),

Дудка Параска Єрофіївна— 
від колгоспників колгоспу ім. 
18 з'їзду ВКІІ(б),

Дубовенко Лука Зінов'євич 
—від первинної комуністичної 
організації колгоспу ім. 18 
з'їзду ВКП(б),

Меткий Семен Олександро
вич—від колгоспників колгос
пу ім. 18 з'їзду ВКП(б),

Потапова Раїса Федорівна— 
від організації професійної спіл
ки працівників початкової і 
середньої школи Войнівської 
семирічної ШКОЛИ,

Павлюк Віра Ларионівна— 
від колгоспників колгоспу ім. 
18 з'їзду ВКІ1(б).

Березівська 
виборча дільниця № 34 

Голова Дільничної виборчої 
комісії Порплиця Іван Мусійо- 
вич—від первинної комуністич
ної організації колгоспу «За
повіт Леніна».

Заступник голови Дільничної 
виборчої комісії Кононова Вар
вара Василівна—від колгоспни
ків колгоспу «Заповіт Леніна».

Секретар Дільничної вибор
чої комісії Чайка Палажка Мак
симівна—від організації профе
сійної спілки працівників по
чаткової і середньої школи Бе- 
резівської семирічної школи.

Члени Дільничної виборчої 
комісії:

Горбенко Федір Минович — 
від колгоспників колгоспу «За
повіт Леніна»,

Ненько Федір Іванович—від 
первинної комуністичної орга
нізації колгоспу «Заповіт Ле
ніна»,

Кузьменко Людмила Панте- 
леївна—від колгоспників кол
госпу «Заповіт Леніна»,

Порплиця Марфа Дмитрівна
— від колгоспників колгоспу 
«Заповіт Леніна»,

Святець Іван Кирилович — 
від колгоспників колгоспу «За
повіт Леніна»,

Тригубенко Іван Семенович
— від колгоспників колгоспу 
«Заповіт Леніна».

Ворошиловська 
виборча дільниця № 35 

Голова Дільничної виборчої 
комісії Сафяник Никон Михай
лович—від первинної комуніс
тичної організації колгоспу ім. 
Ворошилова.

Заступник голови Дільничної 
виборчої комісії Козак Василь 
Федосійович—від колгоспників 
колгоспу ім. Ворошилова.

Секретар Дільничної вибор
чої комісії Глущенко Варвара 
Іллінічна—від організації профе
сійної спілки працівників по
чаткової і середньої школи Во- 
рошиловської середньої школи.

Члени Дільничної виборчої 
комісії:

Боженко Мотря Пилипівна 
—від працівників Ворошиловсь- 
кої лікарні,

Димура Андрій Якимовпч— 
від первинної комуністичної ор
ганізації колгоспу ім. Ворошп- 
лова,

Костенко ївга Михайлівна— 
від організації професійної спіл
ки початкової і середньої шко
ли Ворошпловської середньої 
школи,

Ку8нецов Іван Михайлович 
—від первинної комуністичної 
організації Ворошпловської сіль
ради,

Процонко Федір Антонович— 
від робітників і службовців Во- 
рошиловського рибпитомнпка,

Русанов Микита Гаврилович 
—від робітників та службовців 
Ворошиловськогорибпитомника.

Ворошиловська 
виборча дільниця № 36 

Голова Дільничної виборчої 
комісії ТурбаТвський Василь 
Микитович^-від первинної ко
муністичної організації Воро- 
шиловської сільради.

Заступник голови Дільничної 
виборчої комісії Валющенко 
Семен Федорович—від колгосп
ників колгоспу імені Сталіна.

Секретар Дільничної виборчої 
комісії Корлюк Сергій Митро- 
фанович—від колгоспників кол
госпу імені Сталіна.

Члени Дільничної виборчої 
комісії:

Куцелощенко Іван Сергійо
вич—від колгоспників колгоспу 
імені Сталіна,

Рощина Ольга Юхимівна — 
від колгоспників колгоспу імені 
Сталіна,

Булавіна Ніна Свиридівна— 
від колгоспників колгоспу іме
ні Сталіна,

Шевченко Ніна Григорівна
— від колгоспників колгоспу 
імені Сталіна.

Дівочепільська 
виборча дільниця № 37 

Голова Дільничної виборчої 
комісії Попов Михайло Опапа- 
сович—від первинної організа
ції Ленінської Комуністичної 
Спілки Молоді України кол
госпу імені Карла Маркса.

Заступник голови Дільничної 
виборчої комісії Малюк Степан 
Михайлович—від колгоспників 
колгоспу імені Карла Маркса.

Секретар Дільничної виборчої 
комісії Чуприна Катерина Ан
тонівна—від колгоспників кол
госпу імені Карла Маркса.

Члени Дільничної виборчої 
комісії:

Попова Ганна Пантелеївна
— від колгоспників колгоспу 
імені Карла Маркса,

Терещенко Зінаїда Оксентіїв- 
на—від колгоспників колгоспу 
імені Карла Маркса,

Шулімова Оляна Іванівна— 
від колгоспників колгоспу імені 
Карла Маркса,

Федан Ганна Іванівна—від 
колгоспників колгоспу імені 
Карла Маркса.

Петрозагірська 
виборча дільниця № 38

Голова Дільничної виборчої 
комісії Верпека Яків Якимо- 
вич—від первинної комуністич
ної організації колгоспу імені 
Сталіна.

Заступник голови Дільнич
ної виборчої комісії Школяр 
Параска Онуфріївна—від пер
винної організації Ленінської 
Комуністичної Спілки Молоді 
України колгоспу імені Сталіна.

Секретар Дільничної вибор
чої комісії Клнменко Олексій 
Онисимович—від колгоспників 
колгоспу імені Сталіна.

Члени Дільничної виборчої 
комісії:

Півняк Ганна Олексіївна— 
від колгоспників колгоспу іме
ні Сталіна,

Смоляр Лідія Михайлівна— 
від колгоспників колгоспу іме
ні Сталіна,

Попов Григорій Захарович 
від колгоспників колгоспу іме
ні Карла Маркса,

Удовиченко Іван Григорович 
—від колгоспників колгоспу 
імені Сталіна.

Новопилипівська 
виборча дільниця № 39

Голова Дільничної виборчої 
комісії Гладир Карпо Хар- 
лампійовпч—від первинної ко
муністичної організації Ново- 
пилипівської сільради.

Заступник голови Дільнич
ної виборчої комісії Шевченко 
Марія Іванівна—від колгосп
ників колгоспу ім. 18 парт- 
конференції.

Секретар Дільничної вибор
чої комісії Ткач Віра Трохи- 
мівпа—від організації профе
сійної спілки працівників по
чаткової і середньої школи Но- 
вонилипівської семирічної шко
ли.

Члени Дільничної виборчої 
комісії:

Луценко Тетяна Мефодіївна 
—від організації професійної 
спілки працівників початкової 
і середньої школи Новопили- 
півської семирічної школи,

Бець Петро Тимофійович — 
від первинної організації Ле
нінської Комуністичної Спілки 
Молоді України колгоспу імені 
Сталіна.

Гордецький Григорій Григо
рович—від колгоспників кол
госпу ім. 18 партконференції,

Жбир Ганна Юхимівна—від 
колгоспників колгоспу ім. 18 
партконференції,

Муеулега Василь Федорович 
— від колгоспників колгоспу 
ім. Хрущова,

Сезонова Параска Федосіївна 
—від колгоспників колгоспу ім. 
18 партконференції.

Звенигородська 
виборча дільниця №40

Голова Дільничної виборчої 
комісії Виноградов Віктор Дмит
рович—від колгоспників кол
госпу «Шлях до комунізму».

Заступник голови Дільничної 
виборчої комісії Кричун Євдо- 
кія Олексіївна—від колгоспни
ків колгоспу «Шлях до кому
нізму».

Секретар Дільничної вибор
чої комісії Криворучко Кате
рина Іванівна—від організації 

Голова виконкому районноІ^Ради депутатів трудящих 
0. КРИЖАНОВСЬКИЙ. 

Секретар виконкому районної Ради депутатів трудящих 
0. ШУЛЬГА.

професійної спілки працівників 
початкової і середньої школи 
Звенигородської семирічної 
школи.

Члени Дільничної виборчої 
комісії:

Бордюг Ганна Петрівна—від 
колгоспників колгоспу «Шлях 
до комунізму»,

Бережна Марія Павлівна— 
від колгоспників колгоспу «Пер
ше травня»,

Перехрест Павло Нестерович
— від колгоспників колгоспу 
«Шлях до комунізму»,

Овсяник Віра Семенівна—від 
колгоспників колгоспу «Перше 
травня».

Звенигородська 
виборча дільниця № 41

Голова Дільничної виборчої ’ 
комісії Маренковський Свирид 
Дем'яновпч—від робітників та 
службовців шовкорадгоспу.

Заступник голови Дільничної 
виборчої комісії Шаповал На
дія Костянтинівна—від первин
ної організації.-Ленінської Ко
муністичної Спілки Молоді Ук
раїни колгоспу «Шлях до со
ціалізму».

Секретар Дільничної вибор
чої комісії Степаненко Іван 
Пимонович—від робітників та 
службовців Олександрійського 
шовкорадгоспу.

Члени Дільничної виборчої 
комісії:

Борозна Іван Романович—від 
колгоспників колгоспу «Шлях 
до соціалізму»,

Двірник Наталка Михайлів
на—від первинної комуністич
ної організації Звенигородської 
сільради,

Рябоконь Ольга Тимофіївна
— від колгоспників колгоспу 
«Перше травня»,

Тиндюк Іван Григорович— 
від колгоспників колгоспу «Пер
ше травня»,

Азаріна Марія Миколаївна
— від колгоспників колгоспу 
«Шлях до соціалізму»,

Хоцька Марія Павлівна—від 
колгоспників колгоспу «Шлях 
до соціалізму».

Мартоіванівська 
виборча дільниця № 42

Голова Дільничної виборчої 
комісії Федоренко Яків Гав
рилович—від первинної кому
ністичної організації Марто
іванівської сільради.

Заступник голови Дільнич
ної виборчої комісії «лимон
ко Софія Іванівна — від орга
нізації професійної спілки пра
цівників початкової і серед
ньої школи Мартоіванівської 
семирічної школи.

Секретар Дільничної вибор
чої комісії Коваленко Терен- 
тій Савельович — від колгосп
ників колгоспу «Шлях до ко
мунізму».

Члени Дільничної виборчої 
комісії:

Кисленко Ганна Яківна—від 
первинної комуністичної орга
нізації Мартоіванівської сіль
ради,

Федоренко Раїса Герасимів- 
на—від колгоспників колгоспу 
«Шлях до комунізму»,

Федоренко Любов Захарів
на—від колгоспників колгоспу 
«Шлях до комунізму»,

Федоренко Ганна Григо
рівна—від колгоспників кол
госпу «Шлях до комунізму».

Відповідальний редактор Д. РАВВЕ.
Зам. № 5. Т. 5000.
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КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Рік видання ХХИ-й СЬОГОДНІ
ПЕРЕДОВА: ІІо-більшовицькому 

керувати навчанням колгоспних 
кадрів.

Великий Сталін—перший все
народний кандидат (1 сюр.).

Республіканська нарада пер
ших секретарів сільських рай 
комів І окружкомів КП(б) Укра
їни (1 і 2 стор.).

Ціна 20 кой. Перевиконання виробничих

№ 6 (3531)

Неділя
14

січня 
1951 р.

В НОМЕРІ:
планів—кращий подарунок Бать
ківщині:

Збільшуємо випуск цегли; Річ
ний план — до Дня Сталінської 
Конституції (2 стор.).

Ал. Красов. — Безстрашний 
сокіл революції (2 стор.).

Дошка пошани (3 стор.).
В. Смоляр,—Хто сяде за руль 

трактора і комбайна? (З стор.).
Події в Кореї (4 стор.).

По-більшовицькому керувати 
навчанням колгоспних кадрів

З практики колгоспів пере
конливо видно, що там, де не
ухильно поліпшується культу
ра соціалістичного землеробст
ва і тваринництва, де люди гли
боко опановують агробіологічну 
науку, де поширюється досвід 
передовиків сільськогосподарсь
кого виробництва, щорічно ро
дять рясні врожаї і підвищує
ться продуктивність громадсь
кого тваринництва.

Отже саме життя підказує, 
що добиватися нових досягнень 
у соціалістичному сільському 
господарстві неможливо без все
бічного озброєння широких мас 
колгоспників передовим вчен
ням великих перетворювачів 
природи Докучаєва, Костичева, 
Тімірязева, Вільямса, Мічуріна, 
Лисенка.

З цією метою в осінньо-зи
мовий період 1950—1951 р. і 
створено в колгоспах агроно
мічні і зооветеринарні курси 
підготовки масових колгоспних 
кадрів з трирічним строком нав
чання.

Цьому питанню виключну 
увагу приділив і листопадовий 
Пленум ЦК КП(б)У. Він зобо
в'язав партійні, радянські та 
сільськогосподарські організа
ції вжити всіх заходів до ви
конання планів і поліпшення 
якості підготовки масових кад
рів для колгоспів, повністю за
кінчити комплектування три
річних агрозоотехнічних курсів 
і домогтися високої якості нав
чання.

На жаль, в нашому районі 
ще дуже погано виконуються 
ці вказівки. Агрозоотехнічні 
курси, формально організовані 
в кожному колгоспі, працюють 
незадовільно. Досить сказати, 
що з 600 занять, які треба бу
ло провести до 10 січня, про
ведено лише 152.

У переважній більшості гурт
ків вивчено лише дві—три пер
ших теми, розрахованих на 4— 
6 годин, замість 10—12 тем, 
розрахованих на 90—100 го
дин. А в таких артілях, як іме
ні Калініна, імені В. Ульяно- 
ва, імені Будьонпого, «Кому
нар» навчання навіть не по
чинали.

Деякі спеціалісти сільського 
господарства вважають, що під
готовка масових колгоспних 
кадрів не їх справа, а тому 
зогсім відсторонилися від цієї

12 колгоспних міст 
в одному районі

У передовому на Україні Чер
каському районі. Київської об
ласті, здійснюється десятирічний 
план будівництва колгоспних міст. 
За проектами Академії архітек
тури УРСР на базі ЗО населених 
пунктів створюється 12 таких 
міст. У колгоспних містах буде 
споруджено впорядковані цегельні 
будинки з електрикою, радіо, водо
проводом, каналізацією, культур
но-побутові заклади, торговельні 
підприємства, стадіони, басейни. 

важливої роботи. Агрономи Олек
сандрійської МТС т. ІІовод, Ко- 
ристівської МТС—тт. Григор'- 
єв, Сербул та інші не провели 
в закріплених колгоспах ще 
жодного заняття.

В багатьох випадках занят
тя проводяться поверхово, без 
старанної підготовки, наспіх. 
Так, дільничний агроном Олек
сандрійської МТС т. Цупенко 
в артілі імені Ворошилова, Во- 
рошиловської сільради, провела 
п'ять занять з 13. До того ж 
рівень занять дуже низький і 
не впливає на практичну ро
боту хліборобів колгоспу.

Керівники окремих колгос
пів не виконують вказівок про 
проведення агрозооветнавчання 
в робочий час. Слухачів кур
сів у дні навчання посилають 
на роботу. Цс призводить до 
низького відвідування. У кол
госпі імені 18 парткопферен- 
ції на проведених чотирьох 
заняттях було тільки по 4 слу
хачі. Подібний стан 1 в колгоспі 
«Шлях до комунізму».

Такий загрозливий стан з 
виконанням плану підготовки 
колгоспних кадрів створився 
тому, що цією важливою ділян
кою роботи по суті ніхто не 
керував. Головний агроном рай- 
сільгоспвідділу тов. Бузаньов, 
головний зоотехнік т. Вакулен- 
ко, старші агрономи МТС тт. 
Байда 1 Богун відсторонилися 
від агрозооветнавчання і не 
контролювали роботу спеціа
лістів, призначених керувати 
курсами по підготовці колгосп
них кадрів.

Далі такий стан терпіти не 
можна. Роботу агрозоотехнічних 
курсів слід поставити на рівень 
завдань, поставлених перед пра
цівниками сільського госпо
дарства.

Зараз хлібороби і тваринни
ки беруть нові соціалістичні 
зобов'язання на 1951 рік. Па
тріотичні прагнення колгоспни
ків необхідно підкріпити МІЦ
НИМИ знаннями з агрономії та 
зоотехніки.

Первинні партійні організа
ції, очолюючи соціалістичне 
змагання, повинні добитися як
найкращої постановки навчан
ня колгоспних кадрів, озброїти 
за зиму всіх колгоспників міц
ними теоретичними знаннями.

Більше уваги підготовці ма
сових колгоспних кадрів!

Широкий розмах будівництва 
поставило питання про виробницт
во матеріалів. У колгоспах пра
цюють ЗО цегельних заводів, які 
дадуть в цьому році 13 мільйонів 
штук цегли. Споруджуються 10 
черепичних підприємств, примі
щення деревообробних, механіч
них та інших майстерень.

(РАТАУ).

Висування кандидатів у депутати Верховної РадиРРФСР 

Великий СТАЛІН — 
перший всенародний кандидат

У лютому радянський народ 
обиратиме вищі органи держав
ної влади. До цього знаменно
го дня готується вся країна.

Під прапором Леніна—Сталіна 
робітники, колгоспники та ін
телігенція всіх республік нашої 
неосяжної держави ішли недав
но на вибори до місцевих Рад, 
що ознаменувалися блискучою 
перемогою блоку комуністів і 
безпартійних. Під прапором 
Леніна—Сталіна радянські на
роди ідуть нині назустріч ви
борам до Верховних Рад союз
них і автономних республік.

З кожним днем все ширше 
розгортається підготовка до ви
борів. В ній беруть діяльну 
участь мільйони радянських 
патріотів, беззавітно відданих 
партії більшовиків, великому 
Сталіну.

Скрізь закінчено утворення 
виборчих округів, дільничних 
виборчих комісій. У Латвійсь
кій РСР, наприклад, створено 
200 виборчих округів по вибо
рах до Верховної Ради респуб
ліки—на 80 округів більше 
порівняно з виборами 1947 ро
ку. Збільшення кількості ок
ругів зв'язане з величезними пе
ретвореннями, що сталися за 
цей час у житті республіки.

10 січня в Москві пройшли 
перші передвиборні збори тру
дящих столиці.

У просторому складальному 
цеху московського електрозаво
ду зібралось близько восьми

Республіканська нарада перших секретарів 
сільських райкомів і окружкомів КП(б) України

В Києві закінчилась респуб
ліканська нарада перших сек
ретарів сільських райкомів і 
окружкомів КП(б) України, що 
тривала чотири дні. В роботі 
наради взяло участь понад 1100 
чоловік.

З доповіддю «Про підсумки 
виконання зобов'язань, взятих 
перед товаришем Сталіним кол
госпами, МТС і радгоспами рес
публіки в 1950 році, і завдання 
партійних організацій по виро
щуванню високих урожаїв усіх 
сільськогосподарських культур 
і розвитку громадського тварин
ництва в 1951 році» виступив 
секретар Центрального Коміте
ту КП(б) України тов. Л. Г. 
Мельников.

Доповідач розповів про під
сумки минулого сільськогоспо
дарського року і успіхи, яких 
добилися партійні організації 
України в розвитку і піднесен
ні соціалістичного землеробства.

Ці успіхи,—підкреслює тов- 
Л. Г. Мельников,—є насампе
ред результат тієї величезної 
допомоги, яку повсякденно по
дають нашій республіці Цент

тисяч чоловік, щоб назвати 
кандидата в депутати Верховної 
Ради РРФСР.

Майстер трансформаторного 
заводу тов. Галкін, який висту
пив на зборах, заявив:

—Сьогодні у нас, електроза- 
водців,—великий і урочистий 
день. Ми зібрались для того, 
щоб здійснити своє право, за
писане в Сталінській Консти
туції,—висунути кандидата в 
депутати Верховної РадиРРФСР.

Я пропоную висунути канди
датом у депутати Верховної Ра
ди Російської Федерації найве- 
личнішого генія людства, нев
томного борця за мир в усьому 
світі, організатора і натхнен
ника всіх наших перемог, на
шого любимого вождя і вчителя 
Йосифа Віссаріоновича Сталіна.

Всіма своїми історичними пе
ремогами радянський народ зо
бов'язаний мудрому вождю і 
рчителю, батькові і другові 
іїосифу Віссаріоновичу Сталіну. 
З краю в край по всій нашій 
неосяжній країні радянські лю
ди говорять: Сталін—наша ра
дість і щастя, наша надія на 
світле майбутнє—комунізм. Хай 
вічно світить трудящим геній 
Сталіна! Висуваючи товариша 
Сталіна кандидатом у депута
ти Верховної Ради РРФСР, ми, 
електрозаводці, самовідданою 
працею ще раз доведемо свою 
палку любов і відданість вели
кому Сталіну.

Пропозиція тов. Галкіна бу

ральний Комітет ВКП(б), Союз
ний уряд і особисто товариш 
Сталін (оплески).

—Торік,—продовжує допові
дач,—сталися значні зміни в 
житті колгоспів України. На 
базі багатьох тисяч дрібних кол
госпів створені великі колектив
ні господарства. До об'єднання 
в східних областях республіки 
було 26.401 колгосп, а на 1 
січня 1951 року є 13.948 кол
госпів. Таким чином, кількість 
колгоспів в цих областях ско
ротилась на 47,2 проц.

—У зв'язку з укрупненням 
колгоспів,—говорить тов. Л. Г. 
Мельников,—перед партійними 
організаціями став ряд нових 
складних питань, які вимага
ють швидкого й правильного 
розв'язання. Це є ►подальше 
зміцпення складу голів та ін
ших керівних кадрів колгоспів, 
підвищення їх знань, навиків 
і майстерності у керівництві 
великим господарством; земле
впорядження і запровадження 
правильних сівозмін в укруп
нених колгоспах; правильна 
організація праці; зміцнення > 

ла палко підтримана всіма при
сутніми. Збори одностайно по
становили виставити кандида
том у депутати Верховної Ра
ди РРФСР по Сталінському ви
борчому округу №2 міста Мос
кви від колективу робітників і 
службовців Московського, елек
трозаводу — товариша Йосифа 
Віссаріоновича Сталіна.

На передвиборних зборах, що 
відбулися в інших виборчих 
округах столиці, трудящі з ве
ликим піднесенням висунули 
кандидатами в депутати Вер
ховної Ради РРФСР вірних со
ратників товариша Сталіна, тт. 
В. М. Молотова, Л. II. Берія, 
Г. М. Маленкова, К. Є. Воро
шилова, М. С. Хрущова, М. 0. 
Булганіна.

Перші передвиборні збори 
відбулися 10 січня і в Ленін
граді. Багатотисячний колек
тив тричі орденоносного Кіров- 
ського заводу одноголосно пер
шим своїм кандидатом у депу
тати Верховної Ради РРФСР 
назвав великого вождя радян
ського народу, натхненника і 
організатора всіх наших пере
мог товариша Сталіна.

Назустріч наступним вибо
рам радянський народ іде тіс
но згуртований навколо біль
шовицької партії, сповнений 
творчих будівничих планів, рі
шимості добитися нових успі
хів в ім'я торжества комунізму.

(ТАРС).

рільничих бригад як основної 
виробничої одиниці в колгос
пах; краща організація роботи 
МТС—перегляд розмірів трак
торних бригад і забезпечення 
правильного поєднання роботи 
тракторних бригад з рільничи
ми; зселення дрібних населе
них пунктів у колгоспні цент
ри і перебудова сіл; поліпшен
ня планування робіт у колгос
пах і розроблення перспектив
них планів розвитку укрупне
них колгоспів; організація ма
сово-політичної робо’ги в укруп
нених колгоспах і, насамперед, 
у виробничих бригадах.

Головне завдання полягає в 
тому, щоб подолати відставан
ня деяких колгоспів, перетво
рити всі колгоспи в зразкові, 
багаті, багатогалузеві, високо
продуктивні соціалістичні гос
подарства. А для цього треба 
поставити на чолі кожного кол
госпу досвідчених керівників, 
умілих організаторів, наполег
ливо впроваджувати у колгосп
не виробництво досягнення пе
редової сільськогосподарської
(Закінчення на 2-й сгор.).
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Республіканська нарада перших секретарів 
сільських райкомів і окружкомів 

НІНО України ■
Перевиконання виробничих планів— 

кращий подарунок Батьківщині
(Закінчення)_____

науки і досвід майстрів сіль
ськогосподарського виробницт
ва, поліпшувати агрообслужу- 
вання колгоспів, розвивати всі 
галузі господарства, забезпечу
ючи високі прибутки.

Доповідач докладно спиняєть
ся на завданнях райкомів пар
тії і первинних партійних ор
ганізацій у підготовці до вес
няної сівби.

Далі тов. Л. Г. Мельников 
переходить до висвітлення пи
тань організаційно-партійної і 
масово - політичної роботи на 
селі.

—Розв'язання величезних 
завдань, що стоять перед нами в 
справі дальшого піднесення 
сільського господарства та орга
нізаційно-господарського зміц
нення колгоспів,—говорить тов. 
Л. Г. Мельников,—потребує 
підвищення рівня керівництва 
райкомів партії колгоспами, 

„МТС, первинними партійними 
організаціями на селі, всебіч
ного поліпшення масово-полі
тичної роботи серед працівників 
сільського господарства.

Тепер змінилися партійні си
ли в колгоспах республіки, 
зміцнилася опора райкомів пар
тії на селі. Тепер в значно 
більшій кількості колгоспів, ніж 
було до укрупнення, є великі 
за своїм складом і міцні пар
тійні організації.

Вирішальне значення в ді
яльності кожної партійної ор
ганізації має правильна роз
становка комуністів на всіх 
ділянках колгоспного виробни
цтва, організація роботи парт- * 1

І якщо я загину в цій боротьбі, 
не горюй: всяка справа, а тим 
більше свобода, вимагає жертв. 
Життя дороге, всім хочеться жи
ти. Але коли поглумляться над 
твоєю святинею, топчуть ногами
і душу твою і всяке людське до
стоїнство, нащо тоді або душа 
або життя?!"

17 серпня 1903 року не стало 
Ладо Кецховелі. Він був убитий 
царськими жандармами в камері 
Метехської тюрми. Вбивство лю
бимого Ладо викликало серед ро
бітників Закавказзя гнів, нена
висть до гнобителів і катів. В 
прокламації Бакінського комітету 
РСДРП говорилося:

....Із рядів ваших вибув один 
із сміливих і сильних працівників, 
людина, яка віддала дорогій спра
ві все, що може віддати людина: 
своє щастя, свою силу, своє жит
тя".

Пам'ять про прекрасного рево
люціонера назавжди збереглася в 
серцях трудящих. В Тбілісі, в 
парку ім. 26 комісарів, встановле
но пам'ятник Ладо Кецховелі.

Прекрасне життя Ладо Кецхо
велі, присвячене революційній бо
ротьбі за щастя трудящих, є прик
ладом самовідданого служіння 
справі партії Леніна — Сталіна, 
справі перемоги комунізму.

Ал. Красов.

Тридцять п'ятий том
Вийшов у світ тридцять п'я

тий том Творів В. 1. Леніна, 
підготовлений до друку Інсти
тутом Маркса-Енгельса-Леніна 
при ЦК ВКП(б). Тридцять п'я
тий том містить листи, телег
рами і записки Леніна, напи
сані ним за період з лютого 
1912 року по грудень 1922 ро
ку. Документи тома відобра
жають діяльність В. 1. Леніна 
в період нового піднесення ро
бітничого руху, в роки світо- 

бюро,- партійних груп, агітко
лективів, постановка масово-по
літичної роботи у виробничих 
бригадах і серед працівників 
тваринницьких ферм. Райкоми 
партії повинні подавати в цій 
справі повсякденну конкретну 
і кваліфіковану допомогу сек
ретарям парторганізацій.

Закінчуючи свою доповідь, 
тов. Л. Iі. Мельников вислов
лює впевненість в тому, що 
колгоспники і колгоспниці, пра
цівники МТС 1 радгоспів Ра
дянської України в цьому ро
ці доб'ються нових успіхів у 
дальшому піднесенні всіх га
лузей соціалістичного сільсько
го господарства республіки.

У дебатах на доповідь тов. 
Л. Г. Мельникова виступило 
36 чоловік. Основна увага всіх 
промовців була зосереджена на 
питаннях дальшого поліпшен
ня роботи сільських райкомів, 
окружкомів і первинних орга
нізацій КІІ(б) України, мобі
лізації трудівників соціалістич
ного землеробства на боротьбу 
за нове піднесення всіх галу
зей сільського господарства, па 
дальше організаційно-господар
ське зміцнення колгоспів, під
вищення ролі МТС у боротьбі 
за високі врожаї, використання 
всіх сил і засобів колгоспів, 
МТС і радгоспів для успішно
го завершення підготовки і 
зразкового проведення весня
ної сівби, за завоювання ви
сокого врожаю всіх культур у 
1951 році.

З величезним піднесенням 
учасники наради прийняли ві
тальний лист товаришеві Й. В. 
Сталіну. (РАТАУ).

Творів В. І. Леніна 
вої імперіалістичної війни, в 
період підготовки і проведен
ня Великої Жовтневої соціа
лістичної революції і в перше 
п'ятиріччя існування радянсь
кої влади.

У томі друкуються 175 до
кументів, які вперше включа
ються в Твори В. І. Леніна.

Цим томом завершується чет
верте видання Творів В. І. 
Леніна.

Збільшуємо 
випуск цегли

В дні підготовки до виборів 
у Верховну Раду Української 
РСР колектив цегельного заво
ду № 2 переглянув свої мож
ливості і зобов'язався ознаме
нувати всенародне свято вироб
ничим успіхом.

На загальних зборах робіт
ників, майстрів і начальників 
змін було одностайно вирішено 
до 25 лютого завершити вико
нання плану першого кварта
лу по випуску цегли.

Майстер цеху обпалення Сте
пан Олексійович Попов з цього 
приводу заявив:

—Дамо будовам нашого міста 
стільки цегли, скільки це буде 
потрібно для будівництва нових 
зручних жител, шкіл, клубів 
та інших споруд. Хай це по
служить новим вкладом у благо
родну справу миру.

З думкою про дотримання 
свого слова працює тепер кож
ний робітник і робітниця.

Уклавши між собою договори 
на індивідуальне соціалістичне 
змагання, нантажниці цегли в 
піч Олександра Садовнича, Ган
на ІІІаталова, саджальниця Ган
на Коваленко, вивантажуваль
ний Микола Юхименко і десят
ки інших подвоїли свій виро
біток.

Лише за першу декаду січня 
колектив заводу дав 170 тисяч 
штук цегли понад план.

Одночасно ведуться роботи 
по розширенню виробництва. 
Найближчим часом буде завер
шено спорудження нового су
шильного сараю площею в 1000 
квадратних метрів. Для приско
рення обпалювального процесу 
будується димососна споруда.

Всі ці заходи дозволять до
датково збільшити річний ви
пуск цегли на півтора—два міль
йони штук.

П. Кидалов,
директор цегельного 

заводу № 2.

Річний план—до Дня
Сталінської Конституції

На основі широко розгорну
того соціалістичного змагання 
колективи шахт №2 і № 3 до- 
сягли значного піднесення тем
пів вуглевидобутку і підготов
чих робіт.

Гірники третьої шахти в ми
нулому році достроково викона
ли план видобутку палива, на 
рік раніше строку освоїли про
ектну потужність шахти.

Ще кращих успіхів добився 
колектив шахти № 2, видавши 
понад річний план сорок еше
лонів вугілля. Наші гірники не 
зупиняються на досягнутому, і 
вже з перших днів нового року 
множать свої виробничі успіхи. 
Лише за 12 днів січня для пот
реб народного господарства гір
ники другої шахти видали на- 
гора 776 тонн надпланового па
лива. Бригади наваловідбійни
ків тт. Немикіна, Осиченка, 
Трегуба виробляють щозміни 
по півтори норми, а кріпиль
ники тт. Гречихін, Костров та 
інші дають близько двох норм. 
Добре працюють відкатниці тт. 
Солдатенко і Лебсдь.

Обидва колективи шахт вирі
шили і в 1951 році продовжи
ти між собою традиційне соціа
лістичне змагання. З цього при
воду 12 січня в клубі шахти 
№2 відбулося укладення і під
писання договорів на змагання.

Після оголошення договорів 
виступив начальник першої 
дільниці шахти № 2 тов. Пе- 
кущий.

Нове зобов'язання ремонтників
Новий, 1951 рік майстри ук

рупненого колгоспу імені Еп1 
гельса ознаменували закінчен
ням ремонту 6 сівалок, 70 
станів борін, 4 шлейфів та 
іншого інвентаря.

У відповідь на звернення 
єлисаветградківців колгоспні ко
валі та теслярі значно підви
щили темпи ремонту. Майстри 
Данило Похил, Григорій ІІечи- 
поренко, Степан Пісний та 
Петро Перчик свої завдання

—Гірники нашої дільниці,— 
сказав він,—подолавши відста
вання, в дні підготовки до ви
борів у Верховну Раду УРСР 
домагаються значного переви
конання норм. Ми щозміни ви
добуваємо тепер ио 40 і біль
ше тонн вугілля понад план. 
Ми підрахували свої можливос
ті і прийшли до висновку, що 
річний план дільниця зможе 
виконати до Дня Сталінської 
Конституції— 5 грудня 1951 
року.

Тов. Пекущий викликав на 
змагання першу дільницю шах
ти № 3. Начальник цієї діль
ниці тов. Щетинін прийняв ви
клик і запевнив, що його ко
лектив не відстане.

Ще вищі зобов'язання брали 
на себе бригадири наваловідбій
ників тт. Немикін і Русов, 
Шелковський і Трепачов, де
сятник Казаков і начальник 
дільниці Ярмолюк.

Гірники від душі запевняли 
партію, уряд, великого Сталіна, 
що в новому році вони мобілі
зують свої сили для ще вищо
го піднесення темпів вуглеви
добутку, підвищать продуктив
ність праці, доб'ються нового 
зниження собівартості палива.

Колективи обох шахт борють
ся за виконання річного плану 
видобутку вугілля до 5 грудня 
—Дня Сталінської Конституції.

0. Лебедсв, 
секретар партбюро шахти №2.

виконують на 120—130 про
центів.

Включившись у змагання на 
честь виборів до Верховної Ра
ди УРСР, вони зобов'язались 
до 1 лютого закінчити ремонт 
сільськогосподарського інвен
таря та виготовити 20 нових 
ярм і 10 станів райборіпок.

І. Векало,
голова колгоспу.

Безстрашний сокіл революції
(До 75-річчя

Ладо Кецховелі належить до 
славної кагорти більшовиків, які 
віддали своє життя за справу ро
бітничого класу. Вірний друг і 
соратник великого Сталіна на зо
рі революційного руху в Грузії і 
Закавказзі, Ладо Кецховелі мав 
залізну волю до боротьби, нез
ламну віру в неминучу перемогу 
пролетаріату.

„О, смельїй сокол, в борьбе с 
врагами—истек тьі кровью...*—так 
починалася прокламація Бакінсь- 
кого комітету РСДРП в зв'язку 
з убивством Ладо Кецховелі. В 
цих словах даний образ борця, 
полум'яного лицаря революції.

Володимир Захарович Кецхове
лі народився 1 (14) січня 1876
року в селищі Тквіаві, Горійсь- 
кого повіту, Тифліської губернії. 
Дуже рано він став свідомим, 
переконаним революціонером.

Сімнадцятирічним Ладо Кецхо
велі організував і очолив забас- 
товку молоді, яка навчалася в 
Тифліській духовній семінарії і 
настроєна проти єзуїтського ре
жиму, проти самодурів-нагляда- 
чів. Виключений з семінарії, він 
восени 1894 року переїжджає до

з дня народження Ладо Кецховелі)
Кнєва для продовження освіти. 
Там за революційну діяльність 
Кецховелі був арештований і по
саджений у в'язницю (1896 р.), а 
потім висланий на батьківщину 
під нагляд поліції на два роки.

Вже через рік, в 1897 році, 
Кецховелі вдається втекти з-під 
нагляду поліції і переїхати в Тиф
ліс. Тут він вступає в першу 
грузинську соціал-демократичну 
організацію „Месаме-дасі", що 
відіграла позитивну роль в роз
повсюдженні марксизму в Грузії 
і Закавказзі. В 1898 році в неї 
вступив товариш Сталін, який з 
Ладо Кецховелі і А. Цулукідзе 
створили революційне крило гру
пи. Тим самим був покладений 
початок революційній, марксистсь
кій соціал-демократії в Грузії.

Сталін, Кецховелі і Цулукідзе 
рішуче боролися проти опорту
ністичної більшості „Месаме-да
сі", відстоювали ленінський план 
утворення нелегальної бойової 
революційної газети. Ладо був 
вірним і надійним помічником 
товариша Сталіна. З товаришем 
Сталіним його зв'язувала міцна 
дружба, що зародилася ще в ро

ки сумісного навчання в Горійсь- 
кому училищі. їх діяльність спри
яла переходові грузинських со
ціал-демократів від вузької гурт
кової пропаганди до масової по
літичної агітації, до організації 
робітників для боротьби проти 
самодержавства.

Подальша робота Ладо Кецхо
велі, повна революційної прист
расті і героїки, пов'язана з Баку. 
Сюди він прибув у 1900 році по 
завданню Тифліського комітету 
РСДРП і товариша Сталіна. Тре
ба було створити нелегальну 
друкарню, організувати випуск 
марксистської нелегальної газе
ти. І Ладо розвиває кипучу енер
гію, проявляючи винахідливість, 
сміливість, непохитність в досяг
нені мети. В 1901 році нелегаль
на друкарня була створена. В 
цьому велику допомогу Кецхове
лі подали Тифліський комітет і 
особисто товариш Сталін.

У вересні 1901 року в друкар
ні друкується газета „Брдзола" 
(„Борьба")—орган Тифліської ре
волюційної соціал-демократії. Це 
була краща після „Іскри" марк
систська газета в Росії. Вона від

стоювала ленінську ідею дикта
тури пролетаріату, закликала тру
дящих до класових битв, до єд
нання рядів робітничого класу.

Ладо Кецховелі всі сили відда
вав газеті: писав статті, викону
вав обов'язки редактора, корек
тора, складальника і друкаря. За 
завданням В. 1. Леніна і Й. В. 
Сталіна він розповсюджував ле
нінську „Іскру" Цнші іскровські 
видання, організовував перевезен
ня з-за кордону в Росію видань 
„Іскри".

Ладо Кецховелі за вказівкою 
товариша ;Сталіна створив пер
ший Бакінський комітет РСДРП, 
очолив всю соціал-демократичну 
роботу в Баку, виховував актив 
в дусі безмежної відданості ідеям 
Леніна. Вірний син партії, він ба
чив своє щастя в боротьбі за 
справу робітничого класу, за ідеї 
комунізму. Переконаним, глибоко 
ідейним, мужнім борцем показав 
себе Ладо Кецховелі в тюрмі, ку
ди він був посаджений у вересні 
1902 року. У відповідь на репре
сії тюремних катів лунав його по
лум'яний заклик до свободи, до 
боротьби за соціалізм.

Не можна без хвилювання чи
тати лист Ладо із тюрми до сво
го брата Сандро. Кров'ю серця 
написані слова листа:

.... І так, боротьба! Боротьба!..
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За постановою виконкому Олександрійської районної Ради де
путатів трудящих та бюро райкому КП(б)У за успішне виконання 

' ' “ -'— ічному змаганні в 1950 сільськогосподарсько-
пошани заносяться:

Хто сяде за руль 
трактора і комбайна?

зобов'язань у соціалістичному змаганні 
му році на районну Дошку

Колгосп „Шлях до соціалізму" (голо
ва колгоспу тов. Рахубовський, секретар 
парторганізації тов. Двірник, агроном тов. 
Теличко).

Колгосп Імені 18 з'їзду ВКП(б) (голова 
колгоспу тов. Дубовенко, секретар парторга
нізації тов. Чередниченко, агроном тов. Мет
кий).

Радгосп „Комінтерн" (директор радгоспу 
тов. Нікітін, секретар парторганізації тов. 
Кучерявий).

Колгосп „Заповіт Леніна" (голова кол
госпу тов. Кармазін, секретар парторгапіза- 
ції тов. Кабаченко).

КІнзавод (директор заводу тов. Солістий, 
секретар парторганізації тов. Заболотний).

Колгосп Імені 18 партконференцІТ (го
лова колгоспу тов. Попов, секретар парторга
нізації тов. Умаиець, агроном тов. Гор- 
децький).

Рільнича бригада № 2 колгоспу «Шлях
до соціалізму».

Рільнича бригада № 1 колгоспу імені
Володимира Ульянова.

Вівцеферма колгоспу «Шлях до соціаліз
му» (зав. фермою тов. Кравченко).

Старший конюх колгоспу «Шлях до со
ціалізму тов. Верескун I. 0.

Ланкова колгоспу «Заповіт Леніна тов. 
Фатовенко М. Ф.

Ланкова колгоспу імені Володимира Улья
нова тов. Бершацька М. Д.

Чабан колгоспу «Шлях до соціалізму» тов.
Іванов I. Г.

Рільнича бригада № 1 колгоспу «Шлях 
до соціалізму».

Молочно-товарова ферма колгоспу імені
Володимира Ульянова (зав. фермою тов. Бон
даренко).

Доярка колгоспу імені Володимира Улья
нова тов. Олександренко А. І.

Ланкова колгоспу імені Калініна тов. Ко
валенко А. I.

Рільнича бригада № 1 колгоспу імені 
18 з'їзду ВКП(б) (бригадир тов. Шаповал).

Конюх колгоспу «Шлях до соціалізму» 
тов. Шаповал Д. І.

Бригадир 2-ої бригади колгоспу імені 18 
партконференції тов. Юниченко В. М.

Конюх колгоспу «Шлях до соціалізму» 
тов. Резниченко А. С.

Ланкова колгоспу імені 18 з'їзду ВКП(б) 
тов. Балажинська Є. П.

Рільнича бригада № 2 колгоспу імені
Жданова (бригадир тов. Сафроненко).

Ланкова колгоспу імені Ворошилова тов. 
Кищенко А. Т.

Свинарка колгоспу «Шлях до соціаліз
му» тов. Верескун М. І.

Колгоспниця колгоспу імені 18 парт
конференції тов. Соломка М. К.

Свинарка колгоспу імені Ворошилова 
тов. Клименко Д. К.

Городня бригада колгоспу імені 
гельса (бригадир тов. Логвин).

Городня бригада колгоспу імені 
з'їзду ВКП(б) (бригадир тов. Меткий).

Колгоспниця колгоспу імені 18 парткон
ференції тов. Іванчонко В. В.

Ланкова колгоспу імені Володимира Уль
янова тов. Демченко А. К.

Конюх колгоспу «Заповіт Леніна» тов.
Кисляк С. І.

Ланкова колгоспу «Шлях до соціалізму» 
тов. Горбаченко Н. Г.

Чабан колгоспу імені Ворошилова тов. 
Маковецька Т. Л.

Ланкова колгоспу імені 18 з'їзду ВКП(б) 
тов. Артеменко Н. Ф.

Конюх колгоспу імені Ворошилова тов.
Корлюк С. Ф.

Конюх колгоспу імені 18 партконферен
ції тов. Олєщенко і. М.

Ен-

18

соціа-

з*їзду

з'їзду

з'їзду

Жовт-

партконфе-

Ланкова колгоспу імені Сталіна, Бандурів- 
ської сільради, тов. Пастух М. Н.

Свинарка колгоспу імені 18 з'їзду ВКП(б) 
тов. Прохоренко Ф. Ф.

Доярка колгоспу імені Володимира Уль
янова тов. Бондаренко А. 0.

Свинарка колгоспу імені Сталіна, Воро- 
шиловської сільради, тов. Буркацька К. М.

Бригада №2 колгоспу імені Сталіна, Во- 
рошиловської сільради.

Свинарка колгоспу імені Володимира 
Ульянова тов. Коршенко Т. І.

Ланкова колгоспу імені Володимира Уль
янова тов. КІзяковська 0. І.

Ланкова колгоспу імені Сталіна, Бандурів- 
ської сільради, тов. Джантомирова Ф. І.

Колгоспниця колгоспу «Заповіт Леніна» 
тов. Дудник Ф. Ф.

Колгоспниця колгоспу «Заповіт Леніна» 
тов. Порплиця М. Д.

Ланкова колгоспу «Заповіт Леніна» тов. 
Давиденко Є. М.

Дільничний зоотехнік Недогарського зо- 
оветпупкту тов. Шепель Г. В.

Колгоспниця колгоспу «Шлях до 
лізму» тов. Зарецька М. Є.

Колгоспниця колгоспу імені 18 
ВКП(б) тов. Павлюк В. Л.

Колгоспниця колгоспу імені 18 
ВКП(б) тов. Лядова А. І.

Колгоспниця колгоспу імені 18 
ВКП(б) тов. Мазур 0. С.

Пасічник колгоспу імені 12-річчя 
ня тов. Котко П. 0.

Ланкова колгоспу імені 18 партконфе- 
ренції тов. Птіцина К. Ф.

Конюх колгоспу імені Сталіна, Вороши- 
ловської сільради, тов. Гарбуз С. Л.

Доярка колгоспу імені Володимира Уль
янова тов. Жук Л. Т.

Ланкова колгоспу «Шлях до соціалізму» 
тов. Яценко М. Г.

Свинарка колгоспу імені 18 
ренції тов. Дзюба Ф. Е.

Ланкова колгоспу імені 18 
ренції тов. Бугрій Є. Ф.

Колгоспниця колгоспу імені 
конференції тов. Матяш Ф. І

Бригадир рільничої бригади колгоспу 
«Шлях до комунізму» тов. Федоренко Л. 0.

Тракторна бригада № 1 Олександрій
ської МТС (бригадир тов. Козак).

Доярка радгоспу «Комінтерн» 
меран А. П.

Бригадир плідникового табупу 
тов. Шаповалов Л. С.

Комбайнер Користівської МТС 
Харченко І. В.

Тракторист Олександрійської МТС 
Савченко І. А.

Телятниця радгоспу «Комінтерн» 
Литвиненко Н. Д.

Бригадир тракторної бригади Користів
ської МТС тов. Пендюк П. П.

Конюх кінзаводу тов. Шаповалов М. Л. 
Тракторист Користівської МТС тов. Го- 

риславець П. М.
Доярка радгоспу «Комінтерн» тов. 

нова М. Я.
Тракторна бригада № 3 Олександрій

ської МТС (бригадир тов. Щербина).
Г -
Телятниця радгоспу «Комінтерн» 

Померан Н. П.
Комбайнер Олександрійської МТС 

Пиженко Г. 1.
Тракторист Користівської МТС тов. 

доренко X. М.
Тракторна бригада № 6 Олександрій

ської МТС (бригадир тов. Омельченко).
Доярка радгоспу «Комінтерн» тов. Тяг

ла В. А.
Тракторна бригада №10 Користівської МТС 

(бригадир тов. Лелека).

партконфе-

18 парт-

тов. По-

кінзаводу

тов. За

тов.

тов.

Буя-

Конюх кінзаводу тов. Пащенко Д. Н.
> тов.

тов.

Фе-

%«ИМШі|*»*»**М****

Батьківщина щедро осна
щує наше соціалістичне сіль
ське господарство новими по
тужними сільськогосподарськи
ми машинами. Лише за мину
лий рік Олександрійською МТС, 
наприклад, одержано бага
то нових тракторів і комбай
нів. Використовуючи прекра
сну вітчизняну техніку, хлі
бороби і механізатори невпин
но підносять колективне сіль
ське господарство.

Багато механізаторів нашо
го району, досконало оволодів
ши складними машинами, по
казують зразки стахановської 
праці. Осінь минулого року 
віддячила за їх наполегливу 
працю високими врожаями. В 
числі кращих механізаторів 
добре відомі імена бригадирів 
передових тракторних бригад в 
районі тт. Козака, Пендюка, 
Лелеки, комбайнерів Генадія 
Пижепка, Івана Захарченка, 
Олександра Бунтовського та 
інших.

Проте наслідки сільськогос
подарського року могли бути 
ще кращими, коли б на всіх 
тракторах, комбайнах та інших 
сільськогосподарських машинах 
працювали технічно підготов
лені кадри. Адже люди, що 
оволоділи технікою, творять чу
деса, а без таких кадрів тех
ніка мертва.

На жаль, в нашому районі 
ще невистачає кваліфікованих 
кадрів.

1 тому торік багато тракто
рів і комбайнів працювали не 
на повну потужність, а деякі 
простоювали.

Так, у тракторній бригаді 
№ 12, що обслуговує укрупне
ний колгосп «Шлях до кому
нізму»^ гарячу пору осінньо- 
польових робіт цілком справ
ний потужний трактор «ХТЗ» 
декаду простояв, бо нікого бу
ло посадити за руль.

Цього року, щоб забезпечи
ти всі машини кадрами меха
нізаторів, Олександрійська МТС 
повинна підготувати 55 трак

тористів та 19 комбайнерів. 
Половину цих кадрів заплано
вано підготувати в Олександ
рійській школі механізації сіль
ського господарства. Заняття 
в школі почалося. Проте ба
гато керівників колгоспів не 
прислали до школи людей для 
навчання.

В бригаді, що обслуговує 
колгосп «Шлях до комунізму», 
невистачає дев'яти тракторис
тів і комбайнерів. Голові арті
лі т. Федоренку було запропо
новано вислати на курси чо
тирьох колгоспників, але він 
не спромігся визначити для 
навчання ні одного.

Відмовляються посилати кол
госпників для опановування 
техніки і голови колгоспів іме
ні Володимира Ульянова —т. Ря- 
бошапка,«ІПлях до соціалізму» 
—т. Рахубовський, імені Воро
шилова, Ворошиловської сіль
ради,—т. Жежеря та інші.

Скрізь і всіх вони намагають
ся впевнити в тому, що в їх 
нікого посилати на курси ме
ханізаторів. Та хіба цьому мож
на вірити? Адже в кожному 
колгоспі багато юнаків і дівчат 
бажають опановувати техніку.

В підготовці механізаторсь
ких кадрів в районі недооціню
ють роль жінок і тому за рулем 
комбайна і трактора не побачиш 
дівчини. І тепер з 59 чоловік, 
надісланих па курси з обох МТС, 
лише дві жінки.

Це серйозний докір керівни
кам колгоспів, райкому комсо
молу, які не роз'яснили серед 
молоді, особливо серед дівчат, 
звернення знатної трактористки 
країни, депутата Верховної Ра
ди СРСР П. М. Ангеліної про 
оволодіння технікою.

Підготовка трактористів і ком
байнерів — важлива державна 
справа. Правильне вирішення 
питання підготовки механіза
торських кадрів забезпечить 
дальші успіхи в розвитку соці
алістичного землеробства.

В. Смоляр.

Наша відповідь
Включившись у боротьбу за 

високий урожай 1951 року, кол
госпники укрупненої артілі іме
ні Карла Маркса зобов'язались 
до 15 січня довести до посів
них кондицій все насіння ярих 
культур, зібрати за зиму 800 
центнерів попелу, 75 центнерів 
пташиного посліду, до 20 січня 
вивезти в поле 400 тонн гною 
та інше.

Свої зобов'язання хлібороби 
успішно виконують. Уже пов
ністю закінчено очищення по
сівного матеріалу. Все насіння 
ярих культур перевірено в конт- 
рольио-насіпній лабораторії, яка

НОВОПИАИПІВЦЯМ 
визначила придатність його до 
посіву.

В колгосп завезено 325 цент
нерів мінеральних добрив, за
готовляються місцеві добрива. 
За кілька днів ланки зібрали 
60 центнерів попелу, 8 цент
нерів пташиного посліду та ви
везли в поле біля 300 центне
рів гною. Па полях з допомо
гою щитів, кулів і снігопахів 
зроблено снігозатримання на 
100 гектарах.

Така наша ділова відповідь 
на звернення новоііилипівських 
хліборобів. В. Ткаченко, 

голова колгоспу.

Інвентар готовий до сівби
Добре попрацювали майстри 

колгоспу «Шлях до соціаліз
му» Михайло Марченко, Федір 
Єрещенко, Федір Сергієнко, 
Петро Хоцький та інші. Зма
гаючись, вони достроково за
кінчили ремонт всього сіль
ськогосподарського інвентаря.

Зараз на колгоспному под
вір'ї стоять готові до сівби 13 
сівалок, 10 культиватоиів, 199 
борін, 14 шлейфів, 8 котків 
та інш.

Відповідаючи на звернення 
єлисаветградківських ремонтни
ків, колгоспні майстри вклю
чилися у змагання на честь 
виборів до Верховної Ради Ук
раїнської РСР і зобов'язалися 
закінчити ремонт та виготов
лення жаток, снопов'язалок, 
молотарки, гребок і іншого 
інвентаря до 1 лютого.

С. Теличко, 
агроном колгоспу.
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Плакат роботи художника Н. Смоляка, випущенийч'-державним 
видавництвом „Исскуство".

Листи наших читачів

На піднесенні.
Високий урожай цукрових 

буряків виростили буряководи 
радгоспу «Комінтерн». По 256 
центнерів фабричних та по 427 
центнерів маточних буряків зіб
рали працівники радгоспу з 
кожного гектара. Успішно за 
кінчивши копання та транспор
тування на приймальні пункти, 
буряководи одержують оплату 
за здану сировину.

Ланкові Галина Полтавець 
одержала 124 кілограми цукру 
та 2805 карбованці, Марія Тер- 
новська—105 кілограмів цукру 
та 3233 карбованці, МарфаІІе- 
доступ—109 кілограмів цукру 
та 2777 карбованців і багато 
інших.

В ці передвиборні дні з под
воєною енергією працюють ро
бітники радгоспу. Готуючись до

Затримують доставку пошти
В новому році я передпла

тив три газети. Минуло біль
ше тижня, а ще не одержав 
жодної з них. Нарешті з'явив
ся довгожданний листоноша Фе- 
доренко і сказав:

—Платіть по два карбован
ці в місяць, інакше пошту я 
розносити не буду. Ось доку
мент, виданий головою колгоспу 
ім. 18 партконференції т. По
повим, який заборонив мені 
доставляти пошту для робітни

В міському кінотеатрі
В міському кінотеатрі демон- , художній фільм „Западня". Його 

струеться новий чехословацький | вже переглянули сотні трудящих.

МАЛИЙ ФЕЙЛЕТОН

Раніше, до революції, ім'я но
вонародженої людини залежало 
цілком від служителів релігійних 
культів. Втелющать вони, бувало, 
на свій розсуд таке ім'я немов
ляті, що виросте людина і назва
ти те ім'я не скрізь осмілюється.

В нашій радянській дійсності 
давати імена дітям надано повне 
право їх батькам. Вони зарані 
облюбовують ласкаве, хороше 
ім'я і називають ним свого сина 
чи дочку. Не забувають батьки і 
про те, щоб ім'я це було довпо- 
доби їх дитині, коли вона стане 
дорослою.

Відповідальна справа ім'я лю
дини.

В родині Мірошниченків настав 
радісний, щасливий день—наро
дився син. Назвали батьки одно
стайно його Станіславом. Але ж 
він маленький і мати з теплотою 
і любов'ю та ласкою свого синоч- І 

весни, вони вже закінчили очи
щення посівного матеріалу, про
водять снігозатримання.

7 січня з ініціативи партор- 
ганізації в радгоспі проведено 
недільник по вивезенню добрив 
на поле. Комуністи тт. Нуж- 
ненко, Григораш, Богомолова 
словом і особистим прикладом 
мобілізували трудящих на само
віддану працю. За цей день 120 
тонн добрив було вивезено в 
поле.

Відгукнувшись на звернення 
новопилипівських хліборобів, 
працівники радгоспу зобов'яза
лись до дня виборів у Верхов
ну Раду УРСР всебічно підго
туватися до весни.

П. Кучерявий,
секретар парторганізації.

ків і службовців, які прожи
вають на території колгоспу.

Але як виявилось 1 колгосп
никам припинили доставку 
пошти. Одержує її тільки кон
тора колгоспу та т. Попов осо
бисто. А в «Союзпечати» ле
жать сотні газет і багато лис
тів, яких вже кілька днів не 
одержують ні робітники, ні 
колгоспники.

А. Маменко.

ІМ'Я людини
ка називає скрізь і завжди Сла- 
віком.

Так назвала його мати Мірош
ниченко і тоді, коли зайшла 
до Олександрійського міського 
ЗАГС'у для запису.

Довірлива мати не сподівалась 
і не надіялась, що в ЗАГС'і такі 
легковажні та байдужі люди, які 
не звикли вдумуватись у свої 
службові справи, і можуть нероз
судливо скористатись її ласкою до 
свого сина. Тому взяла вона свідоц
тво про народження сина, підписане 
завідуючою міським ЗАГС'ом тов. 
Журбою, сховала його і пішла.

Але потім, на диво всім, з'ясу
валось, що в свідоцтві було на
писано таке:

„Гр. Мірошниченко Славка Ми
китович народився 10 червня 
1950 року про що в книзі записів 
актів громадянського стану зроб
лено запис за № 463..."

Засідання Бюро 
Всесвітньої Ради 

Миру
Протягом двох днів у Женеві 

засідало під головуванням Жоліо- 
Кюрі Бюро Всесвітньої Ради Ми
ру, обраної Другим Всесвітнім 
конгресом прихильників миру у 
Варшаві.

Бюро заслухало доповіді про
фесора Бернала і Іва Фаржа про 
загострення міжнародного стано
вища і про розвиток руху за мир 
в дусі рішень, прийнятих Другим 
Всесвітнім конгресом прихильни
ків миру.

Зважаючи на глибоке занепоко
єння, яке викликало озброєння 
Німеччини і Японії в усьому світі 
і, зокрема, серед населення цих 
країн, Бюро вирішило прискорити 
дату скликання засідання Всесвіт
ньої Ради Миру і призначило її 
на 21—24 лютого 1951 р.

На порядку денному засідання 
стоятимуть такі питання:

1. Виконання рішень Другого 
Всесвітнього конгресу прихильни
ків миру.

2. Мирне розв'язання німецької 
і японської проблем.

(ТАРС).

Албанські Народні збори 
прийняли закон 
на захист миру

В Тірані з нагоди 5-х роковин 
проголошення Народної Республі
ки Албанії відбулось надзвичайне 
засідання Народних зборів.

Під тривалі оплески присутні 
одностайно схвалили законопроект 
„На захист миру між народами".

Закон установлює, що пропаган
да війни і підбурювання до війни 
є найтяжчі злочини проти люд
ства, миру між народами і проти 
батьківщини. Особи, які займати
муться пропагандою або підбурю
ванням до війни, каратимуться 
ув'язненням і каторжними робота
ми строком до 20 років, позбавля- 
тимуться громадянських прав з 
частковою або повною конфіска
цією майна.

(ТАРС).

Засідання Центрального 
комітету трудової 

партії Кореї
ПЕКІН, 10 січня. (ТАРС). Цент

ральне телеграфне агентство Ко
реї повідомило, що з 21 по 23 
грудня відбувався третій пленум 
Центрального комітету Трудової 
партії Кореї. На пленумі з допо
віддю про сучасне становище і 
поточні завдання виступив гене
рал Кім Ір Сен. Потім з доповід
дю про об'єднання профспілок 
Північної і Південної Кореї вис
тупив Пак Хен Єн.

Пленум надіслав вітальні теле
грами генеральному секретареві 
ЦК ВКП(б) Генералісимусу 
Сталіну і голові Центрального ко
мітету комуністичної партії Ки
таю Мао Цзе-дуну.

Працівники Олександрійського 
монтажного управління в листі до 
редакції цілком підставно обурю
ються з такої писанини.

•—Свідоцтво про народження,— 
пишуть вони,—це—первинний до
кумент кожного громадянина. По 
ньому потім видаватиметься пас
порт, військовий квиток і інші 
документи.

Крім того, виросте людина, бу
дуть у неї діти... А якже буде їх 
по батькові Славкович чи Слав- 
ковна!?

У завідуючої Олександрійським 
міським ЗАГС'ом Галини Журби 
батька звуть Михайло. Коли був 
він маленьким, його, видимо, на
зивали ласкаво Михась. Але ж 
Журбу Галину не називають Ми- 
хасівною. Чому ж вона так без
відповідально і недбало ставиться 
до ім'я чудової радянської лю
дини? Тарас Шипшина.

ПОДІЇ В КОРЕЇ
Повідомлення Головного командування 

Народної армії
ПХЕНЬЯН, (ТАРС). Головне 

командування Народної армії Ко
рейської Народно-Демократичної 
республіки повідомило 9 січня:

Частини Народної армії і ки
тайські добровольці продовжують 
наступ по всьому фронту.

Наступаючими військами На
родної армії і китайськими добро-

*

ПХЕНЬЯН, 12 січня. (ТАРС). У 
переданому сьогодні повідомленні 
Головного командування Народної 
армії Корейської Народно-Демо
кратичної республіки говориться, 
що частини Народної армії разом 
з китайськими добровольцями на 
всіх фронтах продовжують наступ, 
завдаючи противникові великих 
втрат.

Масові вимоги в США припинити агресію в Кореї
ПРАГА. 9 січня. (ТАРС). Як 

повідомляє кореспондент агентст
ва телепресс з Нью-Йорка, агент
ство Ассошіейтед Пресе провело 
обслідування в багатьох містах 
Сполучених Штатів і встановило, 
що 99 проц. листів, одержуваних 
газетами, містить вимогу припи
нити війну в Кореї.

Представники вашінгтонських 
газет повідомили, іцо вивчення 
тЬкож листів, які одержують на
віть такі вірні прихильники пре

США використовують японців для ведення 
війни в Кореї

НЬЮ-ЙОРК, 11. (ТАРС). За по
відомленням кореспондента газети 
„Нью-Йорк геральд трібюн", на
чальник головного технічного уп
равління військово-повітряних сил 
США на Далекому Сході бригад
ний генерал Дойл заявив, що 10 
тисяч японських цивільних осіб 
зайняті на ремонті і технічному

В КОРЕЇ

—Я знову служу в генерала бігунцем!
— Куди ти бігаєш?
—Куди він, туди і я.
Мал. Ведьорникова. Прескліше ТАРС.

Воєнні дії
ПАРИЖ, 9 січня. (ТАРС). Тор

каючись становища у В'єтнамі, 
газета „Юманіте" відзначає, що 
„майже вся північна частина краї
ни знаходиться під контролем 
уряду Демократичної республіки 
В'єтнам".

За визнанням французького вер
ховного комісара в Індо-Китаї ге
нерала де-Латтр де-Тассіньї, пи
ше „Юманіте", найбільший з 
французьких укріплених пунктів, 
захоплений в'єтнамською Народ
ною армією, Бінь-Лье, незважаю
чи на всі спроби, не був знову 

Відповідальний редактор Д. РАВВЕ.

Бенько Анастасія Федорівна, 1922 року народження, що прожи
ває в м. Олександрії, вул. Леніна, №9, викликає в справі розлучення 
до нарсуду ІІ-Ї дільниці м. Олександрії Риндича Івана Пилиповича, 
1928 року народження, що проживає в місті Києві, індустріальний тех
нікум, електромеханічний відділ.

вольцями визволені від амери
канців і лісинманівців:

На західній ділянці фронту— 
Сувон (Суйген);

На центральній ділянці фронту 
—Хенсен (Одзйо), Вончжу (Ген- 
сю);

На східному узбережжі—Кан- 
нин (Корйо).

*

У боях за визволення Вольчжу 
(Генсю) частини Народної армії 
завдали американським і лісин- 
манівським військам серйозних 
втрат. Вбито й поранено понад 
2700 солдатів і офіцерів против
ника, в тому числі понад 1700. 
американців. Взято в полон 207 
ворожих солдатів і офіцерів. За
хоплено великі трофеї.

зидента Трумена, що підтримують 
його зовнішню політику, як сена
тори Лімен і А^ксандр Сміт, по
казало, що тепер на кожних 40 
американців, які підтримують ви
сунуту колишнім президентом 
США Гувером вимогу, щоб Спо
лучені Штати вивели свої війська з 
Кореї, лише один американець 
виступає проти цієї вимоги. В ли
стах, одержуваних іншими сена
торами, ця пропорція становить 
100:1.

огляді бойових літаків, які знахо
дяться під керівництвом Макар- 
тура і оперують проти корейської 
Народної армії. Він підкреслив, 
що без допомоги цих японських 
цивільних осіб військово-повітря
ні сили США не змогли б прово
дити свої воєнні операції на Да
лекому Сході.

у В‘єтнамі
відбитий частинами французького 
експедиційного корпусу.

В результаті останніх воєнних 
операцій французький експедицій
ний корпус втратив 453 чоловіка 
вбитими і 400 чоловік пораненими.

Серйозні бої ведуться на пів
нічний схід від Тьєн-Йєна. де вчо
ра частини Народної армії атаку
вали укріплений пункт Донг-Нгю. 
Бої йдуть також на північний 
схід від Ханоя, в районі Тай-Бі- 
ня, а також за 20 кілометрів на 
північ від Ханоя.

Б К—00304. Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, № 58. Зам. № 6. 'Г. 5000.
Олександрійська міська друкарня Кіровоградського обласного управління в справах поліграфічної промисловості, видавництв і книжкової торгівлі. м. Олександрія, вул. Шевченка 57
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СЬОГОДНІ
ПЕРЕДОВА: Партія Леніна-Сталіна 

—натхненник і організатор перемог 
радянського народу.

Творець народного щастя (1 стор.).
Дошка пошани (1 стор.).
Напередодні ленінських днів 

(1 стор.).
Підготовка до виборів у Верховну 

Раду Української РСР (2 стор.).
0. Уфімцев. — Агітаторами пра

цюють кращі молоді виробничники 
(2 стор.).

В НОМЕРІ:
І. Невкритий. — У Ворошиловці 

не ведуть роботи з виборцями 
(2 стор.).

В. Іванов. — Розквіт культури 
українського народу (2 стор.).

Множити успіхи соціалістичного 
землеробства (3 стор.).

Районна нарада передовиків сіль
ського господарства (3 стор.).

Листи наших читачів (4 стор.).
Міжнародний огляд (4 стор.).
Події в Кореї (4 стор.).

Партія Леніна—Сталіна — 
натхненник і організатор 

перемог радянського народу

Творець народного щастя

Всесоюзна Комуністична пар
тія (більшовиків) користується 
•жпохитним довір'ям всього ра
дянського народу. Своїм без- 
завітним служінням народові 
вона здобула собі палку любов 
і глибоку відданість робітників, 
селян та інтелігенції нашої 
країни.

Створена більше півсторіччя 
тому Леніним і Сталіним, пар
тія більшовиків привела народи 
нашої країни до всесвітньо-істо
ричної перемоги в жовтні 1917 
року. Під керівництвом партії 
більшовиків робітники і селяни 
нашої країни створили першу 
в світі радянську, соціалістич
ну державу. Партія організува
ла захист великих завоювань 
Жовтня від замаху внутрішньої 
контрреволюції і міжнародного 
імперіалізму, очолюваного аме
риканськими монополістами.

Партія Леніна-Сталіна вка
зала народові шлях до щасли
вого і радісного життя, шлях 
до соціалізму.

Вирішальне значення для пе
ремоги соціалізму мала мудра 
сталінська політика індустріа
лізації країни, яка забезпечила 
створення потужної соціалістич
ної індустрії. Радянський народ 
безмежно вдячний партії біль
шовиків, великому Сталіну за 
те, що вони, всупереч підсту
пам внутрішніх і зовнішніх 
ворогів—міжнародних імперіа
лістів і їх агентів—троцькістів, 
бухаринців, буржуазних ухиль
ників,—неухильно проводили в 
життя ленінські заповіти, полі
тику індустріалізації країни 1 
тим самим забезпечили подо
лання економічної відсталості 
нашої Батьківщини, зміцнили 
її економічну могутність 1 обо
роноздатність.

Партія Леніна—Сталіна вка
зала селянству шлях до замож
ного й культурного життя, шлях 
колективізації. Партія допомог
ла колгоспникам визволитися 
від віковічної темряви і неуц
тва, піднести свій культурний 
рівень, оволодіти передовими 
науковими методами ведення 
сільського господарства.

В результаті перемоги сталін
ської політики індустріалізації 
країни і колективізації сільсь
кого господарства в нашій краї
ні побудовано перше в світі со
ціалістичне суспільство, в яко
му немає гнобителів 1 пригноб
лених. Всі багатства в нас ста
ли надбанням народу, і сам на
род піклується про їх збіль
шення.

Від Центрального Комітету КП(б) України
Центральний Комітет Комуністичної Партії (більшовиків) 

України з глибоким сумом сповіщає про передчасну смерть чле
на ВКП(б), видатного новатора-шахтаря, члена Ревізійної Комісії 
ЦК ВКП(б) тов. Івотова Микити Олексійовича, яка сталася 14 
січня 1951 року після тяжкої хвороби.

Центральний Комітет КП(б) України.

Партія згуртувала всі народи 
нашої Батьківщини в єдину і 
дружну братню сім'ю народів І 
СРСР, які будують комунізм.

Партія більшовиків створила, 
виховала 1 загартувала в бо
ротьбі наші доблесні Збройні 
Сили — оплот миру 1 безпеки 
народів. Партія Леніна—Сталіна 
є натхненником і організато
ром наших перемог в роки Ве
ликої Вітчизняної війни проти 
німецько-фашистських загарб
ників, які зазіхали на честь, 
свободу і незалежність нашої ! 
Вітчизни.

В післявоєнний період партія 
більшовиків ще тісніше згур
тувала радянський народ під 
прапором комунізму, мобілізу
вала маси на дострокове вико
нання і перевиконання після
воєнної п'ятирічки.

З небаченою силою розгор
нулася творча ініціатива і са
модіяльність радянських лю
дей, невпинно зростає могут
ній стахановський рух, соціа
лістичне змагання охопило весь 
народ.

Більшовицька партія, радян
ський уряд наполегливо борють
ся за мир в усьому світі. Сталін
ська зовнішня політика нашої 
держави знаходить підтримку 1 
визнання всіх простих людей 
світу, які бачать в Радянсько
му Союзі стійкого і послідов
ного захисника свободи, демо
кратії і незалежності народів.

В нашій країні успішно роз
гортається будівництво гігант
ських споруд—Куйбишевської, 
Сталіпградської і Каховської 
гідроелектростанцій, Головного 
Туркменського, Південно-Ук
раїнського, Північно-Кримсько
го та Волго-Донського каналів. 
Це—великі будови комунізму.

Колгоспне селянство, нат
хненне великими ідеями кому
нізму, здійснює грандіозний 
сталінський план перетворення 
природи.

Партія наполегливо бореться 
за піднесення культури і доб
робуту радянського народу, за 
культурне і заможне життя ра
дянських людей.

Тісно згуртований навколо 
більшовицької партії, навколо 
великого вождя і вчителя това
риша Сталіна, йде радянський 
народ назустріч виборам до Вер
ховних Рад союзних і автоном
них республік.

Радянський народ впевнено 
йде під керівництвом більшо
вицької партії, під проводом 
великого Сталіна до вершин ко
мунізму.

У країні тривають окружні 
передвиборні наради, на яких 
представники підприємств і ус
танов, громадських організацій 
і товариств трудящих домовля
ються про єдиного кандидата 
блоку комуністів і безпартій
них на наступних виборах до 
Верховних Рад республік.

13 січня відбувалася передви
борна нарада в Кіровському ви
борчому округу Ленінграда.

Колектив тричі орденоносно
го Кіровського заводу на своїх 
передвиборних зборах назвав 
кандидатом у депутати Верхов
ної Ради РРФСР великого 
вождя трудящих товариша Й. В. 
Сталіна. Це була воля виборців 
всієї славної Нарвської застави, 
завітпе бажання всіх ленінград
ців. З думкою про любимого 
Сталіна прпйшли представники 
кіровців на окружну передви
борну нараду.

Начальник механічного цеху

Трудова вахта 
на честь виборів 

до Верховної 
Ради УРСР

На заводах і фабрпках Укра
їни шириться змагання на 
честь виборів до Верховної Ра
ди республіки. Достроково ви
конавши річний план, цукро
вики України дали країні ве
лику кількість надпланової про
дукції. Вироблено цукру наба
гато більше, ніж у довоєнні 
роки. Значно перевиконали свої 
зобов'язання заводи Вінницько
го, Полтавського, Київського 
та інших трестів.

Ливарники Сталінського за
воду сільськогосподарського ма
шинобудування в дні передви
борної вахти кожну третю ста
леву деталь для тракторних лу
щильників, плантажних і ви
ноградарських плугів випуска
ють понад завдання. Металур
ги заводу «Азовсталь» відзна
чили першу декаду нового ро
ку подвоєним випуском швид
кісних плавок. Колектив Боро- 
шиловградського трубозварю
вального заводу ім. Якубовсь- 
кого виконав почесне замовлен
ня для новобудов комунізму 
достроково—за два дні.

стани
За постановою виконкому Олександ

рійської районної Ради депутатів трудя
щих та бюро райкому КП(б)У за успішне 
виконання зобов'язань у соціалістичному 
змаганні в 1950 сільськогосподарському ро
ці на районну Дошку пошани заносяться: 

Тракторна бригада Олександрійської МТС (бригадир 
тов. Попов).

Конюх кінзаводу тов. Левенець П. Ф.
Тракторна бригада Користівської МТС (бригадир тов. 

Колеснік).
Комбайнер Олександрійської МТС тов. Бугрій А. М. 
Тракторист Користівської МТС тов. Гуржій І. М. 
Конюх кінзаводу тов. Дробот Д. М.
Комбайнер Олександрійської МТС тов. Чапаев І. Л. 
Тракторист Користівської МТС тов. Третяк Г. В.
Телятниця радгоспу «Комінтерн» тов. Береговенко А. П. 
Тракторист Олександрійської МТС тов.МусІенко П. Ф. 
Тракторист Олександрійської МТС тов. Болгаров В. Д. 
Комбайнер Користівської МТС тов. Сидорський Г. Г. 
Телятниця кінзаводу тов. Маслова Г. Т.
Комбайнер Користівської МТС тов. Бунтовський А. І. 
Тракторист Олександрійської МТС тов. Лещенко Г. Г. 
Електрозварник Користівської МТС тов. Логвин В. С. 
Слюсар Користівської МТС тов. Кругленко М. Т. 
Свинарка кінзаводу тов. Жукова Ф. А.
Доярка радгоспу «Комінтерн» тов. Живалко М. М.

Напередодні ленінських днів
21 січня минає 27 років з 

дня смерті великого вождя і 
вчителя трудящих Володимира 
Ілліча Леніна.

Трудящі України, як і весь 
багатонаціональний радянський 
народ, свято шанують пам'ять 
безсмертного Леніна. На під
приємствах і в установах, в 
колгоспах, МТС і радгоспах 
проводяться лекції і бесіди на 
теми: «Двадцять сім років без 
Леніна, під проводом товариша 
Сталіна по ленінсьісому шля
ху», «В. І. Ленін і Й. В. Сталін 
—засновники більшовицької 
партії і радянської держави»,

| Кіровського заводу тов. Смир- 
пов сказав:

—Велика і незмірна любов 
і радянського народу і трудя

щих усього світу до товариша 
Сталіна. Все найдорожче і за
вітне в житті радянських лю
дей зв'язане з ім'ям товариша 
Сталіна.

Сталін — гордість і любов, 
надія і щастя прогресивного 
людства.

Один за одним піднімалися 
па трибуну представники тру
дящих. Звучали полум'яні про
мови, сповнені безмежної лю
бові й відданості товаришеві 
її. В. Сталіну.

Палкі слова присвятили вож
дю стахановка-електрозварни ця 
машинобудівного заводу тов. 
Баранова, доцент технологіч
ного інституту імені В. М. Мо
лотова тов. Двойніков, знатний 
майстер-будівельник тов. Мой- 
сєєв та інші.

«Велика співдружність В. І. 
Леніна і 11. В. Сталіна»та інші.

В партійних кабінетах, сіль
ських клубах, бібліотеках і 
хатах-читальнях відкрито вис
тавки і фотомонтажі, присвя
чені В. 1. Леніну і геніально
му продовжувачеві справи 
Леніна—її. В. Сталіну. В ря
ді місць відкриваються пам'ят
ники В. 1. Леніну. В самій 
тільки Київській області понад 
200 сільськогосподарських ар
тілей носять незабутнє ім'я 
В. І. Леніна.

В ці дні посилився приплив 
відвідувачів до Київського фі

З величезним піднесенням 
окружна передвиборна нарада 
прийняла резолюцію підтрима
ти висунення кандидатом у де
путати Верховної Ради РРФСР 
Иосифа Віссаріоновича Сталіна 
і просити його дати згоду ба
лотуватись по Кіровському ви
борчому округу м. Ленінграда.

В обстановці величезного 
патріотичного піднесення про
йшли окружні передвиборні 

і наради у Петрозаводську, Ризі, 
Вільнюсі, Кпшеневі, Сталіна- 
баді, Баку. Представники тру
дящих, які були присутні на 
цих нарадах, одностайно під
тримали висунення товариша 
Сталіна кандидатом у депутати 
Верховних Рад Карело-Фінсь- 
кої, Латвійської, Литовської, 
Молдавської, Таджицької, Азер
байджанської РСР.

(ТАРС).

ліалу Центрального музею 
В. І. Леніна. Серед відвідува
чів—багато екскурсантів з різ
них міст Радянського Союзу. 
В музеї проводиться читання 
лекцій про життя і революцій
ну діяльність В. І. Леніна.

У ленінські дні на екранах 
кінотеатрів демонструватимуть
ся видатні твори радянського 
кіномистецтва: «Ленін у жовт
ні», «Леніну 1918 році», «Лю
дина з рушницею», «Велика 
заграва» та інші „кінокартини 
про В. І. Леніна і її. В. Сталіна.

(РАТАУ).
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Підготовна до виборі в у Верховну Раду Української РСР

Агітаторами працюють 
кращі молоді виробничники

Перевиконаємо план вантажоперевезень
Готуючись до виборів у Вер

ховну Раду УРСР, комітет ком
сомолу Олександрійського мон
тажного управління виділив 17 
агітаторів із числа кращих ком- 
сомольців-виробничпиків.

З перших днів молоді агіта
тори приступили до проведення 
масово-роз'яснювальної роботи 
серед виборців. Вони, насампе
ред, познайомилися з виборця
ми, склали списки їх, наміти
ли години проведення занять.

Особливо старанно готується 
до бесід комсомолець Іван Бе- 
бешко. Він придбав «Положен
ня про вибори до Верховної 
Ради УРСР», Конституції СРСР 
та УРСР, добирає цікаві мате
ріали з газет та журналів, яки
ми користується при проведен
ні бесід.

Кожний день, в який він 
провадить заняття, знаменує 
новим досягненням в труді. 
Тов. Бебешко працює слюсарем- 
монтажником і свої норми ви
конує на 170—200 процентів. 
На високопродуктивну працю

У Ворошиловці не ведуть роботи з виборцями
В селі Ворошиловці при 

двох партійних організаціях — 
колгоспній і територіальній— 
створено агітколективи, в яких 
налічується 46 агітаторів. До 
агітаційної роботи залучена і 
сільська інтелігенція.

В період підготовки і про
ведення виборів у місцеві Ра
ди депутатів трудящих партій
ні організації села забезпечи
ли широке розгортання агіта- 
ційпо-масової роботи. Людно то
ді було на агітпункті. Щове
чора для виборців читались 
лекції, доповіді. Агітатор-ко- 
муніст т. Кузпецов І. М. під
готовив і прочитав виборцям 
три лекції на теми: «Дружба 
народів СРСР», «Зубожіння 
трудящих в країнах капіталу», 
«Великі сталінські будови ко
мунізму». А комуніст т. Кар- 
люк І. С. щодня проводив го
лосну читку газет в червоно
му кутку першої рільничої 
бригади. Добре працювали і 
інші агітатори.

Але партійні організації Во- 
рошиловки (секретарі тт. Ри

Розквіт культури українського народу
Радянський народ, під керівниц

твом партії більшовиків і велико
го Сталіна, побудувавши соціаліс
тичне суспільство, впевнено йде 
до комунізму. За роки радянської 
влади в нашій країні, поряд з ве
личезними економічними перет
вореннями, здійснена грандіозна 
програма культурної революції. 
Створена нова, соціалістична куль
тура, яка розвинулась на основі 
великих ідей Леніна — Сталіна. 
Всі досягнення науки, техніки, 
мистецтва, всі завоювання куль
тури стали надбанням народу, 
служать його інтересам.

Великих успіхів у культурному 
будівництві досяг український на
род. До Жовтневої революції на 
Україні була незначна сітка го
ловним чином початкових шкіл. 
75 процентів трудящих були не
письменні. Серед жінок процент 
неписьменних був ще більший. У 
793 неповних середніх і середніх 
школах навчались переважно ді
ти поміщиків, капіталістів, купців 
і куркулів. Навчання рідною ук
раїнською мовою в школах було 
заборонене.

Невпізнанною стала Радянська 

він мобілізовує і своїх вибор
ців.

—Коли ми всі будемо добре 
працювати,—каже Іван Бебеш
ко,—то ще кращим стане наше 
життя, могутнішою буде краї
на. Взяти хоча б наше місто. 
Ми є свідками бурхливого його 
зростання. І не лише свідками, 
а й безпосередніми учасниками 
великих перетворень. В центрі 
міста лише за рік виросла ве
лика чотириповерхова спору
да. Це середня школа, двері 
якої незабаром відкриються для 
дітей наших трудящих. А скіль
ки споруджено нових житлових 
будинків.

Іван Бебешко розповідає про 
невпинне зростання промисло
вості міста, називає імена кра
щих передовиків підприємств 
та будов, які прославилися ста- 
хановською працею на благо 
Вітчизни.

Ці бесіди викликають у ви
борців великий інтерес.

Хорошими агітаторами заре
комендували себе також ком- 

бак і Турбаївський) зараз по 
суті припинили роботу. Вони 
навіть не обговорили на своїх 
зборах підсумків проведеної 
роботи в період минулих ви
борів і не намітили заходів до 
розгортання масово - політич
ної роботи в період підготовки 
до виборів у Верховну Раду 
УРСР.

Агітпункт, де завідуючим 
комуніст т. Яковлєв, ось уже 
місяць на замку.

Відомо, що ідейно-політичний 
рівень агітаційно-масової ро
боти залежить від складу агі
таторів. Між тим, партійні ор
ганізації Ворошиловки добору і 
вихованню агітаторів не при
діляють належної уваги.

Так, агітатори, визначені 
колгоспною парторганізацією 
тт. Бондаренко 1., ІІівняк II., 
Бондаренко Н., Боженко Я.,не 
працюють тому, що самі не
достатньо підготовлені до про
ведення агітаційно-масової ро
боти. Партійна ж організація 
роботу з агітаторами не пла
нує, не намічає тем для бесід

Україна. На небувалу височінь 
піднялась культура українського 
народу, соціалістична змістом і 
національна формою. На XVIII 
з'їзді ВКП(б) товариш Сталін го
ворив: „Ми хочемо зробити всіх 
робітників і всіх селян культур
ними і освіченими, 1 ми зробимо 
це з часом". На прикладі україн
ської РСР ми бачимо, як це ве
лике сталінське завдання успішно 
перетворюється в життя.

Наша республіка перетворилась 
в республіку суцільної письмен
ності. Скрізь здійснено загальне 
семирічне навчання дітей у сіль
ських місцевостях і десятирічне— 
в містах. У цьому році в 29.739 
школах республіки навчається по
над 6,6 мільйона дітей трудящих.

Вища освіта стала доступна 
широким масам трудящих. Тепер 
не сини поміщиків 1 капіталістів, 
а 300 тисяч дітей робітників, кол
госпників і радянської інтеліген
ції заповнюють світлі аудиторії 
158 вищих учбових закладів і 557 
технікумів України.

В роки радянської влади ство
рена Академія наук Української 
РСР, яка має в своєму складі 37

сомольці-стахановці: електро-
намотнпк Микола ІІІкворун, 
бригадир монтажників Анатолій 
Кривошея, слюсар Михайло Хрп- 
паков, які виконують виробни
че завдання на 130—160 про
центів. Роз'яснюючи виборчий 
закон і Сталінську Конститу
цію, вони користуються факта
ми з життя свого міста, підпри
ємства, агітують словом і ділом.

Партійна організація допома
гає нам в роботі з агітаторами. 
Так, 9 січня було скликано на
раду, па якій агітатори поділи
лись досвідом агітаційно-масо
вої роботи, одержали завдання 
на найближчий час.

Ми будемо регулярно прова
дити такі наради. Вони сприя
тимуть дальшому посиленню 
роботи агітаторів з виборцями, 
що забезпечить нову,блискучу 
перемогу морально-політичної 
єдності трудящих на наступних 
виборах до Верховної Ради Ук
раїнської РСР.

О. Уфімцев, 
секретар комітету ЛКСМУ.

і лекцій, не проводить семі
нарів з агітаторами.

Так само незадовільно по
ставлена робота з агітаторами 
і в територіальній парторгані- 
зації. До складу агітколективу 
тут входять вчителі, працівни
ки культосвітніх закладів се
ла. Вони мають відповідну ос
віту і досвід агітаційної роботи. 
Проте агітатори цього агітко
лективу досі не розгорнули 
вивчення «Положення про ви
бори до Верховної Ради УРСР», 
не проводять бесід з виборця
ми.

Па низькому рівні тут і 
культурно-освітня робота. Сіль
ський лекторій, яким керує 
комуніст т. Погрібний, припи
нив свою роботу.

Керівники вороіпиловськпх 
парторганізацій повинні, нега- 
ючись, покінчити з перепочин
ком, який вони допускають у 
своїй роботі.

І. Невкритий, 
штатпроп райкому 

КП(б)У.

науково-дослідних інститутів. Іме
на багатьох видатних діячів нау
ки і техніки, літератури і мис
тецтва Радянської України—пре
зидента Академії наук Українсь
кої РСР академіка Палладіна, ака
деміків Філатова, Патона, Лав- 
рентьєва, Корнійчука, Тичини, 
Рильського та інших відомі дале
ко за межами нашої республіки.

Розвинулись і розцвіли за роки 
радянської влади театральне мис
тецтво, кінематографія; кількість 
кінотеатрів порівняно з 1914 ро
ком виросла в 26 разів. Набагато 
збільшилася сітка музеїв, бібліо
тек. На Україні працює більше 
28 тисяч клубів, хат-чнталень, 
будинків культури та інших куль
турно-освітніх закладів, більше 
тисячі радіовузлів, сотні тисяч 
радіоточок.

У 1913 році на території Украї
ни виходило 172 газети, з них 
тільки одна видавалась українсь
кою мовою. Тепер в республіці 
випускається понад 1100 газет з 
разовим тиражем 4 мільйони при
мірників; видається 48 журналів; 
щороку друкується понад 50 міль
йонів примірників книг. Газети,

Колектив автотранспортної 
контори тресту «Семенівськ- 
вуглебуд» завершив 1950 рік 
виконанням плану вантажопе
ревезень на 147 процентів.

Обговоривши звернення гір
ників шахти № 2 про розгор
тання соціалістичного змаган
ня на честь виборів у Верхов
ну Раду УРСР, водії автомашин 
взяли на себе нові зобов'язан
ня—виконати двомісячний план 
вантажоперевезень на 110 про-

Виробничі подарунки
Молодь гірничопромислового 

училища № 1 з юнацьким за
палом включилася в соціаліс
тичне змагання на честь вибо
рів до Верховної Ради Україн
ської РСР і добивається хоро
ших успіхів.

Так, 6 група токарів по ме
талу при нарізанні різьби на 
болтах замість 15 хвилин за 
нормою витрачають 3 хвилини.

Трудове піднесеная серед хліборобів
Старанно готуються до вес

няної сівби хлібороби колгоспу 
«Заповіт Леніна». Вони вже 
повністю очистили весь посів
ний матеріал.

На поле вже вивезено 1200 
центнерів гною. Ланкові Окса
на Ііорнлиця, Марія Фатовсн- 
ко, Федора Дудник та інші 
заготовили 105 центнерів по
пелу та 11 центнерів пташи
ного посліду. В полі проведе

Узбецька РСР. На шахті №9 в Ангрені великих успіхів добилась 
бригада вибійників, керована Т. А. Сахновським. Завдання по видо
бутку вугілля виконується на 160—180 процентів.

На знімку: (зліва направо) гірники Ф. Л. Френкель, Т. А. Сах- 
новський, Абдурахім Куралов і Р. А. Сахновський підводять підсумки 
зміни.

Фото А. Ашкіпезера. (Прескліше ТАРС).

журнали і книги здебільшого ви
даються українською мовою.

Особливо видатних успіхів у 
культурному будівництві добили
ся промислові центри України.

Дореволюційний Донбас не мав 
своєї інтелігенції, своїх наукових 
закладів. Тепер тільки в Сталін
ській області є гри науково-дос
лідних інститути і ряд вищих уч
бових закладів. В них працюють 
три заслужених діячі науки, 27 
професорів, 80 доцентів і більш 
як 600 інших наукових працівни
ків.

Високого звання лауреата Ста-, 
лінської премії удостоєні десятки 
гірників-новаторів та інженерів 
області. Нині в Сталінській об
ласті живуть і працюють 15 чле
нів Спілки радянських письмен
ників і серед них лауреат Сталін
ської премії В. Ф. Попов, автор 
чудової книги „Сталь і шлак".

Більш як 1.000 клубів) 45 па
лаців культури, 100 стаціонарних 
кіноустановок, десятки міських 
кінотеатрів, 2430 міських бібліо
тек з книжковим фондом понад 
З мільйони томів, 5 драматичних 
театрів, театр опери і балету, 
філармонія—надані в розпоряд
ження трудящих Сталінської об
ласті.

центів, високоякісно відремон
тувати 22 автомашини, збіль
шити пробіг автотранспорту на 
60 тисяч кілометрів і інше.

З перших днів нового року 
по - стахановському працюють 
шофери тт. А неп кіп, Зігманто- 
ішч, Ві'рсіцак та інші. Вони 
ділом борються за виконання 
взятих зобов’язань.

В. Закохайло, начальник 
автотранспортної контори.

майбутніх гірників
Особливо високих показників 

на цій роботі домагаються'дів
чата комсомольці тт. Кабакові?; 
Шовкопляс, Лещенко та Лпхо- 
лап, які завдання виконують 
на 400 і більше процентів. Па 
250 —300 процентів виконують 
норми 1 тт. Москаленко та Ва- 
сильова.

П. Рутковський, 
майстер.

но снігозатримання на 150 
гектарах.

Колгоспні майстри відремон
тували всі 59 станів борін, 21 
плуг, 10 сівалок, 2 культи
ватори, 4 віялки та інше. Хлі
бороби колгоспу змагаються за 
те, щоб день виборів у Вер
ховну Раду УРСР ознаменува
ти всебічною підготовкою до 
весни.
Н. Кармазін, голова колгоспу.

Великі успіхи в культурному 
будівництві досягнуті також у 
західних областях України. До 
возз'єднання з Радянською Укра
їною 70 процентів дорослого на
селення цих областей було не
письменним. Зараз у 7780 шко- 

; лах рідною мовоїр навчається 
більш як 13; 0 тисяч дітей тру- 

I ДЯЩІІХ. У місті Львові відкрито 
І філіал Академії наук УРСР. В 
і містах західних. Чернівецької, Із- 
| маїльської та Закарпатської об

ластей діють три університети, 
24 інститути, 115 технікумів, в 
яких навчаються десятки тисяч 
дітей трудящих; працюють 16 те
атрів, 240 районних будинків куль
тури, 6500 сільських клубів і 5500 
бібліотек.

Всі ці досягнення стали мож
ливі завдяки проведенню ленін
сько-сталінської 'національної по
літики, повсякденному піклуван
ню більшовицької партії, радян
ського уряду і великого Сталіна 
про розвито:: науки, підвищення 
культурного рівня ііародів Радян
ського Союзу. Успіхи культурно
го будівництва запалюють україн
ський народ па нові трудові под
виги во славу нашої Радянської 
Батьківщини, яка твердо і впев
нено йде до комунізму. В. Іванов,



Середа, 17 січня 1951 р. БІЛЬШОВИЦЬКА ПРАВДА З
Множити успіхи соціалістичного землеробства
Районна нарада передовиків 

сільського господарства
15 січня просторий зал місь

кого театру заповнили передо
вики сільського господарства 
району. Воші прибули на нара
ду, щоб підвести підсумки гос
подарювання у 1950 році та 
взяти нові, підвищені зобов'я
зання на 1951 рік.

Нараду передовиків відкрив 
секретар райкому КІІ(б)У тов. 
Срібний. Після обрання робочої 
президії під бурхливі, ДОВГО ІІС- 
стихаючі оплески, обирається 
почесна президія в складі ГІо- 
літбюро ЦК ВКІІ(б), Політбюро 
ЦІЇ ІІІІ(б)У па чолі з мудрим 
вождем, крайнім другом кол
госпного селянства—товаришем 
Сталіним.

З доповіддю виступив голова 
виконкому районної Ради депу
татів трудящих тов. Крижанов- 
ський. Аналізуючи факти, він 
розповів про досягнуті успіхи 
у справі розвитку соціалістич
ного землеробства і тварин
ництва, а також вказав на не
доліки, що мали місце в роботі 
колгоспів, радгоспів і МТС ра
йону, та поставив завдання на 
1951 рік.

☆ ☆ ☆

Городництво збагачує колгосп
Моя городня бригада скла

дається з 12 літніх колгосп
ниць. Обробляємо 11,5 гекта
ра землі. 11а основі застосу
вання передової агробіологіч
ної науки, досвіду передовиків 
ми з року в рік вирощуємо ви
сокі врожаї городини.

Торік, наприклад, урожай 
моркви зібрали по 198 центне
рів з гектара, столових буря
ків—по 600, капусти—по 340, 
помидор—но 350, цибулі—по 
160 центнерів з гектара.

•Які ж агротехнічні заходи 
застосовували ми в своїй ро
боті? Перш за все, площу під 
овочеві культури своєчасно 
виорали на зяб, внесли на кож
ний гектар глибокої оранки но 
40 тонн гною, по три центне
ри суперфосфату та по дна 
центнери азотних добрив.

В кращі строки провадили 
боронування, а потім культи
вацію в три сліди. Сіяли яро
визованим насінням, яке взя
ли з кращих плодів. Після по
сіву всю площу закоткували. 
До появи сходів провели перше 
шарування, а згодом двічі про-

В дружбі
Перше відділення радгоспу 

«Комінтерн» торік одержало з 
усієї площі посіву по 23,2 цент
нера озимої пшениці, по 17,1 
центнера ячменю та по 21 цент
неру вівса з кожного гектара, 
що значно перевищує планову 
врожайність.

Такий врожай здобутий пра
цівниками відділення в тісній 
дружбі з передовою агробіоло
гічною наукою.

Під озимину було внесено по 
7 тонн гною на гектар, 180 
гектарів її було підживлено. За
стосовувались також інші агро
номічні заходи. Всі вони вико
нувались в строк і якісно.

Міцний фундамент для висо
кого врожаю закладено на цей

В обговоренні доповіді взяло 
участь 15 чоловік.

На параді виступили пред
ставники делегації Онуфріївсь- 
кого району, з якими змагають
ся олександрійці, — секретар 
райкому КП(б)У тов. Савченко, 
голова передового колгоспу іме
ні 17 з'їзду ВКП(б) тов. Лиха- 
чов та ланкова колгоспу імені 
Сталіна тов. Харченко, яка ви
ростила минулого року на за
кріпленій за лапкою ділянці по 
485 центнерів цукрових буря
ків з гектара.

Наприкінці паради перемож
цеві соціалістичного змагання 
—колгоспу «Шлях до соціаліз
му» вручено перехідний Черво
ний прапор.

Представники колгоспів ра
йону прийняли нові зобов'я
зання па соціалістичне зма
гання з Онуфріївнами у 1951 
році.

З великим піднесенням учас
ники наради прийняли приві
тального листа великому вождю 
товаришеві Сталіну.

полювали з одноразовим про
риванням.

Наполеглива праця нашої 
городньої бригади щедро опла
тилася.

Колгосп достроково розраху
вався з державою по постав
ках городини. Від реалізації 
овочів ми одержали 127 тисяч 
карбованців прибутку.

Тільки в рахунок додаткової 
оплати членам моєї бригади 
видано 112 центнерів капусти, 
22 центнери помидор, 24 цент
нери цибулі, 52 центнери морк
ви та багато грошей.

Минулого року я вдруге 
заслужив право брати участь 
в обласній сільськогосподарсь
кій виставці.

Незважаючи на свої 63 роки, 
даю слово працювати зі своїми 
трудівницями так, щоб в ни
нішньому році досягти ще ви
щої врожайності, збагатити рід
шій колгосп новими прибутка
ми від городини.

С. Меткий, 
бригадир городньої 

бригади колгоспу імені 
18 з'їзду ВКП(б).

з наукою
рік. В нас повністю освоєні та 
закріплені сівозміни, значно 
перевищений план підняття зя
бу. Вся зяблева оранка прове
дена плугами з передплужни
ками па потрібну глибину з 
внесенням добрив.

Нами вже проведено сніго
затримання на 137 гектарах і 
затримуються зараз талі води. 
На поля вивезено 1420 тонн 
гною, 120 тонн гною складено 
в кагати для підживлення ози
мини під урожай 1952 року.

Так в дружбі з наукою ми 
доможемось ще вищих врожаїв.

М. Клименко, 
агроном першого відділення 

радгоспу «Комінтерн».

Мій досвід 
високих надоїв
В минулому році я зобов'я

зувалась надоїти від кожної 
закріпленої за мною корови по 
4500 кілограмів молока. Надо
їла—по 5020 кілограмів, а від 
корови «Вакула»—7345.

Високої продуктивності корів 
добилася старанним доглядом 
за ними. Роздоювати їх присту
паю в сухостійний період. В 
цей час годую корів сіном, си
лосом, буряками, морквою, су
хим жомом та концентратами.

Після отелу видаю корми за 
нормами, часто змінюю раціон 
в залежності від апетиту корів.

Велике значення має пра
вильний метод доїння. Перед 
ним завжди мию вим'я теплою 
водою, насухо витираю рушни
ком. Дою кулаком, швидко, до 
останньої цівки. Після цього 
ще раз роблю масаж. Щоб 
правильно роздоювати корів, 
треба мати до кожної корови 
окремий підхід.

Свої знання я поглиблюю в 
трирічній школі тваринників, 
що працює при радгоспі.

В нинішньому році я взяла 
зобов'язання надоїти від кожної 
корови по 5300 кілограмів мо
лока. 0. Померан,
доярка радгоспу «Комінтерн».

Щедра оплата 
чесної праці

Зараз хочу розповісти як 
я виконала свої соціалістичні 
зобов'язання у 1950 році.

Від кожної з 11 закріпле
них за мною корів я надоїла 
по 2385 літрів молока при 
плані 1980 літрів. Крім того, 
доглянула від кожної корови 
по теляті.

За рік виробила 1002 тру
додні, на які одержала 134 ну
ди хліба та 20 пудів соняш
ника, а в рахунок додаткової 
оплати мені видано 1044 літри 
молока. Такі мої заробітки.

Щоб домогтися ще більших 
успіхів, я багато читаю в га
зетах і журналах про те, як 
передові доярки застосовують 
вчення Мічуріна, Лпсенка, пе
реймаю їх досвід.

Цього року я зобов'язуюсь 
надоїти на кожну корову по 
3000 літрів молока і одержати 
від кожної корови теля.

Г. Олександренко, 
доярка колгоспу 

імені В. Ульянова.

На Львівщині минулої осени заорані останні межі одноосібників. На широких колгоспних масивах ста
ло можливим широке використання тракторів і комбайнів.

Протягом року технічна оснащеність сільського господарства області зросла майже в чотири рази.
На заклик знатної трактористки країни депутата Верховної Ради СРСР П. Н. Ангеліни дівчата кол

госпної Львівщини оволодівають трактором. Обласна школа механізації сільського господарства в селі 
Оборошині готує нові кадри трактористів дизельних тракторів, комбайнерів, бригадирів тракторних бригад, 
електриків. Серед них багато дівчат.

На знімку: на практичних заняттях по трактороводінню. Справа—Інструктор А. П. Ковтун.

Виростимо високі врожаї 
на великих масивах

Наш колгосп «Шлях до со
ціалізму» має 1370 гектарів ор
ної землі. На цих землях з ро
ку в рік ми вирощуємо високі 
врожаї зернових і технічних 
культур. Так, торік колгоспни
ки зібрали на кожному з трьох
сот шестидесяти гектарів по 
17,1 центнера озимої пшениці, 
а друга рільнича бригада тов. 
Удовиченка виростила по 26 
центнерів пшениці на кожному 
з восьмидесяти гектарів.

Ще вищий врожай одержано 
технічних культур. Кукурудзи 
на площі 61 гектар виростили 
по 43,1 центнера з кожного 
гектара, а соняшника—по 16,8 
центнера на площі 51 гектар.

Весь урожай ми зібрали вчас
но і без втрат, достроково роз
рахувались з державою з хлі
бозаготівель і інших видів по
ставок.

Повноцінний у нас і трудо
день. Колгоспники одержали по 
З кілограми пшениці і жита та 
по три карбованці грішми на 
кожен трудодень.

Лише в рахунок додаткової 
оплати за перевиконання пла
ну врожайності видано хліборо
бам 157 центнерів кукурудзи 
та 45 центнерів соняшника.

За перевиконання плану роз
витку конярства конюхи та їз
дові тт. Різниченко, Шаповал, 
Борозна, Марченко, Хлівна, 
Гушлевська одержали 13 цент
нерів озимої пшениці в додат
кову оплату.

Добрих успіхів у розвитку 
поголів'я свиней досягли сви-

Набуваю
За нашою рільничою брига

дою закріплено 800 гектарів 
землі, необхідну кількість тяг
ла і сільськогосподарського ін
вентаря.

Незважаючи на обмаль ро
бочих рук в бригаді, ми все ж 
домоглися в 1950 році високо
го врожаю сільськогосподарсь
ких культур. Зернових з усієї 
площі посіву—380 гектарів зіб
рано по 17,2 центнера з кож
ного гектара, кукурудзи виро
щено по 45 центнерів з гекта
ра, соняшника—по 17,8 цент
нера.

Треба сказати, що не завжди 
бригадиру під силу вирішити 
те чи інше питання, зв'язане з 

нарки тт. Верескун, Якименко, 
Захарченко та інші. По п'яте- 
ро-шестеро поросят їм видано 
в додаткову оплату. За успіхи 
у вівчарстві чабан Іван Гнато
ві! ч Іванов одержав цілу отару 
—ЗО штук овець та 14 кілог
рамів вовни.

Зробивши підсумки за мину
лий рік, колгоспники нашої 
артілі вирішили в новому 1951 
році добитися ще кращих нас
лідків. Розгорнувши соціаліс
тичне змагання, вони зобов'я
зались виростити по 20 цент
нерів зернових з кожного гек
тара на всій площі посіву.

Боротьбу за високий врожай 
ми вже розгорнули тепер. За
готовили 1100 тонн гною, 15 
центнерів попелу, 8 центнерів 
курячого посліду. На площі 80 
гектарів провели снігозатри
мання.

Повністю очистили і довели 
до потрібних кондицій ПОСІВНИЙ 
матеріал.

Колгоспні майстри високо
якісно відремонтували сільсько
господарський інвентар: 13 сі
валок, 10 культиваторів, 43 
стани борін, 14 станів шлей
фів, 8 станів котків.

В зразковому стані перебу
ває тягло.

Паші колгоспники сповнені 
єдиного бажання працювати 
ще дружніше з тим, щоб з чес
тю виконати взяті зобов'язан
ня і вивести свій колгосп в 
число передових в області.

Я. Рахубовський, 
голова колгоспу.

знання
агротехнікою. В таких випад
ках я завжди звертаюсь за по
радою до нашого колгоспного 
агронома.

Щоб опановувати передову 
мічурінську науку, я зараз нав
чаюсь на трирічних курсах під
готовки масових колгоспних 
кадрів.

Цього року моя бригада бу
де змагатись за 20 центнерів 
зернових з гектара, 46 цент
нерів кукурудзи, 20 центнерів 
соняшника та два центнери 
люцерни з кожного гектара.

В. Юннченко, 
бригадир рільничої бригади 
колгоспу ім. 18 партконференції.
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В ряді укрупнених колгоспів України розгорнулось будівництво 
клубів, червоних кутків, пекарень, лазень, пралень та інших підпри
ємств культурного й побутового обслужування населення. Збільшуєть
ся число медпунктів, амбулаторій, родильних будинків, дитячих до
шкільних установ та ясел.

Недавно укрупнений колгосп імені Хрущова Ахтирського райо
ну, Сумської області, збудував на кошти, відраховані в неподільний 
фонд з тримільйонного річного доходу колгоспу, свій Будинок відпо
чинку. В мальовничому сосновому лісі, де міститься Будинок відпо
чинку, зараз відпочивають 20 колгоспників—передовиків сільського 
господарства.

В Будинку відпочинку е добра бібліотека, патефон, настольні 
ігри. Для любителів спорту придбано лижі.

На знімку: загальний вигляд Будинку відпочинку та підсобних 
приміщень укрупненого колгоспу імені Хрущова.

Фото В. Литвинова (Прескліше РАТАУ).

Листи наших читачів 
Наслідки самозаспокоєння керівників

Наш ворошиловський колгосп 
імені Сталіна укрупнений. Є 
всі можливості розвивати наше 
господарство. Але правління ар
тілі (голова т. Колесников) по
слабило свою роботу, погано 
здійснює керівництво віддале
ними ділянками виробництва, 
не турбується про те, щоб кол
госпники знали про наслідки 
своєї праці.

Минув 1950 рік, а нам так 
і невідомо, як справився наш 
колгосп з сільськогосподарсь
кими роботами, хто здобув пер
шість, хто відстає у змаганні.

Облік роботи колгоспників за
недбаний.

Та й не тільки в цьому не
доліки. Про безвідповідальність

За МИЛОМ “ у
Ось уже два місяці в крам

ниці села Дівоче Поле, яка під
порядкована Ворошиловському 
споживчому товариству, немає 
мила, соли та інших товарів 
широкого вжитку. За цими то
варами пайовикам доводиться 
ходити за п'ять кілометрів у 
село Зибке, Онуфріївського рай
ону.

Голова Ворошиловського спо
живчого товариства т. Турба- 
ївський мало цікавиться робо
тою Дівочепільської крамниці, 
дуже рідко буває в цьому селі.

І тому в Дівочому Полі крам
ниця відкривається і закрива-

Грубість касира Чайки
Біля віконця, де оплачують

ся переводи, скупчилася велика 
черга людей. З півгодини вони 
чекають касира Чайку. Нарешті 
вона з'являється. Але, сівши за 
стіл, починає щось писати.

—Будь ласка оплатіть мені

Шаховий турнір шяолярів міста
Днями закінчився шаховий тур

нір на першість серед школя
рів міста Олександрії.

У турнірі взяло участь дев'ять 
юних шахістів.

Перше місце завоював учень 
10 класу середньої школи № 1 

у роботі правління свідчать 
факти падежу молодняка на 
фермі першої рільничої бригади 
в Сурганах. А сталося це то
му, що до ферми несвоєчасно 
підвозять корми. Завідуючий 
т. Лашкар рідкий гість на фер
мі, не дбає про стан тварин і 
ветсанітар Білик.

Ми не раз скаржились па
шим керівникам про те, що 
стеля коровника протікає, від
сутні двері, але вони нічого 
так і не роблять для поліп
шення стану на фермі.

Чи не час керівникам под
бати про наведення порядку в 
господарстві.

М. Калашник,
колгоспниця.

сусідній район
ється, коли вдумається крамни
ну. Товари лежать розкидані, 
брудні. Вкрай незадовільно ор
ганізована їх доставка.

Новорічні іграшки для ялин
ки і подарунки, наприклад, у 
Ворошиловку завезені задовго 
до нового 1951 року, а в Ді
воче Поле прибули лише 2 
січня.

Пайовики сподіваються, що 
голова Ворошиловського спо
живчого товариства т. Турбаїв- 
ський налагодить нормальну 
роботу крамниці і задовольнить 
вимоги трудящих села.

М. Попов.

перевод, — звертається грома
дянка.

У відповідь Чайка гримає:
— Не морочте мені голову.
Грубіянству не місце в ра

дянській установі.
А. Кузнецов.

Перепади В., який набрав 12 оч- 
ків з 16 можливих. Друге місце 
присуджено учню 8 класу серед
ньої школи № 4 Оксенгендлеру О., 
третє — учню 9 класу середньої 
школи № 1 Шкляр В.

ПОДІЇ 
В КОРЕЇ
Головне командування Народної 

армії Корейської Народно-Демо
кратичної Республіки повідомило 
13 і 14 січня:

На всіх фронтах частини На
родної армії зберігають ініціативу 
в своїх руках і продовжують нас
туп. В ході наступу частини На
родної армії визволяють все нові 
райони південної частини Кореї.

Частини Народної армії, що 
діють на східному узбережжі, виз
волили важливі стратегічні пункти 
Чумуньчжінь (Цюнонсін), Каннин 
(Корйо) і багато інших районів.

(ТАРС).

Американці використо
вують грецьких солдатів 
у Кореї як гарматне 

м'ясо
СОФІЯ. 13 січня, (ТАРС). Бол

гарське телеграфне агентство пе
редає повідомлення радіостанції 
„Вільна Греція" про те, що грець
кий генеральний штаб одержав 
доповідь командуючого грецьким 
батальйоном у Кореї про величез
ні втрати батальйону.

Грецький батальйон, повідомляє 
радіостанція, знаходився в складі 
7 полку 1 американської дивізії, 
яка була оточена на північ від 
Сеула. Американське командуван
ня використало грецьких солдатів 
для прокладання дороги амери
канським військовим частинам. 
Це привело до повного знищення 
однієї роти і до великих втрат в 
інших ротах. Понад 250 грець
ких солдатів було вбито і пора
нено. Багато взято в полон.

Генерал Папагос, подібно до 
своїх турецьких колег, не тільки 
відмовився дати відомості про 
втрати батальйону, але заборонив 
навіть говорити про його долю.

За останніми відомостями з Ко
реї, додає радіостанція, в боях 
близько Воньчжу (Генсю) амери
канці знову використали рештки 
грецького батальйону разом з 
французькими і голландськими 
частинами як прикриття своїх від
ступаючих військ.

Нелюдський наказ 
американського 

командування в Кореї
НЬЮ-ЙОРК, 13 січня. (ТАРС). 

Кореспондент газети „Дейлі ком
пас" Перрі, торкаючись нелюд
ського наказу американським 
льотчикам у Кореї нападати на 
цивільне населення, яке знахо
диться за лінією фронту, пише:

„Наші льотчики тепер одержа
ли наказ вбивати все, що рухаєть
ся, в тилу комуністичних позицій 
у Кореї за винятком жінок і ді
тей. Це може здаватися перевагою 
для жінок і дітей, якщо не раху
вати того, що з повітря ви не 
можете розрізнити, де жінки і де 
діти, а також не маєте часу для то
го, щоб розмірковувати... Це мож
на назвати геноцидом (тобто ма
совим винищенням населення за 
расовими ознаками —Ред), проти 
якого Організація Об'єднаних На
цій прийняла дуже добру конвен
цію".

Заявляючи, що новий наказ ні
чим не може бути виправданий, і 
„означає смертний вирок мільйо
нам корейців", Перрі закликає не
гайно скасувати цей варварський 
нелюдський наказ.

Послання Трумена конгресу в економічних питаннях
Президент США Трумен звер

нувся до конгресу з щорічним пос
ланням в економічних питаннях. 
Це послання свідчить про намір 
уряду США покласти на амери
канський народ нові величезні виг
рати по здійсненню агресивної 
програми збільшення збройних 
сил і воєнізації економіки США. 
Трумен у посланні дав зрозуміти, 
що він добиватиметься „нових

Урочисто-траурний мітинг 
в Берліні

14 січня в Берліні, на кла
довищі у Фрідріхсфельді від
бувся урочисто-траурний мітинг 
в зв'язку з 32 роковинами з 
дня злочинницького вбивства 
німецькою реакцією видатних 
діячів німецького робітничого 
руху Кіірла Лібкнехта і Рози 
Люксембург. Біля могил вож
дів німецького робітничого кла
су зібрались керівники Соціа
лістичної єдиної партії Німеч
чини на чолі з Вільгельмом Пі
ком, керівники демократичних 
масових організацій і трудящі 
берлінських підприємств і ус
танов.

На мітингу виступив голова 
Соціалістичної єдиної партії Ні
меччини, президент Німецької 
демократичної республіки Віль- 
гельм Пік. Він підкреслив, що 
образи полум'яних борців за 
справу робітничого класу Кар-

М^жнар^д^яий огляд
Погіршення життя трудящих у Західній Європі

Початок 1951 року ознаменова
ний у маршалізованих країнах За
хідної Європи збільшенням гонки 
озброєнь і новим наступом прав
лячих кіл на життєвий рівень на
родних мас. За указкою амери
канських імперіалістів економіка 
маршалізованих країн переводить
ся на воєнні рейки, а це призво
дить до погіршення і без того 
злиденних умов життя трудящих 
у Західній Європі.

Воєнні бюджети Англії, Фран
ції, Італії та інших маршалізова
них країн зростають рік у рік. В 
Англії вони передбачені на 1951 
рік у сумі близько 1 мільярд 560 
мільйонів фунтів стерлінгів, в той 
час як на початку минулого року 
вони визначались у 780 мільйонів 
фунтів стерлінгів на рік. Реак
ційна більшість Національних збо
рів Франції затвердила воєнні ви
трати на нинішній рік у сумі 740 
мільярдів франків, у зв'язку з чим 
мають бути запроваджені нові по
датки в сумі 165 мільярдів фран
ків.

Перевод економіки Англії на 
воєнні рейки веде до скорочення 
виробництва мирних галузей про
мисловості, зростає дорожнеча, 
збільшуються податки. „Перспек
тиви щодо нашого життєвого рів
ня,—заявив у своєму недавньому 
виступі англійський міністр фінан
сів Гейтскелл,—безрадісні і вик
ликають почуття розчарування". 
В країні відчувається гостра не
достача вугілля, зростає безро
біття.

Ще гірше становище в Західній

Тяжке становище селян Індії
Одним з наслідків панування 

англійських імперіалістів в Індії 
є гостра продовольча криза. В 
країні голодують мільйони людей. 
В особливо тяжкому становищі 
перебувають селяни. Вони зазна
ють жорстокої поміщицької ек
сплуатації і змушені платити ви
сокі податки. На грунті голоду 
збільшується смертність населен
ня, зростає число самогубств.

Доведені до відчаю голодом і 
експлуатацією, селяни організу
ють масові демонстрації протесту, 
вимагають хліба, землі і свободи. 
Індійський уряд у відповідь на 
ці вимоги посилає в села караль- * 

жертв" від американського наро
ду, тобто дальшого погіршення 
умов життя американців, значно
го збільшення податків і скоро
чення витрат на охорону здоров'я, 
освіту і інші види соціального 
обслужування. 

ла Лібкнехта і Рози Люксем
бург запалюють німецький ро
бітничий клас і всіх трудящих 
Німеччини на боротьбу за мир 
в усьому світі, на боротьбу за 
єдину демократичну і миролюб
ну Німеччину.

Від імені Соціалістичної єди
ної партії Німеччини і всіх 
трудящих Вільгельм Пік дав 
урочисту обіцянку до перемож
ного кінця боротися за здій
снення великої справи Маркса- 
Енгельса— Леніна — Сталіна, 
зміцнювати нерушиму дружбу 
з Радянським Союзом.

Після мітингу під звуки тра
урної музики відбулось урочис
те покладення вінків на моги
ли Карла Лібкнехта, Рози Люк
сембург, Франца Мерінга та 
інших видатних діячів німець
кого робітничого руху.

(ТАРС).

Німеччині. Тільки в грудні мину
лого року біржами праці зареєст
ровано близько 374 тисяч нових 
безробітних. Загальна кількість 
безробітних і напівбезробітних у 
Західній Німеччині і Західному 
Берліні досягла 4 мільйонів чоло
вік. Для кінця минулого 1 почат
ку нинішнього року в Західній 
Німеччині характерне зростання 
ціп, особливо на продукти харчу
вання і товари широкого вжит
ку. До цього слід додати невпин
не зростання окупаційних витрат, 
які лягають важким тягарем на 
трудящих Західної Німеччини.

Дедалі більше пристосовується 
до потреб американської воєнної 
машини італійська економіка. В 
зв'язку з цим дорожнеча життя в 
Італії зросла за другу половину 
минулого року на 25—30 процен
тів. Кількість безробітних в Іта
лії досягла 2 мільйонів чоловік.

Не краще становище і в інших 
маршалізованих країнах. Вислу
жуючись перед американськими 
паліями війни, правлячі кола цих 
країн розширюють наступ на жит
тєвий рівень трудящих, посилю
ють поліцейську сваволю, терор 
і насильства, з допомогою яких 
намагаються задушити в своїх 
країнах усе прогресивне.

Однак народні маси не мають 
наміру миритися з таким станови
щем. Про це свідчить зростаюча 
боротьба трудящих ;3ахідної Єв
ропи за мир. проти імперіалістич
них паліїв війни, за хліб і сво
боду.

ні загони, які чинять над селяна
ми жорстоку розправу.

Особливо широко визвольна бо
ротьба індійських селян розгорну
лася в князівстві Хайдерабад. В 
ньому діє багато партизанських 
загонів, в яких б'ються тисячі 
юнаків і дівчат, чоловіків і жі
нок. За участь у боротьбі проти 
поміщицького гніту і експлуата
ції 17 селян району Теленгани 

-(князівство Хайдерабад) засудже
ні до страти. У зв'язку з цим по 
всій Індії розгортається рух на 
захист засуджених.

Ю. Борисов.

Трумен виклав програму поси
лення збройних сил і заявив, що 
воєнні асигнування на цей (1950- 
51) і наступний (1951-52) бюджет
ні роки повинні становити понад 
140 мільярдів доларів.

(ТАРС).

Відповідальний редактор Д. РАВВЕ.
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Вище рівень 
ідейного озброєння комуністів

Висування кандидатів у депутати Верховної Ради УРСР

Великий СТАЛІН —
Одним з найважливіших зав

дань партійних організацій є 
ідейно-теоретичне озброєння 
комуністів. Товариш Сталін 
вчить, що «чим вищий полі
тичний рівень 1 марксистсько- 
ленінська свідомість працівни
ків будь-якої галузі державної 
і партійної роботи, тим вища 
і плодотворніша сама робота, 
тим ефективніші результати ро
боти...»

Отже для досягнення все 
більших господарських успі
хів, для прискорення будів
ництва в нашій країні кому
ністичного суспільства треба 
невпинно дбати про піднесен
ня рівня марксистсько-ленінсь
кого навчання комуністів.

В ряді партійних організа
цій міста робота політшкіл і 
гуртків партійної освіти відпо
відає вимогам сьогоднішнього 
дня. В нинішньому навчаль
ному році стали більше пода
вати теоретичну і методичну 
допомогу пропагандистам, що 
благотворно позначається на 
підвищенні ідейного рівня за
нять. В політшколах і гуртках 
більш продумано і чітко орга
нізовано вивчення програмово
го матеріалу.

На високому ідейному рівні 
відбуваються заняття в гуртку 
по вивченню «Короткого курсу 
історії ВКП(б)» першого року 
навчання при парторганізації 
цегельного заводу № 2. Про
пагандист тов. Кидалов ретель
но готується до кожного за
няття, завжди складає план 1 
розгорнутий конспект. При про
веденні бесід використовує тво
ри класиків марксизму-лені- 
нізму. Всі комуністи, які нав
чаються в гуртку, регулярно 
відвідують заняття, мають при 
собі конспекти, глибоко засвою
ють матеріал, що вивчається.

Добре поставлена робота 
гуртка підвищеного типу по 
вивченню «Короткого курсу 
історії ВКП(б)» при парторга
нізації 11 дистанції служби 
колії станції Олександрія. Про
пагандист тов. Пацков дбає, 
щоб комуністи (а їх тут нав
чається 11 чоловік) одержу
вали міцні знання, для чого 
регулярно провадить співбесіди,

Відновлення панорами 
„Оборона Севастополя"

Панорама «Оборона Севасто
поля», як відомо, під час Ве
ликої Вітчизняної війни була 
врятована радянськими моря- 
ками-курсантами. Рискуючи 
життям, вони винесли її з під
паленого ворожими бомбами бу
динку Севастопольського му
зею. Дуже пошкоджене від по
жежі полотно було доставлене 
в глибокий тил, а потім пере
везене в Москву. Тепер поча
лася підготовка до відновлення 

І в яких беруть участь всі слу
хачі.

Значного поліпшення в ро
боті гуртків добилися також 
парторганізації деревообробних 
майстерень тресту «Олексамд- 
ріявуглерозрізбуд»і рудоремонт- 
ного заводу.

Але деякі парторганізації по
слабили увагу до партійного 
навчання комуністів, не вжи
вають рішучих заходів для на
лагодження нормальної роботи 
політшкіл і гуртків.

Чим, як не бездіяльністю пар
тійного бюро Байдаківського 
вуглерозрізу (секретар тов. Ша- 
болтас), можна пояснити непо
одинокі факти зриву занять в 
політшколі і гуртках через по
гане відвідування слухачів. 10 
січня, наприклад, на заняття 
гуртка по вивченню «Коротко
го курсу історії ВКП(б) друго
го року навчання з 20 слуха
чів з'явилось 7, а на заняття 
політшколи в цей день з 18 
слухачів прибуло 2. Тов. Ша- 
болтас у виправдання пояснює 
такий стан з відвідуванням за
нять тим, що частина слуха
чів перебуває на роботі в дру
гій зміні. Висуває він і інші 
причини. Але насправді бага
то слухачів не відвідують за
нять без будь-яких причин.

Подібний стан з партійним 
навчанням і на шахті № З, 
цегельному заводі № 1, в бу
дівельному управлінні №3 трес
ту «Олександріявуглерозрізбуд». 
Тут також відчутна недооцінка 
методу самостійного вивчення 
марксистсько-ленінської теорії, 
який є основним в політично
му навчанні наших кадрів. А 
тому самоосвітою займається 
лише незначна частина кому
ністів. Сам секретар парторга
нізації будівельного управлін
ня № 3 тов. Болдирев вже 
кілька років зряду «самостійно 
вивчає»... другу главу «Корот
кого курсу історії ВКП(б)».

Ліквідувати хиби в ідейно- 
політичному озброєнні кому
ністів, неухильно поліпшувати 
марксистсько-ленінське навчан
ня партійного активу, всіх 
членів і кандидатів партії з тим, 
щоб успішно закінчити нав
чальний рік—бойове завдання 
партійних організацій.

цього видатного твору російсь
кого живопису. В роботах візь
муть участь найвизначніші ху
дожники Радянського Союзу. 
Для відновлення панорами пот
рібно буде більше 3 тисяч 
квадратних метрів спеціально
го льняного полотна.Замовлен
ня на його виготовлення пере
дається Ленінградському ком
бінатові топких і технічних 
сукон імені Тельмана.

(РАТАУ).

перший всенародний
В обстановці величезного по

літичного піднесення 16 січня 
на Україні почалось висуван
ня кандидатів у депутати Вер
ховної Ради Української РСР. 
Багатотисячні збори трудящих, 
присвячені цій знаменній по
дії, перетворились на могутню 

' демонстрацію безмежної любові 
1 і відданості українського на- 
; роду більшовицькій партії, рід

ному товаришеві Сталіну.
На всіх зборах першим своїм 

кандидатом у депутати Верхов
ної Ради Української РСР тру
дящі нашої республіки однос
тайно назвали великого вождя 
радянського народу і трудящих 
усього світу Посифа Віссаріо- 
новича Сталіна.

Урочисто пройшли перші 
передвиборні збори на підпри
ємствах і в установах Сталін
ського виборчого округу м. Ки
єва.

Святково прикрашений інс
трументальний цех заводу «Ле
нінська кузня». Сюди на перед
виборні збори прийшли робіт
ники і робітниці, інженери і тех
ніки, службовці підприємства.

На трибуні—кадровий майс- і 
тер заводу тов. ІЦербаков. Три
валою овацією зустрічають при
сутні його пропозицію — вису
нути кандидатом у депутати 
Верховної Вади Української РСР 
товариша Й. В. Сталіна.

— Під проводом товариша 
Сталіна, — говорить тов. Щер- 
баков, — наша країна стала 
сильною, могутньою, непере
можною. Під керівництвом то
вариша Сталіна радянський на
род впевнено йде до великої 
мети — до комунізму. Завдяки 
рідному Сталіну щастя і радість 
прийшли в кожний наш дім, 
кожну сім'ю. Тільки з допомо
гою великого Сталіна в брат- | 
ній сім'ї Радянського Союзу 
розцвіла наша Радянська Ук- і

Державне видавництво полі
тичної літератури УРСР випус
тило українською мовою допо
відь товариша Сталіна «Про про
ект Конституції Союзу РСР» і 
промови товариша Сталіна па пе-

За
Новий виробничий рекорд на 

честь виборів до Верховної Ради 
УРСР встановив токар-швидкіс- 
ник Краматорського верстатобу
дівного заводу Василь Саєнко. За

На батьківщині великого росій
ського письменника М. В. Гоголя 
в селі Великі Сорочинці, Мирго
родського району, Полтавської 
області, відкрито літературно- 

| раїна. І в ці радісні дні кожний 
з нас, радянських людей, звер
таючись до товариша Сталіна, 
говорить:

— Від усієї душі сердечне 
спасибі вам, паш великий вождь! 
Спасибі вам за щастя, яке вц 
дали нам і нашим дітям, за 
радість життя, за безустанне 
піклування про трудову людину!

Схвильовано, зворушливо зву
чать слова промовців. З вели
кою душевною теплотою гово
рять вони про великого вождя 
народів товариша Сталіна.

—Великий Сталін—організа
тор і натхненник всесвітньо- 
історичних перемог радянського 
народу,—говорить інженер-кон- 
структор тов. Грибачев,—За ве
ликим сталінським планом ра
дянський народ розгорнув спо
рудження гігантських будов ко
мунізму. Тільки нашій країні 
з її потужною технікою, з її 
героїчним народом, завдяки ге
ніальному керівництву ленін
сько-сталінського Центрального 
Комітету ВКП(б) під силу ці 
величні будови. Мп горді тпм, 
що і наш колектив виконує по
чесні замовлення для Волго- 
Донського судноплавного ка
налу.

З любов'ю і надією звернуті 
погляди всього передового люд
ства па великого прапороносця 
миру — товариша Сталіна. Де 
Сталін—там мир. Де Сталін— 
там перемога. Де Сталін—там 
радість і щастя.

Хай живе наш рідний това
риш Сталін!

Заключні слова промовця 
вкриваються бурхливою овацією 
всіх присутніх.

З полум'яними, хвилюючими 
промовами виступили на зборах 
токар Авдошин, кадрова робіт
ниця Опанасенко, майстер По- 
тапов та інші. Від усього серця 

ПО РАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ
Література до виборів у Верховну Раду УРСР

редвиборних зборах виборців 
Сталінського виборчого округу 
м. Москви 11 грудня 1937 ро
ку і 9 лютого 1946 року. З 
друку вийшли також українсь
кою і російською мовами Кон-
7 хвилин замість години
стосувавши комбінований різець, 
з допомогою якого можна одно
часно робити п'ять операцій, ста- 
хановець скоротив час обробки 
деталей до 7 хвилин замість годи

Літературно - меморіальний музей М. В. Гоголя 
у Великих СорочинцяХ
меморіальний музей. Біля нового 
приміщення музею відбувся бага
тотисячний мітинг трудящих. У 
створенні єдиного в країні музею 
М. В. Гоголя активну участь взя

кандидат
вони підтримали пропозицію 
тов. Щербакова про висунення 
товариша II. В. Сталіна канди
датом у депутати Верховної Ра
ди Української РСР по Сталінсь
кому виборчому округу № 2 
м. Києва.

Передвиборні збори колективу 
заводу «Ленінська кузня» од
ностайно прийнялидйшеїіня: ви
сунути товариша Йосифа Вісса- 
ріоновича Сталіна кандидатом у 
депутати Верховної Ради Ук
раїнської РСР і просити його 
дати свою згоду балотуватися 
по Сталінському виборчому ок
ругу № 2 м. Києва.

Учасники зборів обрали пред
ставників на окружну передви
борну нараду Сталінського ви
борчого округу.

З винятковим піднесенням, 
під бурхливі овації всіх при
сутніх, прийнято вітальний лист 
товаришеві II. В. Сталіну.

« **
З великим піднесенням прой

шли передвиборні збори і на 
багатьох інших підприємствах, 
в установах, вищих учбових 
закладах і в колгоспах нашої 
республіки.

Одностайно висуваючи пер
шим кандидатом у депутати 
Верховної Ради Української 
РСР рідного і любимого товари
ша Сталіна, трудящі Радянсь
кої України висунули кандида
тами в депутати найближчих 
соратників і учнів великого 
вождя, керівників партії і уря
ду тт. В. М. Молотова, Г. М. 
Маленкова, Л. П. Берія, К. 6. 
Ворошилова, А. І. Мікояна, 
М. 0. Булганіна, Л. М. Кага- 
новича, Ач А. Апдреєва, М. С. 
Хрущова, 0. М. Косигіна, М. М. 
ІПверника, М. А. Суслова, П.К. 
ІІономаренка, М. Ф. ПІкірятова.

(РАТАУ).

ституція Української РСР і «По
ложення про вибори до Вер
ховної Ради УкраїнськоїРСР». 
Загальний тпраж передвибор
ної літератури—! мільйон 400 
тисяч примірників.

ни за нормою. Василь Саєнко вже 
завершив січневе завдання і зо
бов'язався до дня виборів—25 лю
того виконати ще 5 місячних 
норм. (РАТАУ).

ли науково-дослідні заклади Моск
ви, Ленінграда, Києва і Полтави.

(РАТАУ).
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Підготовна до виборів у Верховну Раду Української РСР

Вечори на агітпункті
Напередодні ленінських днів

В МІСЬНІЙ БІБЛІОТЕЦІ

З вікон клубу промисло
вої артілі „Червона виши
вальниця" падає на вулицю 
яскраве світло. Тут розміс
тився агітпункт виборчої 
дільниці №10. В такий час 
особливо людно на агітпунк
ті. Молоді і літні виборці 
приходять сюди, щоб почи
тати свіжий номер газети, 
послухати радіо, лекцію, бе
сіду агітатора, концерт ху
дожньої самодіяльності.

Агітпункт приваблює кож
ного своїм оздобленням. На 
вікнах шовкові гардини, при
міщення любовно прикра
шене портретами, лозунга
ми, плакатами,, фотомонта- 
жами. Крім газет, журналів 
та іншої виборчої літерату
ри до послуг виборців єна- 
сгольні ігри: шахмати, ша
хи, доміно, посеред кімнати 
—великий біліард.

Ось за столом, накритим 
червоною скатертю, сидить 
кілька літніх виборців. З ни
ми розмовляє агітатор Кос
тянтин Бичок. Одні цікав
ляться скільки депутатів оби
рається до республікансько
го парламенту, інші хочуть

На виборчій дільниці №
Секретар парторганізації Олек

сандрійського млина тов. Слив
ко зайшов о 6 годині вечора 
17 січня до контори монтаж
ного управління з запитанням:

—В кого ключ від агітпункту 
дільниці ?

Хтось з присутніх відповів: 
—Мабуть у секретаря парт

організації управління т. 11ід- 
горного.

Так в цей вечір і не відчи
нявся агітпункт виборчої діль
ниці № 11.

Рідко буває тут завідуючий

Животворний радянський патріотизм
Радянський народ, керований 

партією Леніна—Сталіна, здійснив 
вікову мрію трудящих про вільне 
й щасливе життя. В результаті 
перемоги Великої Жовтневої со
ціалістичної революції робітники 
і селяни Радянського Союзу ста
ли господарями своєї країни. На
завжди звільнившись від ярма ка
піталізму, вони вперше в історії 
здобули справжню Батьківщину, 
де знищена експлуатація людини 
людиною, де ліквідовані кризи і 
безробіття, де держава постійно 
піклується про покращення доб
робуту і культури трудящих. „В 
минулому, — говорить товариш 
Сталін,—у нас не було і не мог
ло бути вітчизни. Але тепер, ко
ли ми повалили капіталізм, а вла
да у нас робітнича,—у нас є віт
чизна і ми будемо відстоювати її 
незалежність" („Питання ленініз
му". 11 видання, стор. 278).

Джерелом трудових і ратних 
подвигів нашого народу, могут
ньою рушійною силою соціаліс
тичного суспільства є животвор
ний радянський патріотизм. Ра
дянський патріотизм—це безмеж
на любов і глибока відданість на
роду своїй соціалістичній Батьків
щині, більшовицькій партії, вели
кому вождю і вчителю трудящих 
—товаришеві Сталіну.

Радянські люди законно пиша
ються тим, що саме наша країна 
першою побудувала нове, вільне, 
соціалістичне життя і є запалю
ючим прикладом для трудящих 
капіталістичних країн, тим, що 
нема на землі іншого народу, 
який мав би такі великі заслуги 

знати, як проходять вибори 
в капіталістичних країнах. 
На всі запитання виборці 
дістають вичерпні відповіді.

Працівниця ткацького це
ху Олена Іванівна Форис 
бажає послухати про великі 
перетворення, які сталися на 
підприємствах міста з часу 
минулих виборів у Верхов
ну Раду УРСР. Агітатор за
довольняє і це прохання.

Щира бесіда захоплює мо
лодих виборців, які тісним 
колом оточують агітатора. 
Коли мова зайшла про со
ціалістичне ставлення до 
праці, молода робітниця це
ху масового пошиву Ліда 
Кирпита заявила:

—Я завжди перевиконую 
норми, бо знаю, що від моєї 
роботи в якійсь мірі зале
жить успіх всього підприєм
ства.

—Ми теж не відстаємо від 
тебе, Лідо,—майже в один 
голос сказали Наталія Оле- 
фірова і Галина Болотіна.

Коли бесіда скінчилась, 
заграв баян. Дівчата заво
дять пісню. З уст багатьох 
учасниць хору линуть слова 

агітпунктом тов. Венецький. 
1 тому агітатори серед виборців 
по суті роботи не ведуть. В 
гуртожитках .монтажного уп
равління проживає понад 200 
молодих робітників. З ними бе
сід про наступні вибори до 
Верховної Ради Української 
РСР теж ніхто не провадить.

—Що з газет довідаємось 
або по радіо почуємо, оце і 
все, що ми знаємо про вибори, 
—заявляють молоді робітники. 
Але газети в гуртожитках бу
вають дуже рідко, а в деяких 
з них і радіо немає.

перед людством, як наш радянсь
кий народ. Радянський Союз—пра
пороносець миру. Він очолює мо
гутній табір миру, демократії і 
соціалізму, йде в авангарді всіх 
прогресивних сил у боротьбі про
ти імперіалістичних паліїв війни.

В радянському патріотизмі гар
монійно поєднуються національні 
традиції народів і спільні життєві 
інтереси всіх трудящих Радянсь
кого Союзу. Радянський патріо
тизм не роз'єднує, а згуртовує всі 
нації і народності нашої країни в 
єдину братню сім'ю.

Невід'ємними властивостями ра
дянського патріотизму є інтерна
ціоналізм, ідеологія рівноправнос
ті всіх націй і рас, повага до 
всіх народів. Радянському патріо
тизмові чужі й ворожі буржуаз
ний націоналізм, безрідний кос
мополітизм та інші прояви бур
жуазної ідеології, яка служить 
нині американським імперіалістам 
для прикриття їх хижацького на
міру поневолити весь світ, пере
творити на своїх рабів усі наро
ди світу.

У протилежність капіталістично
му суспільству, яке роз'їдається 
непримиренними суперечностями 
між трудящими і експлуататорами 
радянське суспільство не знає 
класових антагоністичних супе
речностей і являє собою небаче
не в історії дружнє співробітниц
тво робітників, селян, інтеліген
ції, непорушну морально-політич
ну єдність радянського народу. 
Мільйони радянських людей, згур
тувавшись навколо комуністичної 
партії, радянського уряду, навког 

подяки батькові народному, 
Сталіну рідному за те, що 
він дав радянським людям 
великі права, веде їх до 
сяючих вершин людського 
щастя—комунізму.

А наступного разу вибор
ці прослухали цікаву лекцію: 
„Сталін — це Ленін сьогод
ні".

Незабутнє враження спра
вив на виборців літератур
ний концерт майстра худож
нього слова Одеської дер
жавної філармонії, члена то
вариства для поширення по
літичних 1 наукових знань 
Кирила Іванова, який від
бувся 16 січня. Була вико
нана за романом Н. Шпано- 
ва „Палії" літературна ком
позиція „В боротьбіза мир", 
а також літературна компо
зиція з творів радянських 
письменників В. Маяковсь- 
кого, К. Сімонова та С. Щи- 
пачова „Про дружбу 1 лю
бов".

Вечори на агітпункті що
разу стають цікавішими, 
змістовнішими. їх активно 
відвідують виборці.

С. МІркотан.

11 СПОКІЙ
Про занедбаність в агігацій- 

но-масовій роботі серед трудя
щих монтажного управління 
свідчить і застаріла тут наоч
на агітація, яка здебільше 
приурочена ще минулим вибо
рам до місцевих Рад.

Завідуючий агітпунктом тов. 
Венецький і керівники партор- 
ганізацій, прикріплених до цьо
го агітпункту, повинні невід
кладно забезпечити повсякден
не проведення агітаційно-масо
вої роботи серед виборців на 
високому політичному рівні.

ло свого вождя і вчителя велико
го Сталіна, творять одну спільну 
справу—будують комунізм.

Любов радянських людей до 
своєї Батьківщини нерозривно 
зв'язана з почуттям радянської 
національної гордості, почуттям 
переваги соціалістичного ладу над 
ладом капіталістичним. Конститу
ція СРСР, що законодавчо зак
ріплює великі здобутки соціаліз
му, гарантує здійснення всіх де
мократичних свобод, забезпечує 
трудящим на ділі право на працю, 
на освіту, на відпочинок, матері
альне забезпечення в старості.

Зовсім протилежне явище в ка
піталістичних країнах. Там тру
дящі позбавлені найелементарні
ших громадянських прав. Імпері
алістична реакція вже не в силах 
підтримувати своє панування зви
чайними методами буржуазно-де
мократичного обману і перейшла 
на шлях нічим не обмеженого те
рору і репресій, на шлях гестапо- 
вських методів придушення всьо
го передового і демократичного.

Животворний радянський пат
ріотизм проявляється в самовід
даній праці радянських людей, в 
їх конкретних ділах по зміцнен
ню могутності своєї Батьківщини. 
Безприкладні зразки патріотизму, 
небачений в історії масовий ге
роїзм у боях 1 в труді показали 
радянські люди в період Великої 
Вітчизняної війни. Радянський на
род відстояв свободу і незалеж
ність соціалістичної Батьківщини, 
врятував людство від фашистсько
го поневолення.

З новою силою проявився ра

До ленінських днів праців
ники Олександрійської міської 
бібліотеки організували велику 
книжкову виставку «27 років 
з дня смерті В. І. Леніна». 
Виставка має чотири розділи: 
«Дитинство і юність вождя», 
«Рання революційна діяльність 
В.І. Леніна»,«Ленін і Сталін— 
засновники радянської держа
ви», «Художня література про 
В. І. Леніна».

В абонементному відділі лю

Шанують пам'ять Ілліча
Трудящі району свято вша

новують пам'ять великого вож
дя світового пролетаріату, ор
ганізатора і засновника біль
шовицької партії і першої в 
світі соціалістичної держави 
В. І. Леніна.

У парткабінеті райкому 
КП(б)У виставлено два фото
монтажі, які розповідають 
про життя і революційну ді
яльність незабутнього Ілліча, 
організовано виставку творів 
великого вождя.

При Львівському електроламповому заводі організована район
на партійна школа. Слухачі школи поєднують теоретичне вивчення 
основ марксизму-ленінізму з наочним ознайомленням з матеріалами 
і експонатами Львівського філіалу Центрального музею В. І. Леніна 
при ЦК КП(б)У.

На знімку: тематична лекція-екскурсія за книгою В. 1. Леніна 
„Дві тактики соціал-демократії в демократичній революції".

Фото Д. Мулярчука. (Прескліше РАТАУ).

дянський патріотизм, його ь прек
расні якості в післявоєнний час, 
ще більше зросла трудова і по
літична активність робітників, кол
госпників, інтелігенції. Радянсь
кий народ сприйняв п'ятирічний 
план відбудови й дальшого роз
витку народного господарства як 
свою бойову програму, що відпо
відає його кровним інтересам, і 
не шкодував сил і праці для то
го, щоб достроково і з великим 
перевищенням виконати цей план.

Грандіозні підсумки героїчної 
праці радянського народу! Основ
ні завдання післявоєнної сталін
ської п'ятирічки успішно викона
ні й перевиконані. П'ятирічним 
планом передбачалось, що про
дукція всієї промисловості Радян
ського Союзу в 1950 році повин
на збільшитись на 48 процентів 
порівняно з передвоєнним 1940 
роком. Це завдання виконано з 
значним перевищенням. За 10 мі
сяців минулого року довоєнний 
рівень випуску валової продукції 
перевищений на 70 процентів. 
Продуктивність праці робітників 
у промисловості зросла проти до
воєнного рівня більш, ніж на 40 
процентів.

Наша країна приступила до 
здійснення грандіозних будов ко
мунізму на Волзі, Аму-Дар'ї, Дні
прі і Дону, які докорінно змінять 
обличчя величезних районів, зроб
лять родючими пустелі і напів
пустелі Прикаспію і Середньої 
Азії, зросять і обводнять мільйо
ни гектарів землі у Заволжі, Рос
товській і Сталінградській облас
тях, в Південній Україні і Північ
ному Криму. Вже в 1951 році буде 
практично здійснене надзвичайно 
важливе народногосподарське зав
дання—всі моря європейської час

бовно оформлено фотомонтаж. 
Біля нього завідуюча абонемент
ним відділом тов. Чаус провела 
кілька бесід з читачами про 
життя і революційну діяльність 
великого генія людства.

Завтра буде прочитана допо
відь для активу бібліотеки на 
тему: «Двадцять сім років без 
Леніна, під проводом товариша 
Сталіна по ленінському шляху».

С. Марченко.

20 товаришів прослухали ін
структивну доповідь і зараз в 
колгоспах, радгоспах і МТС 
району читають лекції та про
водять бесіди про геніального 
пролетарського мислителя. 17 
товаришів готують доповіді, які 
прочитають на урочисто-траур
них засіданнях виконкомів сіль
ських Рад депутатів трудящих 
разом з партійними, комсомоль
ськими та громадськими орга
нізаціями.

тини СРСР будуть з'єднані в єди
ну воднотранспортну систему. Сто
лиця нашої Батьківщини Москва 
стане портом п'яти морів. Спо
руджувані гідроелектростанції да
ватимуть електроенергії в одинад
цять з лишком разів більше, ніж 
виробляли всі електростанції цар
ської Росії, разом узяті.

Патріотизм колгоспного селян
ства знаходить свій конкретний 
прояв у дальшому розквіті соціа
лістичного сільського господарст
ва, в успішному втіленні в життя 
сталінського плану перетворення 
природи. У минулому році тру
дівники сільського господарства 
країни забезпечили валовий збір 
зернових культур 7 мільярдів 600 
мільйонів пудів, на 300 з лишком 
мільйонів пудів більше, ніж у до
воєнному 1940 році.

Палкий патріотизм радянської 
інтелігенції втілюється в нових 
досягненнях радянської науки, тех
ніки, культури, літератури, мис
тецтва.

В дружній сім 'ї народів все но
вих і нових успіхів добиваються 
трудящі Радянської України. Про
мисловість і сільське господарство 
республіки дають країні більше, 
ніж до війни, вугілля, металу, ма
шин, товарів широкого вжитку, 
хліба, продуктів тваринництва.

Вибори до Верховної Ради 
УРСР, як і вибори до місцевих 
Рад депутатів трудящих, що не
давно відбулися, ще раз проде
монструють непорушну морально- 
політичну єдність радянського на
роду, його тісну згуртованість 
навколо більшовицької партії і 
великого вождя народів товари
ша Сталіна, що веде нашу країну 
до нових перемог комунізму.

0. Косяк.
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Підготовка до виборів у Верховну Раду Української РСР

Вечори на агітпункті
Напередодні ленінських днів

В МІСЬКІЙ БІБЛІОТЕЦІ

З вікон клубу промисло
вої артілі „Червона виши
вальниця" падає на вулицю 
яскраве світло. Тут розміс
тився агітпункт виборчої 
дільниці №10. В такий час 
особливо людно на агітпунк
ті. Молоді і літні виборці 
приходять сюди, щоб почи
тати свіжий номер газети, 
послухати радіо, лекцію, бе
сіду агітатора, концерт ху
дожньої самодіяльності.

Агітпункт приваблює кож
ного своїм оздобленням. На 
вікнах шовкові гардини, при
міщення любовно прикра
шене портретами, лозунга
ми, плакатами, фотомонта- 
жами. Крім газет, журналів 
та іншої виборчої літерату
ри до послуг виборців єна- 
стольні ігри: шахмати, ша
хи, доміно, посеред кімнати 
—великий біліард.

Ось за столом, накритим 
червоною скатертю, сидить 
кілька літніх виборців. З ни
ми розмовляє агітатор Кос
тянтин Бичок. Одні цікав
ляться скільки депутатів оби
рається до республікансько
го парламенту, інші хочуть

На виборчій дільниці №
Секретар парторганізації Олек

сандрійського млина тов. Слив
ко зайшов о 6 годині вечора 
17 січня до контори монтаж
ного управління з запитанням:

—В кого ключ від агітпункту 
дільниці?

Хтось з присутніх відповів: 
—Мабуть у секретаря парт

організації управління т. 11ід- 
горного.

Так в цей вечір і пс відчи
нявся агітпункт виборчої діль
ниці № 11.

Рідко буває тут завідуючий

Животворний радянський патріотизм
Радянський народ, керований 

партією Леніна—Сталіна, здійснив 
вікову мрію трудящих про вільне 
й щасливе життя. В результаті 
перемоги Великої Жовтневої со
ціалістичної революції робітники 
і селяни Радянського Союзу ста
ли господарями своєї країни. На
завжди звільнившись від ярма ка
піталізму, вони вперше в історії 
здобули справжню Батьківщину, 
де знищена експлуатація людини 
людиною, де ліквідовані кризи і 
безробіття, де держава постійно 
піклується про покращення доб
робуту і культури трудящих. „В 
минулому, — говорить товариш 
Сталін,—у нас не було і не мог
ло бути вітчизни. Але тепер, ко
ли ми повалили капіталізм, а вла
да у нас робітнича,—у нас є віт
чизна і ми будемо відстоювати її 
незалежність" („Питання ленініз
му". 11 видання, стор. 278).

Джерелом трудових і ратних 
подвигів нашого народу, могут
ньою рушійною силою соціаліс
тичного суспільства є животвор
ний радянський патріотизм. Ра
дянський патріотизм—це безмеж
на любов і глибока відданість на
роду своїй соціалістичній Батьків
щині, більшовицькій партії,'вели
кому вождю і вчителю трудящих 
—товаришеві Сталіну.

Радянські люди законно пиша
ються тим, що саме наша країна . 
першою побудувала нове, вільне, 
соціалістичне життя і є запалю
ючим прикладом для трудящих 
капіталістичних країн, тим, що 
нема на землі іншого народу, 
який мав би такі великі заслуги 

знати, як проходять вибори 
в капіталістичних країнах. 
На есі запитання виборці 
дістають вичерпні відповіді.

Працівниця ткацького це
ху Олена Іванівна Форис 
бажає послухати про великі 
перетворення, які сталися на 
підприємствах міста з часу 
минулих виборів у Верхов
ну Раду УРСР. Агітатор за
довольняє і це прохання.

Щира бесіда захоплює мо
лодих виборців, які тісним 
колом оточують агітатора. 
Коли мова зайшла про со
ціалістичне ставлення до 
праці, молода робітниця це
ху масового пошиву Ліда 
Кирпита заявила:

—Я завжди перевиконую 
норми, бо знаю, що від моєї 
роботи в якійсь мірі зале
жить успіх всього підприєм
ства.

—Ми теж не відстаємо від 
тебе, Лідо,—майже в один 
голос сказали Наталія Оле- 
фірова і Галина Болотіна.

Коли бесіда скінчилась, 
заграв баян. Дівчата заво
дять пісню. З уст багатьох 
учасниць хору линуть слова 

агітпунктом тов. Венецький. 
І тому агітатори серед виборців 
по суті роботи не ведуть. В 
гуртожитках .монтажного уп
равління проживає понад 200 
молодих робітників. З ними бе
сід про наступні вибори до 
Верховної Ради У країнської 
РСР теж ніхто не провадить.

—Що з газет довідаємось 
або по радіо почуємо, оце і 
все, що ми знаємо про вибори, 
—заявляють молоді робітники. 
Але газети в гуртожитках бу
вають дуже рідко, а в деяких 
з них і радіо немає.

перед людством, як наш радянсь
кий народ. Радянський Союз—пра
пороносець миру. Він очолює мо
гутній табір миру, демократії І 
соціалізму, йде в авангарді всіх 
прогресивних сил у боротьбі про
ти імперіалістичних паліїв війни.

В радянському патріотизмі гар
монійно поєднуються національні 
традиції народів і спільні життєві 
інтереси всіх трудящих Радянсь
кого Союзу. Радянський патріо
тизм не роз'єднує, а згуртовує всі 
нації і народності нашої країни в 
єдину братню сім'ю.

Невід'ємними властивостями ра
дянського патріотизму є інтерна
ціоналізм, ідеологія рівноправнос
ті всіх націй і рас, повага до 
всіх народів. Радянському патріо
тизмові чужі й ворожі буржуаз
ний націоналізм, безрідний кос
мополітизм та інші прояви бур
жуазної ідеології, яка служить 
нині американським імперіалістам 
для прикриття їх хижацького на
міру поневолити весь світ, пере
творити на своїх рабів усі наро
ди світу.

У протилежність капіталістично
му суспільству, яке роз'їдається 
непримиренними суперечностями 
між трудящими і експлуататорами 
радянське суспільство не знає 
класових антагоністичних супе
речностей і являє собою небаче
не в історії дружнє співробітниц
тво робітників, селян, інтеліген
ції, непорушну морально-політич
ну єдність радянського народу. 
Мільйони радянських людей, згур
тувавшись навколо комуністичної 
партії, радянського уряду, навког 

подяки батькові народному, 
Сталіну рідному за те, що 
він дав радянським людям 
великі права, веде їх до 
сяючих вершин людського 
щастя—комунізму.

А наступного разу вибор
ці прослухали цікаву лекцію: 
„Сталін — це Ленін сьогод
ні".

Незабутнє враження спра
вив на виборців літератур
ний концерт майстра худож
нього слова Одеської дер
жавної філармонії, члена то
вариства для поширення по
літичних 1 наукових знань 
Кирила Іванова, який від
бувся 16 січня. Була вико
нана за романом Н. Шпано- 
ва „Палії" літературна ком
позиція „В боротьбі за мир", 
а також літературна компо
зиція з творів радянських 
письменників В. Маяковсь- 
кого, К. Сімонова та С. Щи- 
пачова „Про дружбу і лю
бов".

Вечори на агітпункті що
разу стають цікавішими, 
змістовнішими. їх активно 
відвідують виборці.

С. МІркотан.

11 спокій
Про занедбаність в агітацій

но-масовій роботі серед трудя
щих монтажного управління 
свідчить і застаріла тут наоч
на агітація, яка здебільше 
приурочена ще минулим вибо
рам до місцевих Рад.

Завідуючий агітпунктом тов. 
Венецький і керівники партор- 
ганізацій, прикріплених до цьо
го агітпункту, повинні невід
кладно забезпечити повсякден
не проведення агітаційно-масо
вої роботи серед виборців на 
високому політичному рівні.

ло свого вождя 1 вчителя велико
го Сталіна, творять одну спільну 
справу—будують комунізм.

Любов радянських людей до 
своєї Батьківщини нерозривно 
зв'язана з почуттям радянської 
національної гордості, почуттям 
переваги соціалістичного ладу над 
ладом капіталістичним. Конститу
ція СРСР, що законодавчо зак
ріплює великі здобутки соціаліз
му, гарантує здійснення всіх де
мократичних свобод, забезпечує 
трудящим на ділі право на працю, 
на освіту, на відпочинок, матері
альне забезпечення в старості.

Зовсім протилежне явище в ка
піталістичних країнах. Там тру
дящі позбавлені найелементарні
ших громадянських прав. Імпері
алістична реакція вже не в силах 
підтримувати своє панування зви
чайними методами буржуазно-де
мократичного обману і перейшла 
на шлях нічим не обмеженого те
рору і репресій, на шлях гестапо- 
вських методів придушення всьо
го передового і демократичного.

Животворний радянський пат
ріотизм проявляється в самовід
даній праці радянських людей, в 
їх конкретних ділах по зміцнен
ню могутності своєї Батьківщини. 
Безприкладні зразки патріотизму, 
небачений в історії масовий ге
роїзм у боях і в труді показали 
радянські люди в період Великої 
Вітчизняної війни. Радянський на
род відстояв свободу і незалеж
ність соціалістичної Батьківщини, 
врятував людство від фашистсько
го поневолення.

З новою силою проявився ра

До ленінських днів праців
ники Олександрійської міської 
бібліотеки організували велику 
книжкову виставку «27 років 
з дня смерті В. 1. Леніна». 
Виставка має чотири розділи: 
«Дитинство і юність вождя», 
«Рання революційна діяльність 
В.1. Леніна»,«Ленін і Сталін— 
засновники радянської держа
ви», «Художня література про 
В. І. Леніна».

В абонементному відділі лю

Шанують пам'ять Ілліча
Трудящі району свято вша

новують пам'ять великого вож
дя світового пролетаріату, ор
ганізатора і засновника біль
шовицької партії і першої в 
світі соціалістичної держави 
В. І. Леніна.

У парткабінеті райкому 
КП(б)У виставлено два фото
монтажі, які розповідають 
про життя і революційну ді
яльність незабутнього Ілліча, 
організовано виставку творів 
великого вождя.

При Львівському електроламповому заводі організована район
на партійна школа. Слухачі школи поєднують теоретичне вивчення 
основ марксизму-ленінізму з наочним ознайомленням з матеріалами 
і експонатами Львівського філіалу Центрального музею В. 1. Леніна 
при ЦК КП(.б)У.

На знімку: тематична лекція-екскурсія за книгою В. 1. Леніна 
„Дві тактики соціал-демократії в демократичній революції".

Фото Д. Мулярчука. (ГІрескліше РАТАУ).

дянський патріотизм, його прек
расні якості в післявоєнний час, 
ще більше зросла трудова і по
літична активність робітників, кол
госпників, інтелігенції. Радянсь
кий народ сприйняв п'ятирічний 
план відбудови й дальшого роз
витку народного господарства як 
свою бойову програму, що відпо
відає його кровним інтересам, і 
не шкодував сил і праці для то
го, щоб достроково і з великим 
перевищенням виконати цей план.

Грандіозні підсумки героїчної 
праці радянського народу! Основ
ні завдання післявоєнної сталін
ської п'ятирічки успішно викона
ні й перевиконані. П'ятирічним 
планом передбачалось, що про
дукція всієї промисловості Радян
ського Союзу в 1950 році повин
на збільшитись на 48 процентів 
порівняно з передвоєнним 1940 
роком. Це завдання виконано з 
значним перевищенням. За 10 мі
сяців минулого року довоєнний 
рівень випуску валової продукції 
перевищений на 70 процентів. 
Продуктивність праці робітників 
у промисловості зросла проти до
воєнного рівня більш, ніж на 40 
процентів.

Наша країна приступила до 
здійснення грандіозних будов ко
мунізму на Волзі, Аму-Дар'ї, Дні
прі і Дону, які докорінно змінять 
обличчя величезних районів, зроб
лять родючими пустелі і напів
пустелі Прикаспію і Середньої 
Азії, зросять і обводнять мільйо
ни гектарів землі у Заволжі, Рос
товській і Сталінградській облас
тях, в Південній Україні і Північ
ному Криму. Вже в 1951 році буде 
практично здійснене надзвичайно 
важливе народногосподарське зав
дання—всі моря європейської час

бовно оформлено фотомонтаж. 
Біля нього завідуюча абонемент
ним відділом тов. Чаус провела 
кілька бесід з читачами про 
життя і революційну діяльність 
великого генія людства.

Завтра буде прочитана допо
відь для активу бібліотеки на 
тему: «Двадцять сім років без 
Леніна, під проводом товариша 
Сталіна по ленінському шляху».

С. Марченко.

20 товаришів прослухали ін
структивну доповідь і зараз в 
колгоспах, радгоспах і МТС 
району читають лекції та про
водять бесіди про геніального 
пролетарського мислителя. 17 
товаришів готують доповіді, які 
прочитають на урочисто-траур
них засіданнях виконкомів сіль
ських Рад депутатів трудящих 
разом з партійними, комсомоль
ськими та громадськими орга
нізаціями.

тини СРСР будуть з'єднані в єди
ну воднотранспортну систему. Сто
лиця нашої Батьківщини Москва 
стане портом п'яти морів. Спо
руджувані гідроелектростанції да
ватимуть електроенергії в одинад
цять з лишком разів більше, ніж 
виробляли всі електростанції цар
ської Росії, разом узяті.

Патріотизм колгоспного селян
ства знаходить свій конкретний 
прояв у дальшому розквіті соціа
лістичного сільського господарст
ва, в успішному втіленні в життя 
сталінського плану перетворення 
природи. У минулому році тру
дівники сільського господарства 
країни забезпечили валовий збір 
зернових культур 7 мільярдів 600 
мільйонів пудів, на 300 з лишком 
мільйонів пудів більше, ніж у до
воєнному 1940 році.

Палкий патріотизм радянської 
інтелігенції втілюється в нових 
досягненнях радянської науки, тех
ніки, культури, літератури, мис
тецтва.

В дружній сім'ї народів все но
вих і нових успіхів добиваються 
трудящі Радянської України. Про
мисловість і сільське господарство 
республіки дають країні більше, 
ніж до війни, вугілля, металу, ма
шин, товарів широкого вжитку, 
хліба, продуктів тваринництва.

Вибори до Верховної Ради 
УРСР, як і вибори до місцевих 
Рад депутатів трудящих, що не
давно відбулися, ще раз проде
монструють непорушну морально- 
політичну єдність радянського на
роду, його тісну згуртованість 
навколо більшовицької партії і 
великого вождя народів товари
ша Сталіна, що веде нашу країну 
до нових перемог комунізму.

0. Косяк.
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Іванівська область. Укрупнений колгосп „Путь к социализму" 
Комсомольського району за успіхи, досягнуті у розвитку свинарства, 
одержав у премію від Міністерства сільського господарства СРСР — 
легкову автомашину „Победа".

На знімку (справа наліво): голова колгоспу Ф. Я. Шалаєв, кра
ща свинарка 3. Є. Болотова і зоотехнік Н. К. Суханов біля нової ав
томашини.

Фото Ф. Каришева. Прескліше ТАРС.

Весняній сівбі-
За даними першої перевірки 

посівного насіння на якість 
виявлено, що значна частина 
його засмічена, частина з під
вищеною вологістю і, як на
слідок, схожість цього насіння 
дуже низька.

Це стосується в першу чергу 
колгоспів ім. 18 партконферен- 
ції, ім. ІІетровського, ім. Воро- 
шилова (Ворошиловка) та інших, 
керівники яких байдуже поста
вились до важливішої роботи— 
підготовки насіння до посіву і 
не спромоглися вчасно переві
рити насіння на його посівні 
якості.

Зараз почалася друга пере
вірка всього засипаного на
сіння. Кожен колгосп повинен 
вжити всіх заходів для усунен
ня недоліків у підготовці по
сівного матеріалу до весни. За
смічене насіння треба дбайли
во очистити і довести його до 
кондицій першого чи другого 
класу. Дрібнонасінньові куль
тури необхідно здати на зерно
очисний пункт при «Головза- 
готсортзерно». Вологе насіння 
слід підсушити. Посівну куку
рудзу та інше вологе насіння 
треба дбайливо оберігати від 
впливу морозів, а насіння, що 
має низьку схожість, але ще 
життєздатне необхідно обігріти

На прийомі в інженера Плаксієнка
(ЛИСТ ДО РЕДАКЦІЇ)

Мені, як начальнику відділу 
технічного постачання буді
вельного управління № 1 тресту 
« Олександріявуглерозрізбуд », 
часто доводиться вирішувати 
важливі виробничі справи з го
ловним інженером управління 
комплектування обладнання т. 
ІІлаксієнком.

Але потрапити на прийом до 
Плаксієнка не так легко.

Завжди, коли ви до нього 
звертаєтесь, почуєте спершу: 
«Почекайте», згодом «я заня- 
тий», а потім «хвилинку» іт. д.

Марно потративши години 
2—3, потрапляєш до кабінету 
для того, щоб Плаксієнко спо
кійним голосом відповів:

— Зверніться краще з цією 
справою до начальника управ
ління т. Рожинського.

Знову бігаєш по слідах за

-якісне насіння
і підсушити шляхом повітряно- 
теплового обробітку.

Насіння соняшника від скле- 
роціїв білої гнилі треба очи
щувати шляхом старанної руч
ної переборки.

Кожну групу насіння, що 
пройшла належну підготовку, 
слід негайно перевірити на 
посівні якості в контрольно- 
насінньовій лабораторії. Обов'я
зок агрономів колгоспів і МТС 
—своєчасно відібрати зразки 
насіння і відправити їх на 
аналіз. Особливо важливо не
гайно перевірити на якість ті 
групи насіння, які не пройшли 
першої перевірки. Всі ці робо
ти слід закінчити в січні.

Одноразово з підготовкою на
сіння та його перевіркою на 
якість кожному колгоспові слід 
вибрати за нарядами райсіль- 
госпвідділу сортове насіння з 
пункту «Головзаготсортзерно».

Отже, готуючись до одержан
ня високого врожаю в 1951 
році, кожен колгосп і кожен 
агроном повинні протягом січ
ня підготовити і перевірити 
все засипане насіння на його 
посівні якості та навести по
рядок у сортовій документації.

В. Варваркін, 
начальник райдержінспекції 

по якості насіння.

начальником, і так в чеканні 
прийому, в біганині нерідко 
проходить робочий день.

Один з чергових візитів до 
Плаксієнка відбувся в мене 16 
січня.

0 12 годині ЗО хвилин дня 
я відкриваю двері кабінету 
Плаксієнка. (Крім мене чекало 
на прийом ще чоловік 15).

—Дозвольте?
—Не можна.
Почекавши хвилин сорок, я 

в більш ввічливій формі про
бую зайти до кабінету.

— Сергій Сергійович, доз
вольте до вас? Відповідь по
передня:—Не можна!

Через півгодини, переборов
ши неприємне відчуття, я зно
ву пробую зайти до кабінету.

— Бачите, в мене люди! — 
Грізно вигукує Плаксієнко.

Польська нота 
Голландії

ВАРШАВА, 15. (ТАРС). Поль
ське агентство преси передало 
сьогодні зміст польської ноти, пе
реданої три місяці тому міністер
ству закордонних справ Голлан
дії. В цій ноті, на яку польський 
уряд досі не одержав відповіді, 
міститься вимога видати воєнного 
злочинця Петера Ніколааса Мен- 
Тена, винного у злочинах проти 
польськото уряду і польських гро
мадян. Будучи в період німецької 
окупації чиновником німецької 
„поліції безпеки" на території ко
лишнього Львівського воєводства, 
Ментен брав участь у вбивствах 
цивільних осіб.

Переслідування 
компартії Японії /

ШАНХАЙ. (ТАРС). За пові
домленням агентства Кіодо Цусін, 
японський уряд ще в червні ми
нулого року почав розробку за
конопроекту про заборону ком
партії Японії, до якого будуть 
включені деякі положення закону 
про заборону компартії Австралії 
і закону Мундта—Ніксона в США. 
За відомостями спеціального бюро 
розслідувань, з моменту прийнят
тя рішення про внесення цього 
законопроекту до набуття ним си
ли поліція продовжуватиме наг
ляд за компартією по всій країні.

Ейзенхауер їде 
в Португалію

ПАРИЖ. (ТАРС), Як передає 
агентство Франс Пресе, головної 
командуючого так званими „зброй! 
ними силами Атлантичного блої 
ку“ генерала Ейзенхауера чека| 
ють у Ліссабоні 17 січня. Ейзен( 
хауер буде вести переговори з 
членами португальського уряду.

„Нехай янкі 
забираються додому!" 
ЛОНДОН, 15, (ТАРС). 14 січ

ня військовий міністр Англії Стре- 
чі прибув до свого виборчого ок
ругу—м. Данді (Шотландія), де 
він виступив на публічному мі
тингу. Перші ж його слова пото
нули у вигуках: „Не хочемо во
ювати з Китаєм!", „Вбивця!", 
„Зрадник!", „Хто постачає фашис
там гармати?", „Ви повинні буду
вати будинки замість гармат!", 
„Нехай янкі забираються додо
му!". Весь дальший виступ Стречі 
постійно переривався і більшу 
його частину не було чути.

Тяжке продовольче 
становище в Індії

ДЕЛІ, 15. (ТАРС). В Бомбеї на 
25 проц. знижено продовольчий 
пайок населенню. Надалі пайок 
складатиметься лише з 9 унцій 
зернових на день.'(1 унція дорів
нює 28,35 грама).

Минула ще година чи може 
й більше. З кабінету інжене
ра доносився голосний говір і 
сміх. Я вирішив вчетверте до
могтись прийому.

—.Тов. Плаксієнко, — сказав 
я,—вас чекають кілька десят
ків людей.

—ІЦо за люди, звідки вони, 
—здивовано вимовив він, і тут 
же додав:—Чекайте.

Витративши три години ро
бочого часу і не діждавшись 
прийому, я залишив контору уп
равління.

Робітники, що також чека
ли прийому, сказали мені вслід: 
— Щоб потрапити на прийом 
до нашого інженера, треба ма
ти залізні нерви.

Чи не час Плаксієпку від
мовитись від таких бюрокра
тичних прийомів. 0. Уфімцев.

ПОДІЇ В КОРЕЇ
Повідомлення Головного командування 

Народної армії
ПХЕНЬЯН, 15 січня. (ТАРС). У 

переданому сьогодні повідомленні 
Головного командування Народної 
армії Корейської Народно-Демо
кратичної Республіки говориться, 
що частини Народної армії і ки
тайські добровольці продовжують 
просуватися на всіх ділянках фрон
ту. завдаючи противникові серйоз
них ударів.

Частини Народної армії, що ді
ють на західній ділянці фронту в 
районі на південь від Сувоня 
(Суйгена), чинять сильний натиск 
на' оборонну лінію противника і 
завдають йому великих втрат у 
живій силі.

ПХЕНЬЯН, 16 січня. (ТАРС). 
Головне командування Народної

КОМЮНІКЕ
Головного командування корейської Народної армії

ПЕКІН, 15. (ТАРС). Як пере
дає агентство Сіньхуа, в комюні
ке Головного командування На
родної армії Корейської Народно- 
Демокрагичної Республіки гово
риться, що в ході новорічного 
наступу корейської Народної ар
мії і китайських добровольців у 
Центральній Кореї було вбито, 
поранено і взято в полон 13.009 
американських, англійських і лі- 
синманівських солдатів і офіцерів.

В ході наступу було вбито й 
поранено 4 861 лісинманівського 
солдата і офіцера і 1.118 амери
канських і англійських солдатів і 
офіцерів. Взято в полон 6.442 лі- 
синманівських солдати і 116 лі- 
синманівських офіцерів, в тому 
числі заступник командира 1 зас
тупник начальника штабу 36-го 
полку і старші американські рад
ники 35-го і 36-го полків, а також 
460 англійських солдатів і 12 ан
глійських офіцерів, включаючи 
командира танкового батальйону 
англійської 29-ї бригади.

Частини корейської Народної 
армії і китайські добровольці пов
ністю розгромили 31-й і 32-й пол
ки 2-ої лісинманівської дивізії, 
36-й полк 5-ої лісинманівської ди
візії, танковий батальйон 7-го тан
кового полку англійської 29-ої 
бригади; більшу частину 35-го пол
ку 5-ої лісинманівської дивізії і 
21-го полку 8-ої дивізії, а також 
один батальйон 17-го полку 2-ої 
лісинманівської дивізії. Розгром
лені також окремі частини 1-ої, 
3-ої і 9-ої дивізій лісинманівських 
військ, американських 24-ої і 
25-ої дивізій і англійської 29-ої 
бригади.

Цей наступ був розпочатий ко
рейською Народною армією і за
гонами китайських добровольців 
напередодні нового року. Після 
запеклих боїв частини Народної

Бойові діла корейських льотчиків
ПЕКІН, 15. (ТАРС). Кореспон

дент агентства Сіньхуа, який пе
ребуває з китайськими доброволь
цями в Кореї, розповідає про свою 
зустріч з групою корейських льот
чиків, які незадовго до цього бра
ли участь у повітряному бою з 
20 американськими літаками. В 
цьому бою корейські льотчики 
збили один американський літак 
типу „літаюча кріпость", 5 бом
бардувальників „В-26" і один ви
нищувач.

Льотчик Ан Хен Цун, який має 
на своєму бойовому рахунку 6 
збитих ворожих літаків, повідомив 
кореспондентові подробиці цього 
бою, „Нам було наказано,—сказав 
він,—перехопити групу американ
ських літаків, які летіли на бом
бардування одного міста. Як тіль
ки ми виявили 8 бомбардувальни
ків противника, яких супроводили 
12 винищувачів, наш провідний 
літак, спікірувавши на ворожі лі
таки, порушив їх строй і збив 
один бомбардувальник „В-26“. Я 
пішов за своїм командиром, при
строївся в хвіст однієї „літаючої 
кріпості" і обстрілював її доти. 

Відповідальний редактор Д. РАВВЕ.
17 січня ц. р. забігло лоша-кобилка 2 років, гнідої масті, без 

особливих прикмет, кличка „Кукла".
Хто знає де лоша, просимо повідомити Олександрійську рай- 

контору зв'язку.

армії Корейської Народно-Демок
ратичної Республіки повідомило 
16 січня, що на всіх ділянках 
фронту частини Народної армії і 
китайські добровольці, розвиваю
чи бойові успіхи, продовжували 
завдавати противникові серйозних 
ударів.

Частини Народної армії, які ді
ють на захід від Воньчжу (Генсю), 
добилися значних успіхів. За час 
боїв у цьому районі було вбито і 
поранено 760 ворожих солдатів і 
офіцерів і взято в полон 105 чо
ловік.

Зенітна артилерія Народної ар
мії 14 січня в районі Пхеньяна 
збила один бомбардувальник про
тивника.

армії і загони китайських добро
вольців у багатьох місцях прор
вали лінію оборони противника 
і просувалися з швидкістю 15 кі
лометрів на день. Вони оточили і 
знищили війська противника в 
Муньсані (Бунсані), Ийчжонбу (Гі- 
сейфу), Капхене (Кахеє), Чхуньч- 
хоні (Сюнсені).

Переслідуючи противника, час
тини корейської Народної армії і 
загони китайських добровольців 
визволили Сеул, а також багато 
інших міст, аеродромів і морсь
ких портів, в тому числі Іондинп- 
хо (Ейтохо), Кимпхо (Кімпо), 1н- 
чон (Чемульпо), Канхва (Кока), 
Сувонь (Суйген), Янпхен (Іохей), 
Хончхонь (Косен), Хенсон (Од- 
зйо), Воньчжу (Генсю). Ічхонь (Р1- 
сен) і таким чином успішно про
вели новорічний наступ.

У грудні минулого року війсь
ка інтервентів, втративши близь
ко 50.000 солдатів і офіцерів у 
районі водосховища Чхосінь і в 
районі ріки Чхончхоньган (Сей- 
сенко), створили лінію оборони 
вздовж 38-ї паралелі від гирла рі
ки Імчжіньган (Юннко)до східно
го узбережжя. У склад цих військ 
входили 8 лісинманівських дивізій 
і 4 американських і англійських 
дивізій. Однак під час новорічно
го наступу корейської Народної 
армії і китайських добровольців 
ці війська інтервентів знову за
знали тяжкої поразки.

У ході цього наступу захоплено 
такі трофеї: понад 300 гармат різ
них систем, 493 кулемети, 4.600 
автоматичних гвинтівок, 1.582 ка
рабіни, 4.192 снаряди, 598.590 пат
ронів, 27 танків, 253 автомашини, 
4 бронемашини, а також рації і 
телефонна апаратура. Крім того, 
знищено понад 10 танків, 10 бро
немашин і понад 70 автомашин.

поки вона, охоплена полум'ям, не 
впала вниз".

На запитання кореспондента — 
де ж були винищувачі, що супро
водили ворожі бомбардувальники, 
Ан Хен Цун відповів: „Американ
ські льотчики хоробрі, коли об
стрілюють наші села і беззброй
них людей. Але коли вони зуст
річають наші літаки, то, звичайно, 
рятуючи своє життя, визнають за 
краще тікати, залишаючи своїх 
менш биоярохідних бомбардуваль
ників захищатися самим".

Льотчик Чан Чан за день до 
цього повітряного бою знищив три 
ворожих залізничних вагони з 
військовим спорядженням і підпа
лив понад 40 автомашин против
ника. Командир авіаційної части
ни, яку відвідав кореспондент, 
розповів йому, що за 10 днів перед 
згаданим вище повітряним боєм 
льотчики його частини збили 17 
ворожих літаків. „Американці, — 
сказав він,—вихвалялися, що вони 
нібито знищили всю нашу авіа
цію. Проте ми продовжуємо зав
давати їм серйозних ударів і в 
повітрі".

БК—00306. Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, № 58. Зам. № 8. Т. 5000.
Олександрійська міська друкарня Кіровоградського обласного управління в справах поліграфічної промисловості, видавництв і книжкової торгівлі, м. Олександрія, вул. Шевченка 57.
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Володимира Ілліча ЛЕНІНА-

Хай живе ленінізм!

В. І. ЛЕНІН.

Під прапором Леніна, 
під проводом Сталіна до комунізму!

Двадцять сім років тому пе
рестало битися серце Володи
мира Ілліча Леніна—великого 
генія соціалістичної революції, 
засновника і вождя більшовиць
кої партії, творця Радянської 
держави, вчителя і друга всьо
го трудящого людства. Вічно 
житиме в серцях людей без
смертний образ геніального 
Леніна, не померкне світло ле
нінських ідей, які освітили 
людству шлях до щастя, до ко
мунізму.

Після смерті великого вчите
ля прапор Леніна високо під
няв його соратник великий 
Сталін. На II з'їзді Рад това
риш Сталін від імені більшо
вицької партії дав історичну 
клятву: тримати високо і бе
регти в чистоті велике звання 
члена партії; берегти, як зіни
цю ока, єдність нашої партії; 
берегти і зміцнювати диктату
ру пролетаріату; зміцнювати всі
ма силами союз робітників і 
селян; зміцнювати братерське 
співробітництво народів нашої 
країни; зміцнювати і розширю
вати союз республік;зміцнювати 
нашу Радянську Армію і Радян
ський Флот;зміцнюватп і розши
рювати союз трудящих усього 
світу. Це була велика клятва 
нашої більшовицької партіїсво-- 
ему творцеві, вчителеві і вож
деві Леніну.

За двадцять сім років без 
Леніна, по ленінському шля
ху під керівництвом товариша 
Сталіна наша Радянська дер
жава пройшла славний шлях.

Під проводом товариша Сталіна 

партія сміливо і впевнено взя
лася за здійснення ленінсько
го плану будівництва соціалізму. 
Згуртувавши свої ряди навколо 
товариша Сталіна, більшовиць
ка партія розбила ворогів на
роду, всякого роду контррево
люційних троцькістів та інших 
зрадників, і підняла весь ра
дянський народ на боротьбу за 
соціалізм. В результаті успіш
ного здійснення сталінської 
програми індустріалізації краї
ни і колективізації сільського 
господарства паша Батьківщи
на перетворилась на могутню, 
сильну і непереможну соціа
лістичну державу.

Вперше в історії людства ра
дянський народ побудував сус
пільство, де ліквідовані експлу
ататорські класи, де назавжди 
знищена експлуатація людини 
людиною, суспільство вільне від 
анархії виробництва, криз, без
робіття і зубожіння трудящих.

У Вітчизняній війні проти 
фашистських загарбників з усі
єю сплою проявилась незламна 
міць нашої Радянської держа
ви. Полум'яний патріотизм 1 
безприкладний героїзм радян
ських людей на фронті і в ти
лу найяскравіше свідчать про 
велич і життєвість соціалістич
ного ладу. Війна показала, що 
нема тепер такої сили, яка 
могла б перевершити могутність 
радянського суспільства.

Післявоєнний період розвит
ку нашої Батьківщини почався 
під знаком нового могутнього 
піднесення всього народного 
господарства і культури. Запа

*--------------------------
„Пам‘ятайте, лю

біть, вивчайте Ілліча, 
нашого вчителя, на
шого вождя.

Боріться і перема
гайте ворогів, внут
рішніх і зовнішніх, 
—по Іллічу.

Будуйте нове жит
тя, новий побут, но
ву культуру — по 
Іллічу.

Ніколи не відмов
ляйтесь від малого 
в роботі, бо з ма
лого будується ве
лике,—в цьому один 
з важливих запові
тів Ілліча

Й. СТАЛІН.

* —— * 

люваний і керований партією 
Леніна— Сталіна, радянський 
народ добився видатних успі
хів у виконанні післявоєнної 
п'ятирічки.

Розгорнуте будівництво гід
роелектростанцій, каналів па 
Волзі, Дніпрі і Аму-Дар'ї, бу
дівництво каналу Волга—Дон, 
що має закінчитися в ниніш
ньому році, є великим вкладом 
у створення матеріально-тех
нічної бази комунізму.

Справа Леніна—Сталіна пе
ремогла в СРСР. Вона перема
гає в усьому світі. В результаті 
перемоги Радянського Союзу 
над фашистськими агресорами 
з оков імперіалізму вирвався 
ряд країн Сиропи і Азії. Керу
ючись ідеями Леніна—Сталіна, 
спираючись на безкорисливу 
допомогу СРСР, на величезний 
досвід більшовицької партії, во
ни успішно закладають осно
ви соціалізму.

Всеперемагаючі ідеї Леніна— 
Сталіна озброюють радянських 
людей і передових представни
ків трудящих усіх країн знан
нями, впевненістю, новими си
лами в боротьбі за перемогу 
справи робітничого класу, 
осягають світлом марксистсько- 
ленінської теорії національно- 
визвольну боротьбу народів ко
лоній і залежних країн, бороть
бу за мир, демократію, за со
ціалізм.

Під прапором Леніна, під 
проводом Сталіна наша країна 
твердо і впевнено іде до кому
нізму.

Олександрійський виборчий округ 
Колектив Байдаківського вуглерозрізу висунув 
кандидатами в депутати Верховної Ради УРСР 

Йосифа Віссаріоновича Сталіна, 
Вячеслава Михайловича Молотова, 
Андрія Андрійовича Андреева, 
Федосію Василівну Рєпку

Сотні робітників, інжене
рів, техніків і службовців Бай
даківського вуглерозрізу при
були на передвиборні збори, 
присвячені висуненню кандида
тів у депутати Верховної Ради 
Української РСР.

Відкривши збори, секретар 
партійного бюро Б. Б. ІІІабол- 
тас падає слово секретарю Олек
сандрійського міськкому КП(б)У 
Г. А. Самохотіну.

—Ми сьогодні зібрались,— 
сказав тов. Самохотін, — щоб 
висловити свою волю, здійсни
ти своє велике право, записане 
в Сталінській Конституції,— 
намітити кандидатів у депута
ти Верховної Ради УРСР. Пер
ше наше слово безмежної лю
бові і палкого привіту ми звер
таємо до геніального продовжу
вача справи Леніна великого 
вождя радянського народу това
риша Сталіна.

Я думаю, що висловлю по
мисли всього колективу, коли 
внесу пропозицію висунути кан
дидатом у депутати республі
канського парламенту нашого 
великого вождя і вчителя Йосифа 
Віссаріоновича Сталіна.

Виступає молода робітниця 
вугільного розрізу Віра Мороз, 
яка в своїй промові гаряче під
тримала кандидатуру товариша 
Сталіна і запропонувала вису
нути також кандидатом у де
путати республіканського пар
ламенту члена Політбюро ЦК 
ВКП(б), заступника голови Ради 
Міністрів СРСР Вячеслава Ми
хайловича Молотова.

До трибуни підійшов десят
ник будівельного цеху Руслан 
’апжелюк, він говорить:

—Тут на зборах були назва
ні кандидатури Йосифа Віссаріо
новича Сталіна і Вячеслава 
Михайловича Молотова. Доз
вольте мені назвати кандидату
ру вірного сина Батьківщини, 
члена Політбюро ЦК ВКІІ(б) 
Андрія Андрійовича Андреєва.

Пропозицію тов. Ганжелюка
----------<><>----------

Шанують пам'ять В. І. Леніна
УРОЧИСТО-ТРАУРНІ ЗБОРИ

19 січня відбулися уро
чисто-траурні збори працівників 
Олександрійського маслозаводу, 
присвячені нам'яті В. І. Леніна.

З доповіддю «27 років без
БЕСІДА ПРО ГЕНІЯ ЛЮДСТВА

У бібліотеці клубу гірни
ків 19 січня з учнями 7 кла
сів проведено бесіду, присвя
чену 27 роковинам з дня смер

палко підтримує інженер тех
нічного відділу Ганна Лосіна.

—Я також пропоную,—го
ворить далі вона,—від колекти
ву робітників, інженерно-тех
нічних працівників і службов
ців висунути кандидатом у де
путати Верховної Ради УРСР 
по Олександрійському виборчо
му округу №198 лікаря Олек
сандрійської міської лікарні 
Федосію Василівну Рєпку. Все 
своє життя тов. Рєііка присвя
тила благородній справі охоро
ни здоров'я радянських людей. 
В роки Великої Вітчизняної вій
ни вона перебувала в рядах 
Радянської Армії. Тов. Рєпка— 
достойний кандидат в депутати 
верховного органу влади нашої 
республіки.

З палкою промовою виступив 
кращий машиніст екскаватора 
тов. Якина. Він підтримав вис
тавлені кандидатури і на честь 
цього зобов'язався викопати 
план наступного місяця по ви
добутку вугілля до дня виборів 
—25 лютого.

Одностайно приймається пос
танова висунути кандидатами в 
депутати Верховної Ради УРСР 
геніального вождя і вчителя тру
дящих Йосифа Віссаріоновича 
Сталіна, його найближчих со
ратників членів Політбюро ЦК 
ВКП(б) Вячеслава Михайловича ■ 
Молотова та Андрія Андрійови
ча Андреєва, а також; лікаря 
Федосію Василівну Рєпку.

Збори звернулись з прохан
ням до тт. И. В. Сталіна, В. М. 
Молотова. А. А. Андреєва, а та
кож до Ф. В. Рєпки дати свою 
згоду балотуватися в депутати 
Верховної Ради УРСР но Олек
сандрійському виборчому окру
гу № 198.

Присутні з великим підне
сенням прийняли вітального 
листа товаришеві Сталіну.

Учасники зборів обрали пред
ставників на міську передви
борну нараду.

І Леніна, під проводом товариша 
Сталіна по ленінському шляху» 
— виступив директор заводу 
т. Іванов.

У. Волгіна.

ті генія робітничого класу Во
лодимира Ілліча Леніна па 
тему: «Гірський Орел».

Т. Турбаївська.
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Пленум Олександрійського 

міськкому КП(б)У
18 січня відбувся другий пле

нум Олександрійського міськ
кому КП(б)У, який розглянув 
питання про стан агітаційно- 
пропагандистської роботи по 
підготовці до виборів у Верхов
ну Раду Української РСР. З 
доповіддю по цьому питанню 
виступив секретар міськкому 
ІЇП(б)У тов. Гідулянов.

Доповідач розповів про блис
кучу перемогу блоку комуніс
тів і безпартійних па виборах 
до місцевих Рад депутатів тру
дящих. Йдучи назустріч вибо
рам до місцевих Рад, паша 
міська партійна організація про
вела значну масово-політичну 
роботуг яка сприяла підвищен
ню продуктивності праці тру
дящих підприємств та будов. 
Більшість підприємств та бу
дов буровугільпої і місцевої 
промисловості виконали і пере
виконали взяті зобов'язання у 
соціалістичному змаганні.

День виборів у місцеві Ради 
трудящі нашого міста ознаме
нували як велике свято. Ак
тивністю і організованістю ви
борці ще раз продемонстрували 
свою згуртованість навколо біль
шовицької партії та радянсь
кого уряду, свою безмежну 
відданість великому Сталіну.

Готуючись до виборів у Вер
ховну Раду Української РСР, 
які призначено на 25 лютого, 
більшість первинних партор
ганізацій нашого міста закрі
пили досягнутий рівень агіта
ційно-пропагандистської робо
ти. Підготовка до проведення 
виборів у соціалістичний пар
ламент нашої республіки від
бувається в період ще біль
шого довір'я широких мас тру
дящих до партії більшовиків, 
до радянського уряду, які нев
томно ведуть боротьбу за мир 
в усьому світі.

Міськком КП(б)У прикріпив 
первинні партійні організації 
до агітпунктів. Більшість пер
винних парторганізацій і заві
дуючих агітпунктами збільши
ли кількість агітаторів.

Організовано працюють агі
татори на виборчій дільниці 
№ 2, де завідує агітпунктом 
тов. Жарій. Тут збільшено кіль
кість агітаторів, розподілено по 
окремих вулицях, регулярно 
проводяться семінари агіта
торів.

Однак в агітаційно-пропа
гандистській роботі в місті є 
серйозні недоліки. Деякі пер
винні парторганізації довго 
зволікали розгортання масово- 
політичної роботи на виборчих 
дільницях. На виборчій діль

Пожвавилась агітаційно-масова робота
Близько 40 плакатів і лозун

гів прикрасили зараз село Вой- 
нівку. Вони закликають трудя
щих новими трудовими пода
рунками зустріти день виборів 
до Верховної Ради УРСР та од
ностайно віддати голоси за кан
дидатів сталінського блоку ко
муністів і безпартійних.

В останні дні значно пожва
вилась агітаційно-масова робота 
з виборцями. В агітпункті ве
чорами читаються лекції, про

ниці рудоремонтного заводу 
(зав. агітпунктом т. Коган) до 
12 січня не обладнували агіт
пункт, довгий час не організо
вували роботу агітаторів. Те
пер, коли агітаторів розкріпле- 
но-до окремих груп виборців за 
місцем проживання, роботу агі
таторів не перевіряють. На те
риторії цієї виборчої дільниці 
дуже мало лозунгів, плака
тів та інших засобів наочної 
агітації.

На низькому рівні агітацій
на робота на виборчій дільни
ці № 16 (зав. агітпунктом тов. 
Святець). Тут незадовільно пра
цюють агітатори первинних 
парторганізацій Байдаківського 
вуглерозрізу та цегельного за
воду № 1. А секретарі парт
організацій тт. Шаболтас та 
Грабенко послабили керівниц
тво агітаторами.

В багатьох місцях нашого 
міста, зокрема на будинках 
відділення Держбанку, тресту 
«Укрособвуглемонтаж, міськ- 
змішторгу, брикетних фабрик, 
Байдаківського вуглерозрізу, 
відділу робітничого постачання 
та інш. дуже мало наочної 
агітації.

Доповідач також зупинився 
на ролі і завданнях у підго
товці до виборів культурно-ос
вітніх установ, на питанні про 
посилення організаційної під
готовки до виборів, зокрема пра
вильності складання списків 
виборців тощо.

В дебатах по доповіді висту
пило 13 чоловік.

Член міськкому КП(б)У тов. 
Прудкий у своєму виступі гово
рив про те, що на будинку на
родного суду другої дільниці 
досі можна бачити застарілі ло
зунги, що парторганізацій ру
доремонтного заводу послабила 
роботу агітаторів у гуртожит
ках.

Секретар парторганізації бу
дівельного управління №3 трес
ту «Олександріявуглерозрізбуд» 
тов. Болдирев розповів у своє
му виступі про те, що на ви
борчій дільниці, де він завідує 
агітпунктом, працює 85 агітато
рів, які систематично ведуть 
бесіди серед виборців.

Секретар міськкому ЛКСМУ 
тов. Варава розповів проте, що 
міськком комсомолу укомплек
тував лекторську групу для чи
тання лекцій і доповідей. Він 
вказав на те, що окремі пер
винні парторганізації, зокрема 
деревообробних майстерень, не 
залучають комсомольців до агі
таційно-пропагандистської ро
боти, не направляють роботу 
молодих агітаторів.

---------- <><><>---------- 

водяться бесіди. Нещодавно сек
ретар парторганізації т. Слюса- 
ренко прочитав для виборців 
лекцію про міжнародний етап, 
завідуюча агітпунктом т. Гон- 
чарова підготувала доповідь на 
тему «Двадцять сім років без 
Леніна, під проводом товариша 
Сталіна по лепіиському шля
ху», яку прочитає виборцям.

Активно працюють агітатори. 
Кращі з них Оксана Ткаченко, 
Зінаїда Білецька, Поліна ІІу-

Про недоліки в підготовці до 
виборів у Верховну Раду УРСР 
на селищі Октябрському гово
рив у своєму виступі інструк
тор міськкому КП(б)У тов. Ви- 
дайко. Первинні партійні ор
ганізації шахти № 3 (секретар 
т. Черппшенко), брикетної фаб
рики (секретар т. Воропцов), 
гірничопромислової школи №3 
(секретар т. Доценко) до цьо
го часу не потурбувалися про 
обладнання і оформлення агіт
пункту, не розставили агіта
торів на певні місця роботи. 
Первинні партійні організації 
будівельного управління № З 
тресту «Семенівськвуглебуд» та 
будівельного управління № З 
тресту «Олексапдріявуглерозріз- 
буд» не дбають про якість агі
тації, внаслідок чого окремі 
агітатори не пов'язують свої 
бесіди з конкретними завдан
нями будов.

Секретар міськкому ЕП(б)У 
тов. Самохотін у своєму висту
пі .звернув увагу учасників 
пленуму на питаннях проведен
ня організаційної роботи в під
готовці до виборів, па створен
ні матеріальної бази на вибор
чих дільницях. Говорячи про 
посилення агітаційно-пропаган
дистської роботи, тов. Самохо
тін вказав па потребу збільши
ти кількість агітаторів з таким 
розрахунком, щоб кожен агіта
тор вів роботу не більше, як 
серед 15—18 виборців. Треба, 
щоб агітатори роз'яснювали ви
борцям про патріотичний почин 
гірників шахт № 2 і № 3, які 
розгорнули соціалістичне зма
гання за дострокове виконання 
річних планів вуглевидобутку, 
насичували свої бесіди кон
кретними фактами з успіхів со
ціалістичного змагання па сво
їх підприємствах та будовах.

В обговоренні доповіді тов. 
Гідулянова взяли участь також 
тов. Федюкин (директор гірни
чопромислової школп), тов. 
Юр'єв (зав. відділом культурно- 
освітніх установ виконкому 
міськради), тов. Котляр (секре
тар парторганізації ОЦЕС), тов. 
Луценко (голова виконкому 
міськради), тов. Коган (зав. 
агітпунктом виборчої дільниці, 
що на рудоремонтному заводі), 
тов. Чернишенко (секретар парт
організації шахти № 3), тов. 
Суховий (зав. відділом пропа
ганди та агітації міськкому 
КІІ(б)У), тов. Шевчук (секре
тар парторганізації Семенівсь- 
кого вуглерозрізу).

По обговореному питанню 
пленум прийняв розгорнуту по
станову.

зенко вже закінчили вивчення 
«Положення про вибори до Вер
ховної Ради УРСР». Вони бе
руть участь у складанні’списків 
виборців.

Напередодні ленінських днів 
агітатори провели бесіди і чит
ки газет про великого генія 
людства, організатора більшо
вицької партії і нашої держави 
В. І. Леніна.

С. Чередниченко, 
голова сільради.

Олександрійський виборчий округ
Представники трудящих міста 

на передвиборній нараді одностайно 
підтримали висунення кандидатами 
у депутати Верховної Ради УРСР 

Йосифа Віссаріоновича Сталіна, 
Вячеслава Михайловича Молотова, 
Андрія Андрійовича Андреєва, 
Федосію Василівну Репну

Учора, 20 січня, в місько
му театрі відбулася передви
борна нарада представників за
гальних зборів робітників, ін
женерно-технічних працівників 
і службовців підприємств, ко
муністичних організацій, про
фесійних спілок, комсомольсь
ких організацій і товариств 
трудящих міста.

З великим піднесенням учас
ники наради обрали до почес
ної президії Політбюро ЦК 
ВКП(б) на чолі з геніальним 
вождем 1 вчителем ЇЇосифом 
Віссаріоновичем Сталіним.

Нарада заслухала повідом
лення представників трудящих 
про висунення кандидатів у 
депутати Верховної Ради Ук
раїнської РСР.

Представник колективу ро
бітників та інженерно-техніч
них працівників Байдаківсько
го вуглерозрізу Віра Мороз по
відомила учасників наради, що 
колектив трудящих вуглероз
різу одностайно висунув кан
дидатами в депутати Верховної 
Ради Української РСР по Олек
сандрійському виборчому окру
гу № 198 великого вождя і 
вчителя радянського народу 
ІІосифа Віссаріоновича Сталіна, 
його найближчих соратників 
членів Політбюро ЦК ВКІІ(б) 
товаришів Вячеслава Михайло
вича Молотова, Андрія Андрі
йовича Андреєва, а також лі
каря Олександрійської міської

Зростає виробнича активність
В механічному цеху Олек

сандрійського рудоремонтного 
заводу шириться змагання на 
честь виборів до верховного 
органу влади нашої республіки.

З кожним днем зростає ви
робнича активність робітників. 
Високого виробітку домагаєть
ся молодий токар комуніст Ми
кола Варламов. На виготовлен
ні деталей для енергопоїзда 
він виробляє по дві з полови
ною норми. Понад дві норми 
дають в ці дні і токарі Іван 
Захарченко та Олексій Бульба.

<><>
Видання Творів

В. І. Леніна і Й. В. Сталіна в СРСР
Праці Маркса, Енгельса, 

Леніна, Сталіна в Радянсько
му Союзі видані 72 мовами на
родів СРСР і 29 іноземними 
мовами. Загальний тираж творів 
класиків марксизму - ленінізму 
досяг 802 мільйонів примірни
ків.

Дорогоцінна ідейна спадщи
на В. І. Леніна — його Твори 
випускалися в нашій країні 77 
мовами народів СРСР та іно
земними. Загальний тираж Тво
рів В. І. Леніна досяг 190,6 
мільйона примірників.

Твори ЇЇ. В. Сталіна з 1917 
року були видані в СРСР 101 

лікарні Федосію Василівну 
Рєпку.

Вагонниця шахти № 3 Любов 
Воєводська у своєму виступі 
розповіла учасникам паради, що 
гірники шахти № 3 підтрима
ли рішення колективу трудя
щих Байдаківського вуглероз
різу про висунення кандидата
ми в депутати Верховної, Ради 
УРСР товариша Сталіна ІІосифа 
Віссаріоновича, товаришів Мо
лотова Вячеслава Михайловича, 
Андреєва Андрія Андрійовича, 
а також лікаря Рєпку Федосію 
Василівну.

Тов. Воєводська розповіла 
учасникам наради, що шахтарі 
на честь дня виборів вирішили 
виконати двомісячний план вуг
левидобутку до 23 лютого, а до 
дня виборів дати понад план 
тисячі тонн вугілля.

Па нараді з промовами вис
тупили лікар т. Грановський 
3. Т., секретар міськкому 
ЛКСМУ т. Варава 0. І., вчи
телька т. Гуревпч 6. А. та сек
ретар міськкому КП(б)У т. Са
мохотін Г. А.

Нарада обрала довірених осіб 
та представників на окружну 
передвиборну нараду, а також 
прийняла звернення до всіх ви
борців нашого міста.

З великим піднесенням учас
ники наради прийняли текст 

і привітання великому вождю і 
вчителю народів Радянського 

І Союзу товаришеві Сталіну.

Робітники цеху успішно 
справились з важливим замов
ленням по виготовленню гідро- 
опори.

В цьому велика заслуга то
каря тов. Андреєва, який за
пропонував виготовити спеці
альне кріплення, з допомогою 
якого було проведене на верс
таті розточування гідроопори.

Колектив цеху дружною пра
цею забезпечує значне пере
виконання плану.

І. Бржежинський, 
начальник механічного цеху.

мовою» загальним тиражем 539 
мільйонів примірників.

Найважливішою подією в ідей
ному і культурному житті на
шої країни є перше видання 
Творів ЇЇ. В. Сталіна, почате 
за рішенням ЦК ВКП(б).

Загальний тираж Творів ЇЇ. В. 
Сталіна, виданих на Україні, 
становить 43.159 тис. прпмірн.

Поширення в країні Рад Тво
рів В. І. Леніна і ЇЇ. В. Сталіна 
в сотнях мільйонів примірників 
— найяскравіше свідчення ве
личезного ідейного, політично
го, духовного і культурного 
зростання радянського народу.
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До всіх виборців м. Олександрії

ЗВЕРНЕННЯ
міської передвиборної наради представників трудящих

Дорогі товариші!
По всій Радянській Україні 

па передвиборних зборах тру
дящі з великою одностайністю 
висунули першим своїм канди
датом у депутати Верховної Ра
ди Української РСР великого 
вождя іл, вчителя радянського 
народу Йосифа Віссаріоновича 
Сталіна.

Трудящі Байдаківського ву
гільного розрізу на своїх збо
рах, присвячених висуванню 
кандидатів у депутати, одно- 

’ стайпо висунули кандидатами в 
депутати Верховної Ради УРСР 
но Олександрійському виборчо
му округу № 198 всенародного 
кандидата великого Сталіна 
Йосифа Віссаріоновича, його 
найближчих соратників членів 
Політбюро ЦК ВКП(б) товари
шів Молотова Вячеслава Ми
хайловича та Андреєва Андрія 
Андрійовича, а також лікаря 
Олександрійської міської лікар
ні т. Рєпку Федосію Василівну.

Багатолюдні збори трудящих 
рудоремонтного заводу і шахти 
№ 3 одностайно підтримали ви
сунутих кандидатів у депутати 
Верховної Ради УРСР зборами 

—Л робітників, інженерно-техніч
них працівників та службовців 
Байдаківського вуглерозрізу то
вариша Сталіна Й. В. та його 
найближчих соратників членів 
Політбюро ЦК ВКП(б) товари
шів Молотова В. М., Андреєва 
А. А. і лікаря Олександрійсь
кої міської лікарні тов. Рєпку 
Ф. В., а також висунули кан
дидатами в депутати Верховної 
Ради УРСР .найближчих сорат
ників великого Сталіна членів 
Політбюро ЦК ВКП(б) товари
шів Маленкова Г. М., Вороши- 
лова К. Є., Кагановича Л. М. 
та Хрущова М. С.

Міська передвиборна нарада 
представників трудящих будов, 
підприємств, колгоспів, установ, 
навчальних закладів, комуніс
тичних партійних організацій, 
професійних спілок, комсомоль
ських організацій і товариств 
трудящих одностайно підтри
мують рішення передвиборних 
зборів.

Товариші виборці!*
Наш всенародний кандидат 

Йосиф Віссаріонович Сталін — 
геніальний продовжувач спра
ви Леніна. З ім'ям товариша 
Сталіна нерозривно зв'язані 
всесвітньо-історичні перемоги 
радянського народу. Тепер Ро
сія не та, що була до 1917 ро
ку. Відстала раніше в техніч
но - економічному відношенні 
країна, тепер перетворена в 
могутню індустріально-колгосп
ну державу. Під керівництвом 
товариша Сталіна у нас здій
снена культурна революція.

В роки Великої Вітчизняної 
війни полководницький і орга
нізаторський геній товариша 
Сталіна забезпечив радянсько
му народу перемогу над фа
шистською Німеччиною та імпе
ріалістичною Японією.

9 лютого 1946 року, висту
паючи перед виборцями Ста
лінського виборчого округу 
міста Москви, товариш Сталін 
виклав велику програму відбу
дови і розвитку нашого народ
ного господарства, науки і 
культури, піднесення матері
ального добробуту трудящих.

Вірний учень і соратник 
безсмертного Леніна, товариш 
Сталін, разом з Леніним зак
лали основи бойової робітни
чої партії, партії нового типу, 
озброївши і озброюючи її 
марксистсько-ленінською тео
рією. Разом з Леніним това
риш Сталін невтомно піклував
ся про [зміцнення Радянської 
держави.

Виконуючи сталінську про
граму відбудови і розвитку на
родного господарства, наш ге
роїчний радянський народ ус
пішно виконав і перевиконав 
завдання п'ятирічного плану. 
Довоєнний рівень промисловос
ті за 11 місяців 1950 року пе
ревищив рівень 1940 року на 
72 проценти.

В сільському господарстві 
валовий урожай зернових куль
тур 1950 р. на 300 мільйонів 
пудів вищий, ніж ) 1940 році. 
Сільське господарство безпе
рервно збагачується передовою 
технікою.

З величезною радістю і гор
дістю оглядаються на пройде
ний шлях трудящі Радянської 
України, разом з усім радян
ським народом множачи свої 
сили у боротьбі за комунізм.

Радянський народ з ентузі
азмом приступив до будівниц
тва найбільших у світі гідро
електростанцій та зрошуваль
них систем. Здійснення цих 
гігантських будов перетворять 
посушливі райони Заволжжя, 
ІІрикаспію, Каракумів, Украї
ни, Криму, Донських і Саль- 
ських степів у квітучі, плодо- 
родпі краї і створять умови 
для нового могутнього підне
сення народного господарства.

У грандіозних будовах ста
лінської епохи, як і у всьому 
могутньому піднесенні нашої 
економіки, радянський народ 
вбачає новий величний крок 
по шляху створення матеріаль
но-технічної бази комунізму.

Нині немає в світі держави 
більш могутньої і більш МОНО
ЛІТНОЇ, ніж наша велика соці
алістична Батьківщина, народи 
якої впевнено ідуть до кому
нізму.

Впевнено йдуть по шляху 
до соціалізму країни народної 
демократії, їх запалює великий 
приклад Радянського Союзу.

Китайський народ, керований 
комуністичною партією, успіш
но розвиває новий демократич
ний лад і здійснює велику 
програму господарського і куль
турного будівництва. Твердо на 
шлях вільного демократичного 
розвитку стала Німецька де
мократична республіка.

До Радянського Союзу, до ве
ликого вождя народів товариша 
Сталіна з надією звернені пог
ляди мільйонів простих людей 
всього світу.

Мудра зовнішня політика миру 
і дружби між народами знахо
дить гарячу підтримку найшир- 
ших народних мас.

Разом з Радянським Союзом 
в перших рядах борців за мир 
ідуть країни народної демокра
тії. За свободу і незалежність 
своєї Батьківщини веде героїчну 
боротьбу свободолюбивий ко
рейський народ. За справу миру 
активно борються робітничий 
клас і, трудящі рапіталістичних 

країн, народи колоній ^і напів
колоній.

Рішення Другого Всесвітнього 
Конгресу прихильників миру 
ще більше мобілізувало мільйо
ни простих людей на боротьбу 
проти паліїв нової війни, за 
мир в усьому світі.

Рух за мир став тією полі
тичною силою, яка здатна зір
вати агресивні задуми амерпка- 
но-англійських паліїв війни.

Дорогі товариші! Трудящі 
міста Олександрії за період від 
минулих виборів до Верховної 
Ради УРСР добилися значних 
успіхів у розвитку буровугіль- 
ної промисловості та піднесенні 
свого матеріального добробуту.

11а честь виборів до Верхов
ної Ради нашої республіки з 
ініціативи гірників шахти № 2 
в нашому місті розгорнулося 
соціалістичне змагання за до
строкове виконання виробничих 
планів.

Товариші виборці! 25 лютого 
1951 року—день виборів до 
Верховної Ради УРСР—буде 
новою демонстрацією єдності 
і згуртованості радянського 
народу навколо партії, ра
дянського уряду, великого 
вождя і вчителя трудящих 
товариша Сталіна.

Передвиборна нарада міста 
Олександрії закликає всіх 
трудящих зустріти день вибо
рів до Верховної Ради УРСР но
вими трудовими досягненнями.

Ім'я товариша Сталіна—най
дорожче, найближче і найрід- 
ніше всьому нашому народу, 
всім простим людям світу. Ім'я 
Сталіна—це символ боротьби 
за перемогу комунізму.

Немає більшого щастя для 
нас, радянських людей, ніж 
щастя жити, працювати під ке
рівництвом великого Сталіна. 
Немає більшої честі для пас 
ніж іти під прапором Леніна, 
під проводом товариша Сталіна 
вперед, до комунізму.

Дорогі товариші!
Передвиборна міська нарада 

закликає всіх виборців підтри
мати наше одностайне рішення 
про висування кандидатами в 
депутати Верховної Ради УРСР 
товариша Сталіна Йосифа Вісса
ріоновича та його соратників 
членів Політбюро ЦК ВКП(б) 
товаришів Молотова В. М., 
Андреєва А. А., Маленкова 
Г. М., Кагановича Л. М., Во- 
рошилова К. 6., Хрущова М. С., 
а також лікаря Олександрійсь
кої міської лікарні т. Рєпку Ф.В.

Товариші виборці! Голосуючи 
за кандидатів сталінського бло
ку комуністів і безпартійних, 
ми будемо голосувати за дальше 
зміцнення економічної могутно
сті нашої країни, за новий роз
квіт радянської науки і культу
ри, за мудру сталінську зовні
шню політику, за щастя радян
ського народу, за перемогу 
комунізму!

Хай живе і розквітає наша 
славна радянська Батьківщина!

Хай живе непорушний ста
лінський блок комуністів і без
партійних!

Слава великому, мудрому 
вождю радянського народу і 
трудящих всього світу—рідному 
Сталіну!

КЛЯНЕМОСЯ ТОБІ, ТОВАРИШУ ЛЕНІН!

Імені Леніна
Був 1929 рік. Селяни Бой- 

кового кутка—околиці Олек
сандрії об'єднувались в кол
госп. Па перших своїх зборах 
вони поклялися будувати но
ве, світле життя так, як запо
відав їм великий Ленін.

—Будемо перебудовувати на
ше життя—по Іллічу,—говори
ли вони.

Тоді ж за рішенням зборів 
колгосп назвали «Перебудова».

Минали роки, розквітало 
життя. Колгосп «Перебудова» 
більшовицьким кроком впевне
но йшов у майбутнє. Щастя, 
радість і заможність прийшли 
в кожну хату хлібороба. Сла
ва про «Перебудову» линула 
далеко за межі Олександрій
ського району. А в 1939 році 
колгосп першим в районі став 
мільйонером.

—Це по ленінському шляху 
прийшли ми до такої замож
ності, до щастя колективної 
праці,—говорили колгоспники.

В 1940 році колгоспники 
«Перебудови» вирішили пере
йменувати свою артіль. Вони 
одностайно назвали її іменем 
Леніна.

...Відгриміли роки війни. По
вертались переможцями до рід
ного колгоспу ленінці і, не- 
гаючпсь, приступали до відбу
дови свого колгоспу. Швидко 
заліковували рани, заподіяні 
фашистами. Уже в 1948 році 
колгосп повернув собі замож
ність і довоєнну славу.

Дев'ять колгоспників артілі 
імені Леніна першими в Олек
сандрії удостоєні високих 
урядових нагород за одержан
ня сталінських врожаїв. А 
ланкова Піна Федорівна Чуд- 
ненко, нині депутат міської 
Ради депутатів трудящих, на

городжена найвищою нагоро
дою—орденом Леніна.

Свято оберігають колгоспни
ки велике ім'я Леніна, пиша
ються вони ним. Самовідданою 
працею прославляють свій рід
ний колгосп.

Високі врожаї зібрали колгосп
ники і минулого року. Достроко
во розрахувавшись з державою 
по всіх видах поставок, колгосп
ники приступили до розподілу 
своїх прибутків. 5 кілограмів 
800 грам зерна і 4 карбованці 
грішми—така оплата трудодня 
колгоспників артілі імені Леніна.

Як живуть ленінці, яскраво 
видно з таких прикладів. Лан
кова Лідія Григорепко на ви
роблені нею 415 трудоднів 
одержала 150 пудів хліба ос
новної оплати і 36 пудів хліба 
в рахунок додаткової оплати 
та 1660 карбованців грішми. 
Рядовий колгоспник Андрій 
Марков торік виробив 551 тру
додень, на які одержав понад 
240 пудів хліба та 2200 кар
бованців грошей.

За одержання високих вро
жаїв та піднесення продуктив
ності громадського тваринницт
ва в 1950 році 28 колгосп
ників занесено в книгу Тру
дової слави. Серед них іме
на Волотковської Кплппи Юхи
мівни, Куликової Марії Юхимів
ни, Чуднепко Ніни Федорівни, 
Гавришевського Сергія Яковича 
та інших.

В побут колгоспників артілі 
імені Леніна міцно входить 
електрика. В їх хатах, на тва
ринницьких фермах яскраво 
горять лампочки Ілліча.

Так під керівництвом вели
кого Сталіна хлібороби місько
го колгоспу імені Леніна по 
ленінському шляху йдуть до 
ще кращого майбутнього—ко
мунізму. В. Смоляр.
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Курси крою
І ШИТТЯ

При клубі шахти №2 
з ініціативи шахтного 
комітету профспілки 
відкрито чотиримісячні 
курси крою і шиття без 
відриву від виробництва. 
Тут навчається 62 жін
ки.

Серед інших курси від
відують відкатниці Га- 
лина Рябошапка, Гали- 
на Косяк, Поліна Геть
манець, стволова Га- 
лина Мишкова, маши
ніст підйомної машини 
Валентина Мизненко 
та багато інших. Вик
ладачем працює Поліна 
Корчагіна.

A. Скачков.
*

Успіх кінофільму 
„Западня1*

Цими днями на екра
ні міського кінотеатру 
ім. Першого травня де
монструвався новий 
художній чехословаць
кий фільм „Западня".

Його переглянуло по
над 4000 глядачів. Фільм 
викликав великий інте
рес у трудящих.

і. Подорожник.
★

В магазинах 
міста

В промтоварні мага
зини Олександрійського 
міськзміиїторгу днями 
надійшла велика кіль
кість готового одягу.

Трудящі можуть тут 
придбати жіночі плат
тя, пальто та полу- 
пальто.

B. Карабет.

Молодь вступає в комсомол
В первинні комсомоль

ські організації підпри
ємств та будов міста 
надходить багато заяв 
від молодих виробнич
ників з проханням прий
няти їх в комсомол.

Лише в цьому місяці 
бюро міськкому ЛКСМУ 
прийняло в ряди ком
сомолу 46 юнаків і дів
чат.

¥

Відпочинок
В минулому році 740 

гірників, будівельників, 
робітників різних спе
ціальностей побували 
на кращих курортах 
країни, в будинках від
починку.

Райком профспілки 
вугільників в січні ц. р.

☆

Серед них стахановці 
шахти № 3 вагонник 
Василь Бадалах, слюсар 
Віктор Філімонов, слю
сар рудоремонтного за
воду Леонід Ашурок, 
свердлильниця цього за
воду Ольга Вечірня та 
інші.

0. Шевченко,
секретар 

МК ЛКСМУ.

★

трудящих 
одержав ще 132 путів
ки, які вручаються за
раз кращим стаханов- 
цям виробництва.

А. Яковенко, 
заступник голови 

райкому профспілки 
вугільників.

☆

На користь дітей-сиріт
За ініціативою учнів- 

комсомольців Лікарів- 
ської семирічної школи 
14 січня в клубі Олек
сандрійського кінного 
заводу був даний плат
ний концерт. В програ
мі концерту — інсцені-

вки, пісні, танці та 
фізкультурні номери.

Кошти від концерту 
здані у фонд дітей-си
ріт.

0. Жежель, 
вчителька.

☆☆

Закінчується ремонт 
нового кінотеатру

Незабаром для куль
турного відпочинку 
трудящих нашого міста 
відкриється новий кіно
театр на 400 місць.

Зараз в ньому завер

шуються мулярські ро
боти. Кінотеатр мати
ме добре обладнане 
фойє. 0. Євенко, 
старший кіномеханік.

Нові КНИГИ
Олександрійським від

ділом „Союзпечати" на
передодні нового року і 
спочатку 1951 року одер
жано і реалізовано 1200 
стінних і 500 табеліе- 
календарів.

Зараз в „Союзпечать" 
надійшли в продаж: 
„Положення про вибори 
до Верховної Ради Ук
раїнської РСР", „Книга 
почата", ціна якої на 
половину знижена.

З новинок художньої 
літератури одержано 
роман Чаковського „У 
нас уже утро".

Г. Кульбій.

☆

Зростає поголів'я 
худоби

Роком визначних тру
дових перемог був ми
нулий 1950 рік для тва
ринників району. За цей 
період колгоспні ферми 
набагато поповнились 
поголів'ям худоби. До
сить сказати, що в по
рівнянні з 1949 роком 
поголів'я коней збіль
шилось на 321 голову, 
великої рогатої худоби 
—на 1.579 голів, свиней— 
на 3.962 голови, овець— 
на 1.481 голову, птиці— 
на 24.187 штук.

Цього року тваринни
ки розгортають зма
гання за ще кращі до
сягнення у справі даль
шого піднесення громад
ської худоби.

М. Леоненко,
зоотехнік.

Сумлінні працівники на фермах
В недавно укрупненому кол

госпі імені Леніна, Протопо- 
півської сільради, наводиться 
зразковий порядок на тварин
ницьких фермах.

Приклад у цій роботі пода
ють телятниці Марія Штефан, 
Марія Устеико та Паша Бу- 
гайченко. Вони побілили при
міщення, написали і прибили 
трафаретки з назвою кожного 
нетеля, за якими вони догля

дають. В їх приміщенні завж
ди чисто і тепло. Тварини вчас
но напоєні та нагодовані.

Приклад телятниць насліду
вали свинарки Феня Рожман, 
Валя Прокопенко, Олена Бугай- 
чснко та інші. Вони вночі 
при світлі ліхтарів теж наве
ли зразковий порядок на сви
нофермі.

Боротьбу за зразкове утри
мання тваринницьких примі

щень підхопили працівники 
всіх ферм. їм подають активну 
допомогу завідуючий фермою 
т. Гетьманець та зоотехнік тов. 
Потапова.

Тваринники колгоспу Імені 
Леніна докладають багато зу
силь, щоб зробити свої ферми 
найкращими в районі.

С. Бондаренко,
голова колгоспу.

М. Д. ЛЕОНТОВИЧ
23 січня минає ЗО років з дня 

трагічної загибелі видатного ук
раїнського композитора, непере- 
вершеного майстра хорових ком
позицій Миколи Дмитровича Леон- 
товича (1877—1921).

Уродженець села Монастирок 
на Поділлі, Леонтович вчився в 
Шаргородській бурсі, а потім в І 
Кам'япець-Подільській семінарії. 
Ще в юнацькі роки Леонтович 
глибоко захопився музикою, об
робляючи для хорового виконан
ня народні пісні, диригуючи ор
кестром. Закінчивши семінарію, 
він став учителем. Працюючи в 
школах села Чуків і Вінниці, Ле
онтович організує шкільні оркест
ри, пише для них обробки народ
них пісень, створює свої хорові 
композиції, розучує твори росій
ських і українських композиторів.

В 1903 — 1904 рр. Леонтович 
вчиться в музичних класах Петер
бурзької співацької капели. Зі 
званням хорового диригента він 
переїжджає на роботу в Донбас, 
в селище Гришине.

В дні революції 1905 року ком
позитор бере участь в роботі 
місцевої соціал-демократичної ор
ганізації. Під керівництвом Леон- 
товича робітники розучують „Мар
сельєзу" і інші революційні пісні.

Після Великої Жовтневої со

ціалістичної революції Леонтович 
переїжджає до Києва, де бере ак
тивну участь у створенні радян
ської музичної культури. Перехо
вуючись' від навали денікінців,

композитор іде до Тульчина, де 
для тількнщо створеного черво- 
ноармійського хору обробляє ві
домі бойові пролетарські пісні

„Мьі кузнецьі", „Варшавянка" та 
нші.
Творчість Леонтовича—ціла епо

пея дореволюційного життя ук
раїнського народу, відбита в іс
торичних. рекрутських, чумацьких 
та козацьких піснях. В багатьох 
обробках Леонтовича гранично 
розкриті особливості народного 
побуту і старовинних повір'їв, 
відбиті иайтонші відтінки психо
логічних переживань, радості і 
горя українського народу. В жар
тівливих піснях композитор роз
криває народний гумор, дотеп
ність, світлий оптимізм, віру в 
кінцеве торжество справи наро
ду. В обробках революційних пі
сень і гімну „Інтернаціонал" ви
ражена єдність Леонтовича з пов
сталим народом. Композитором 
створено близько 120 хорів. Серед 
них особливо виділяються гені
альні зразки його творчості — 
„Піють півні", „Щедрик", „Пря
ля", „Дударик", „Мак", „Ой, ус
тану я в понеділок" та багато- 
багато інших.

Радянські композитори в своїй 
хоровій творчості продовжують і 
розвивають далі традиції, створе
ні класиком української музики 
М. Д. Леонтовичем.

На знімку: М. Д. ЛЕОНТОВИЧ.

БК—00307.

ПОДІЇ В КОРЕЇ
Головне командування Народ

ної армії Корейської Народно-Де
мократичної Республіки повідоми
ло 18 і 19 січня, що на всіх фрон
тах частини Народної армії спіль
но з частинами китайських добро
вольців ведуть активні бойові дії. 
Війська противника, що відступи

ли на південь від Воньчжу(Генсю) 
і Сувоня (Суйген), в окремих ра
йонах чинять упертий опір.

Авіація Народної армії, яка ак
тивно діє на фронті і в тилу про
тивника, добилась великих бойо
вих успіхів.

(ТАРС).

В уряді Корейської народно- 
демократичної республіки

ПХЕНЬЯН. (ТАРС). Як пере
дає пхеньянське радіо, кабінет мі
ністрів Корейської народно-демо
кратичної республіки, вважаючи 
державним обов'язком виховання 
дітей солдатів і офіцерів Народ
ної армії, партизанів і патріотів, 
що загинули у визвольній війні 
проти американських інтервентів 
та їх лісинманівських підсобників, 
постановив створити для дітей 
солдатів і офіцерів Народної армії, 
партизанів і патріотів, які заги
нули у визвольній війні, виховні 
й учбові заклади. Дитячі виховні 
заклади 1 початкові школи ство
рити в Сеулі, Пхеньяні, а також 
в усіх провінціях.

В постанові говориться, що діти 
солдатів і офіцерів Народної ар
мії, партизанів і патріотів, які 
загинули в боротьбі за свободу, 
незалежність і єдність батьківщи
ни, якщо вони не досягли 6-річно- 
го віку, приймаються і вихову
ються виховними закладами, хлоп- 
чики-сироти віком від 13 до 18 
років—приймаються у військові 
училища, а дівчата того ж віку

—V жіночі технічні школи. Діяль
ність виховних закладів і жіно
чих технічних шкіл повинна зна
ходитись під наглядом міністерс
тва освіти, а військових училищ 
для дітей-сиріт—під наглядом мі
ністерства національної оборони.

Кабінет міністрів зобов'язав мі
ністерство освіти і національної 
оборони подати до 20 лютого 1951 
року конкретний план створення 
виховних і учбових закладів для 
дітей загиблих солдатів і офіце
рів Народної армії, партизанів і 
патріотів і виділити необхідні для 
цього кошти.

Міністерства освіти, національ
ної оборони, голови народних ко
мітетів усіх провінцій, а також 
міст Сеул і Пхеньян, говориться 
у постансві кабінету міністрів, по
винні створити в кожній провін
ції підготовчі комітети по орга
нізації учбових і виховних зак
ладів з тим, щоб з 1 квітня 1951 
року ці заклади почали свою ді
яльність.

Воєнні дії
ПЕКІН, 17 січня. (ТАРС). Як 

передає агентство Сіньхуа, поси
лаючись на В'єтнамське інформа
ційне агентство, частини в'єтнам
ської Народної армії при підтрим
ці територіальних частин і загонів 
міліції відбили запеклу атаку 
французьких військ у районі Лонг- 
Вінь (провінція Тра-Вінь), в пів
денно-східній частині В'єтнаму.

В ході 16-денних запеклих боїв, 
які закінчились 27 грудня 1950 ро
ку, військами в'єтнамської Народ
ної армії було знищено більше

у В'єтнамі
350 ворожих солдатів, а також 
потоплено і пошкоджено ряд ко
раблів і десантних суден против
ника.

ПАРИЖ. 17 січня. (ТАРС). Як 
передає кореспондент агентства 
Франс Пресе з Сайгона, в опублі
кованому комюніке штабу фран
цузького командування говорить
ся, що наступ частин в'єтнамсь
кої Народної армії в районі на 
північ від Червоної ріки розгор
тається все ширше і бої стають 
запеклішими.

Населення Німеччини обурене 
відповіддю Аденауера на пропозицію 

Гротеволя
Населення Німеччини вислов

лює своє обурення з приводу зрад
ницької відмови Аденауера на про
позицію прем'єр-міністра Німець
кої демократичної республіки От- 
то Гротеволя про досягнення єд
ності країни. Німецькі трудящі 
рішуче протестують проти роз
кольницької політики західноні
мецьких правителів.

Правління Демократичної жіно
чої спілки Німеччини надіслало 
Аденауеру телеграму протесту.

„Ваша відмова взяти участь у 
загальнонімецьких переговорах,— 
говориться в телеграмі,—не пере
шкодить добитись організації та
ких переговорів і створення за- 
гальнонімецької установчої Ради.

Ви довели ще раз, що ви є рупор 
американської частини верховної 
союзницької комісії..."

Газета „Аахенер нахріхтен", шо 
виходить у Західній Німеччині, 
заявляє, що більшість населення 
осуджує негативну відповідь Аде
науера і „прагне до відновлення 
єдності Німеччини та відхиляє ре
мілітаризацію".

З 'протестами проти політики 
Аденауера виступають багато ор
ганізацій, громадські діячі і на
віть фабриканти Західної Німеч
чини. Робітники Німецької демо
кратичної республіки закликають 
трудящих Західної Німеччини до 
спільних дій.

(ТАРС).

Протести в Італії проти приїзду Ейзенхауера
По всій Італії відбуваються 

страйки і демонстрації протесту 
проти приїзду в Італію американ
ського генерала Ейзенхауера.

У багатьох містах СіцІлії в де
монстраціях протесту брали участь 
тисячі людей. Поліція намагала
ся розігнати демонстрантів. У 
місті Адрано поліція вдалась до 
сльозоточивих газів і відкрила 
по демонстрантах вогонь. В ре
зультаті був убитий один учасник 
демонстрації і 10 поранені. Був 
поранений 21 поліцай. У Сан- 
П‘єтро-Ін-І(азале в результаті на
паду поліції на трудящих, які ого
лосили страйк, було поранено 
близько 100 чоловік.

Італійські власті фактично вста
новили в Римі стан облоги. В ра
йоні готелю, де зупинився Ейзен- 
хауер, перехрестя вулиць охороня
ються великими групами озброє
них поліцаїв.

29 національний з'їзд соціаліс
тичної партії Італії, що відбуває
ться в Болоньї, прийняв звернен
ня до Ейзенхауера, в якому гово
риться:

„Міністри, які обіцяють вам, 
пане генерал, італійських солда
тів для вашої армії, обманюють 
вас. Італійський народ відкидає 
політику Атлантичного пакту. Вій 
хоче миру і тільки миру".

(ТАРС).

Відповідальний редактор Д. РАВВЕ.
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партії Леніна—Сталіна.
Пам'яті Володимира Ілліча Леніна 

(1 стор.).
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І. Шерпи. — Заробіток трактори
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Любов народу до партії 
Леніна — Сталіна

Пам‘яті Володимира Ілліча Леніна
Урочисто-траурне засідання у Великому театрі

Підготовка до виборів у Вер
ховні Ради союзних і автоном
них республік проходить в об
становці великого патріотично
го "піднесення. Вона скрізь пе
ретворилась у демонстрацію від
даності і любові народу до пар
тії більшовиків і свого вождя 
товариша ЇЇ. В. Сталіна.

У Російській Федерації, Гру
зії, Азербайджані, Молдавії, 
Литві, Латвії, Казахстані, Кир
гизії, Таджикистані і Карело- 
Фінській республіці закінчуєть
ся реєстрація кандидатів у де
путати. У шести інших союзних 
республіках, де вибори призна
чені на 25 лютого, йде вису
нення кандидатів у депутати.

Великиі} вождь усіх трудящих 
товариш її. В. Сталін зареєст
рований кандидатом у депутати 
Верховних Рад усіх союзних 
республік, де вибори відбудуть
ся 18 лютого.

Зареєстровані також канди
датами в депутати Верховних 
Рад союзних республік керів
ники партії та уряду.

У виборчих округах, в яких 
товариш її. В. Сталін дав згоду 
балотуватися в депутати Вер
ховних Рад союзних республік, 
у ці дні панує велике свято, про
ходять мітинги і масові збори.

Мітинг трудящих Кіровсько- 
го виборчого округу Ленінгра
да стихійно перетворився в за
гальноміські збори з участю 
300 тисяч чоловік, які прий
шли на площу біля Кіровської 
райради під музику, з прапо
рами, портретами товариша 
її. В. Сталіна і його вірних со
ратників.

У листі товаришеві її. В. 
Сталіну від учасників цього мі
тингу говориться:

«Ми обіцяємо Вам, дорогий

Урочисто-траурне засідання в Олександрії
21 січня в приміщенні місь

кого театру відбулося урочисто 
-траурне засідання бюро міськ
кому КП(б)У та виконкому місь
кої Ради депутатів трудящих 
разом з представниками проф
спілкових, комсомольських і 
громадських організацій, при

Будинки партійної освіти в колгоспах
У зв'язку з укрупненням сіль

госпартілей в Наманганській об
ласті Узбекистану значно зросли 
колгоспні партійні організації. Ц? 
сприяє пожвавленню внутріпар
тійної і партійно-масової роботи 
сільських комуністів. Партійна ор
ганізація укрупненого колгоспу 
„Сталінград“, яка нараховує тепер 
100 комуністів, вирішила створити 
в колгоспі будинок партійної освіти
Зростає заможність колгоспного селянства

З кожним роком життя колгосп
ного селянства стає все заможні
шим і багатшим. Стахановська 
праця, багатий трудодень дають 
колгоспникам можливість купува
ти цінні предмети культурного і 
домашнього вжитку. Якщо в 1946 
році колгоспники придбали всьо
го 55 мотоциклів і близько 4 ти

батько і вчитель, виправдати 
виявлене довір'я новими трудо
вими діламп. Для .радянських 
людей нема більшого щастя, як 
трудитись і виконувати Ваші 
мудрі поради і вказівки, бути в 
перших рядах борців за здійс
нення сталінського плану бу
дівництва комунізму».

На передвиборних зборах тру
дящих шести республік—Укра
їни, Білорусії, Вірменії, Узбе
кистану, Туркменії та Естонії 
першим кандидатом у депутати 
висувається прапороносець ми
ру, великий вождь народів то
вариш її. В. Сталін. Колективи 
підприємств, установ, громадсь
ких організацій також одно
стайно називають своїми кан
дидатами в депутати Верховних 
Рад союзних республік най
ближчих соратників товариша 
ІІ. В. Сталіна, керівників пар
тії та уряду—В. М. Молотова, 
Г. М. Маленкова, Л. її. Берія, 
К. Є. Ворошплова, А. І. Мікоя- 
на, М. 0. Булганіна, Л. М. Ка- 
гановича, А. А .Андреєва, М. С. 
Хрущова; 0. М. Коснгіна, М. М. 
ІПверника, М. А. Суслова, її. К. 
Пономарепка, М. Ф. Іїїкірято- 
ва. Своїми кандидатами в де
путати трудящі намічають уче
них, інженерів, шахтарів, ме
талургів, лікарів, артистів, го
лів колгоспів, агрономів, трак
тористів.

По всій країні виборча кам
панія супроводжується новим 
могутнім виробничим піднесен
ням. Радянські люди беруть на 
себе підвищені соціалістичні 
зобов'язання, стають на трудо
ву вахту і добиваються нових 
виробничих перемог на честь 
виборів до Верховних Рад союз
них і автономних республік.

свячене 27 роковинам з дня 
смерті В. І. Леніна.

З доповіддю «27 років без 
Леніна, по ленінському шляху, 
під керівництвом товариша 
Сталіна» виступив голова ви
конкому міської Ради депута
тів трудящих тов. Луценко її. X.

Для будинку партійної освіти від
ведено один з кращих будинків 
колгоспного селища. Підтримавши 
ініціативу комуністів сільгоспар
тілі „Сталінград", Наманганський 
обком партії рекомендував усім 
парторганізаціям укрупнених кол
госпів приступити до створення 
колгоспних будинків партійної ос
віти.

сячі велосипедів, то в цьому ро
ці сільському населенню продано 
9 тисяч мотоциклів і 52 тисячі 
велосипедів. Трудівники колгосп
них полів і сільська інтелігенція 
придбали в 1950 році близько 
82 тисяч радіоприймачів, 126 ти
сяч різних музичних інструмен
тів і 35 тисяч швейних машин.

Величаво-скорботна площа 
Свердлова в цей зимовий вечір. 
На будинках—траурні прапори.

У цей день, 21 січня, 27 ро
ків тому, людство втратило ве
ликого вождя Леніна, ім'я яко
го стало символом нового світу 
від заходу до сходу, від півд
ня до півночі. Ім'я Леніпаста- 
ло прапором пригноблених наро
дів у боротьбі за свободу і не
залежність, за щастя трудящих, 
за демократію і соціалізм.

Двадцять сім років тому че
рез цю площу пройшли міль
йони людей, щоб проститися з 
любимим вождем, другом і вчи
телем трудящих. Люди, проща
ючись з вождем, клялися у вір
ності справі Леніна. 27 років 
без Леніна, під керівництвом 
товариша Сталіна, радянський 
народ іде по ленінському шля
ху, здійснюючи геніальні ле
нінські накреслення.

21 січня у Державному Ака
демічному ордена Леніна Вели
кому театрі Союзу РСР відбу
лось урочисто-траурне засідан
ня ЦК ВКП(б), МК і ммк 
ВКП(б), Президій Верховної Ра
ди СРСР і Верховної Ради 
РРФСР, Московської обласної 
і міської Рад депутатів трудя
щих, ЦК ВЛКСМ, МК і ММК 
ВЛКСМ, Президії ВЦРПС разом 
з представниками партійних, 
громадських організацій і Ра
дянської Армії, присвячене 27 
роковинам з дня смерті Воло
димира Ілліча Леніна.

Урочисто і тихо в залі. Пог
ляди присутніх спрямовані на 
сцену, де в обрамленні черво
них прапорів і квітів—портрет 
любимого Ілліча.

18 годин 50 хвилин. 27 ро
ків тому в цей час перестало 
битися серце великого Леніна, 
вождя, вчителя всіх трудящих.

У президії з'являються това
риш її. В. Сталін, товариші 
В. М. Молотов, Г. М. Маленков, 
Л. II. Берія, К. Є. Ворошилов, 
Л. М. Кагапович, А. А. Андреєв, 
М. С. Хрущов, 0. М. Косигіп, 
М. М. Шверпик, М. А. Суслов, 
П. К. Пономаренко, М. Ф. Шкі- 
рятов.

Всі встають. У залі довго 
триває бурхлива овація. Учасни
ки засідання тепло вітають ве
ликого вождя і вчителя товари

Урочисто-траурне засідання в Києві, 
присвячене 27 роковинам з дня смерті В. І. Леніна

21 січня в Київському. Ака
демічному ордена Леніна теат
рі опери і балету імені Т. Г. 
Шевченка відбулося урочисто- 
траурне засідання Центрально
го Комітету КП(б) України, 
Київського обласного і місько
го комітетів КП(б) України, 
Президії Верховної Ради Укра
їнської РСР, виконкомів Київ
ської обласної і міської Рад 
депутатів трудящих, ЦК ЛКСМ 
України, Київського обласного 

ша Сталіна, керівників партії 
і уряду.

Головуючий тов. М. М. ІІІвер- 
ник коротким вступним словом 
відкриває урочисто-траурне за
сідання і пропонує вшанувати 
пам'ять Ілліча вставанням. Всі 
встають. Скорботна тиша.

Тов. М. М. Шверпик надає 
слово для доповіді тов. II. М. 
Поспєлову.

—Минуло 27 років з дня 
кончини найвеличнішого ге
нія людства Володимира Ілліча 
Леніна,—говорить доповідач,— 
Своїми всесвітньоісторпчними 
перемогами, здобутими за ми
нулу чверть століття, велика 
партія Леніна — Сталіна зобо
в'язана насамперед своїй вір
ності вченню Леніна, його за
повітам. Безсмертні ідеї Леніна 
освітлюють радянському наро
дові шлях до комунізму.

Безсмертне вчення Леніна 
освітлює всьому трудящому 
людству шлях боротьби за виз
волення від гніту імперіалізму, 
розкриває закономірності і пер
спективи розвитку людського 
суспільства, запалює великою 
вірою в неминучу і остаточну 
перемогу пролетарської револю
ції над диким звіром—імперіа
лізмом.

В геніальних працях В. І. 
Леніна ми знаходили вказівки, 
які допомагають глибше зро
зуміти сучасну політичну об
становку, усвідомити завдання, 
що стоять перед нами.

Доповідач говорить про про
зорливу оцінку, яку Володимир 
Ілліч давав американському 
імперіалізмові.

У ленінських матеріалах і 
документах широко показана 
роль американського імперіа
лізму, як активного організа
тора і натхненника воєнної ін
тервенції проти молодої Радян
ської Росії в перші роки її 
існування.

Тов. Поспєлов нагадує про 
злочини американських імперіа
лістів проти Радянської Рес
публіки.

Хижацький, грабіжницький 
характер американського імпе
ріалізму, його прагнення до 
світового панування, до зака- 
балення Азії і Європи, про що 
неодноразово говорпвВ. І. Ленін, 

і міського комітетів ЛКСМ Ук
раїни, Президії Української 
республіканської Ради профе
сійних спілок разом з пред
ставниками партійних, громад
ських організацій і Радянської 
Армії, присвячене 27 рокови
нам з дня смерті В. І. Леніна.

У велично-урочистому залі 
театру столиці Радянської Ук
раїни зібралося понад 2000 
чоловік.

Над сценою кумачевий транс

—ці риси американського імпе
ріалізму з особливою силою 
проявилися після другої світо
вої війни.

Але так само, як зазнала в 
свій час краху американська 
інтервенція в Радянській Росії, 
так вона зазнає краху і в Ко» 
реї. Безсумнівно, що всі маяч
ні плани американських імпе
ріалістів про завоювання світо
вого панування закінчаться но
вим провалом.

Силам війни та імперіалістич
ної реакції протистоять могут
ні, всезростаючі сили миру, 
демократії і соціалізму, на чолі 
яких іде великий Радянський 
Союз—незламний оплот миру 
і дружби народів.

Закінчуючи доповідь, тов. 
Поспєлов говорить:

—Минулі піввіку принесли 
величезне торжество ідей марк- 
сизму-лепінізму. Під прапором 
цих ідей радянський народ, ке
рований геніальним продовжу
вачем справи Леніна товаришем 
Сталіним, збудував соціалізм і 
успішно будує комуністичне 
суспільство. Під прапором ідей 
ленінізму відбувався і відбу
вається розвиток світового ро
бітничого і національно - виз
вольного руху, йшла і йде бо
ротьба за мир, демократію і 
соціалізм.

Хай живе мудра партія 
Леніна—Сталіна, яка веде нас 
до комунізму!

Хай живе мир в усьому світі!
Хай живе ленінізм—всепе- 

ремагаючий прапор визволення 
людства!

Останні слова доповідача 
зустрічаються бурхливими оп
лесками. Учасники засідання 
встають. Присутні, стоячи, спі
вають партійний Гімн—«Інтер
націонал». * * *

Урочисто-траурні засідання, 
присвячені пам'яті засновника 
більшовицької партії і радян
ської держави, відбулись у 
Києві, Ташкепті, Алма-Аті, Ба
ку, Ризі, Фрунзе, Талліні, Пет
розаводську, Кишиневі та ін
ших містах країни. З величез
ним піднесенням учасники уро
чисто-траурних засідань прий
няли привітання продовжува
чеві справи В. І. Леніна— 
ІІ. В. Сталіну. (ТАРС).

парант, на якому полум'яніють 
слова: «Під прапором Леніна, 
під проводом Сталіна — вперед 
до перемоги комунізму!».

В глибині сцени, в обрамлен
ні прапорів і живих квітів, — 
бюст Володимира Ілліча Леніна 
і портрет ЇЇосифа Віссаріоно- 
вича Сталіна.

У безмовності завмерла по
чесна варта.
(Закінчення на 2-й стор.)
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Урочисто-траурне засідання в Києві, присвячене
27 роковинам з дня

_______ (Закінчення)
18 годин 50 хвилин. У 

президії появляються, тепло 
зустрінуті присутніми,'тт. Л. Г. 
Мельников, Д. С. Коротченко, 
М. С. Гречуха, 0. І. Кнрнчсн- 
ко, В. В. Маркевич, І. Д. На
заренко, 3. Т. Сердюк, А. А. 
Гречко, 0. А. Гриза, М.С. Си
ниця, 0. II. Давидов, 0. Є. 
Корнійчук, II. Г. Тичина, мі
ністри Української РСР.

Оголошуючи урочисто-траур
не засідання відкритим, Голова 
Президії Верховної Ради Ук
раїнської РСР тов. М. С. Гре
чуха пропонує вшанувати вста
ванням пам'ять Володимира Іл
ліча Леніна. В глибокому мов
чанні всі встають.

Під бурхливу, довго нести- 
хаючу овацію присутні обира
ють почесну президію засідан
ня в складі Політбюро Ленін
сько-Сталінського Центрально
го Комітету ВКП(б) на чолі з 
великим Сталіним. В єдиному 
пориві всі встають. В залі зву
чить могутня овація на честь 
мудрого і любимого вождя і 
вчителя більшовицької партії,

Активно працюють агітатори
В підготовці до виборів у 

Верховну Раду Української РСР 
партійна організація 11 дис
танції служби колії розгорну
ла діяльну підготовку. Для про
ведення агітаційно-масової ро
боти серед виборців виділено і 
затверджено 22 агітатори. З 
ними провадяться семінари та 
інструктажі.

Зараз агітатори ведуть ак
тивну роботу серед трудящих 
на закріплених дільницях.

Агітатор Дмитро Авраменко 
регулярно провадить бесіди з

Розгорнули передвиборну агітацію
Добре працюють агітатори Не- 

догарського агітпункту тт. Квіт
ка В., Рябошанка І., Хуторя- 
нова Н. та інші. Вивчивши з 
своїми виборцями «Положення 
про вибори до Верховної Ради 
УРСР»,вони розповідають їм про 
великі перетворення, що стали
ся в нашій країні за післяво
єнний період.

Після чергового семінару агі
таторів, який відбувся 19 січ
ня, ці товариші провели бесіди

Класична праця творчого марксизму
25 січня 1926 року вийшов 

у світ геніальний сталінський 
твір «До питань ленінізму», 
який є класичним зразком твор
чого розвитку марксизм у-лені- 
нізму.

То був один з найвідпові
дальніших періодів у житті на
шої партії, в історії Радянсь
кої держави, в історії міжна
родного революційного руху. 
Два роки перед тим партія за
знала тяжкої втрати—помер її 
вождь і учитель В. І. Ленін. 
Але горе втрати не зломило 
волі партії. Ще тісніше згур
тувавши свої ряди навколо ЦК 
ВКГЇ(б), навколо великого 
Сталіна, партія взяла курс на 
соціалістичну індустріалізацію 
країни, па здійснення ленінсь
ко-сталінської програми побу
дови соціалізму в СРСР.

У цей тяжкий для нашої 
країни період підлі вороги на
роду— троцькісти й зінов'євці— 

смерті В. І, Леніна 
радянського народу і трудящих 
усього світу товариша ІІ. В. 
Сталіна. Овація триває кілька 
хвилин.

Слово для доповіді—«Під ве
ликим і всеперемагаючим пра
пором Леніна—Сталіна до пов
ної перемоги комунізму» на
дається тов. І. Д. Назаренку.

У своїй доповіді тов. Наза
ренко говорить про безсмертя 
ленінізму, про грандіозні успі
хи, досягнуті радянським на
родом в будівництві комунізму 
під прапором Леніна, під про
водом великого Сталіна, про 
те, що по шляху, вказаному 
Леніним і Сталіним, іде все 
прогресивне людство.

Під бурхливі овації учасни
ки засідання приймають при
вітання геніальному продовжу
вачеві справи Леніна—велико
му вождю і вчителю трудящих 
усього світу, рідному і люби
мому Сталіну.

З величезним піднесенням 
учасники урочисто-траурного за
сідання співають партійний Гімн 
—«Інтернаціонал».

(РАТАУ).

виборцями, вивчає виборчий за
кон. За останній час він про
вів бесіди про Сталінську Кон
ституцію, про успіхи народно
го господарства в післявоєнній 
сталінській п'ятирічці.

• Особливим успіхом серед ви
борців користується агітатор - 
комсомолець Михайло ІІівняк. 
Прості, змістовні бесіди майже 
кожний день провадить він з 
виборцями у закріплених за 
ним будинках. С. Гарасюта, 

заступник начальника 
дистанції по політчастині.

з виборцями про життя і діяль
ність В. 1. Леніна і зараз роз'я
снюють матеріали передвибор
них зборів трудящих про вистав
лення кандидатами у Верховну 
Раду УРСР по Олександрійсько
му виборчому округу: товаришів 
Сталіна II. В., Молотова В. М., 
Андреєва А. А., Мікояпа А. І. 
та лікаря Олександрійської місь
кої лікарні Рєпку Ф. В.

0. Бондаренко.

повели нову атаку на партію. 
Вони намагалися збити партію 
з ленінського шляху, посіяти 
серед трудящих невіру в мож
ливість побудови соціалізму в 
СРСР. Троцькісти й зінов'євці 
перекручували ленінізм, запе
речували його міжнародне, ін
тернаціональне значення, на
магались перетворити його на 
продукт російської самобутнос
ті, підмінити ленінізм троць- 
К13М0М.

Для успішного будівництва 
соціалізму необхідно було роз
громити троцькізм і всесторон- 
ньо зміцнити партію як керів
ну силу в системі диктатури 
пролетаріату, озброїти її чле
нів знанням ленінізму. Це зав
дання блискуче виконав най
кращий учень Леніна, геніаль
ний продовжувач його безсмерт
ної справи—товариш Сталін.

У своїй праці «До питань 
ленінізму», яка була прямим

Рівнятись на передовиків 
соціалістичного змагання

Передова зміна
Зміна гірничого майстра Ва

силя Кравченка з шахти № З, 
включившись у соціалістичне 
змагання на честь виборів до 
Верховної Ради Української 
РСР, бореться за скорочення 
графіку циклічності.

Всі наваловідбійники цієї змі
ни взяли зобов'язання викопу
вати норми не менше 150 про
центів.

З перших днів гірники з 
честю дотримують слова, а на
валовідбійники Євдоким Ігнатен- 
ко та Іван Мищенко виконують 
норми на 160—170 процентів.

Г. Федюхин, 
нормувальник.

Один з новаторів Воронізького 
екскаваторного заводу імені Ко
мінтерну токар-швидкісник А. М. 
Воронцов довів швидкість різання 
металу до 1541 метра на хвилину. 
За три з половиною роки він ви
конав 14 річних норм. Ставши на 
стахановську вахту на честь ви
борів у Верховну Раду РРФСР, 
тов. Воронцов в перший день ви
конав норму виробітку на 1400 
процентів.

На знімку: токар-швидкісник 
новатор виробництва А. М. Ворон
цов за роботою.

Фото А. Зеніна.
(Прескліше ТАРС).

продовженням і дальшим роз
витком знаменитих лекцій «Про 
основи ленінізму», присвяче
них ленінському призову, то
вариш Сталін дає глибоке те
оретичне визначення ленініз
му, показує його міжнародне 
значення, розвиває ленінську 
теорію диктатури пролетаріату, 
вказує на роль партії і робіт
ничого класу в системі дикта
тури пролетаріату, обгрунтовує 
і розвиває далі ленінське вчен
ня про перемогу соціалізму в 
одній країні, накреслює шля
хи цієї перемоги в Радянсько
му Союзі.

Даючи визначення ленінізму, 
товариш Сталін писав: «Лені
нізм є марксизм епохи імпері
алізму і пролетарської револю
ції. Точніше: ленінізм є тео
рія і тактика пролетарської ре
волюції взагалі, теорія і так
тика диктатури пролетаріату 
особливо».

Успіх бригади наваловідбійників 
Миколи Шелковського

Серед бригад наваловідбійни
ків шахти № 2 з кожним днем 
шириться соціалістичне змаган
ня за дострокове виконання взя
тих зобов'язань па честь вибо
рів до Верховної Ради Україн
ської РСР.

Першість тримає бригада на
валовідбійника Миколи ПІелков- 
ського. План вуглевидобутку за 
19 днів січня вона виконала 
на 144 проценти. Високопро

В рахунок наступного місяця
Трудовим піднесенням від

значають наступні вибори до 
Верховної Ради УРСР трудящі 
теслярського цеху деревооброб
них майстерень тресту «Олек- 
сандріяву глерозрізбуд». План 
цього місяця воші виконали на 
100 процентів 19 січня.

Кращих наслідків у соціаліс
Шофери перевиконують завдання
На відзнаку наступних вибо

рів до Верховної Ради УРСР 
серед шоферів автотранспортної 
контори тресту «Олександрія- 
вуглерозрізбуд» з кожним днем 
шириться соціалістичне зма
гання.

Першість, як і раніше, три
мають водії Іван Стріленко, 
Іван Дудник, Андрій Дудник і 
інші. Вони щоденно перевозять

По півтори—дві норми
Змагаючись за гідну зустріч 

дня виборів до Верховної Ради 
Української РСР, мулярі буді
вельного управління №'5 трес
ту «Олсксандріявуглерозрізбуд» 
з кожним днем множать свої 
успіхи.

Найкращих результатів дома

Високі показники ремонтників
Високими виробничими по

казниками відзначають кожен 
передвиборний день ремонтники 
Користівської МТС.

Особливих успіхів домагаєть
ся електрозварювальний т. Лог- 
виц В., який нещодавно зане
сений на районну Дошку поша
ни. Ного виробіток щодня пере
вищує 200 процентів.

Отже, головним у ленінізмі 
є не селянське питання, про 
яке твердив Зінов'єв, а питан
ня про диктатуру пролетаріату, 
і ленінізм є не суто російське 
явище, а інтернаціональне вчен
ая пролетарів усіх країн, при
датне і обов'язкове для всіх 
без винятку країн. Ленінізм є 
узагальнення досвіду світового 
революційного руху.

З питанням про диктатуру 
пролетаріату товариш Сталін 
зв'язує і селянське питання, 
як питання про союзника про
летаріату в його боротьбі за пе
ремогу соціалізму. Керівна роль 
у цьому союзі повинна нале
жати пролетаріатові.

Товариш Сталін глибоко і 
всесторонньо розробляє ленін
ську теорію диктатури проле
таріату, розвиваючи її далі на 
основі узагальнення досвіду 
Радянської держави. Вказавши 
па припципіальну відмінність 
пролетарської революції від ре
волюції буржуазної, товариш 
Сталін робить висновок, що 

дуктивною працею щоденно від
значаються члени бригади Гри
горій Пуховий, Іван Цпбуленко 
та інші. Змінні завдання вони 
виконують на 150 процентів.

Злагоджено працюють також 
бригади наваловідбійників Дмит
ра Пемпкіна, Івана Чорнова, які 
виконують за зміну по півтори 
—дві норми.

К. Заревной, 
хронометражист.

тичному змаганні домоглися 
тесляр т. Девляш, верстатники 
тт. Алікоян, Іванов і молодий 
робітник, член ВЛКСМ Левчен
ко. Місячне завдання вони ви
конали на 170—180 процентів.

Зараз колектив теслярського 
цеху працює в рахунок наступ
ного місяця. П. Кошман.

вантажів більше, ніж у півто
ра—два рази проти доведеного 
завдання.

А молодий водій Андрій Дуд
ник, який давно змагається з 
своїм батьком, зобов'язався до 
25 лютого відпрацювати на зе
кономленому пальному три дні. 
Зараз пін уже відробив два дні.

В. Новіков.

гається бригада Івана Ульянова. 
Застосувавши швидкісний ме
тод цегельної кладки, мулярі ви
конують по півтори—дві норми 
щозміни.

В Саченюк,
інженер вантажно-транспортного 

управління.

По півтори-дві норми за змі
ну дають слюсарі тт. Кравчен
ко В., Круглепко П., токарі 
Абрамов С., Зелепський Б. та 
інші. Всі вони працюють над 
тим, щоб якнайшвидше і якісно 
підготувати машинний парк 
МТС до весняно-польових робіт.

М. Жук, 
директор МТС.

пролетаріат не може повалити 
капіталізм і побудувати соціалізм 
без насильної революції, без 
диктатури пролетаріату.

Глибоко обгрунтувавши істо
ричну необхідність диктатури 
пролетаріату, товариш Сталін 
показує її характерні риси, її 
основні сторони, розробляє пи
тання про будову диктатури 
пролетаріату, про її механізм, 
про її приводи або підойми. 
Товариш Сталін показує такі 
основні сторони диктатури про
летаріату:

«1)Впкорпстаипя влади про
летаріату для придушення 
експлуататорів, для оборони 
країни, для зміцнення зв'язків 
з пролетарями інших країн, для 
розвитку і перемоги революції 
в усіх країнах.

2) Використання влади про
летаріату для остаточного від
риву трудящих і експлуатова
них мас від буржуазії, для 
зміцнення союзу пролетаріату 
з цими масами, для залучення 
цих мас до справи соціалістич-
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Шириться торгівля
З кожним днем зростає на

ше місто. Воно прикрашується 
новими житловими будинками, 
школами і т. д. Збільшується 
кількість магазинів, їдалень, 
ларків.

Нещодавно, наприклад, відділ 
робітничого постачання тресту 
« Олександріявуглерозрізбуд » 
відкрив на селищі Перемога 
новий, добре обладнаний буфет- 
закусочну. При буфеті працює 
харчовий блок, де готуються 
страви.

До дня виборів у Верховну 
Раду Української РСР відділ ро
бітничого постачання значно 
розширить торгівлю у селищі 
Дпмптрово. Тут відкриються бу
фет, два овочевих магазини, 
промтоварний магазин, а також 
універмаг та їдальня.

У селищі Перемога до цієї 
дати відкриється бакалійно- 
гастрономічний, м‘ясо-овочевий 
та хлібний магазини, передба
чено відкрити магазини на ру- 
доремоптному заводі та на де
ревообробних майстернях.

Зразкова перукарня облад
нується на селищі Димитрово.

II. Кошман.

В пекарні бруд
Брудно на пекарні харчо- 

промкомбіпату (директор т. Тро- 
фпмов). Пекарі в булочному це
ху працюють без халатів, бруд
ний одяг складають в цеху. На 
стінах тут багато бруду.

Дивно, чому і. Трофимов не 
наведе зразкової чистоти на під
приємстві, що виготовляє хар
чові продукти.

Низька якість 
страви

їдальня рудоремонтного за
воду покликана зразково об
служити трудящих.

Але тут часто обмірюють та 
обважують споживачів і не зав
жди готують якісну їжу.

При перевірці 16 січня за 
розкладкою слід було виготови
ти ЗО порцій борщу, а виго
товлено 38.

Таким чином,за рахунок во
ди збільшено кількість порцій, | 
чим понижено якість страви.

ного будівництва, для держав
ного керівництва цими масами 
з боку пролетаріату.

3) Використання влади про
летаріату для організації соціа
лізму, для знищення класів, 
для переходу в суспільство без 
класів, в суспільство без дер
жави».

Державною формою диктату
ри пролетаріату є Радянська 
влада—найдемократвчніша дер
жавна організація в світі. Ма
сові ж організації—профспілки, 
Ради, комсомол, кооперація— 
це ті підойми або приводи, з 
допомогою яких здійснюється 
диктатура пролетаріату.

Комуністична партія є, за 
визначенням товариша Сталіна, 
спрямовуюча сила, передовий 
загін пролетаріату, його аван
гард—основна керівна сила ди
ктатури пролетаріату. Саме че
рез партію, як керівну і спря
мовуючу силу, пролетаріат здій
снює свою диктатуру.

Троцькісти намагалися під
мінити диктатуру пролетаріату

-побутові умови трудящих 
кожного керівника

Відчинити клуби й червоні кутки 
для культурного дозвілля

Проведення культурно-масо
вої роботи на високому рівні 
особливого значення набирає в 
дні, коли трудящі готуються 
до виборів радянського парла
менту республіки.

Па багатьох підприємствах, 
будовах 1 в установах дбають 
про організацію культосвітньої 
роботи в клубах і червоних 
кутках.

11а Олександрійській елек
тростанції є добре обладнаний 
червоний куток. Він оздобле
ний плакатами та лозунгами. 
Тут часто організується читан
ня лекцій і доповідей для ро
бітників. Недавно в червоному 
кутку виступав з концертом 
колектив міського театру. А 
цими днями перед трудящими 
виступив майстер художнього 
слова артист Одеської філармо
нії т. Іванов з літературним чи
танням па тему: «Сталін—це 
Ленін сьогодні».

Людно зараз і в червоному 
кутку промартілі «Червона ви
шивальниця».

Але значна частина клубів і 
червоних кутків перебувають 

Скучно в байдаківському гуртожитку 
В гуртожитку № 8 Байда- 

ківського вуглерозрізу прожи
ває 46 робітниць. Всі вони 
беруть активну участь у соціа-
дієтичному змаганні. їх робо
чий. день сповнений наполег
ливою працею. Але після змі
ни робітниці не знають чим 
занятпся, як провести вільний 
час. В гуртожитку у них скуч
но, холодно.

Колійна робітниця Марія Ко- 
ханепко вирішила написати 
листа. Зручніше всього зробити 
це в червоному кутку. Коли 
вона підійшла до дверей, то 
побачила па них замок. Невдо- 
волепою вона повернулась в 
гуртожиток.

Червоний куток, що недале
ко від гуртожитку, здебільшо
го буває відкритий удень, коли 
робітники на зміні, а вечором 

диктатурою партії. У своїй пра
ці «До питань ленінізму», то
вариш Сталін розгромив ці на
магання і показав роль партії 
в системі диктатури пролета
ріату, поставив перед партією 
ряд практичних завдань, вка
зав на те, що партія повинна 
бути вождем, учителем класу, 
прислухатись до голосу мас, 
вчити маси і вчитись у них.

Значне місце у своїй праці 
товариш Сталін відводить пи
танню про перемогу соціаліз
му в одній, окремо взятій, краї
ні, питанню про шляхи будів
ництва соціалізму в СРСР при 
умові існування капіталістич
ного оточення. Товариш Сталін 
майстерно захищає відкритий 
Леніним закон нерівномірності 
економічного і політичного роз
витку капіталізму і зроблений 
на основі цього закону висно
вок про можливість перемоги 
соціалізму в одній країні, від
стоює і розробляє теоретичні 
основи вчення про можливість 
побудови соціалізму в СРСР.

під замками, в них холодно.
Па рудоремонтному заводі є 

хороше приміщення клубу та 
протягом місяця в ньому ніяка 
робота не провадиться. Занед
бано політично-масову роботу і 
серед молодих робітників заво
ду, які проживають в гурто
житках. І цс мало турбує ке
рівників партійної і профспіл
кової організації тт. Кіма та 
Куліппча.

Серед слухачів педагогічного 
училища за останній час пос
лаблено виховну роботу. Тут в 
гуртожитках висять і досі ло
зунги та плакати, присвячені 
33 роковинам Жовтня та 
виборам до місцевих Рад.

А директор педучилища тов. 
Д'яконов, щоб відписатись па 
зауваження бригади по пере
вірці стану культурно-побуто
вих умов слухачів, видав на
каз, в якому сказано: «Забо
ронити студентам відлучатись 
з приміщень гуртожитків після 
9 години вечора». Таким чи
ном, студентів змушують про
водити час в гуртожитках, де 
зовсім немає червоного кутка.

завідуюча бібліотекою Раїса 
Мірошниченко закриває його.

Жителі будинку № 8 не 
завжди мають змогу послухати 
радіопередачі, бо репродуктор 
зіпсований. Керівники вугле
розрізу не відвідують гурто
житок, не цікавляться, як жи
вуть трудящі. Якби вони від
відували їх, то побачили б, що 
на 46 чоловік тут є лише один 
умивальник, в якому немає 
води.

Комітет профспілки і його 
голева тов. Посовеьклй не тіль
ки не турбується про органі
зацію культурного дозвілля се
ред. трудящих, які живуть в 
гуртожитках, а по-примиреп- 
ському ставиться до господар
ників вуглерозрізу, що мало 
піклуються про побут трудящих.

І. Степаненко.
(За матеріалами бригад міської Ради депутатів трудящих 

по перевірці стану культурно-побутових углсв трудящих міста).

Озброєна безсмертним ленін
сько-сталінським вченням пар
тія більшовиків без вагань по
вела трудящих нашої країни 
по шляху будівництва соціаліз
му і добилась всесвітньоісто- 
ричппх перемог. Соціалізм в 
СРСР побудовано. Він став 
дійсністю.

Своєю працею «До питань 
ленінізму» товариш Сталін зба
гатив марксистсько-ленінську 
науку, розвинув її далі в но
вих історичних умовах, ідейно 
озброїв ВКІІ(б) і комуністичні 
партії світу на боротьбу за 
справу робітничого класу, за 
торжество соціалізму.

Праця товариша Сталіна «До 
питань ленінізму» є класичний 
зразок творчого марксизму, нео
ціненний вклад у скарбницю 
марксизму - ленінізму. На цій 
праці виховувались і вихову
ються мільйони будівників ко
мунізму в СРСР, мільйони бор
ців за мир, демократію і соці
алізм в усьому світі.

Й. Вишневецький.

Заробіток тракториста 
Павла Халявки

За руль трактора сів Павло 
Васильович Халявка ще в 1932 
році—з початку організації 
МТС.

Чимало тракторних марок 
пройшло через досвідчені руки 
Павла Халявки, але найбільше 
сподобався йому потужний кра
сунь «ДТ—54». Ним т. Халяв
ка минулого року любовно об
робив не одну сотню гектарів 
родючої колгоспної землі в 
міській артілі імені Леніна.

Від душі вдячні хлібороби 
механізаторам з 15-ї трактор
ної бригади і Павлу Халявці 
за те, що в міцній співдружбі 
з ними вирощено рясний кол
госпний урожай.

Щедро оплачено працю кол
госпників і трактористів. А 
Павло Васильович Халявка, на

В зимові дні
В минулому році перша ріль

нича бригада другого відділення 
радгоспу «Комінтерн» виборола 
високий урожай зернових, тех
нічних 1 кормових культур. З 
кожного гектара зібрано по 24 
центнери озимої пшениці, по 
18,2 центнера ячменю. В се
редньому врожай всіх зерно
вих становить 19 центнерів з 
гектара.

Ми досяглп значних успіхів 
і у вирощенні технічних та 
кормових культур. Лише цук
рових буряків на кожному з 
44 гектарів зібрали по 283 
центнери, а маточних буряків 
—по 462 центнери на кожно
му з 8 гектарів.

Такого врожаю ми добилися 
завдяки старанному впровад
женню агротехнічних заходів. 
Під глибоку оранку восени бу
ло внесемо на кожний гектар 
по 10 тонн гною і 4 центнери 
мінеральних добрив. При під
живленні внесено ще по 185 
кілограмів мінеральних добрив.

Лапки після остаточного об
робітку залишили на кожному

Посилили підготовку до сівби
Колгоспники артілі «Кому

нар», змагаючись за гідну зуст
річ дня виборів до Верховної 
Ради УРСР, значно посилили 
підготовку до весни та догляд 
за громадською худобою.

Рільничі бригади повторно 
очищають посівний матеріал і 
провели снігозатримання на 130 
гектарах. 

Казахська РСР. Колгосп „Луч Востока" Алма-Атинської області 
—один із крупніших в республіці. Річний прибуток колгоспу досяг 7,8 
мільйона карбованців. В цьому році в колгоспі завершено будівниц
тво Палацу культури.

На знімку: Палац культури.
Фото А. Бахвалова. Прескліше ТАРС.

вироблені за свої зміни 700 
трудоднів, одержав 244 пуди 
хліба та грошей 2.800 карбо
ванців.

Крім того, за перевищену 
врожайність т. Халявка додат
ково одержав 90 пудів хліба. 
Всього Павлу Васильовичу ви
дало 334 пуди хліба. Одної 
пшениці припало йому 186 пу
дів.

В переводі па гроші заробі
ток тракториста т. Халявки Пав
ла Васильовича становить 
17.658 карбованців.

Заможно і культурно, в дос
татках живе сім‘я чесної ра
дянської людини.

І. Шерпи,
заступник директора 

Олександрійської МТС 
по політчастині.

гектарі цукрових буряків по 
110 тисяч найсильніших ко
ренів.

Розгортаючи боротьбу за ви
сокий врожай нинішнього ро
ку, ми зобов‘язались виростити 
ярих культур на кожному гек
тарі по 20 центнерів, озимих 
—29, фабричних буряків—350, 
бурякопасіння—18 центнерів. 
Для цього вже внесено під 
глибоку оранку по 10 тонн 
гною, 4 центнери мінеральних 
добрив, в час сівби внесемо по 
4 тонни перегною і по 2 цент
нери мінеральних добрив.

На площі ЗО гектарів про
вели снігозатримання.

В зимові дні наші робітники 
підвищують свої знання в три
річній агротехнічній школі. 
Крім цього, днями почнуть пра
цювати агротехнічні гуртки, в 
яких навчатимуться 40 ланко
вих.

Ми певні, що 1951 рік буд» 
для нас роком нових успіхів у 
вирощенні високих врожаїв.

М. Кушнір, 
бригадир рільничої бригади 

радгоспу „Комінтерн".

Телятниці тт. Чаус X., Си- 
дорчук 0., Авраменко В. під
готували для телят народжен
ня 1951 року станки-теплуш- 
ки. Створена бригада кормо- 
возів. Кормовози тт. Матвієнко 
і Шеремет, змагаючись, вико
нують денні завдання на 200 
процентів. К. Коваленко,

колгоспник.
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Дніпропетровський гірничий інститут імені Артема.
На знімку: доцент кафедри гірничих машин кандидат техніч

них наук М. Я. Корсунь пояснює студентам IV курсу будову вугіль
ного комбайна.

Фото С. Вільтмана. Прескліше ТАРС.

По нашому місту і району
Злагоджена робота шоферів

Колектив Олександрійської 
автороти «Союззаготтрансу» ми
нулорічний план вантажопе
ревезень в тонпокілометрах ви
конав на 107 процентів.

Водії автомашин не знижу
ють темпів роботи і в новому 
році. Так, кандидат в члени 
ВКП(б) шофер Ілля Мельпиков 
на перевезенні каменю вико
нує завдання па 200—400 про

центів. Понад три норми вироб
ляє шофер Федір Зайцев. Ко
муніст Олександр Прохоров при 
плані 12 тонн щодня підвозить 
по 32—36 тонн будівельних ма
теріалів.

Успішна робота шоферів дає 
змогу будівельникам швидкими 
темпами виконувати свої зав
дання. П. Бабич,

начальник автороти.

<><>•
Будівництво нових крамниць, чайних
Олександрійська райспожив- 

спілка цього року розширює 
сітку магазинів і чайних у се
лах району.

Так, у селі Новопилипівці 
завершується будівництво вели
кого сільмагу, у Мартоіванівці 
споруджується чайна.

Відкриття нових торгових то
чок поліпшує матеріально-куль
турне обслуговування трудящих 
сіл.

Г. Крусер,
зав. торговельним відділом 

райспоживспілки.

<><>---------
Цукор—на трудодні

Колгоспники Звенигородської 
артілі «Перше травня» одержу
ють цукор на трудодні.

Ланковій Мотрі Сахно вида
но 133 кілограми цукру, кол
госпницям Степанпді Лихопой 
—113, Марфі Захарченко—101 
кілограм.

Всього колгоспники одержа
ли 59 центнерів цукру на ви
роблені трудодні і понад 8 цент
нерів цукру в рахунок додат
кової оплати.

В. Лихопой, 
комірник колгоспу.

<>о
Чабан Гнат Іванов дотримує слова

Знатний чабан колгоспу 
«Шлях до Соціалізму» Гнат 
Іванович Іванов зобов'язався у 
цьому році одержати на 100 
вівцематок 200 ягнят.

Протягом січня тов. Іванов

вже одержав 58 ягнят. Біль
шість вівцематок привели по 
двоє ягнят.

М. Леоненко,
зоотехнік.

<><>
В магазинах робітничих селищ

Промтоварні та змішані ма
газини відділу робітничого пос
тачання продали останнім ча
сом трудящим понад 1200 пар

чобіт, 2700 ватяних тілогрійок. 
Зараз магазини одержують 

велику кількість готового одягу.
А. Скачков.

<><>
Відкрито нову парикмахерську

Для обслуговування трудя
щих міста відділ робітничого 
постачання тресту «Олексан- 
дріявуглерозрізбуд» в новозбу-

Б К—00308.

дованому приміщенні готелю 
відкрив парикмахерську.

і. Подорожний.

Ленінські дні 
за рубежем

КИТАЙ
г ПЕКІН, 21. (ТАРС). -Відзначаю
чи 27-і роковини з дня смерті Во
лодимира Ілліча Леніна, пекінські 
газети вмістили на перших сто
рінках портрети В. І. Леніна, спе
ціальні статті і матеріали про 
вчення і діяльність засновника 
більшовицької партії і радянської 
держави, великого вождя трудя
щих усього світу.

Сьогодні ввечері з ініціативи 
Центрального товариства китай
сько-радянської дружби і пекін
ського відділення товариства 
влаштовується урочисто-траурне 
засідання, присвячене 27 рокови
нам з дня смерті В. І. Леніна.

Центральне товариство китай
сько-радянської дружби за кілька 
днів до 27-х роковин з дня смерті 
В. І. Леніна розіслало 20 комп
лектів фотовиставки, яка відобра
жає життя і діяльність В. І. Леніі- 
на. Ці виставки будуть влаштова
ні в 20 відділеннях товариства, в 
тому числі в Пекіні, в Тяньцзіні, 
в провінціях Хубей, Чахар і в ін
ших районах Китаю. Товариство 
китайсько-радянської дружби ор
ганізувало також у книжкових ма
газинах і видавництвах Пекіна 
„Вікна Леніна".

ШАНХАЙ, 21. (ТАРС). Вчора і 
сьогодні в Шанхаї відбулися чис
ленні урочисто-траурні збори, при
свячені 27 роковинам з дня смерті 
В. І. Леніна.

БОЛГАРІЯ
СОФІЯ, 21. (ТАРС). Вся бол

гарська преса широко відзначав 
сьогодні 27-і роковини з дня смер
ті Володимира Ілліча Леніна, при
свячуючи великому творцеві ко
муністичної партії більшовиків і 
першої в світі соціалістичної дер
жави великі статті, наводячи ле
нінські документи та інші мате
ріали.

Видавництво Болгарської кому
ністичної партії випустило до ле
нінських днів окремими брошура
ми тиражем у 10 тис. примірни
ків кожна „Квітневі тези" В. І. 
Леніна і „Звітну доповідь 17 з'їз
дові партії про роботу ЦК ВКП(б)" 
Й. В. Сталіна.

ПОЛЬЩА
ВАРШАВА, 21. (ТАРС). Поль

ський народ глибоко шанує пам'ять 
великого творця більшовицької 
партії, вождя трудящих усього 
світу Володимира Ілліча Леніна.

20 січня у Варшаві відбулись 
урочисто-траурні збори робітни
ків, інтелігенції та молоді, присвя
чені пам'яті В. І. Леніна. Учасни
ки зборів висловили свої палкі по
чуття любові 1 вдячності Радянсь
кому Союзові і великому продов
жувачеві справи Леніна—товари
шеві Й. В. Сталіну.

Урочисто-траурні збори, присвя
чені життю і діяльності В. І. Лені
на, проходять також на промисло
вих підприємствах, у хатах-чи- 
тальнях, у школах і учбових зак
ладах.

Газети вміщують портрети В І. 
Леніна і численні статті, присвя
чені великому генію людства — 
Володимиру Іллічу Леніну.

ФРАНЦІЯ
ПАРИЖ, 21. (ТАРС). Сьогодні 

вранці в 14-му округу Парижа, 
недалеко від Орлеанських воріт, 
біля будинку № 4 по вулиці Марі- 
Роз, де жив В. І. Ленін з 1909 по 
1912 рік, відбувся урочисто-траур
ний мітинг, присвячений пам'яті 
Володимира Ілліча Леніна. На мі
тингу, організованому з ініціати
ви комітету Асоціації „Франція— 
СРСР" департаменту Сена, з про
мовою про В. І. Леніна і його со
ратника і продовжувача його спра
ви Й. В. Сталіна виступив про
фесор Еміль Терсен. Свій виступ 
професор Терсен закінчив здрави
цею на честь миру і дружби між 
радянським і французьким наро
дами і на честь вождя радянсько
го народу товариша Й. В. Сталіна.

ПОДІЇ В КОРЕЇ
Повідомлення Головного командування 

Народної армії Корейської народно- 
демократичної республіки

ПХЕНЬЯН, 20 січня. (ТАРС). У 
переданому сьогодні повідомлен
ні Головного командування На
родної армії Корейської народно- 
демократичної республіки гово-

*
ПХЕНЬЯН, 21. (ТАРС). У пере

даному сьогодні повідомленні Го
ловного командування Народної 
армії Корейської Народно-Демо
кратичної Республіки говориться, 
що на всіх фронтах частини На

Патріотичне
ПІВНІЧНА КОРЕЯ. (ТАРС). В 

усіх містах і селах провінції Пів
денний Пхеньян, які були тимча
сово окуповані противником, на
селення. тісно згуртувавшись нав
коло народних комітетів, створи
ло відбудовні загони і розгорнуло 
велику роботу по налагодженню 
мирного життя І допомоги фрон
ту. Особливо активно працюе'на- 
селення волості Кечхонь, де біль
ше всього звірствували амери
канські окупанти.

У селах Бухин, Хампхорі та ін

риться, що за минулу добу особ
ливих змін на фронтах не сталося.

Зенітні частини Народної армії 
за останні кілька днів збили 5 і 
пошкодили 2 літаки противника.

родної армії і китайські добро
вольці продовжували активні бо
йові дії.

19 січня зенітна артилерія На
родної армії збила в районі Пхень
яна один літак противника.

піднесення населення в Кореї
ших селяни створили бригади до
помоги фронту.

Підтримуючи патріотичний рух 
селян навколишніх сіл, населення 
міста Кунурі та інших міст роз
горнуло активну роботу по ре
монту й відбудові зруйнованих 
противником шляхів і мостів.

Населення міст Кечхонь, Аньч- 
жу та інших міст провінції Пів
денний Пхеньян бере активну 
участь у відбудовних роботах і 
постачанні фронту продовольства.

Карта Південної Кореї
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Звірства американців і 
Як передає кореспондент агентства 
Сіньхуа з Пхеньяна центральне 
телеграфне агентство Кореї пові
домило, що за неповними даними 
американці і лісинманівці за час 
своєї тримісячної окупації Сеула 
вбили більше 28 тис. чоловік ци
вільного населення цього міста.

Одну жінку з немовлям окупан
ти нелюдськи катували за те, що 
вона шила обмундирування для 
корейської Народної армії. Через 
12 днів після народження дитини 
окупанти витяглії її на вулицю і 
вбили, а дитина замерзла біля 
трупа матері.

лісинманівців у Сеулі
Жителі Сеула, що врятувалися, 

розповідають про жахливі звір
ства, вчинені ворогом. Хазяйка 
закусочної Пак Чн Кі заявила, що 
28 грудня вона бачила, як лісин- 
манівські солдати під командуван
ням американських офіцерів об
лили газоліном 10 патріотів і по
тім підпалили їх на березі ріки 
Ханган. Інший свідок цих злодіянь 
розповів про те, як група жителів 
в 200—300 чоловік була загнана 
в ріку Ханган, де їх утопили. В 
цій групі було багато дітей.

(ТАРС).

Відповідальний редактор Д. РАВВЕ.

Андреєв Микола Миколайович, народження 1909 року, що про
живає в кінзаводі, Олександрійського району, викликає в справі роз
лучення до нарсуду 111 дільниці м. Олександрії Андреєву Любов Єго- 
рівну, 1908 року народження, яка проживає в селі Частому, Дубров- 
ської сільради, Борянського району, Воронізької області.

Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, № 58. Зам. № 10. Т. 5000.

Олександрійська міська друкарня Кіровоградського обласного управління в справах поліграфічної промисловості, видавництв і книжкової торгівлі, м. Олександрія, вул. Шевченка 57.
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СЬОГОДНІ
ПЕРЕДОВА: Невтомно піклуватись 

про побут трудящих.
Йосиф Віссаріонович Сталін, зареє

стрований кандидатом у депутати 
Верховної Ради Української РСР 
(1 стор.).

До всіх виборців Олександрійсько
го виборчого округу № 158 по вибо
рах до Варховної Ради Української 
РСР. (2 стор.).

Звернення окружної передвиборної 
наради представників трудящих.

Шахтарське селище І його жителі 
(З стор.).

В НОМЕРІ:
B. Кирилюк. — Великі перетворен

ня (3 стор.).
М. Лобода. —■ Мрії щасливої діт

вори (3 стор.).
C. Міркотан.— Мирна оселя шах

таря Сафіна (3 стор.).
М. Гаврилов. — Трудові резерви 

(З стор.).
М. Є. Салтиков-Щедрін (4 стор.).
М. Попов.—Вчасно підготуємось до 

весняної сівби (4 стор.).
Події в Кореї (4 стор.).
Міжнародний огляд (4 стор.).

Невтомно піклуватись 
про побут трудящих

У нашого радянського уряду 
і рідної більшовицької партії 
немає інших інтересів, крім ін
тересів народу. В багаточпслен- 
ннх заходах про поліпшення 
добробуту трудящих втілено ста
лінське піклування про радян
ський народ.

Трудящі нашого міста повсяк
денно відчувають це піклуван
ня. Десятки тисяч квадратних 
метрів збудованого житла, вве
дення в дію шкіл, клубів, теат
ру, амбулаторій, дитячих ясел 
і садків, їдалень та багато ін
ших споруд значно поліпшили 
культурно-побутові умови на
ших шахтарів, екскаваторників, 
брикетників, монтажників та 
будівельників.

Завдання тепер полягає в то
му, щоб по-господарському, 
дбайливо використати всі мож
ливості і далі поліпшувати по
бутові умови трудящих.

Багато робітників живуть у 
гуртожитках. І там, де керів
ники підприємств з почуттям 
відповідальності ставляться до 
організації побуту трудящих, 
там в гуртожитках чисто, за
тишно. Таким є гуртожиток № 7 
шахти № 2 на селищі Октябр- 
ському. Відповідає всім вимогам 
їдальня № 7 відділу робітничо
го постачання тресту «Олек- 
сандріяву глерозрізбу д>.

Проте в організації добрих 
культурно-побутових умов у на
шому місті є багато недоліків 1 
серйозних упущень. Друга се
сія міської Ради депутатів тру
дящих, яка відбулася 24 січня, 
обговорила питання про стан і 
заходи поліпшення культурно- 
побутових умов трудящих.

Депутати і товариші, які пе
ревіряли стан гуртожитків, ро
боту їдалень, магазинів, клу
бів та підприємств харчової про
мисловості викрили ряд непо
добств.

В гуртожитку № 16 шахти 
№ 3 проживає майже третина 
робітників цієї шахти. Голов
ний інженер т. Булгаков та 
заступник начальника шахти в 
побутових справах т. Бабінсь- 
кий не цікавляться станом гур
тожитку, не вживають заходів 
для поліпшення умов його жи
телів, саме тому тут холодно і 
брудно. До цього часу пе на
лагоджено роботу шахтної ба
ні, постачання води для пиття 
тощо.

Друга сесія міської Ради депутатів трудящих
24 січня відбулася друга се

сія Олександрійської міської 
Ради депутатів трудящих.

Головою сесії обрано депута
та Крячка В. 3., секретарем— 
депутата Крицьку Г. Я.

Сесія заслухала доповідь го
лови виконкому міської Ради 
депутатів трудящих депутата 
Луценка Н. X. про стан і захо
ди поліпшення культурно-побу
тових умов трудящих.

Гуртожиток №1 будівельно- 
монтажного управління (началь
ник т. Згонников) не забезпе
чений паливом, постільна бі
лизна брудна, нсвистачає уми
вальників та посуду для пит
ної води. Багато неподобств 
виявлено в гуртожитках буді
вельного управління № 4 трес
ту «Олександріявуглерозрізбуд» . 
Начальник цього управління 
т. іїикифоров в гуртожитках 
не буває, а керуючий будин
ками т. Туз та комендант т. 
Посмик зовсім не займаються 
питаннями наведення порядку 
в гуртожитках.

Керівники цих та інших 
підприємств та будов немало 
ведуть розмов про налагоджен
ня побутових справ, але даль
ше розмов не йдуть.

Потрібні не слова, а напо
легливе повсякденне дбання, 
чітка і уважна перевірка ро
боти комендантів, керуючих бу
динками і всіх інших праців
ників, від яких залежить ство
рення нормальних культурно- 
побутових умов і найрішучіша 
боротьба з нерадивими, безтур
ботними працівниками.

Втілення радянських прин
ципів піклування про людей 
немислиме без активної і різ

нобічної роботи первинних пар
тійних, профспілкових і ком
сомольських організацій. Вони 
повинні повсякденно роз'ясню
вати трудящим, що справа під
несення їх добробуту набагато 
залежить від них самих.

Шахтарі, будівельники, всі 
жителі гуртожитків! Від вашо
го свідомого ставлення до май
на, до збереження чистоти на
багато залежить порядок в 
прекрасних будинках, якими 
збагатилось за останні роки на
ше місто.

Піклування про запити тру
дящих повинно пройняти всю 
роботу керівників підприємств, 
комендантів, керуючих будин
ками, працівників торгівлі, гро
мадського харчування. Чистота 
і порядок в гуртожитках,в ма
газинах, їдальнях, клубах і 
червоних кутках, своєчасне і 
повне задоволення всіх запи
тів трудящих — це закон, від 
якого не можна допускати ні 
найменших відхилень! Наполе
гливо добиваймося дальшого 
всебічного поліпшення умов 
життя і побуту трудящих!

В обговоренні доповіді взяли 
участь депутати МіхелєваБ. А., 
Амур 6. 3., Іванов М. Ф., 
Прудкий І. Г., ЗюзінС. Л., 
Юр'єв 0. Н., Данилов Д.Ф., 
Загоскін М. Є., Півняк Г. Д., 
Рєпка. Ф. В., Харитонов В. І. та 
директор міськхарчокомбінату 
т. Трофимов.

По обговореному питанню се
сія прийняла розгорнуте рі
шення.

Иосиф Віссаріонович СТАЛІН
зареєстрований кандидатом у депутати 

Верховної Ради Української РСР
З величезною радістю дізна

лися трудящі столиці Радянсь
кої України про тс, що гені
альний вождь трудящих усього 
світу товариш Иосиф Віссаріо
нович Сталін дав згоду бало
туватись кандидатом у депута
ти Верховної Ради Української 
РСР по Сталінському виборчо
му округу міста Києва. Разом 
з киянами цю велику радість 
переживають всі трудящі Ра
дянської України.

24 січня в урочистій обста
новці відбулося засідання Ок
ружної виборчої комісії Сталін
ського виборчого округу. На 
засідання прийшли численніх 
представники колективів під
приємств і громадських органі
зацій, що висунули кандидату
ру товариша II. В. Сталіна у 
депутати Верховної Ради Ук
раїнської РСР.

Відкриваючи засідання, голо
ва Окружної виборчої комісії

Реєстрація кандидатів ї депутати Верховної Ради Української РСР
Кандидатами у депутати Вер

ховної Ради Української РСР 
зареєстровані:

Молотов Вячеслав Михайло
вич—по Ленінському виборчо
му округу м. Києва.

Маленков Георгій Максимі- 
ліанович— по Дніпропетровсько
му—Кіровському виборчому ок
ругу м. Дніпропетровська.

Берія Лаврентій Павлович— 
по Куйбишевському виборчому 
округу м. Сталіно.

Ворошилов Климент Єфре- 
мович—по Ново - Ушицькому 
виборчому округу, Кам'янець- 
Подільської області.

Мікоян Анастас Іванович—
- - - - - - - - - - - - - - - - <><><>- - - - - - - - - - - - - - - - -

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ ВИБОРЧИЙ ОКРУГ

Окружна передвиборна нарада 
представників трудящих

Учора, 25 січня, в міському 
театрі відбулась окружна пе
редвиборна нарада представни
ків трудящих міста Олександ
рії, Олександрійського та Чер- 
вонокам'янського районів.

Під грім оплесків учасники 
наради обрали почесну прези
дію— Політбюро ЦК ВКП(б) на 
чолі з великим вождем і вчите
лем радянського народу това
ришем Сталіним.

Слово взяла молода робітни
ця Байдаківського вуглерозрі
зу Віра Мороз.

—Колектив робітників та ін
женерно-технічних працівників 
нашого вуглерозрізу, —говорить 
вона,—на своїх передвиборних 
зборах першим кандидатом у 
депутати Верховної Ради Ук
раїнської РСР одностайно наз
вав великого вчителя і вождя 
всіх трудящих товариша Сталіна. 

тов. Золотоверхий повідомляє, 
іцо товариш Сталін дав згоду 
балотуватися кандидатом у де
путати Верховної Ради Україн
ської РСР по Сталінському ви
борчому округу.

Це повідомлення викликає 
палку і тривалу овацію на честь 
мудрого вождя і вчителя вели
кого Сталіна.

Слово бере бригадир слюса
рів механічного цеху заводу 
«Ленінська кузня» тов. Від
зивний.

—Велике щастя припало нам, 
трудящим Сталінського вибор
чого округу,—говорить він.— 
Йосиф Віссаріонович Сталін дав 
згоду балотуватися в депутати 
соціалістичного парламенту Ук
раїнської РСР. Величезною ра
дістю сповнені наші серця.

Від імені колективу заводу 
тов. Гудзивний просить Окруж
ну виборчу комісію зареєстру
вати товариша її. В. Сталіна 
- - - - - - - - - - - <><><>- - - - - - - - - - - -  

по Одеському — Імічевському 
виборчому округу м. Одеси.

Булганін Микола Олександ
рович—по Осипенківському ви
борчому округу, Запорізької 
області.

Каганович Лазар Мойсейо- 
вич—по Кагановичському ви
борчому округу м. Києва.

Андреєв Андрій Андрійович— 
по Вінницькому міському ви
борчому округу.

Хрущов Микита Сергійович 
—по Жовтневому виборчому ок
ругу м. Києва.

Косигін Олексій Миколайо
вич—по Херсонському місько
му виборчому округу.

—Наш колектив, — продов
жує т. Мороз,—висунув також 
кандидатами в депутати Вер
ховної Ради УРСР найближчих 
соратників товариша Сталіна— 
тт. В. М. Молотова, А. А. Ан- 
дреєва, а також лікаря Олек
сандрійської міської лікарні 
тов. Ф. В. Рєпку. Від імені на
шого колективу я закликаю 
підтримати цю пропозицію.

Па параді виступили: від ро
бітників та інженерно-техніч
них працівників рудоремонтпо- 
го заводу тов. Илахотпіков, від 

| інтелігенції Олександрійського 
району тов. Лисенко, від ро
бітників та інжеперно-техніч- 

I них працівників шахти №3 тов. 
Воєводська, від Олександрійсь
кого райкому профспілки по
чаткових та середніх шкіл тов. 
Пузенко, від міськкому проф- 

I спілки медичних працівників

кандидатом у депутати Верхов
ної Ради Української РСР.

Ного просьбу палко підтри
мали дійсний член Академії 
наук УРСР, лауреат Сталінсь
кої премії Данилевський, сту
дент педагогічного інституту 
імені Горького Ігнатепко, лікар 
Лемешівська. У проникливих 
і схвильованих промовах вони 
висловлювали безмежну любов 
і відданість українського наро
ду до генія людства, до вели
кого прапороносця миру това
риша її. В. Сталіна.

Під бурхливі овації всіх при
сутніх члени Окружної вибор
чої комісії одноголосно прий
няли ріщення зареєструвати то
вариша Ііосифа Віссаріоновича 
Сталіна кандидатом у депутати 
Верховної Ради Української РСР 
по Сталінському виборчому ок
ругу № 2 міста Києва.

(РАТАУ).

Швєрник Микола Михайло
вич—по Львівському—Сталін
ському виборчому округу м. 
Львова.

Суслов Михайло Андрійович 
—по Харківському— Червоно- 
заводському виборчому округу 
м. Харкова.

Пономаренко Пантелеймон 
Кіндратович—по Галицькому 
виборчому округу, Полтавської 
області.

Шкірятов Матвій Федоро
вич—по Ждаповському—Моло- 
товському виборчому округу 
м. Ждапова.

(РАТАУ).

| тов. Сппчка та секретар міськ
кому ЛКСМУ тов. Варава.

Всі вони розповіли про ве
лику одностайність трудящих в 
час висунення кандидатів у де
путати Верховної Ради УРСР.

У часники паради прийняли 
звернення до виборців Олек
сандрійського виборчого окру
гу №198, в якому закликають 
всіх виборців голосувати за об
рання депутатами Верховної 
Ради УРСР товариша Сталіна, 
його найближчих соратників 
тт. Молотова, Маленкова, Берія, 
Ворошплова, Мікояна, Булга- 
ніна, Кагановича, Андреєва, 
Хрущова, Шверпика, Косигіна, 
а також за лікаря Олександрій
ської лікарні т. Рєпку.

Під бурхливі оплески учасники 
наради прийняли текст віталь
ного листа великому Сталіну.
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До всіх виборців Олександрійського виборчого округу № 198 
по виборах до Верховної Ради Української РСР 

ЗВЕРНЕННЯ
Окружної передвиборної наради представників трудящих

Дорогі товаришІІ По всій Ра
дянській Україні на передви
борних зборах трудящі з вели
кою одностайністю назва
ли своїм першим кандидатом 
в депутати Верховної Ради Ук
раїнської РСР великого вождя 
і, вчителя радянського народу 
Йосифа Віссаріоновича Сталіна.

Трудящі Байдаківського ву
глерозрізу і колгоспники кол
госпу імені Сталіна, Пустель- 
никівської сільради, Червоно- 
кам'янського району, на перед
виборних зборах одностайно ви
сунули кандидатами в депутати 
Верховної Ради УРСР по Олек
сандрійському виборчому окру
гу № 198 всенародного канди
дата—великого Сталіна, його 
соратників, членів Політбюро 
ЦК ВКГІ(б) товаришів Молото
ва В. М., Андреєва А. А. та 
лікаря Олександрійської міської 
лікарні Репку Федосію Васи
лівну.

Багатолюдні збори трудящих 
рудоремонтпого заводу, шахти 
№ 3 і колгоспу імені Сталіна, 
Бандурівської сільради, Олек
сандрійського району, однос
тайно підтримали пропозицію 
робітників Байдаківського ву
глерозрізу і колгоспників арті
лі імені Сталіна, Пустельників- 
ської сільради, про висунення 
кандидатами в депутати Вер
ховної Ради УРСР товариша 
Иосифа Віссаріоновича Сталіна, 
тт. Вячеслава Михайловича Мо
лотова, Андрія Андрійовича Ан
дреєва та лікаря Олександрійсь
кої міської лікарні Рейку Фе
досію Василівну та висуну
ли кандидатами в депутати Вер
ховної Ради УРСР найближчих 
соратників великого Сталіна, 
членів Політбюро ЦК ВКІІ(б) 
товаришів Маленкова Г. М., 
Берія Л. II., Ворошилова К. 6., 
Мікояна А. 1., Бу-лганіпаМ. 0., 
Кагановича Л. М., Хрущова 
М. С., Косигіна 0. М. і ПІвер- 
ника М. М.

На окружних передвиборних 
зборах представники будов, 
підприємств, установ, колгоспів, 
комуністичних партійних орга
нізацій, комсомольських орга
нізацій, професійних спілок і 
товариств трудящих міста Олек
сандрії, Олександрійського і 
Червонокам'япського районів 
одностайно підтримали вистав
лених кандидатів у депутати 
Верховної Ради УРСР по Олек
сандрійському виборчому ок
ругу № 198.

Товариші виборці!
Наш всенародний кандидат 

Йосиф Віссаріонович Сталін— 
геніальний продовжувач без
смертної справи Леніна. З ім'ям 
товариша Сталіна нерозривно 
зв'язані всесвітньоісторичні пе
ремоги радянського народу.

Немає більш дорогої і більш 
близької людини для радянсь
ких громадян, ніж товариш 
Сталін. Немає в світі такої мі
ри, щоб визначила всю гли
бину народної любові дорідно
го батька, вождя і вчителя. З 
ім'ям Сталіна в серці живе, 
працює, творить і перемагає 
кожен радянський громадянин, 1 

його світлим генієм освітлене 
життя і творчість радянського 
народу, всього прогресивного 
людства.

Товариш Сталін—політичний 
діяч ленінського тину, без
страшний в бою і нещадний до 
ворогів народу, мудрий і непо- 
спішливий при рішенні склад
них питань, правдивий і чес
ний, яким був Ленін, він лю
бить свій народ, як любив йо
го Ленін.

9-го лютого 1946 року, ви
ступаючи перед виборцями Ста
лінського виборчого округу 
м. Москви, товариш Сталін 
виклав величну програму від
будови і розвитку нашого на
родного господарства, науки, 
культури та піднесення мате
ріального добробуту трудящих.

В боротьбі за виконання 
мудрої сталінської програми— 
побудови комунізму в нашій 
країні — героїчний радянський 
народ одержав велику перемогу.

Успішно виконані і переви
конані основні завдання після
воєнного п'ятирічного плану. 
Довоєнний рівень промислового 
виробництва за 11 місяців 1950 
року перевищений на 72 про
центи.

Великих досягнень домогли
ся працівники соціалістичного 
сільського господарства. Вало
вий урожай зернових культур 
1950 року склав 7 мільярдів 
600 мільйонів пудів, на 300 
мільйонів пудів більше, ніж в 
довоєнному 1940 році. Сільсь
ке господарство безперервно 
оснащується передовою машин
ною технікою. Значно переви
щено довоєнний рівень розвитку 
громадського продуктивного тва
ринництва. Успішно здійснює
ться сталінський план перет
ворення природи. Ось чому ко
жен радянський громадянин ба
жає бачити товариша Сталіна 
своїм кандидатом у депутати 
Верховної Ради.

З великою гордістю і радістю 
оглядаються на пройдений шлях 
трудящі Радянської України. 
Разом з усім радянським на
родом вони помножують свої 
зусилля в боротьбі за комунізм.

Радянський народ з ентузі
азмом приступив до будівницт
ва найбільших у світі гідро
електростанцій та зрошуваль
них систем. Здійснення цих гі
гантських будов перетворить 
посушливі райони Заволжжя, 
Прикаспію, Каракумів, Украї
ни, Криму,донських 1 сальсь- 
кпх степів у квітучі, плодород- 
ні краї і створить умови для 
нового могутнього піднесення 
народного господарства.

У грандіозних будовах ста
лінської епохи, як і у всьому 
могутньому піднесенні нашої 
економіки, радянський народ 
вбачає новий величний крок по 
шляху створення матеріально- 
технічної бази комунізму.

Нині немає в світі держави 
більш могутньої і більш моно
літної, ніж наша велика соціа
лістична Батьківщина, народи 
якої впевнено йдуть до- кому
нізму.

Впевнено йдуть ПО лШЛЯХу 
соціалізму країни народної де
мократії. їх запалює великий 
приклад Радянського Союзу. 
Трудящі Польщі, Угорщини, 
Болгарії, Румунії, Албанії, Че- 
хословаччини одержали безко
рисну братерську допомогу від 
Радянської держави, швидкими 
темпами здійснюють індустріалі
зацію своїх країн, перетворю
ють сільське господарство, одер
жують одну за одною великі пе
ремоги в боротьбі за соціалізм.

Великий китайський народ, 
очолюваний комуністичною пар
тією, успішно розвиває новий 
демократичний лад і здійснює 
велику програму господарсько
го і культурного будівництва.

Твердо на шлях вільного де
мократичного розвитку стала Ні
мецька демократичнареспубліка

Мудра зовнішня політика Ра
дянського Союзу—політика ми
ру і дружби народів—знаходить 
гарячу підтримку найширших 
народних мас. До Радянського 
Союзу, великого вождя народів 
товариша Сталіна звернені по
гляди мільйонів простих людей 
всього світу.

Рішення Другого Всесвітньо
го конгресу прихильників миру 
вселило в серця мільйонів лю
дей упевненість в перемозі ве
ликої справи миру, віру в мож
ливість запобігти нову евітову 
війну. «

Рух за мир став тією полі
тичною силою, яка здатна зір
вати агресивні задуми америка- 
по-англійських паліїв війни. В 
авангарді благородної боротьби 
за мир іде могутній радянсь
кий народ, керований геніаль
ним вождем всього прогресив
ного людства, прапороносцем 
миру товаришем Сталіним.

Дорогі товариші!
Як і весь радянський на

род, ми йдемо до виборів у 
Верховну Раду УРСР з вели
кими досягненнями. За період 
від минулих виборів до респу
бліканського органу влади, зав
дяки невтомному піклуванню 
більшовицької партії, радянсь
кого уряду і товариша Сталіна 
в нашому місті й районах ста
лися великі зміни.

Йдучи назустріч виборам, з 
ініціативи гірників шахти № 2 
і колгоспників артілі імені 18

Виборці 
перевіряють себе 

у списках
На виборчу дільницю А° 10 

з'являється все більше і біль
ше виборців, щоб перевірити 
чи правильно занесені про них 
дані у списках.

Першими перевірились вибор
ці, з якими працюють агітато
ри комсомолка Поліна Вулико
ва і Петро Грубов.

Лише за вчорашній день 130 
виборців перевірили себе у спис
ках.

М. Мартинцева, 
голова дільничної 
виборчої комісії.

( партконферепції,Олександрійсь
кого району, в місті і районах 
розгорнулось передвиборне со
ціалістичне змагання.

25 лютого 1951 року—день 
виборів у Верховну Раду УРСР 
—стане повою демонстрацією 
єдності радянського народу, 
його згуртованості навколо ко
муністичної партії, Радянського 
уряду, великого вождя і вчите
ля трудящих товариша Сталіна.

Товариші виборці!
Передвиборна нарада пред

ставників трудящих Олексан
дрійського виборчого округу 
А» 198 закликає всіх трудящих 
зустріти день виборів у Верхов
ну Раду УРСР повими трудо
вими успіхами. Ширше роз
гортайте соціалістичне змаган
ня за дальше піднесення про
дуктивності праці, за випуск 
надпланового вугілля і продук
ції, за прискорення темпів 
житлового будівництва, за ус
пішну підготовку до весняної 
сівби, за одержання високих 
врожаїв всіх сільськогосподар
ських культур і підвищення 
продуктивності тваринництва, 
за нові досягнення в галузі 
культурного будівництва!

Немає більшого щастя для 
нас, радянських людей, як 
щастя жити і працювати під 
керівництвом великого Сталіна. 
Немає більшої честі для пас, 
ніж іти під прапором Леніна, 
під проводом Сталіна вперед, 
до комунізму.

Дорогі товариші!
Зібравшись на окружну пе

редвиборну нараду, ми, пред
ставники підприємств, установ, 
колгоспів, радянської інтеліген
ції, всі виборці Олександрійсь
кого виборчого округу А° 198, 
разом з усім радянським наро
дом одностайно висуваємо пер
шим всенародним кандидатом 
в депутати Верховної Ради Ук
раїнської РСР великого і муд- 

1 рого вождя народів товариша 
Сталіна і просимо його дати 
згоду балотуватися по Олек
сандрійському виборчому окру
гу № 198.

Виборці нашого округу од
ностайно висувають кандидата
ми в депутати Верховної Ради 

Окружна передвиборна нарада представників трудящих.

Підготовка до виборів у Верховну Раду Казахської РСР.
На знімку: агітатор С. Бейсебаєв проводить бесіду з виборцями 

на агітпункті в колгоспі „Турксиб“ Алма-Атинської області.

УРСР вірних соратників вели
кого Сталіна товаришів В. М. 
Молотова, Г. М. Маленкова, 
Л. 11. Берія, К. Є. Ворошило- 
ва, А. І. Мікояна, М. 0. Бул- 
ганіна, Л. М. Кагановича, А. А. 
Андреєва, М.С. Хрущова, О.М. 
Косигіна, М. М. ІІІверника.

Учасники окружної передви
борної наради Олександрійсько
го виборчого округу № 198 та
кож гаряче підтримують одно
стайне рішення трудящих Бай
даківського вуглерозрізу і кол
госпників артілі імені Сталіна, 
ІІустельниківської сільради, 
'1 е р во н о к а м ‘ я нського району, 
про висунення кандидатом в де
путати Верховної Ради УРСР по 
Олександрійському виборчому 
округу № 198 лікаря Олек
сандрійської міської лікарні 
т. Репку Федосію Василівну.

Передвиборна окружна нара
да представників трудящих зак
ликає всіх виборців прибути 
25 лютого на вибори і віддати 
свої голоси за кандидатів непо
рушного блоку комуністів,і без
партійних, за товариша И. В. 
Сталіна і його соратників, чле
нів Політбюро ЦК ВІШ(б) то
варишів В. М. Молотова, Г. М. 
Маленкова, Л. 11. Берія, К. Є. 
Ворошилова, А. 1. Мікояна, 
М. 0. Булгаиіна, Л. М. Кага- 
новича, А. А. Андреєва, М. С. 
Хрущова, 0. М. Косигіна. М.М. 
ІІІверника таза лікаря Олексан
дрійської лікарні т.Ф. В. Рєпку.

Товариші виборці!
Голосуючи одностайно за кан

дидатів сталінського блоку ко
муністів і безпартійних, ми бу
демо голосувати за зміцнення 
економічної могутності нашої 
країни, за новий розквіт радян
ської науки і культури, за му
дру сталінську зовнішню політи
ку, за щастя радянського наро
ду. за перемогу комунізму!

Всі на вибори до Верховної 
Ради УРСР!

Хай живе і процвітає наша 
славна Радянська Вітчизна!

Хай живе непорушний ста
лінський блок комуністів і без
партійних!

Слава великому і мудрому 
вождю радянського народу, рід
ному товаришу Сталіну!
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Шахтарське селище і його жителі
Великі перетворення

Ще до війни тут засновано 
шахтарське невеличке селище. 
Тоді його умовно називали «мі
стечком Б».

Але невпізнане воно тепер. 
За період від минулих виборів 
до Верховної Ради УРСР тут ста
лися великі зміни. Указом Пре
зидії Верховної Ради нашої 
республіки була утворена Ок- 
тябрська селищна Рада. За ос
танні чотири роки населення 
тут значно збільшилось.

В селищі збудовано 15 дво
поверхових і 80 одноквартир
них будинків. Лише в минуло
му році введено в дію гірничо
промислову школу, їдальню, 
поліклініку, дитячий садок, ди
тячі ясла, добудовується кра
сиве приміщення гірничопро
мислового училища.

В нашому селищі відкрито 
також поштове відділення, ап
теку. лікарню, перукарню, ба
ню.

Розширюється торговельна 
мережа. 6 два продуктово-пром
товарних магазини, хлібний ма
газин, м'ясна 1 овочева лавки. 
Значна кількість продуктів 
реалізовується на робітничому 
ринку.

- - - - - - - - - - <><>

Наша вулиця стала кращою
Вулиця імені Гоголя за ос

танні чотири роки прикраси
лась новими будинками. Хороші 
квартири в цих будинках діста
ли почесна шахтарка Галина 
Васильєва, кріпильник Михай
ло Прищепа, машиніст електро
воза Михайло Соловйов.

Крім житлових будинків, на 
нашій вулиці збудовано примі

Молодь займається спортом
Комсомольці шахт, які про

живають в селищі Октябрсь- 
кому у вільні години займа
ються конькобіжним спортом.

На великому, скованому кри
гою ставку, вони розчистили

Мирна оселя шахтаря Сафіна
Розбиралася хуртовина. Через 

шлях переповзали сиві пасма по
земки. Вітер посилював мороз, па
лив обличчя. Прохожому хотілось 
перегрітись, 1 він повернув до 
двору одного з будинків. З відчи
нених дверей оселі обдало приєм
ним теплом.

—Прошу гостей,—лагідно від
повіла господарка, білява жінка, і 
провела до затишної кімнати.

Господар, підвівшись зі стільця, 
поклав на ліжко свіжий номер 
„Правдьі Украиньї" і запросив 
присісти біля столу. Потім, гля
нувши на дружину, хотів щось 
сказати, але та, відгадавши його 
думку, промовила:

—Може б чайку вам подати. З 
морозу ж... І, не чекаючи відпові
ді, хутко майнула до кухні.

Замість чаю на стіл було пода
но щойно зажарену свинину і 
пляшку іскристого вина.
—Підкріпитись треба, а потім і 

чайку з пиріжками можна...—ми
мохіть промовила господарка.— 
Такий уже наш звичай шахтарсь
кий—гостей спершу вином часту
вати.

За столом почалася дружна, не 
примушена розмова з родиною 
почесного шахтаря, прохідника

В гуртожитках відкрито 8 
червоних кутків. До послуг 
трудящих радіо, бібліотека, 
клуб із звуковою кіноапарату
рою. Тут щодня демонструють
ся денні і вечірні сеанси кіно
картин, часто виступає домро
вий оркестр і співочий гурток 
з концертами.

Активними відвідувачами кі
нокартин і концертів є почес
ні шахтарі тт. Унтілов, Сафін, 
гірники Немикін, Пекущий та 
сотні інших.

В ці дні на трьох агітпунк
тах виборчих дільниць, на 
квартирах виборців агітатори 
комуністи Єпіфан Орлов і Ган
на Стець, а також Терентій 
Крячко, Григорій Іванов і ба
гато інших, проводячи бесіди 
про виборчий закон і Сталін
ську Конституцію, використо
вують факти з місцевого життя 
про великі перетворення свого 
селища.

А факти ці живі, перекон
ливі. Вони викликають гордість 
у шахтарів за щасливе і ра
дісне життя.

В. Кирилюк, 
голова виконкому Октябрської 

селищної Ради.

щення хлібопекарні, семиріч
ної школи, дитячих ясел, лі
карні.

У повсякденному нашому 
житті ми відчуваємо піклуван
ня більшовицької партії та ра
дянського уряду про нас, прос
тих людей.

0. Стась,
домогосподарка.

каток, обладнали хокейне поле. 
Після роботи тут відбуваються 
ігри в хокей.

Д. Веселий, 
робітник.

шахти №3 Ахмета Сатаровича Са
фіна.

—Оце тільки-но я прочитав в 
газеті про тяжке становище гір
ників Америки,—сказав Ахмет Са- 
тарович.—Як небо від землі—так 
далеко їм до умов нашої праці і 
життя. Де б я не був, чи то на 
шахтах Підмосковного басейну, чи 
в іншому краю, я завжди відчу
вав і відчуваю радість праці. Най
більше зріднився з шахтою № 3. 
Вирішив залишитись тут назавж
ди. Працюю по совісті. Минулоріч
не завдання проходки виконав до 
Жовтневих свят на 123 проценти. 
Зараз даю не менше. І праця на
ша оплачується щедро. Я щоміся
ця заробляю по 3—4 тисячі кар
бованців.

З дальших розповідей стало 
відомо, що Ахмет Сатарович два 
роки тому в селищі Октябрському 
спорудив собі цегляний будинок 
з чотирьох кімнат, придбав бага
то меблі, цінних речей, одягу. Ли
ше в січні він купив собі доро- 
гокоштовний костюм, дружині— 
пальто.

— В новому будинку ми вже 
справили два весілля,—хвалиться 
дружина Сафіна Ганна Сунага- 
товна.—Дочці Каті теж допомог

Мрії щасливої 
дітвори

Влітку 1949 року вулиця іме
ні Гоголя шахтарського сели
ща Октябрського прикрасилась 
новим будинком семирічної шко
ли. 21 вчитель з середньою і 
вищою освітою виховує тут 
шістсот дітей гірників 1 буді
вельників. Всі учні наполег
ливо оволодівають знаннями, 
щоб стати всебічно підготовле
ними, культурними громадя
нами нашої любимої соціаліс
тичної Батьківщини.

Учні першого класу Віра 
Чаус—дочка прибиральниці бу
дівельного управління №5, Рая 
Букреєва-дочка вагонщика, То
ля Фнсун—сип вибійника шах
ти № 2, Надя Гаркуша—дочка 
кріпильника шахти №3 та ін
ші—відмінники навчання. Пе
ред ними, юними радянськими 
громадянами, дітьми простих 
радянських людей, широко від
криті двері до вершин науки, 
до першої-ліпшої облюбованої 
професії.

Сорок учнів сьомого класу 
цього року залишать стіни на
шої школи. Вони підуть далі 
по світлому шляху, кожен до 
своєї завітної мети. І хто б не 
були їх батьки—інженери, тех
ніки чи рядові робітники, шах
тарі, їх сини і дочки—діти од
нієї матері—Радянської Вітчи
зни і вона ласкаво піклується 
про кожного з них.

Рая Логвиненко, Люда Фо- 
касієва, Валя Рохман, наприк
лад, після закінчення нашої 
школи будуть продовжувати нав
чання в середній школі. Та
мара Гоцкало та Віра Бадьон 
мріють поступити до педаго
гічного училища. Хома ІІІустов 
вирішив навчатись у гірничо
му технікумі, а Вілі Гоцкалу 
особливо подобається праця ек
скаваторника, і він мріє про 
той чаг, коли зможе сісти за 
важелі цієї чудової машини.

Сьогоднішні мрії наших ді
тей завтра стануть дійсністю.

М. Лобода, 
зав. учбовою частиною школи.

ли збудувати будинок. Заможно 
вона живе з чоловіком Банею. А 
Роза з чоловіком перейшла в ко
мунальну квартиру. В придане ми 
подарували їй корову, гардероб, 
ліжко з пуховою периною, пальто, 
два костюми, сім платів, швейну 
машину та інші речі.

Синок Марко вчиться в четвер
тому класі. Він виросте, теж, ма
буть, гірником буде, бо все його 
цікавить шахта.

Ганна Сунагатовна розповідала 
про все, як вони торік з чолові
ком відпочивали па курорті, що 
думають ще придбати для домаш
нього господарства.

—„Москвича" хочемо купити— 
легкову автомашину,—промовив 
Ахмет Сатарович і мрійно глянув 
у вікно. На синюватих шибках з 
тонкими візерунками, внрізблених 
морозом, відбивались сріблясті 
іскорки від електричної лампи, 
що світлом заливала кімнату.

З мирної своєї оселі шахтар 
Сафін збирався на роботу, щоб 
самовідданою працею славити мо
гутність рідної Вітчизни.

С. МІркотан.

Трудові резерви
Серед рівного ряду чепурних 

будинків особливо видніється 
великий, красивий двоповерхо
вий будинок гірничопромисло
вої школи № 3. Школа готує 
кадри будівельників—слюсарів, 
клепальників, теслярів, столя
рів, мулярів для буровугільної 
промисловості міста.

Торік в листопаді місяці 
відбувся перший випуск добре 
підготовлених спеціалістів. Сот
ці юнаків і дівчат вийшли на 
самостійний шлях життя і на
полегливо працюють зараз на 
виробництві.

На зміну випускникам прий
шло багато юнаків і дівчат, які 
набувають спеціальність буді
вельників. Серед вихованців— 
діти робітників, службовців та 
колгоспників шести районів на
шої області. Як ласкава мати, 
наша держава дбає про нав
чання і побут майбутніх робіт
ників. Навчальні кімнати добре 
обладнані, забезпечені потріб
ними посібниками. Виховання 
молодих будівельників доручено 
досвідченим педагогам і майст
рам. Учні перебувають на пов
ному утриманні держави—гур
тожитки, одяг, харчування — 
все безкоштовно.

За перший міеяць виробни
чого навчання багато учнів до
бились відмінних успіхів. Май
бутні будівельники Анатолій

В шахтарському гуртожитку селища Октябрського робітнича 
молодь культурно проводить своє дозвілля. Фото А. Дібровного.

Культурне дозвілля
Один найкрасивіший з бага

тьох будинків, якими за остан
ній час поповнилось селище 
Октябрське, відведено під гур
тожиток для нас, молодих гір
ників шахти № 2.

Цей будинок виділяється в 
селищі. Його фасад прикраше
ний портретами, плакатами і 
закликами, присвяченими нас
тупним виборам до Верховної 
Ради Української РСР.

Затишний і приємний внут
рішній вигляд мас гуртожиток. 
Ось наша четверта кімната. Тут 
створено всі культурно-побуто
ві умови. Чиста постіль, на 
вікнах живі квіти, є шафи для 
одягу, тумбочки для кожного 
з нас.

Весело проводить своє доз
вілля молодь вечорами. Збирає
ться вона в добре обладнано
му червоному кутку, щоб пос

Мусафранов, Василь Івапенко, 
Михайло Лебідь, Василь Делі
катний, Іван Новиков, Іван Гон
чар, Григорій Щербина, Віталій 
Дяченко та багато інших по
дають зразки в оволодінні знан
нями.

Заслуженою любов'ю і по
вагою у вихованців школи ко
ристуються майстри Артем Тро- 
химович Решетніков та Іван Про- 
копович Головко. Всі сили, 
весь свій багаторічний досвід 
передають вони майбутнім бу
дівельникам.

Добре працює шкільний ко
мітет комсомолу. Віп згуртував 
міцний актив з кращих учнів- 
комсомольців, який подає прик
лад у навчанні і в побуті.

Юнаки і дівчата щодня по
дають заяви з проханням при
йняти їх до комсомолу. Лише 
за два тижні січня в члени 
ЛКСМУ прийнято близько 50 
кращих учнів школи.

Культурно і весело проводить 
молодь своє дозвілля. Фізкуль
турні, шахово-шашкові та інші 
гуртки, настільні ігри, бібліо
тека—все до їх послуг.

Паша школа виховує резерви 
робітничого класу—добрих спе
ціалістів, палких патріотів на
шої Батьківщини, активних 
будівників комуністичного сус
пільства.

М. Гаврилов, 
директор школи.

лухати радіопередачу, пограти 
па музичних інструментах, по
читати свіжі газети, журнали.

Багато молодих шахтарів є 
постійними читачами бібліоте
ки при червоному кутку.

Наші друзі по кімнаті— крі
пильник Микола Дзигар закін
чує читати твір М. І’орького 
«Дело Артамоновьіх», навало
відбійник Микола Бегма читає 
книгу Ажаєва «Далеко від Мос
кви».

Часто робітники колективно 
переглядають кінофільми, від
відують концерти.

Велику увагу приділяють нам 
керівники шахти. Вони часто 
відвідують гуртожиток. Своє
часно задовольняють наші ви
моги.
Петро Берун—кріпильник, 
Микола Крячко—бригадир, 
Петро Рябошапка—десятник.
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27 січня минає 125 років з дня 
народження одного з найвизнач
ніших російських письменників, 
видатного представника револю
ційно-демократичної думки, гені
ального сатирика М. Є. Салтикова- 
Щедріна.

Михайло Євграфович Салтиков- 
Щедрін (1826—1884) народився в 
селі Спас-Угол, Тверської губер
нії, в сім'ї поміщика. Його пер
шим учителем був кріпосний жи
вописець. Учився Щедрін в Цар- 
ськосе.чьському ліцеї, поблизу Пе
тербурга. Там же, під впливом по
лум'яних статей Бєлінського, сфор
мувалися революційно-демокра
тичні погляди майбутнього са
тирика.

Після закінчення ліцею (1844 
рік) Щедрін став на державну 
службу. Продовжуючи займатися 
літературою, він захопився ідеями 
утопічного соціалізму 1 увійшов 
до гуртка Петрашевського. Неза
баром Щедрін опублікував (1847, 
1848 р. р.) свої перші твори в про
зі—дві повісті, які містили заклик 
до революційного змінений гро
мадського ладу. Вони були спів
чутливо прийняті молодим поко
лінням різночинців, але викликали 
переполох в реакційному таборі. 
Щедрін був заарештований і зас
ланий до Вятки. За 8 років служ
би у Вятці Щедрін чудово вивчив 
життя російської провінції, поба
чив усі пороки державного апа
рату та зловживання бюрократич
ного чиновництва і, повернувшись 
з заслання в столицю (1855 р.), 
видав книгу „Губернські нариси", 
захоплено зустрінуту Шевченком 
і Чернишевським. Щедрін збли
жається з М. Г. Чернишевським, 
а після його арешту стає співре
дактором журналу „Современ- 
ннк" (1863 р.).

В семидесятих роках Щедрін 
був найвизначнішим глашатаєм 
ідей російської революційної де
мократії. Він стояв на чолі пере
дової російської літератури, про
довжуючи і розвиваючи далі ве
ликі ідеї Бєлінського, Добролюбо- 
ва і Чернишевського. Щедрін ба
чив, що так звані „великі рефор-

Вчасно підготуємось 
до весняної сівби

З особливим піднесенням пра
цюють в передвиборні дні кол
госпники артілі імені1 Карла 
Маркса.

Недавно на бригадних зборах 
було намічено заходи, спрямо
вані на своєчасну і всебічну 
підготовку до весняної сівби, з 
тим, щоб цього року виростити 
високі врожаї на великих кол
госпних масивах.

В колгоспі вже відремонтова- 
по 18 кінних сівалок, 43 плу
ги та 245 плашок борін.

На ремонтних роботах відзна
чились ковалі тт. Журба Іван, 
Ткаченко Панас та Прозван 
Карпо, які систематично пере-

Більше уваги зимовому спорту
Нинішня зима сприяє роз

виткові зимових видів спорту, 
використанню природних водой
мищ під катки.

Однак, і конькобіжний, і лиж
ний спорт в районі розвиваєть
ся незадовільно. Ряд добровіль
них товариств, зокрема в кол
госпах ім. Ворошилова, ім. Карла 
Маркса, ім. 18 з'їзду ВКП(б) 
не, подбали, щоб тут закупили 
необхідний спортивний інвентар 
та майно. А тому колгоспна 
молодь позбавлена можливості 

— займатися любимими видами 
спорту, здавати норми по комп
лексу «Готовий до праці та 
оборони».

Первинні партійні, комсо-
ьі\—оо309. Адреса редакції: м. Олвксандрія, Кіровоградської області, вулиця Шевчзнка, Ц~58. Зам. № 11. Т. 5000.

Олександрійська міська друкарня Кіровоградського обласного управління в справах поліграфічної промисловості, видавництв» і книжкової торгівлі, м. Олександрія, вул. Шевченка 57.

М. Є. Салтиков-Щедрін
ми" не зачепили основ громадсь
кого життя і ніскільки не покра
щили становища народу. Тому не 
потворність характерів і зовніш
нього побуту були головним об'єк
том щедрінської сатири: її жало 
було завжди направлено проти са
мої громадської системи, яка по
родила ці каліцтва.

Гнівний викривальний голос ве
ликого сатирика проривався крізь 
усі цензурні рогатки й перепони, 
нещадно бичуючи пороки та мер
зенності царського режиму. Сати
ра Щедріна з нищівною силою 
ударяла по пануючих класах, що 
пригноблювали народ. Створені 
ним типи набули значення імен 
назовних. Через всі книги пись
менника тягнеться низка образів, 
які запам'ятовуються. Поруч з без
дарними і неуцькими „помпадура- 
ми“ в чині губернатора подвиза
ються царські колонізатори „гос-

виконують денні завдання.
В колгосп завезено потрібну 

кількість мінеральних добрив 
та вивозяться на поле місцеві 
добрива.

Кожен день 18—20 підвід 
працюють на вивезенні гною 
на плантацію під цукрові бу
ряки.

Перед ведуть у підготовці до 
весни і в боротьбі за майбутній 
високий урожай бригади тт. Ло- 
боденка Г. і Смоляра Ф.

В цих бригадах проведено 
снігозатримання на площі 630 
гектар.

М. Попов,
с. Дівоче Поле.

мольські організації і правлін
ня колгоспів зобов'язані приді
ляти більше уваги молодому 
спортивному товариству «Кол
госпник» в організації його ро
боти, в придбанні спортивної 
форми та інвентаря.

Для занять лижним спортом 
і здачі норм на значок «Гото
вий до праці та оборони» слід 
використовувати лижі, що є 
при школах з тим, щоб забез
печити участь лижників у зма
ганнях на першість району, які 
відбудуться 28 січня на честь 
виборів до Верховної Ради УРСР.

С. Куликов, 
голова райради ДСТ 

„Колгоспник".

пода ташкентцьі". Угрюм-Бурчеєв, 
Бородавкін та інші градоначаль
ники міста Глупова втілюють вер
ховну владу—самодержавство. В 
особі Деруновнх, Разуваєвих 1 
Колупаєвих письменник показав 
вторгнення в російське життя ,чу- 
мазого"—капіталістичного хижа
ка. В образах „пінкознімачів" 
Прелєстнова і Балалайкіна він дав 
характеристику російських лібе
ралів.

Зриваючи маску лібералізму з 
буржуазії, „Щедрін нещадно глу
мився з лібералів і назавжди за
плямував їх формулою: „присто
совуючись до підлоги" (Ленін). В 
книзі „За рубежем" Щедрін вис
міяв французьку буржуазну „рес
публіку без республіканців" (Ле
нін). В образі Іудушки Головльова 
він створив пеперевершений в сві
товій сатиричній літературі образ 
лицеміра, ханжі і зрадника. Пріз
виськом Іудушки Ленін заклейму- 
вав ренегата Каутського і зрадни
ка Троцького.

В. І. Ленін користувався обра
зами щедрінської сатири для вик
риття ворогів народу. В творах 
И. В. Сталіна також часто зустрі
чаються влучні характеристики і 
порівняння, навіяні сатиричними 
образами Салтикова-Щедріна. Ве
ликий російський письменник-пат- 
ріот глибоко вірив в грядущу на
родну революцію в Росії і з на
дією дивився в майбутнє. Пильно 
приглядаючись до піднесенйя но
вих громадських сил, він з задо
воленням відмічав пробудження 
російського робітничого класу: 
„...народились нові підземні дже
рела, які киплять і клекочуть з 
очевидною рішучістю пробитися 
назовні". Життя Щедріна було 
справжнім письменницьким подви
гом, а його творчість і нині про
довжує служити нашій великій 
справі, допомагаючи остаточно ви
коренити всі пережитки минуло
го, створювати нашу нову мораль, 
мораль комуністичного суспіль
ства.

На знімку:
М. Є. Салтиков-Щедрін.

ПРЕСКЛІШЕ РАТАУ.

ПОДІІ
В КОРЕЇ

Повідомлення Головного 
командування Народної 

армії
ПХЕНЬЯН, 23 січня. (ТАРС). В 

переданому сьогодні повідомлен
ні Головного командування На
родної армії Корейської народно- 
демократичної республіки гово
риться, що на всіх фронтах час
тини Народної армії і китайські 
добровольці вели бойові дії проти 
американських і лісинманівських 
військ.

Варварське знищення 
американською авіацією 
корейських міст і сіл
У повідомленнях з Кореї аме

риканські кореспонденти визна
ють, що політика „випаленої зем
лі*, яку проводять війська інтер
вентів, викликає гнів корейського 
народу.

Кореспонденти повідомляють, 
що американське командування 
видало наказ про цілковите зни
щення міст, сіл і окремих житло
вих будинків. Це варварське зни
щення праці багатьох поколінь 
корейців „викликає муки совісті" 
навіть у багатьох американців.

У багатьох європейців викли
кають жах злочини американців, 
— пишуть кореспонденти. Один 
англієць, наприклад, розповідає: 
„В одному селі засіли два чи три 
снайпери... командир батальйону 
викликав авіацію. З допомогою 
напалму (желеподібний бензин— 
ред.) льотчики зрівняли село з 
землею... Можете собі уявити, які 
почуття переживає населення цьо
го району... Ми не тільки тікаємо 
від них, але, тікаючи, знищуємо 
їх будинки".

(ТАРС).

М іжнарод ний огляд
Ленінізм—прапор боротьби 

за визволення людства
'Грудящі Європи, Азії, Америки, 

Африки і Австралії, прогресивні 
люди всього світу разом з наро
дами Радянського Союзу свято 
шанують пам'ять найвеличнішого 
генія людства Володимира Ілліча 
Леніна.

У Пекіні, Варшаві, Празі, Со
фії, Парижі, Берліні, Хельсінкі та 
інших столицях зарубіжних країн 
в зв'язку з 27 роковинами з дня 
смерті В. І. Леніна відбулись уро
чисто-траурні засідання, збори і 
мітинги робітників, службовців, 
інтелігенції та молоді, присвячені 
світлій пам'яті В. І. Леніна, вож
дя трудящих усього світу. Учас
ники зборів, засідань і мітингів 
висловили свої палкі почуття лю
бові і відданості великому про
довжувачеві справи Леніна—то
варишеві Сталіну.

Широко відзначила 27 рокови
ни з дня смерті В. І. Леніна пре
са країн народної демократії, Ки
тайської народної республіки, Ні
мецької демократичної республіки, 
а також прогресивна преса ка
піталістичних країн.

Газети Китаю підкреслюють, що 
„справа визволення китайського 
народу нерозривно зв'язана з 
ім'ям Леніна". Газета французь
кої компартії „Юманіте діманш" 
в передовій статті, присвяченій 
пам'яті В. І. Леніна, розповідає

Польське село на новому піднесенні
Державна комісія економічного 

планування Польської народної 
республіки опублікувала повідом
лення про виконання народногос
подарського плану 1950 року.

Це повідомлення показує, що 
минулий рік трудящі Польщі оз
наменували новим зростанням 
продуктивних сил країни, широ
ким розгортанням соціалістичного 
змагання, значними успіхами у бу
дівництві основ соціалізму.

Соціалістичний сектор у про
мисловості виконав виробничий 
план минулого року по вартості 
продукції на 107,4 процента. Про
дуктивність праці виросла проти 
1949 року в середньому на 9 про
центів, реальна заробітна плата 
робітників збільшилась на 6 про
центів.

Великих успіхів досягло сіль
ське господарство республіки. Йо
го валова продукція збільшилась 
проти 1949 року на 13 процентів. 
Минулий рік був роком розши
рення і зміцнення виробничої ко
операції в польському селі. Во
сени 1949 року в країні налічу
валось лише 136 виробничих ко
оперативів, а на 1 січня ниніш
нього року їх було зареєстровано 
вже 2200. Це свідчить про те, що 
кооперування стає практичною 

і

і

Відповідальний редактор Д. РАВВЕ.

СЬОГОДНІ В КІНО
Кінотеатр ім. Першого травня. З 27 січня демонструється 

новий художній фільм 
„ВЕСНА В С А К Е НІ “ 

виробництво Грузинської кіностудії.
Приймаються заявки на колективний перегляд фільму.

В робітничому селищі Перемога 
по вулиці Кіровоградській

ВІДКРИТО

БУФЕТ-ЗАКУСОЧНУ
у великому асортименті холодні й гарячі за- 
порціонні блюда, кондитерські, вино-горілчані

Є
куски, 
вироби.

Буфет-закусочна працює щодня з 10 годин ранку до 12 
годин ночі.

Відділ робітничого постачання тресту 
„Олександріявуглерозрізбуд*'.

Тресту „Олександрія вугілля “ 
ПОТРІБНІ КВАРТИРИ 

для розміщення працівників тресту.
Просьба до громадян, які мають квартири для найму, 

звертатись з пропозиціями на адресу: м. Олександрія, вул. Пер- 
шотравнева, будинок, №35, трест „Олександріявугілля".

про його боротьбу за мир. Під
кресливши історичні перемоги сил 
миру і соціалізму в усьому світі, 
газета вказує на величезну за
грозу мирові в зв'язку з підго
товкою імперіалістами нової війни.

„У зв'язку з такою загрозою,— 
пише газета,—ми повинні більше, 
ніж будь-коли, пам'ятати про 
вчення Леніна. Ленін особливо 
підкреслював, що дії проти війни 
повинні бути в усіх випадках по
годжені і ефективні".

В умовах нинішньої міжнарод
ної обстановки, коли американсь
кий імперіалізм виступав як про
відна сила табору паліїв війни, 
особливо повчальною і актуаль
ною є ленінська характеристик? 
американського імперіалізму. 
Ленін вказував, що американсь
кий імперіалізм постійно втручає
ться шляхом прямої воєнної ін
тервенції у справи інших народів, 
закабаляе і душить їх петлею го
лоду.

Безсмертні ідеї Леніна освітлю
ють трудящим усього світу шлях 
боротьби за визволення від гніту 
імперіалізму. Під прапором лені
нізму трудящі всіх країн згурто
вують свої сили в боротьбі за 
мир, демократію і соціалізм. На 
чолі цієї боротьби іде великий 
Радянський Союз — непорушний 
оплот миру і дружби народів.

справою самих селянських мас.
Рух за створення землеробських 

виробничих кооперативів розви
вається в боротьбі з класовим 
ворогом. Куркульство чинить 
упертий опір розвиткові виробни
чої кооперації. Однак селянство 
Польщі наочно бачить перевагу 
колективних методів праці над 
Індивідуальними. Завдяки кращо
му обробіткові землі, механізації 
робіт і застосуванню передових 
методів ведення господарства зем
леробські кооперативи одержують 
врожаї, що перевищують па 20— 
50 процентів урожаї в індивіду
альних господарствах.

В країні швидко число
.машинно-тракторних станцій. Па 
•початок 1950 року Польща мала 
30 МТС. а тепер їх налічується 
.156 з 4675 тракторами. Земельна 
нтлоща, оброблювана МТС, зросла 
в 10 разів порівняно з 1949 роком.

Значно поліпшились побутові 
умови польських селян. На 1 січня 
ць ого року в країні електрифіко- 
вано 12,5 тисячі сіл.

Трудове селянство Польщі під 
керівництвом Об'єднаної робітни
чої партії успішно закладає ос
нови соціалізму на селі.

П. Бабенко.
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СЬОГОДНІ
ПЕРЕДОВА: Молодь—до механіз

мів!
Йосиф Віссаріонович Сталін, зареє

стрований кандидатом у депутати 
Верховних Рад Української, Білору
ської, Естонської, Узбецької, Турк
менської і Вірменської РСР (1 стор.).

Нове піднесення народного госпо
дарства СРСР (1 стор.).

Олександрійський виборчий округ. 
Фсдосія Василівна Репка, зареестро-

В НОМЕРІ:
вапа кандидатом у депутати Верхов
ної Ради Української РСР (2 стор.).

Т. Матвіенко. — За високу якість 
навчання молоді (2 стор.).

Виробничі перемоги на честь ви
борів (2 стор.).

Нова славна перемога сталінської 
епохи (3 стор.).

Листи наших читачів (4 стор.).
По нашому місту і району (4 стор.).
Події в Кореї (4 стор.).

Молодь—до механізмів!
Основний спосіб підвищення 

продуктивності праці є всебіч
на механізація робіт. Великий 
вождь радянського народу Иосиф 
Віссаріонович Сталін ще в 1931 
році вказував: «...механізація 
процесів праці є тією новою 
для нас і вирішальною силою, 
без якої неможливо витримати 
ні наших темпів, пі нових мас
штабів виробництва».

Вказівка товариша Сталіна 
послужила великим стимулом у 
розвиткові народного господарс
тва країни, забезпечила широ
кий розмах робіт на всіх ділян
ках промислового і сільсько
господарського виробництва.

Успіх нашого просування 
вперед до комунізму тепер в 
значній мірі залежить від того, 
наскільки правильно будуть ви
користовуватись потужні меха
нізми. Вирішення цієї справи, 
насамперед, належить молодим 
робітникам. Вони, переймаючи 
досвід старих кадровиків, повин
ні досконало вивчати техніку, 
на повну потужність її вико
ристовувати і завжди тримати в 
постійній готовності.

Правильно робить комсомоль
ська організація Байдаківсько- 
го вуглерозрізу (секретар комі
тету ЛКСМУ т. Кашин), яка 
прагне залучити до механізмів 
якомога більше молодих робіт
ників. В технічних .-гуртках, 
стахановській школі тут за ко
роткий час підготовлено понад 
100 молодих спеціалістів, які 
нині керують екскаваторами, 
водять електровози.

Комітет комсомолу з допомо
гою партійної організації на 
дільниці електровозного руху 
створив укрупнену молодіжну 
бригаду. Тепер молоді робітни
ки самостійно вирішують пи
тання, зв'язані з підвищенням 
продуктивності праці, продов
женням строку служби механіз
мів.

Хто буде кращим електровоз
ником?—під таким лозунгом 
змагаються молоді робітники за 
краще використання машин, за 
економне витрачання електро
енергії. Приклад у цьому по
дають комсомольці Анатолій 
Герман, Василь Тимофієв, Во
лодимир Лобода, Іван Беседін 
та інші.

Зараз на курсах по підго
товці машиністів і помічників

ВідРади Міністрів
Рада Міністрів СРСР і ЦК 

ВКП(б) з глибоким сумом спо
віщають, що 25 січня 1951 ро
ку в Москві на 60 році життя 
після тяжкої хвороби помер 
президент Академії наук Сою
зу Радянських Соціалістичних 
Республік, депутат Верховної 
Ради СРСР, голова Всесоюзно
го товариства для поширення 
політичних і наукових знань, 
головний редактор Великої Ра
дянської - Енциклопедії, двічі 

машиністів електровозів без від
риву від виробництва навчаєть
ся що ЗО юнаків і дівчат.

Підготовці молодих кадрів 
приділяють увагу на рудоре- 
монтному заводі. Кожний юнак 
чи дівчина, які поступають на 
завод, проходять інструктаж, 
закріплюються за досвідченими 
спеціалістами. Іван Дробяжен- 
ко, прийшовши в слюсарний цех, 
не мав навіть уяви про будову 
верстата. Його дбайливо, по- 
батьківському вчив слюсар ко
муніст тов. Лук'янов. Незаба
ром Дробяженко оволодів слю
сарною справою і вже самос
тійно працює за верстатом. Він 
—слюсар четвертого розряду, 
виконує по півтори норми.

Але не всюди ще піклують
ся про створення нормальних 
умов молодим робітникам, за 
яких вони могли б оволодіти 
механізмами. Є випадки, коли 
навіть комсомольські організа
ції обходять цю важливу спра
ву, не цікавляться як в руках 
молодих робітників використо
вується техніка на підприємс
тві.

Понад 300 юнаків і дівчат 
монтажного управління тресту 
«Укрособвуглемонтаж» зв'язані 
з механізмами. Вони працюють 
на тягачах, підіймальних кра
нах, біля лебідок. Та біда в 
тому, що ці механізми не постій
но закріплені за молодими ро
бітниками, панує знеосібка, 
внаслідок чого допускається 
передчасне псування механіз
мів.

Молодь прагне навчитись доб
ре керувати машинами, та глу
хі до цих запитів керівники 
управління (начальник’т. Згон- 
ііиков). Тут не організовано 
жодного технічного гуртка. На 
вимогу молоді головний інже
нер тов. Попов лише обіцяє 
налагодити навчання, але далі 
своїх обіцянок не йде.

Обурливим є і той факт, що 
па Байдаківській брикетній фаб
риці 103 випускники гірничо
промислової школи використо
вуються поки що не за спе
ціальністю.

Справа честі комсомольських 
організацій, господарників—за
лучити все більше молоді до 
техніки, створювати умови для 
досконалого оволодіння меха
нізмами, щоб забезпечити ус
пішне їх використання.

СРСРіЦКВНП(б) 
лауреат Сталінської премії ака
демік Сергій Іванович Ваві
лов.

Радянський народ в особі 
академіка С. І. Вавілова втра
тив найвидатнішого вченого і 
визначного державного і гро
мадського діяча.

Всі свої сили і знання ака
демік С. І. Вавілов віддав без- 
завітному служінню Батьківщи
ні, радянській науці, великій 
справі комунізму.

Йосиф Віссаріонович СТАЛІН 
зареєстрований кандидатом у депутати Верховних Рад 

Української, Білоруської, Естонської, Узбецької, 
Туркменської і Вірменської РСР

В столицях шести республік 
—України, Білорусії, Естонії, 
Туркменії, Узбекистану і Вір
менії,—до вибори до Верхов
них Рад відбуватимуться 25 
лютого, у присутності представ
ників колективів підприємств, 
установ, організацій і товариств 
трудящих відбулись засідання 
Окружних виборчих комісій.

ДО 60-РІЧЧЯ З ДНЯ 
НАРОДЖЕННЯ 
П. Г. ТИЧИНИ

На знімку: поет-академік 
П. Г. ТИЧИНА.

Указ Президії
Верховної Ради СРСР 

про нагородження 
українського поета 

П. Г. Тичини 
орденом Леніна

За видатні заслуги в галузі 
художньої літератури, в зв'яз
ку з 60-річчям з дня народ
ження, нагородити українсько
го поета Павла Григоровича 
Тичину орденом Леніна.
Голова Президії Верховної 
Ради СРСР М. ШВЕРНИК.

Секретар Президії 
Верховної Ради СРСР 

0. ГОРКІН.
Москва, Кремль 

26 січня 1951 р.

В Президії 
Верховної Ради 

Української РСР
Президія Верховної Ради Ук

раїнської РСР своїм Указом 
встановила, що голова або сек
ретар Дільничної виборчої ко
місії з 28 січня до 28 лютого 
1951 року звільняється від 
основної роботи з збереженням 
оплати по місцю основної ро
боти.

Учасники засідань з вели
чезною радістю зустріли пові
домлення про те, що великий 
вождь народів товариш И. В. 
Сталін дав згоду балотуватися 
в депутати Верховних Рад Ук
раїнської, Білоруської, Естон
ської, Узбецької, Туркменсь
кої і Вірменської РСР.

Окружні виборчі комісії з

Нове піднесення народного господарства СРСР
Центральне Статистичне Уп

равління при Раді Міністрів 
СРСР опублікувало повідомлен
ня про підсумки виконання 
державного плану розвитку на
родного господарства СРСР у 
1950 році.

Підсумки минулого року свід
чать про видатні успіхи ра
дянської економіки і культури, 
досягнуті нашим народом під ке
рівництвом більшовицької пар
тії, під проводом великого 
Сталіна.

Річний план виробництва ва
лової продукції на 1950 рік 
виконаний в цілому ио про
мисловості на 102 проценти. 
Валова продукція всієї промис
ловості СРСР у 1950 році ви
росла порівняно з 1949 роком 
на 23 проценти. Понад річний 
план вироблено значну кіль
кість вугілля, нафти, бензину, 
гасу, електроенергії, чавуну, 
сталі, прокату, машин, устат
кування, товарів масового спо
живання та іншої найважли
вішої продукції промисловості. 
В минулому році для основних 
галузей народного господарства 
вітчизняна промисловість дала 
понад 400 нових типів і марок 
високопродуктивних машин і ме
ханізмів.

Нових успіхів досягнуто у 
справі дальшого піднесення со
ціалістичного сільського гос
подарства. Валовий урожай зер
нових культур у 1950 році 
становив 7 мільярдів 600 мі
льйонів пудів. Завдання по 
врожайності зернових культур, 
встановлене п'ятирічним пла
ном на 1950 рік, виконано з 
перевищенням. Валовий уро
жай бавовни досяг 3 мільйонів 
750 тисяч тонн, перевищивши 
завдання п'ятирічного плану 
на 1950 рік на 650 тисяч тонн. 
Валовий урожай цукрових буря
ків перевищив урожай 1949 ро
ку паї мільйон 200 тисяч тонн.

Значно зросла і зміцніла ма
теріально-технічна база сіль
ського господарства. Соціаліс
тична промисловість дала селу 
більш як 180 тисяч тракторів 
(у переводі на п'ятнадцятиси
льні), 46 тисяч комбайнів (у 
тому числі 23 тисячі самохід
них), 82 тисячі вантажних 
автомобілів, понад 1 мільйон 
700 тисяч причіпних знарядь 

величезним піднесенням прий
няли рішення зареєструвати 
товариша И. В. Сталіна канди
датом у депутати Верховних 
Рад Української, Білоруської, 
Естонської, Узбецької, Турк
менської і Вірменської РСР.

(ТАРС).

та іншпх сільгоспмашин.
Збільшилось поголів'я гро

мадської худоби в колгоспах: 
великої рогатої худоби—на 10 
процентів (у тому числі корів 
—на 20 процентів), свиней — 
на 28 процентів, овець і кіз 
—на 13 процентів, коней—на 
15 процентів. Поголів'я птиці 
збільшилось на 44 проценти.

Успішно здійснюється гран
діозний сталінський план пе
ретворення природи.

Піднесення народного госпо
дарства призвело до дальшого 
зростання матеріального доб
робуту і культурного рівня тру
дящих. Національний доход 
СРСР у 1950 році, у порівня
льних цінах, виріс порівняно 
з 1949 роком на 21 процент.

В результаті зниження з 1 
березня 1950 року цін на всі 
товари масового споживання 
підвищилась на 15 процентів 
реальна заробітна плата робіт
ників 1 службовців і на 16 
процентів знизились витрати се
лян на купівлю здешевлених 
промислових товарів. Прибут
ки робітників та службовців і 
прибутки селян збільшились у 
1950 році, у порівняльних ці
нах, порівняно з 1949 роком на 
19 процентів. Значно збільшив
ся продаж промислових і про
довольчих товарів населенню.

Чисельність робітників і слу
жбовців у народному господар
стві СРСР збільшилась за рік 
на два мільйони чоловік. На
прикінці 1950 року в почат
кових, семирічних і середніх 
школах, технікумах та інших 
середніх учбових закладах нав
чалось 37 мільйонів чоловік. 
У 880 вищих учбових закла
дах (включаючи заочні) навча
лось 1 мільйон 247 тисяч сту
дентів; порівняно з 1949 ро
ком число студентів зросло на 
115 тисяч чоловік.

Збільшився тираж книг, роз
ширилась сітка культурних 1 
лікувальних закладів. Прове
дені великі роботи по будів
ництву комунальних підприєм
ств і благоустрою міст та ро
бітничих селищ.

Під проводом партії Леніна 
—Сталіна радянські люди своєю 
самовідданою працею зміцню
ють могутність любимої, Бать
ківщини. (ТАРС).
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Олександрійський виборчий округ
Федосія Василівна Рєпка

зареєстрована кандидатом у депутати 
Верховної Ради Української РСР

Відбулося засідання Окруж
ної виборчої комісії Олександ
рійського виборчого округу 
№ 198 но виборах до Верхов
ної Ради У РСР.

Голова Окружної виборчої 
комісії тов. Харитонов В. І. по
відомив про рішення загальних 
зборів робітників та інженерно- 
технічних працівників Байда- 
ківського вуглерозрізу, колгосп
ників артілі імені Сталіна, Чср-

ПОСТАНОВА
Окружної по виборах до Верховної Ради 

Української РСР виборчої комісії
Розглянувши протоколи, що надійшли до Окружної виборчої КОМІ

СІЇ, про висунення кандидатом у депутати Верховної Ради Української 
РСР по Олександрійському виборчому округу № 198 РЄПКИ Федосії Ва
силівни I заяву про її згоду балотуватися по даному виборчому окру
гу від організацій, що виставили, Окружна виборча комісія на підставі 
поданих документів встановила, що РЄПКА Федосія Василівна вистав
лена кандидатом у депутати у повній відповідності а ст.ст. 49, 50, 51, 
52, 53 І 54 „Положення про вибори до Верховної Ради Української РСР

На підставі ст. 55 „Положення про вибори до Верховної Ради Ук
раїнської РСР" Окружна виборча комісія постановила:

Зареєструвати кандидатом у депутати Верховної Ради Українсь
кої РСР Репну Федосію Василівну, лікаря Олександрійської міської лі
карні, для балотування по Олександрійському виборчому округу № 198 
по виборах до Верховної Ради Української РСР. виставлену від загаль
них вборів робітників, службовців, Інженерів І техніків Байдаківоького 
вуглерозрізу І зборів колгоспників артілі імені Сталіна, Червонокам'ян* 
оького району.

На підставі от. 58 „Положення про вибори до Верховної Ради 
Української РСР" включити кандидата в депутати РЄПКУ Федосію Ва
силівну до виборчого бюлетеня по виборчому округу № 198 по виборах 
до Верховної Ради Української РСР.

Відповідно до ст. 57 „Положення про вибори де Верховної Ради 
Української РСР" цю постанову опублікувати для загального відома.

Голова Окружної виборчої комісії В. І. ХАРИТОНОВ.
Заступник голови Окружної виборчої комісії П. Д. ПЕТРОВ.

Члени Окружної виборчої комісії: Є. І. КОНЯХИНА,
0. І. КОСТЮШКО, І. Д. ОЧЕРЕТЬКО, М. Л. САВИНА, І. 0. ПОПОВ,

3. С. ОДАРЧЕНКО, 0. 0. ЖУРАВЛЬОВ.
Секретар Окружної виборчої комісії 0. Г. УЗЛОВА.

За високу якість навчання молоді
В цьому навчальному році 

більш організовано, ніж в ми
нулому, відбуваються заняття в 
сітці комсомольської політосві
ти району.

В 31 гуртку навчається по
над 800 комсомольців і 157 чо
ловік неспілкової молоді. В 
політгуртках зараз напружений 
етап — вивчаються найбільш 
складні теми. Заняття пов'язу
ються з виборчими матеріала
ми. Минулі вибори до місцевих 
Рад, а також наступні—у Вер
ховну Раду Української РСР— 
внесли значне пожвавлення в 
роботі гуртків комсомольської 
політосвіти.

Розглянувши практику робо
ти ряду політгуртків, бюро рай
кому ЛКСМУ відзначило, що 
багато з них досягли деяких 
успіхів у справі ідейного вихо
вання комсомольців і молоді.

Особливо цікаво відбувають
ся заняття в політгуртку по 
вивченню біографій В. І. Леніна 
та 0. В. Сталіна в комсомоль
ській організації кінного заво
ду. З великим бажанням відві
дують слухачі гурток, бо зна
ють, що пропагандист тов. Бу- 
ша Я. Я. розповість багато ціка
вого про життя і діяльність лю
бимого вождя товариша Сталіна 
—всенародного кандидата в де
путати Верховних Рад союзних 
і автономних республік.

Тов. Буша кожний розділ по
дає в формі дохідливої розпо
віді. Багато з слухачів ведуть 
записи. Політгурток чітко до
тримується програми, не допус
каються зриви ванять.

вонокам'янського району, про 
висунення кандидатом у депу
тати Верховної Ради Українсь
кої РСР лікаря Олександрійсь
кої міської лікарні Федосії Ва
силівни Рєпки. Тов. Харитонов 
зачитав заяву Ф. В. Гопки про 
її згоду балотуватися кандида
том в депутати Верховної Ради 
Української РСР.

Окружна виборча комісія 
прийняла таку постанову:

Комсомольське життя

На високому рівні відбува
ються навчання в політгуртках 
колгоспів імені Енгельса та іме
ні Калініна, де пропагандиста
ми тт. Ророха І. Н. і Руденко 
М. 1. Заняття відвідують всі 
члени ВЛКСМ і багато неспіл
кової молоді. Завдяки добрій 
організації політичного навчан
ня комсомольці значно підви
щили свій рівень знань, а не- 
спілкова молодь зріднюється з 
ними, вступає в комсомол. Ли
ше за останній час комсомоль
ська організація колгоспу імені 
Енгельса зросла на 6 чоловік.

Проте, в роботі мережі ком
сомольської політосвіти є ще 
серйозні недоліки. Значна кіль
кість політгуртків відстала від 
програмового матеріалу на 5—6 
занять. Часті зриви занять бу
вають у політгуртках колгоспів 
імені ІЦорса та «Перше трав
ня». Пропагандисти тт. Єлисеє- 
ва і Рябокінь безвідповідально 
поставились до дорученої їм 
справи. В деяких гуртках не
має постійного складу слухачів, 
поза навчанням залишилось чи
мало молоді.

Недоліки в організації ком
сомольської політосвіти мають 
місце тому, що деякі пропаган
дисти на низькому рівні по
дають матеріал.

Так, пропагандист політгурт- 
ка колгоспу імені Будьонного 
т. Гарасюта метод жвавої спів
бесіди підмінює шкільним уро
ком.

Не все гаразд і з самостій
ним теоретичним навчанням мо
лоді. Самостійно підвищують

Районні збори 
партійного активу 
25 січня відбулися збори пар

тійного активу району, які об
говорили доповідь секретаря 
райкому КП(б)У т. Срібного В. Г. 
про підсумки виконання со
ціалістичних зобов'язань, взя
тих перед товаришем Сталіним 
колгоспами, радгоспами і МТС 
району в 1950 році та завдання 
партійних організацій по виро
щуванню високого врожаю всіх 
сільськогосподарських культур 
і дальшого розвитку громадсь
кого тваринництва в 1951 році.

В обговоренні доповіді взяли 
участь тт. Філоненко І. Є. — за
відуючий відділом партійних, 
профспілкових і комсомольсь
ких організацій райкому КП(б)У, 
Шорин І. Я.—заступник дирек
тора Олександрійської МТС по 
політчастині, Кондратенко А. І. 
—уповноважений Міністерства 
заготівель, ІІрохоровС. В.—сек
ретар парторганізації колгоспу 
їм. Леніна.Всього виступило 9 
чоловік. По заслуханому питан
ню збори активу прийняли роз
горнуте рішення.

ВЕЧІР ЗАПИТАНЬ 
НА АГІТПУНКТІ

На агітпункті Дівочепільсь- 
кої виборчої дільниці, де заві
дуючим т. Нестеровський, 26 
січня відбувся цікавий вечір 
запитань і відповідей, у якому 
взяло участь понад 100 виборців.

Найактивнішу участь у від
повідях взяли колгоспники 
коваль Ткаченко Афанасій Ки- 
рилович, 65-річний Скляр Іван 
Васильович та молода колгосп
ниця Ткаченко Євдокія Вікто
рівна. М. Попов.

свій ідейний рівень 54 комсо
мольці. Але деякі з них лише 
прикриваються цією формою 
навчання. При перевірці вияви
ли політичну відсталість: учи
тель Сурганівської початкової 
школи комсомолець т. Фомен- 
ко В., піонервожата Мартоіва- 
нівської неповно-середньої шко
ли комсомолка т. Юдіна П. та 
інш.

Першочергове завдання пер
винних комсомольських орга
нізацій полягає в тому, щоб, 
негаючись, виправити хиби в 
організації політичного нав
чання комсомольців і молоді. 
З метою своєчасного закінчен
ня програми необхідно збіль
шити кількість занять в політ
гуртках до двох щотижня або 
збільшити тривалість кожного 
заняття. При цьому слід за
побігати штурмівщини і пок
вапливості.

Вже тепер треба відводити 
час для повторення пройдено
го матеріалу. Кожне заняття 
пов'язувати з сучасними подія
ми, перед початком занять про
водити політінформації.

Пропагандистові слід пам'я
тати, що товариська співбесіда 
забезпечить активність слуха
чів і міцні знання.

Керуючись рішеннями XI з'їз
ду ВЛКСМ і червневого Пле
нуму ЦК КП(б)У, первинні ком
сомольські організації району 
повинні домогтися рішучого по
ліпшення роботи сітки комсо
мольської політосвіти.

Т. Матвієнко, 
секретар РК ЛКСМУ.

Виробничі перемоги 
на честь виборів 
Трудові успіхи шахтарів

Кожен день, що наближає 
нас до виборів у Верховну Ра
ду Української РСР, новими 
виробничими успіхами в соціа
лістичному змаганні відзначає 
колектив гірників шахти № 2.

Широко впроваджуючи меха
нізацію видобутку вугілля і 
відкатки, ретельно вивчаючи 
лави, шахтарі на 6 днів рані
ше встановленого строку вико
нали січневе завдання. На-го
ра видано 3.000 тонн надпла
нового вугілля. План підготов
чих робіт виконано на 186 
процентів.

15.000 тонн вантажів понад план
Трудящі автотранспортної кон

тори тресту «Семенівськвугле- 
буд» з честю дотримують сло
ва у виконанні взятих соціа
лістичних зобов'язань на честь 
виборів до радянського пар
ламенту нашої республіки.

Впроваджуючи передові ме
тоди праці, колектив контори 
на шість днів раніше встанов
леного строку виконав місячне 
завдання в тоннокілометрах. Во
діями доставлено будівництву

Підносимо темпи випуску цегли
У перші дві декади січня 

колектив цегельного заводу №2 
дав продукції більше, ніж за 
такий же час грудня місяця. 
Це добрий показник, бо в груд
ні завод значно перевиконав 
виробниче завдання.

Грудневі темпи закріплено 
в січні всіма цехами. Саме то
му план обпалення цегли за сі
чень завод виконав достроково. 
Це наш перший успіх у соціа
лістичному змаганні на честь 
виборів до Верховної Ради Ук
раїнської РСР.

З небувалим піднесенням тру
диться весь наш колектив це
гельників. Особливо високих 
иоказників роботи добилася

В рахунок лютого
Серед механізаторів-ремонтни- 

ків Користівської МТС з кож
ним днем шириться соціалістич
не змагання на честь виборів 
до Верховної Ради У країнської 
РСР.

Застосувавши бригадно - вуз
ловий метод на ремонті, колек
тив механізаторів домігся особ
ливих успіхів у цьому місяці.

Перед у змаганні ведуть 
брпгади наваловідбійників Ми
коли ІІІелковського і Дмитра 
Немикіна, які своє завдання 
виконують на 150 процентів.

Серед прохідників, навало
відбійників, відкатників і лісо- 
гонів високих трудових показ
ників домагаються тт. Кравцов, 
Осичепко, Трегуб, Пуховий, 
Панкратьєв, ІІозняков та Іса- 
ков. Вони щоденно дають по 
півтори—дві норми.

0. Лебедєв,
секретар партбюро шахти № 2.

понад план 15.000 тонн ванта
жів.

Особливим успіхом відзнача
ються шофери Борис Айзенберг, 
Михайло Анеткін та Михайло 
Алексеєв. Працюючи на впвоз- 
ці наносів з-під екскаватора, во
ни щодня транспортували по 
250 тонн при завданні 110.

Перевиконують свої змінні 
завдання і шофери Дмитро Ло
зовий та Іван Муравйов.

І. Ткаченко, економіст.

бригада обпалювальників цегли 
тов. Аксьонова. Вона виконала 
місячний план на 190 процен
тів. По півтори норми щодня 
виробляє бригада вантажників 
Галини Денисенко. Група бу
дівельників у складі Степана 
Крутька, Семена Жури, Григо
рія Бондаренка, Івана Возіяна 
виконує змінні завдання на 
130—135 процентів.

Успішно почавши новий 1951 
рік, трудящі нашого цегельно
го заводу прагнуть перетвори
ти цей рік в рік ще більш 
наполегливої праці, добитися но
вих успіхів на благо миру.

П. Кидалов,
директор заводу.

☆

На рудоремонтному заводі 
самовідданою працею славить
ся молода свердлильниця ком
сомолка Дарія Кирпита. Зма
гаючись за гідну зустріч дня 
виборів до Верховної Ради 
Української РСР, вона виконує 
своє виробниче завдання на 
130—140 процентів.

На знімку: Дарія Кирпита 
за роботою.

Фото А. Дібровного.

☆

З плану 13 тракторів відре
монтовано 15.

Високих показників на ре
монті домоглись механізатори 
Іван Кабак, Пилип Колісник, 
Іван Наумов, Артем Сінокоп і 
інші. Вони щоденно виконують 
змінні завдання на 120—130 
процентів. В. Скрипник, 
диспетчер Користівської МТС.
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На допомогу агітаторові на виборчій дільниці

Нова славна перемога сталінської епохи

<940 <950

НАФТА

Діаграми відбивають зрос
тання народного господарст
ва СРСР, якого домоглися під 
проводом більшовицької пар
тії і мудрого товариша 
Сталіна радянські люди у 
післявоєнній сталінській п'я
тирічці. Цифри показують 
зростання окремих галузей 
народного господарства СРСР 
за 10 місяців 1950 року в 
порівнянні з 1940 роком.

Почуттям, величезної радості і гордості за свою велику Батьківщину сповнені 
серця радянських людей. Післявоєнна сталінська п'ятирічка значно перевиконана. 
В роки післявоєнного розвитку з величезною силою виявились переваги радянського 
громадського і державного ладу, мудре керівництво більшовицької партії, непоруш
на дружба народів СРСР, велика морально-політична єдність радянського суспільс
тва, животворний радянський патріотизм. Цифри й факти, які друкуються ниж
че, розповідають про трудові досягнення радянських людей, про велич перемог ста
лінської епохи.

Валова продукція промисловості
П'ятирічний план передбачав у 1950 році 

збільшення продукції всієї промисловості СРСР, по
рівнюючи з передвоєнним 1940 роком, на 48 про
центів. За 10 місяців 1950 року довоєнний рівень 
промисловості перевиїцений^на 70 процентів.

Металургія
П'ятирічний план передбачав зростання ви

робництва чорних металів у 1950 році, в порів
нянні з 1940 роком, на 35 процентів. За 10 мі
сяців 1950 року довоєнний рівень виробництва 
чорних металів перевищено на 44 проценти, в то
му числі виплавка чавуну—на 28 процентів, сталі 
—на 48 процентів, виробництво прокату—на 58 
процентів. Відроджено гіганти чорної металургії.

Вугілля
Видобуток вугілля перевищив довоєнний рівень 

на 57 процентів. Донбас знову став найкрупнішим 
вугільним басейном країни. На шахтах вугілля ви
добувається найдосконалішими гірничими машина
ми—вугільними комбайнами.

Нафта
Згідно з п'ятирічним планом видобуток нафти 

в 1950 році повинен був зрости проти довоєнного 
на 14 процентів. За 10 місяців цього року до
воєнний рівень перевищений на 21 процент. Від
новлена і технічно переозброєна нафтова промисло
вість Майкопа, Грозного, західних областей Ук
раїни. Значно збільшився видобуток нафти в Бо
риславі.

Електроенергія
Виробіток електроенергії проти довоєнного 

рівня намічалось перевищити на 70 процептів, а 
фактично вироблено електроенергії з перевищен
ням на 87 процентів. Піднято з руїн Дніпрогес. В 
колгоспах У РСР пущені в хід тисячі великих і ма
лих електростанцій.

Машинобудування
В нашій країні успішно розвивається маши

нобудування. За 10 місяців 1950 року машинобу
дівна промисловість перевищила довоєнний рівень 
в 2,2 раза. Тепер на Україні машинобудівних під
приємств більше, ніж було до війни.

Продуктивність праці
П'ятирічний план передбачав у 1950 році зрос

тання продуктивності праці, в порівнянні з довоєн
ним рівнем, на 36 процентів. Впровадження но
вої техніки, підвищення кваліфікації кадрів, роз
виток творчої ініціативи трудящих забезпечили вже 
в III кварталі 1950 року зростання продуктивнос
ті праці більше, ніж на 40 процентів.

Валовий урожай зерна
Великі успіхи соціалістичного землеробства. 

Валовий урожай зернових культур в 1950 році 
становив 7,6 мільярда пудів — на 300 з лишком 
мільйонів пудів більше, ніж у 1940 році. Колгос

пи і радгоспи Радянської України в 1950 році 
зібрали вищий урожай, ніж в довоєнні роки. Дер
жаві здано продовольчих культур на 92 мільйони 
пудів більше, ніж в 1949 році; самої пшениці 
здано на 78 мільйонів 600 тисяч пудів більше, 
ніж у 1949 році. Значно підвищились урожаї 
цукрових буряків, бавовни та інших технічних 
культур. Селяни західних областей, завершивши 
суцільну колективізацію, твердо стали на соціа
лістичний шлях розвитку.

Перетворення природи

Успішно виконується сталінський план пере
творення природи. За два роки в степових і лісо
степових районах Європейської частини СРСР лі
сові насадження проведені на площі 1 мільйон 
300 тисяч гектарів. На Україні план лісонасад
жень перевиконаний на 27 процентів. Лісопосадки 
проведені на площі 127 тисяч гектарів.

Колгоспне тваринництво

Швидкими темпами помножується громадське 
тваринництво. В колгоспах республіки поголів'я 
великої рогатої худоби тепер більше, ніж було 
до війни, на 38 процентів, овець і кіз — на 65 
процентів, свиней — на 55 процентів. Колгоспи 
України ще в першій половині 1950 року з усіх 
видів громадської худоби перевершили довоєнний 
рівень. Тільки за останній рік в колгоспах України 
поголів'я великої рогатої худоби збільшилось на 17 
Жоцентів, в тому числі корів — на 39 процентів.

•голів'я свиней збільшилось на 47, овець і кіз 
—на 40 та коней—на 28 процентів.

Механізація сільського господарства

Соціалістичне землеробство з кожним роком 
все більше озброюється різноманітною машинною 
технікою. Сільське господарство СРСР в 1950 ро
ці одержало тракторів у переводі на 15-сильні 
вчетверо більше, ніж в 1940 році; комбайнів у 
3,8 раза, плугів тракторних у 4 рази, сівалок 
тракторних майже в 6 раз, культиваторів трак
торних більше, ніж в 3 рази.

Національний доход
Національний доход в 1950 році повинен був 

перевищити довоєнний рівень на 38 процентів. 
Цей рівень досягнутий ще в 1949 році. А в 1950 
році довоєнний рівень національного доходу пере
вищений більше, ніж на 60 процентів.

В СРСР давно вже нема безробіття. Чисель
ність робітників і службовців безперервно зростає 
і зараз перевищує довоєнну на 22 проценти. Піс
лявоєнне відновлення і будова нових жител сягає 
загальною площею до 90 мільйонів квадратних 
метрів. У сільських місцевостях за цей час від
новлено і збудовано понад 2,5 мільйона жилих 
будинків.

Радянська Україна — республіка суцільної 
письменності. В 29.848 школах України навчаєть
ся 7 мільйонів дітей. У 158 вузах і 557 техні
кумах вчиться 350 тисяч чоловік.
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Діаграми відбивають зро
стання народного господар
ства СРСР, якого домоглись 
під проводом більшовицької 
партії і мудрого товариша 
Сталіна радянські люди у 
післявоєнній сталінській п'я
тирічці. Цифри показують 
зростання окремих галузей 
народного господарства СРСР 
за 10 місяців 1950 року в 
порівнянні з 1940 роком.

ПРЕСКЯІШЕ РАТАУ.
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По нашому місту ЗА РУБЕЖЕМ
і району

Сталіііградська область. Цілодобово кипить робота в степу між 
Волгою і Доном—йде будівництво каналу, який з'єднає ці дві великі 
російські ріки. Будова оснащена передовою технікою: потужні екска
ватори, скрепери, крани прокладають канал. Працює перший в країні 
крокуючий екскаватор, виготовлений на Уралі.

На знімку: крокуючий екскаватор на будівництві Волго-Донсь- 
кого каналу.

Фото А. Мальцева. Прескліше ТАРС.
ч -

Листи наших читачів
Агроном Мамон
Колгоспи Недогарської сіль

ради ось уже кілька років об
слуговує дільничний агроном 
Олександрійської МТС Мамон. 
Як спеціаліст сільського гос
подарства, він зобов'язаний по
давати практичну допомогу кол
госпам і колгоспникам у виро
щуванні високих, сталих вро
жаїв.

Та не виконує своїх обов'я
зків Мамон.

Колгоспники артілі імені 
12-річчя Жовтня так відзива
ються про нього:

—Від нашого агронома не
має нам ніякої користі, а дер
жаві лише збитки, бо він що
місяця нізащо одержує заро
бітну плату.

І справді. Мамон протягом 
1950 року був рідкий гість в 
обслуговуваних ним колгоспах, 
а коли і приїжджав, то вся ро
бота його зводилась до скла
дання чергового акту.

Через низьку агротехніку і 
невиконання плану врожайнос
ті по озимій пшениці загальні 
збори колгоспників артілі імені 
12-річчя Жовтня 
першої рільничої 
трудоднів, або 21 
доднів, затрачених

завдає збитки
туру. Всім трьом бригадам спи
сано: за ячмінь—367 трудо
днів, за просо—150 трудоднів, 
за гречку—близько ста трудо
днів. Від 10 до 25 процентів 
трудоднів списано з бригад і 
ланок за низький урожай ін
ших сільськогосподарських 
культур.

В цьому значна частина ви
ни агронома Мамона, який не 
дбав про впровадження передо
вої агротехніки. Проте виснов
ків Мамон не зробив і на цей 
раз. Навпаки, він досі не нала
годив у закріпленому за ним 
колгоспі агронавчання, “ 
розробляє агрозаходів по під
вищенню врожаю зернових і 
технічних культур, не ціка- 

колгоспів

не

списали З 
бригади 530 
процент тру
на цю куль-

технічних культур, 
виться підготовкою 
до весни.

Поведінка Мамона обурює 
хліборобів, які прагнуть цього 
року виростити високі врожаї.

Керівники Олександрійської 
МТС повинні зважити на це 1 
допомогти колгоспникам в їх 
благородному прагненні. Основ
не, що зараз дуже потрібно,— 
налагодити агрономічне обслу
говування колгоспів.

М. Михайлович.

Коли
Я працюю слюсарем в пере

довій бригаді т. Компанійця на 
Байдаківській брикетній фаб
риці.

20 листопада 1950 року я 
разом з тт. Компанійцем і Моч- 
касовим виписали вугілля і 
оформлені вимоги здали заві
дуючому складом т. Брильову.

Минуло півтора місяця, але 
тов. Брильов так і не потур
бувався забезпечити нас ву
гіллям, а повернув уже оформле
ні вимоги для переоформлення.

ми одержимо вугілля?
Багато часу довелось витра

тити нам у конторі, щоб зно
ву оформлені вимоги підписав 
помічник начальника Олександ
рійського будівельно-монтажно
го управління т. Лісунов.

Так мп і досі не маємо ву
гілля і, мабуть, одержимо його, 
коли потепліє.

Але поки надворі зима, ми 
маємо право 1 повинні одержа
ти вугілля.

Т. Лупащенко,
слюсар-монтажник.

В шкільному буфеті нічого купити
Учні Протопопівської семи

річної школи радісно зустріли 
звістку про відкриття буфету в 
школі.

— Тепер будуть цукерки, бу
лочки і чаю можна буде по
пити,—думали діти.

Та думки їхні не здійсни
лися. Голова сільського спо-

Б К—00310.

жпвчого товариства т. Федорен- 
ко хоч 1 потурбувався про від
криття буфету, та не забезпе
чив його * необхідним асорти
ментом товарів. В шкільному 
буфеті продаються лише одні... 
дитячі соски!? А. Шафет, 

вчитель Протопопівської 
семирічної школи.

Семінар вихователів 
дитбудинків

Недавно при Олександрійсько
му районному педагогічному ка
бінеті відбувся семінар завідую
чих навчальними частинами і 
вихователів дитячих будинків 
п'яти районів області і міста 
Олександрії.

Семінар обговорив питання: 
Спільна робота вчителів і вихо
вателів у справі комуністичного 
виховання дітей та виховання 
ввічливості у дітей.

Завідуючий навчальною части
ною міського дитбудинку імені 
Сталіна т. Борик на нараді по
ділився досвідом своєї роботи 
та розповів, як колектив вчите
лів і вихователів домігся повної 
успішності своїх вихованців.

Учасники наради висловили 
свої побажання—проводити по
дібні семінари щомісяця.

Н. Березовський, 
завідуючий райпедкабінетом.

☆
В колгоспних хатах 
світять лампочки

Ілліча
Після укрупнення колгоспу іме

ні Ворошилова, Ворошиловської 
сільради, веселіше стало жити, 
дружніше працюють хлібороби.

Тепер наш колгосп мільйонер.
Зростає потужність колгосп

ної електростанції. Вже елект
рифіковані ферма, сільські ус
танови та половина хат кол
госпників. Роботи по електри
фікації села продовжуються.

Скоро у всіх колгоспних хатах 
засвітять лампочки Ілліча.

0. Маковецька. 
«. Ворошиловка.
★

Виконали місячний план 
товарообороту

Розгорнувши соціалістичне 
змагання на честь виборів до 
Верховної Ради УРСР, праців
ники Бандурівського сільського 
споживчого товариства одними з 
перших в районі виконали місяч
не завдання товарообороту.

Наближається до вивершення 
місячного плану товарообороту 
і Протопопівське споживче то
вариство та інші.

А. Скачков.
☆

Цікава лекція
Щовечора агітпункт виборчої 

дільниці № 5 відвідують десят
ки виборців. 26 січня для них бу
ло організовано цікавий вечір. 
Присутні з великою увагою про
слухали лекцію про великі будо
ви комунізму, яку прочитала 
студентка Київського держав
ного університету ім. Т. Г. Шев
ченка Неля Жарій.

—Побільше б таких лекцій,— 
залишаючи агітпункт, говорили 
виборці.

Л. Маслова, 
технічний секретар 

рудоремонтного заводу.
☆

Театр готує нову виставу
Колектив Олександрійського 

міського українського театру 
Імені Саксаганського готує до 
постави нову п'єсу С. Міхалкова 
„Втрачений дім", яка відображає 
грандіозне будівництво в нашій 
країні.

Ближчими днями виставу бу
де показано глядачам.

Б. Орловський, 
директор театру.

☆
Почалася інкубація яєць

Цього року, на місяць раніше 
звичайного строку, Олександрій
ська інкубаційно - птахівнича 
станція з десятого лютого прис
тупає до інкубації яєць.

В першу чергу інкубації буде 
закладено 4000 штук яєць.

За 1951 рік інкубаційна стан
ція видасть колгоспам районів 
192 тисячі молодняка птиці.

В. Чабак, старший 
зоотехнік інкубаційної станції.

ПОДІЇ в КОРЕЇ
ПХЕНЬЯН. 26 січня. (ТАРС). 

Головне командування Народної 
армії Корейської народно-демок
ратичної республіки повідомило 
26 січня, що за останній час аві
ація Народної армії, діючи на 
фронті І в тилу, добивається ве
ликих успіхів.

24 січня 14 винищувачів з скла-

ду авіації Народної армії, зав'я
завши запеклий повітряний бій, 
проти 35 винищувачів противни
ка, збили 8 І сильно пошкодили 
2 ворожих винищувачі.

25 січня в районі Інчон (Че- 
мульпо) частини Народної армії 
потопили два воєнних кораблі 
противника.

Нагородження воїнів Народної армії 
Корейської народно-демократичної республіки
ПХЕНЬЯН. (ТАРС). Указами 

президії Верховних народних збо
рів Корейської народно-демокра
тичної республіки від 22 січня 
1951 року за мужність і героїзм, 
проявлені в справедливій визволь
ній вітчизняній війні проти аме
риканських озброєних агресорів, 
присвоєно звання Героя Корейсь-

кої народно-демократичної рес
публіки офіцерам Народної армії 
Кім Сан Хо, 1О Вон Чену і Цой 
Ден Уну з одночасним врученням 
золотої медалі і ордена „Держав
ний прапор" першого ступеня. Но 
Чер Єн і льотчик Пак Гі Су на
городжені орденом „Державний 
прапор" першого ступеня.

Славні артилеристи Корейської Народної армії
ПХЕНЬЯН. (ТАРС). Указом 

президії Верховних народних збо
рів Корейської народно-демокра
тичної республіки від 22 січня 
1951 року за проявлену мужність, 
героїзм і за успішні бойові дії

19-ому зенітному полку Народної 
армії присвоєно найменування 
19-го гвардійського зенітного пол
ку Корейської народно-демокра
тичної республіки.

Переслідування 
організацій

У Франції опубліковано урядо
вий декрет про заборону діяль
ності трьох найбільших міжнарод
них демократичних організацій— 
Всесвітньої федерації профспілок. 
Міжнародної демократичної фе
дерації жінок 1 Всесвітньої феде
рації демократичної молоді, пос-

демократичних 
у Франції
тійним місцем перебування яких 
з моменту їх створення був Париж.

Демократична преса розцінює 
цей урядовий акт, як ще один 
крок на шляху до фашизації кра
їни.

(ТАРС).

„Свобода друку“ 
по-англійському

ЛОНДОН. (ТАРС). Як 
повідомляє агентство Рейтер, ци
ми днями власники газет і пра
цівники англійської преси прийня
ли рішення про створення „ради 
в справах преси*.

До неї ввійдуть: 12 редакторів 
газетних компаній І 12 директо
рів англійських буржуазних га
зет, рекомендованих такими капі
талістичними організаціями, як 
асоціація власників газет 1 газет
не товариство.

У повідомленні говориться, що 
одним з завдань ради буде .охо
рона традиційної свободи англій
ської преси".

В зв'язку з цим можна нагадати 
слова відомого англійського жур
наліста Суоффера, який заявив на 
засіданні „королівської комісії в 
питаннях друку": „Свобода друку 
—це, просто кажучи, гучна фра
за... В дійсності свобода існує 
тільки для людей, які мають дос
татню кількість грошей для ку
півлі або заснування газети або 
групи газет...

За словами іншого англійського 
журналіста Кінгслі Мартіна, для 
„вільного* заснування газети в 
Англії треба більше 2 млн. фунтів 
стерлінгів.

Безробіття І зниження жит
тєвого рівня, злидні і сис
тематичне недоїдання—така 
доля трудящих СШ А,Англії, 
Франції, Італії та інших ка
піталістичних країн.

(З газет).
Мал. В. Брискіна.

В ШУКАННІ 
ШМАТКА ХЛІБА

Трудящі Франції протестують проти перебування 
у Франції генерала Ейзенхауера

Незважаючи на репресії і заля
кування французьких властей, ци
ми днями численні трудящі Па
рижу зібрались біля готелю „Ас- 
торія“, де перебував тимчасовий 
штаб американського генерала 
Ейзенхауера, і рішуче заявили:

„Ейзенхауер, геть з Франції!".

Демонстрація протесту тривала 
понад дві години. В ній взяло 
участь 50 тисяч чоловік. Поліція 
вчинила серед демонстрантів ареш
ти. Загальне число арештованих 
до кінця демонстрації досягло З 
тисяч чоловік.

(ТАРС).

Відповідальний редактор Д. РАВВЕ.

СЬОГОДНІ В КІНО
Кінотеатр їм. Першого травня. З 27 січня демонструється 

новий художній фільм 
„ВЕСНА В САКЕНІ “

Тресту „Олександріявугілля“
ПОТРІБНІ КВАРТИРИ 

для розміщення працівників тресту.
Просьба до громадян, які мають квартири для найму, 

звертатись з пропозиціями на адресу: м. Олександрія, вул. Пер- 
шотравнева, будинок, №35, трест „Олександріявугілля".

Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, № 58. Зам. № 12. Т. 5000.

Олександрійська міська друкарня Кіровоградського обласного управління в справах поліграфічної промисловості, видавництв і книжкової торгівлі, м. Олександрія, вул. Шевченка 57.
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Народне господарство України
Трудящі Радянської України 

добилися нових видатних успі
хів у дальшому розвитку всіх 
галузей народного господарства 
республіки. Про це перекон
ливо говорить опубліковане в 
газетах повідомлення Статис
тичного Управління Українсь
кої РСР про підсумки вико
нання державного плану роз
витку народного господарства 
Української РСР у 1950 році.

За минулий рік план по ва
ловій продукції промисловістю, 
що знаходиться на території 
Української РСР, виконаний на 
102 проценти, у тому числі 
по республіканській і місцевій 
промисловості-на 103 проценти. 
Промисловість дала валової про
дукції на 24,5 процента біль
ше, ніж у 1949 році.

У 1950 році випущено по
над плав значну кількість про
мислової продукції, втому чис
лі вугілля, коксу, чавуну, ста
лі, прокату, нафти, руди, елек
троенергії, тракторів, комбай
нів, бавовняних тканин, взут
тя, цукру, вантажних автома
шин, тваринного масла і рос
линної олії, мила, трикотаж
ної білизни і багатьох інших 
видів промислових виробів.

У 1950 році в промисловості 
У РСР провадилося дальше ос
нащення підприємств новою 
технікою, підвищилась механі
зація трудомістких робіт. В 
результаті освоєння пової тех
ніки і передових методів ви
робництва, а також дальшого 
зростання стахановського руху 
і соціалістичного змагання про
дуктивність праці робітників 
зросла проти 1949 року на 13 
процентів.

Нових успіхів досягнуто в 
1950 році в дальшому розвит
ку соціалістичного сільського

Пленум
29 січня відбувся другий пле

нум міськкому ЛКСМУ.
Учасники пленуму заслуха

ли і обговорили доповідь сек
ретаря міськкому ЛКСМУ т. 
Шевченка про стан і заходи 
поліпшення навчання в мережі 
комсомольської політосвіти.В об
говоренні доповіді взяли участь 
тт. Мараховський—секретар ко
мітету ЛКСМУ Семепівського 
вуглерозрізу, Битко—секретар 
комітету комсомолу шахти№3, 
Кашин—секретар комітету ком
сомолу Байдаківського вугле
розрізу, Мороз—секретар ко
мітету комсомолу автотранспорт
ної контори тресту «Семенівськ- 
вуглебуд», ІІІкляр — секретар 
комітету комсомолу середньої 
школи № 1, Безуглов—секре
тар комітету комсомолу буді- 

Т О в . ТИЧИНІ П . Г .
Дорогий Павло Григоровичу! Рада Міністрів 

Української РСР та ЦК КП(б) України сер
дечно вітають Вас в день Вашого 60-річчя 
з дня народження та 40-річчя літературної 
діяльності і з нагородженням Вас високою уря
довою нагородою—орденом Леніна.

Рада Міністрів Української РСР.

Значний вклад внесли Ви в радянську 
літературу.

Бажаємо Вам, шановний Павло Григоровичу, 
здоров'я і дальших творчих успіхів на благо 
нашого радянського народу.

Центральний Комітет КП(б) України.

господарства. Колгоспи і рад
госпи виростилп добрий урожай 
зернових, цукрових буряків та 
інших культур, достроково ви
конали державний план хлібо
заготівель. Здано державі про
довольчих культур на 92 міль
йони пудів, а пшениці—на 78 
мільйонів 600 тисяч пудів біль
ше, ніж у 1949 році.

Посівна площа збільшилась 
у минулому році проти 1949 
року па 564 тисячі гектарів, 
при цьому' значно розширені 
площі технічних і кормових 
культур. Вперше на великих 
площах посіяна чумиза.

Колгоспи республіки переви
конали план озимої сівби під 
урожай цього року, значно 
збільшили посівні площі ози
мих. Лущення стерні тракто
рами МТС проведене на площі 
більшій па 2,8 мільйона гек
тарів, ніж у 1949 році.

Успішно виконується сталін
ський план перетворення при
роди. Колгоспи, радгоспи і ліс
госпи провели велику роботу 
по посадці захисних лісових 
смуг і підготовці земель під 
посадки лісових смуг у 1951 
році. Значно перевиконаний 
план посадки полезахисних 
лісових смуг,заліснення і зак
ріплення пісків і ярів. У ми
нулому році в колгоспах збу
довано 1788 ставів і водойм.

Машинно-тракторні станції в 
1950 році провели сільськогос
подарських робіт у колгоспах 
на 14 процентів більше, ніж 
у 1949 році.

Минулий рік був роком даль
шого значного зростання гро
мадського тваринництва. По
голів'я корів у колгоспах збіль
шилось на 44 проценти, а всьо
го великої рогатої худоби—на

міськкому 
вельного управління №5 трес
ту «Олександріявуглерозрізбуд», 
Загородній —секретар комітету 
комсомолу рудоремонтного за
воду. Всього в обговоренні до
повіді взяло участь 13 чоловік.

Відзначаючи деяке поліпшен
ня, що його домоглась міська 
комсомольська організація з 
початку навчального року, до
повідач і товариші, які висту
пали, зупинялись головним чи
ном па недоліках і промахах 
в політичному навчанні молоді.

Гострій більшовицькій кри
тиці було піддано роботу ком
сомольської організації Бай
даківського вуглерозрізу (сек
ретар т. Кашин). Комітет ком
сомолу з початку навчального 
року не створив умов для слу
хачів, а тому тут часто зри-

в 1950 році
15 процентів, евпней —на 26 
процентів, овець і кіз—на 37 
процентів, коней—на 23 про
центи і птиці—на 55 процен
тів.

Вантажооборот залізничного 
транспорту на території Ук
раїнської РСР збільшився про
ти 1949 року на 13 процентів.

Значно зріс обсяг капіталь
них робіт в народному госпо
дарстві республіки.

У 1950 році тривав дальший 
розвиток радянської торгівлі. 
Населенню продано на багато 
більше, ніж у 1949 році, м'я
са, ковбасних виробів, молоч
них продуктів, тваринних жи
рів, круп'яних і макаронних 
виробів, бавовняних, шерстяних 
і шовкових тканин, швейних і 
трикотажних виробів, взуття, 
меблів, мотоциклів, радіоприй
мачів, патефонів, парфюмерії 
та інших продовольчих і про
мислових товарів. Значно збіль
шилась торгівля на колгосп
них ринках.

Великі роботи проведені по 
будівництву, відбудові, розши
ренню і капітальному ремонту 
комунальних підприємств і жит
лового фонду, будівництву мос
тів, асфальтуванню вулиць і 
майданів та озелененню насе
лених пунктів. Безперервно зро
стають культурне будівництво, 
охорона здоров'я. Збільшилась 
кількість учнів і студентів у 
школах, технікумах і вузах.

Під керівництвом більшовиць
кої партії, під проводом вели
кого Сталіна радянські люди 
самовідданою працею зміцню
ють економічну могутність на
шої палко любимої Батьківщи
ни, твердою ходою ідуть вперед 
—до комунізму.

(РАТАУ).

ЛКСМ У
ваються заняття. Великі недо
ліки є і в роботі комсомоль
ських організацій рудоремонт
ного заводу, шахти №3 і інших.

Наприклад, комітет комсомо
лу рудоремонтного заводу ще 
й тепер не охопив навчанням 
47 комсомольців.

Секретарі первинних комсо
мольських організацій, які вис
тупали в дебатах, вказували 
па серйозні недоліки в керів
ництві політичною освітою ком
сомольців з боку міськкому 
ЛКСМУ. Основним недоліком 
—відсутність дійового контро
лю і допомоги первинним ком
сомольським організаціям в на
лагодженні політичної освіти.

Пленум міськкому ЛКСМУ 
по обговореному питанню прий- 

I няв розгорнуте рішення.

Кіровський виборчий округ м. Ленінграда

Товариш СТАЛІН —
натхненник перемоги 

під Ленінградом
27 січпя"минули сьомі ро

ковини з дня повного визво
лення Ленінграда від ворожої 
блокади. В агітпунктах і квар
тирах виборців проходять бе
сіди про ті дні, коли ленін
градці, натхненні великим 
Сталіним, мужньо захищали 
місто — колиску пролетарської 
революції, а потім під керів
ництвом геніального вождя роз
громили ворожі полчища.

Автово. Тут закінчується го
ловна магістраль Нарвської за
стави—проспект стачок. Це— 
новий район Ленінграда. Він 
виник в роки сталінських п'я
тирічок. Війна перетворила йо
го у передній край оборони 
Ленінграда.

Ось два багатоповерхових бу
динки. В роки війни вони бу
ли сильно зруйновані. Зараз у 
цих відбудованих будинках жи
вуть працівники лісного порту. 
В одному з них розмістився 
агітпункт ЗО виборчої дільни
ці. Виборці з великою увагою

<><>
Вклад металургів

ДНІПРОПЕТРОВСЬК. З по
чуттям законної гордості за 
свою соціалістичну Батьківщи
ну, за досягнуті чудові успіхи 
в будівництві комунізму зуст
ріли металурги, машинобудівни
ки і гірники Придніпров'я під
сумки виконання державного 
плану розвитку народного гос
подарства СРСР і УРСРв 1950 
році. У зміцнення могутності 
нашої соціалістичної Батьків
щини великий вклад внесли ме
талурги. В 1950 році на заво
дах Придніпров'я виплавлено 
чавуну майже втроє більше, 
ніж на початку п'ятирічки. Ви
плавка сталі зросла майже в 
п'ять разів, а виробництво за

Сталінградська область. На Чер- 
воноармійській дільниці Волго- 
донбуду споруджено завод, який 
постачає бетоном всі дільниці 
району. Роботи на заводі механі
зовані. На знімку: автомашина ве
зе бетон з заводу будівельникам.

слухали тут доповідь па тему: 
«Товариш Сталін - натхненник 
і організатор великої перемоги 
під Ленінградом».

В Автово за останні роки від
будовано всі 23 багатоповер
хових житлових корпуси 1 збу
довано шість нових. Тут у 
прекрасних квартирах живуть 
робітники Кіровського заводу, 
лісного порту газифікатори, бу
дівельники. ІЦе краще і велич
ніше стало Автово.

В ці радісні дні на устах і 
в серці кожного ленінградця 
ім'я великого Сталіна. З по
коління в покоління будуть 
ленінградці передавати слова 
вдячності великому Сталіну, 
який двічі врятував місто від 
іноземних загарбників. З по
коління в покоління будуть 
передавати слова любові і вдяч
ності великому Сталіну за бать
ківське піклування про ленін
градців, про процвітання міста 
на Неві.

(ТАРС).

лізних труб — у 8,3 раза.
У відповідь на повідомлення 

Центрального Статистичного 
Управління при Раді Міністрів 
СРСР і Статистичного Управ
ління Української РСР стале
вари першого мартенівського 
цеху заводу вирішили в остан
ні три дні січня плавити сталь 
понад план 1 довести середній 
зйом металу з квадратного мет
ра поду печі до 5,6 тонни. Ко
лектив третього мартенівського 
цеху перевищив показники ми
нулого року по виплавці сталі 
майже на 20 процентів. 26 січ
ня сталевари видавали кожну 
п'яту тонну сталі у надплано
вий фонд. (РАТАУ).

Прем'єра опери 
„Богдан

Хмельницький"
29 січня в Київському дер

жавному ордена Леніна акаде
мічному театрі опери і балету 
ім. Т. Г. Шевченка відбулася 
прем'єра опери «Богдан Хмель
ницький» (музика заслужено
го діяча мистецтв УРСР К. Дань- 
кевича, лібрето—Банди Васи- 
левської і Олександра Корній
чука).

Оперу поставив головний ре
жисер театру, народний артист 
УРСР, лауреат Сталінської пре
мії М. Стефапович.

Опера пройшла з великим 
успіхом.

(РАТАУ).
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Підготовка до виборівуВерховну Раду Української РСР

Зміцнюємо і 
зв'язок з

розширюємо 
населенням

З наближенням виборів до 
Верховної Ради Української 
РСР все ширшого розмаху на
бирав робота агітколективу ви
борчої дільниці №12.

60 агітаторів, визначених 
партійними організаціями мас
лозаводу, тресту «Олександрія- 
вуглерозрізбуд», середньої шко
ли № 6 та колгоспу імені 
Леніна, несуть палке більшо
вицьке слово в маси. Вони на 
конкретних прикладах розпові
дають виборцям про розвиток 
народного господарства і куль
тури нашої країни, про велич
ні будови комунізму, про до
сягнення підприємств міста.

В 48 гуртках, які відвіду
ють понад 1200 виборців, про
водяться бесіди про найдемок- 
ратичнішу в світі Сталінську 
Конституцію, вивчається вибор
чий закон.

По 9—10 бесід вже провели 
агітатори комуніст Володимир 
Кременецький, комсомолка Ма
рія Скиба, Єфросинія Зубанен- 
ко, Ніна Бугайченко, Клавдія 
Пазинич та багато інших.

Агітаторам подається дійова 
повсякденна допомога з боку 
партійних організацій. З почат
ку виборчої кампанії 3' ними 
проведено 14 семінарів і нарад, 
дано 36 індивідуальних консуль
тацій.

На агітпункті ведеться чіт
кий облік агітаційно - масової 
роботи. Тут постійно чергують 
агітатори.

Ми подбали, щоб агітпункт 
був гарно оформлений. Стіни 
його прикрашені великими порт
ретами наших вождів В. 1. 
Леніна та Й. В. Сталіна, порт
ретами членів Політбюро ЦК 
ВКП(б). Доріжки, килими, дива
ни, багато стільців, живі 
кімнатні квіти, накриті кума
чевими скатертями столи з до
статньою кількістю газет, жур
налів і виборчої літератури—

Цікавий вечір відбувся 28 
січня на виборчій дільниці №8. 
Близько 100 виборців запов
нили просторий зал педагогіч
ного училища. Викладач Ва

все це створює затишок, при
ваблює людей.

З бажанням відвідують ви
борці наш агітпункт. Для них 
влаштовуються бесіди, лекції, 
голосні читки газет, колектив
не слухання радіопередач. В 
останні дні директор середньої 
школи № 6 Іван Григорович 
Клочко прочитав лекцію про пра
ва і обов'язки громадян СРСР, 
бесіду: «Конституція—основний 
закон нашої держави» провела 
вчителька Єфросинія Логвипів- 
на Зубаненко.
,, Людно завжди на агітпункті. 
Ного відвідують і молода робіт
ниця будівельного управління 
№3 Ольга Махопько, яка впер
ше братиме участь у виборах, і 
86-річна Уляпа Миколаївна 
Романова— виборці різного віку. 
Одні приходять, щоб з'ясувати 
хвилююче питання, інші—пе
ревіритись у списках.

Агітатор Володимир Кременець
кий прийшов на агітпункт з 
сім'ями матерів-героїнь Ганни 
Яковлівни Копдус і Сусани 
Дмитрівни Селезькіної. Він до
поміг їм перевірити себе у 
списках.

Лише за останні чотири дні 
перевірились у списках 1026 
виборців із 1395.

Ми чуйно ставимось до за
питів виборців. А вони бувають 
різноманітні. 64-річна Наталія 
Іванівна Баланкіна, сип якої 
перебуває в Радянській Армії, 
звернулась на агітпункт з про
ханням допомогти їй у придбан
ні палива. З допомогою агітко
лективу паливо було виписане 
і завезене на квартиру Балан- 
кіної. Така ж допомога подана 
і матері-героїні Ганні Яковлів- 
пі Кондус.

Зміцнювати і розширювати 
зв'язок з населенням—ось зав
дання, яке ставить перед собою 
кожний агітатор.

П. Рабинович, 
завідуючий агітпунктом.

--------<><><>-------- --- 
Лекція і концерт для виборців

силь Петрович Никптеико про-і 
читав лекцію на тему; «Аме
риканський імперіалізм—закля
тий ворог Союзу РСР».

Після цього силами учнів

Шахтарі- 
агітатори

В агітаційно-масовій роботі 
серед гірників шахти № 2 бе
руть участь 40 агітаторів.

Кращі з них комуністи-шах- 
тарі тт. Козаков, Шешсчов та 
комсомольці тт. Шаповалова, 
Дудник, Гаража регулярно про
водять бесіди з виборцями.

З великою увагою прослуха
ли шахтарі розповідь комуніс
та Костянтина Козакова на те
му: «Шахта № 2 за післявоєн
ну п'ятирічку».

Комуніст Петро Шешечов оз
найомив своїх слухачів з ве
ликими будовами комунізму.

В бесідах агітатори знайом
лять виборців з успіхами по
чесних шахтарів Григорія До
датка, Сидора Задорожного, Ми
хайла Ларионова, які на честь 
виборів до Верховної Ради 
УРСР видають щозміни на-гора 
десятки тонн вугілля понад 
план.

0. Лебедев, 
секретар партбюро.

Вчителі 
виступають 

перед виборцями
За місяць підготовки до ви

борів у Верховну Раду УРСР 
виборцям села Мартоіванівки 
прочитано 5 лекцій і допові
дей та проведено більше соро
ка бесід, якими охоплено понад 
1500 трудящих.

Цікаві лекції про великі бу
дови комунізму та про право на 
освіту прочитав учитель т. Паль
чик.

Вчитель т. Хархота виступив 
перед виборцями з доповідями: 
«27 років без Леніна, під про
водом товариша Сталіна по ле
нінському шляху» та «Наша ме
та—комунізм».

Директор Мартоіванівської 
школи провів бесіду на тему: 
«Права і обов'язки громадян 
СРСР».

Н. Дякова, 
секретар сільради.

базової початкової школи був 
даний концерт. Діти виконали 
пісню про Сталіна та вірші про 
мир. С. Гончаров,

викладач педучилища.

День на виборчій дільниці
Ранок 28 січня. Па вибор

чій дільниці № 3 пожвавлен
ня. Один за одним до привіт
ного, затишного приміщення 
заходять виборці. Черговий член 
комісії Леонід Іванович Скорик 
допомагає їм перевіритись у 
списках, дає вичерпні відповіді 
на запитання. Інші члени ко
місії оформляють кімнати, при
кріплюють стрілки, що пока
зують де вивішені списки ви
борців.

Па агітпункті в цей час про
ходить семінар агітаторів. За
відуючий агітпунктом т. Нес- 
теров ставить чергові завдання 
перед колективом.

Після семінару агітатори роз
ходяться по своїх дільницях. 
Вони розповідають виборцям 
про великі права радянських 
громадян, про успіхи будів
ництва в нашій країні, про 
величні будови комунізму, за
прошують їх на виборчу діль
ницю перевірити правильність 
записів своїх прізвищ у спис
ках.

Опівдні потік людей па діль
ницю зростає.

Біля списків серед виборців 
вчителька третьої семирічної 
школи агітатор т. Агданцева. 
Вона допомагає їм перевірити 
себе у списках. З групою ви
борців приходять на дільницю 
також агітатори тресту «Укр- 
оеобвуглемоптаж» Борис Білень

Семінар агітколективу
28 січня в приміщенії! агіт

пункту Звенигородської вибор
чої дільниці №40 відбувся чер
говий семінар агітаторів, на яко
му керівник агітколективу тов. 
Пономаренко прочитав інструк
тивну лекцію на тему:«Консти- 
туція СРСР—най демократи ч пі
ша в світі».

Ми хочемо слухати радіо
Жителі Вищепразької вулиці 

позбавлені можливості слухати 
радіо. Не раз звертались ми до 
працівників Олександрійського 
радіовузла, щоб воші провели 
трансляційну лінію. З місяць 
до нас ніхто не приходив, а 
це з'явився один з працівників 
і порадував пас: — Проведемо, 
—сказав він. 

кий та Петро Цимлов. В цей 
день всі громадяни, де працю
ють агітаторами ці товариші, 
перевірили себе у списках.

Секретар дільничної вибор
чої комісії Галина Василівна 
Зайцева приймає виборців. Ось 
до неї зайшла молода грома
дянка Євдокія Горбатюк:

—Я студентка,—звертається 
вона до секретаря, —. приїхала 
па канікули. Прошу занести 
мене до списків виборців.

Галина Василівна приймає 
заяву від виборця і розповідає 
їй про порядок її розгляду.

Подякувавши, т. Горбатюк 
залишає дільницю.

Вечором завідуючий агітпун
ктом т. іісстсров запрошує ви
борців до залу. Лектор міськ
кому 1іП(б)У т. Єрьомін про
читав для них лекцію про між
народне становище.

...Виборча комісія збираєть
ся на своє чергове засідання. 
Секретар комісії т. Зайцева до
повідає, що за минулий день 
у списках перевірилось 581 
чоловік. Потім комісія 'розгля
дає заяви, обговорює організа
ційні та інші питання. На 
агітпункті агітатори діляться 
досвідом своєї роботи.

Багатогранним життям живе 
в ці дні виборча дільниця № 3.

А. Шевелюк, 
голова Дільничної 

виборчої комісії.-

А раніше вчитель т.. іванен- 
ко в клубі села Звенигородки 
прочитав лекцію: «Радянський 
Союз в боротьбі за мир і без
пеку народів світу». , „гщ

Лекцію слухало 70 чоловік.
І. Бондаренко,
голова сільради..

Але від цього радіо ііе заго- 
I порило.

Вся паша країна переживає 
І радіо.іь передвиборних днів, 

які сповнені великими подія
ми в житті радянського народу. 

, Ми хочемо слухати радіо, бу
ти В курсі всіх подій.

Д. Христов, 
житель Вишепразьког вулиці.

Іван Васильович Бабушкін— 
один з перших російських ро
бітників - більшовиків, професіо
нальний революціонер, вихований 
вождем партії В. І. Леніним, на
родився 3 січня І873 року в селі 
Леденгське (нині село Бабушкіно), 
Тотемського повіту, Вологодської 
губернії, в сім'ї селянина-бідняка. 
Рано втративши батька, десяти
річний Ваня Бабушкін переїхав 
до Петербурга, де після кількох 
років навчання і важкої роботи 
став слюсарем і влітку 1891 року 
поступив на Сємянніковський за
вод.

Восени 1894 року на одному з 
занять гуртка петербурзьких ро
бітників 1. В. Бабушкін познайо
мився з В. 1. Леніним. Він був 
одним з найактивніших членів ке
рованого В. І. Леніним петербурзь
кого „Союзу боротьби за визво
лення робітничого класу". З того 
часу і до своєї загибелі Бабушкін 
був вірним учнем Володимира 
Ілліча.

За активну участь в революцій
ній роботі Бабушкін тричі заареш
товувався. В 1897 році, після 13- 
місячного ув'язнення, Бабушкіна 
заслали до Катеринослава, де він 
швидко налагодив зв'язок з міс
цевими революціонерами і ство-

Народний герой І. В. Бабушкін
(ДО 45-РІЧЧЯ з ДНЯ ЗАГИБЕЛІ)

рив центральне ядро катерино
славського „Союзу боротьби". 
Тут він розгорнув широку агіта
ційну роботу серед робітників, 
писав і поширював листівки та 
прокламації, організовував гуртки.

У ОрезнІ 1900 року в Пскові 
на нараді, скликаній В. І. Леніним, 
і на його запрошення, був і Ба
бушкін. На нараді обговорюва
лось питання про випуск першої 
загальноросійської політичної га
зети „Искра". Після наради Ба
бушкін направляється до Смолен
ська, де підготовляє місцеву ор
ганізацію РСДРП для роботи по 
переправні газети „Искра" в 
Росію.

За вказівкою В. І. Леніна Ба
бушкін селиться в місті Покрові, 
Володимирської губернії. Живучи 
тут, він налагоджує зв'язок з со
ці ал-демократичними організація
ми Орєхово, Іваново-Вознесенська, 
Владимира та інших міст, доби
рає агентів для розповсюдження 
ленінської „Искрьі".

В листопаді 1901 року Бабуш
кін переїхав до Москви, але в

грудні, за доносом провокатора, 
був заарештований і знову нап
равлений до Катеринослава. В

липні 1902 року Бабушкін втік з 
катеринославської тюрми і виїхав 
за кордон до Леніна, який пере-- 
бував у той час в Лондоні.

В жовтні 1902 року Бабушкін 
повернувся до Росії. Він прибув 
до Петербурга в розпал гострої 
внутріпартійної боротьби з „еко
номістами". Пам'ятаючи вказівки 
В. 1. Леніна. Бабушкін наполег
ливо роз'яснює робітникам полі
тичну суть „економізму", викри
ває „економістів" як провідників 
буржуазного впливу на робітни
чий клас, бореться з зубатовщи
ною. виявляючії шкоду „поліцей
ського соціалізму" Зубатова.

В Петербурзі царським шпигам 
вдалося вистежити І. В. Бабуш
кіна, і в ніч на 7 січня 1903 року 
вій був заарештований втрете. Те
пер. бажаючи позбутися револю
ціонера - більшовика, царський 
уряд заслав Бабушкіна на п'ять 
років до Якутії, у Верхоянськ.

З листопада 1905 року Бабуш
кін—в Іркутську, де зразу ж вклю
чається в активну революційну

[ роботу, рішуче викриває меншо- 
| виків, які стояли за зговір з бур- 
( жуазією, готує іркутських робіт- 
і ників до збройного повстання.

За рішенням Іркутського комі
тету РСДРП, членом якого він 

■ був, Бабушкін був направлений 
до Чіти за зброєю. На початку 
грудня 1905 року невеликий загін 
робітників па чолі з Бабушкіним 
напав на цейхгауз залізничного 
батальйону і захопив близько 8оО 
гвинтівок. В січні 1906 року Ба
бушкін за вказівкою Чітинського 
комітету відчепив на станції 13 
вагонів зі зброєю і негайно роз- 

I дав її робітникам-залізничникам.
18 січня 1906 року Бабушкін з 

вагоном зброї направився з Чіти 
до Іркутська, але па станції Ми- 

I совая був захоплений каральною 
експедицією і тут же розстріля
ний без суду і слідства.

Так загинув на боновому посту 
І. В. Бабушкін. В. І. Ленін назвав 

і Бабушкіна народним героєм.
Трудящі нашої країни ніколи 

не забудуть свого вірного сина, 
який віддав своє благородне жит
тя за народне діло, за торжество 
ідей комунізму.

На знімку: І. В. БАБУШКІН.
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Кожен передвиборний день
відзначати трудовими перемогами

Достроково виконали місячний план

Коли ж нам створять умови 
в роботі й побуті?

(Лист випускників гірничопромислової школи)

Трудове піднесення панує в 
передвиборні дні на кам'яно- 
піщаному кар'єрі тресту «Олек- 
сандріяву гл ерозрізбуд». Робіт
ники і робітниці змагаються за 
гідну зустріч дня виборів до 
Верховної Ради УРСР.

В ході цього змагання най
вищого виробітку добиваються 
бутоломи Михайло. Мусійович

Стахановська 
вахта токарів
Токарі механічних майсте

рень будігельніго управління 
№ 5- тресту «Плексапдріявугле- 
розрізбуд» успішно здійснюють 
зобов'язання,, взяті в соціаліс
тичному змаганні на честь ви
борів до Верховної Ради УРСР.

Кр'ащпх наслідків у соціаліс
тичному змаганні добиваються 
токарі Пилип Старченко та 
Іван Троцько. Одержавши за
мовлення по виготовленню де
талей для парового котла, во
ші стали на стахаповську вах
ту. Ущільнивши робочий час, 
токарі виконують щозміни по 
півтори норми.

В останні дні січня тт. Стар
ченко і Троцько працюють в 
рахунок лютого місяця. Своє 
Завдання вони викопують до 
200 процентів.

І. Безуглов,
секретар комітету ЛКСМУ.

І н В Є н т
Майстри колгоспу імені 18 

партконференції тт. Марко Тка- 
ченко, Тиміш Петрушенко, Сер
гій Тиква та Дем'ян Шамотіп 
у відповідь на звернення єли- 
саветградківців зобов'язалися 
до першого лютого закінчити 
ремонт посівного сільськогос
подарського інвентаря.

Свого слова воші дотримали.

Бахмацький, Іван Федорович Ов- 
чаренко, Микола Андрійович 
Шило, Павло Максимович Ко
лосник. Дбаючи про своєчасну 
підготовку робочого місця, ут
римуючи в зразковому стані 
свої перфораторні молотки, во
ни кожної зміни дають по 10— 
11 кубометрів каменю при нор
мі 6,5.

Краща ткаля Одеської суконної 
фабрики Імені Сталіна В. Бора- 
шенко обслуговує два верстати і 
виконує норму на 120—130 про
центів.

Па знімку: начальник цеху І. М. 
Штеман розмовляє з ткалею В. Бо- 
рашенко.

Фото А. Фатеева.

Прескліше ТАРС.

ар готовий д
На колгоспному подвір'ї зараз 
у повній готовності до весня
но-польових робіт стоять всі 7 
сівалок, 15 плугів, 9 культи
ваторів та 78 станів борін. 
Крім того, майстри виготовили 
10 тройпих та 16 парних но
вих штельваг.

Від майстрів не відстають і 
інші хлібороби. Вони збагачу-

Січневий план видобутку ка
меню колектив кар'єроу прав
ління виконав на 112 процен
тів. Достроково завершено та
кож місячне завдання по ви
робленню щебеню і видобутку 
піску.

С. Гудков.
економіст.

Додержують 
слова

Виробничий план минулого 
року по випуску валової ’ про
дукції колектив Олександрійсь
кого млина №1 виконав на 140 
процентів. Значно знижено со
бівартість переробки зерна па 
борошно. Одержано 185 тисяч 
800 карбованців прибутків.

За досягнуті успіхи колек
тиву вручено перехідний Черво
ний прапор облмлинтресту.

Нову хвилю політичного і 
виробничого піднесення серед 
борошномелів викликала підго
товка до виборів у Верховну 
Раду Української РСР. Перег
лянувши свої можливості, вопп 
зобов'язались двомісячне зав
дання виконати до 25 лютого 
на 120 процентів.

Слово не розходиться з ділом- 
План січня завершено достро
ково. С. Демочко,

бухгалтер.

) сівби
ють свої лани поживними ре
човинами, для чого вже виве
зено в поле 838 тонн гною.

Патріотичні справи всіх кол
госпників поєднує одна мета 
—виростити в 1951 році висо
кий сталінський врожай.

І. Попов,
голова колгоспу.

В кожного з нас, перебува
ючи в стінах класів гірничо
промислової школи № 3, скла
далась хороша думка. Незаба
ром державні іспити, присвоєн
ня спеціальності, а потім пра
ця на підприємствах, шахтах, 
будовах... І особливо радував 
нас чудовий робітничий колек
тив. З ним ми мріяли на прак
тичних роботах закріпити все 
тс,що одержали від наших вик
ладачів.

Нарешті настав довгожданний 
день. 21 жовтня 1950 року 
ми переступили поріг будівель
но-монтажного управління трес
ту «Укрособвуглемонтаж».

І з першого дня ми зіткну
лися з багатьма неприємностя
ми. 113 спеціалістів вселили в 
непридатне для життя примі
щення. Протягом місяця ніхто 
з керівників управління не 
відвідував нас, не поцікавився, 
як ми живемо. Частина випуск
ників гірничопромислової шко
ли роз'їхалась по місцю про
живання, меншу частину—пе
реселили в приватну квартиру 

) громадянки Коваленко.
Кожному з пас, випускнико

ві гірничопромислової школи, 
належить 300 карбованців 
авансу. Але і до сьогоднішньо
го дня ми авансу не одержали, 
хоч багато разів зверталися до 
начальника управління т. Згон- 
никова.

Пезабаром нас надіслали для 
роботи на Байдаківську брикет
ну фабрику. 63 випускники 
школи були залічені відділом 
кадрів фабрики робітниками. 
Але і тут нам для житла не 
знайшли іншого приміщення, 
ніж баню. Видали постільну бі
лизну без подушок. В примі
щенні холодно, брудно. Місяць 
не міняли постільної білизни.

Наказ Міністерства трудових 
резервів про використання ви
пускників гірничопромислових 
шкіл за спеціальностями тут 
порушується. 11а Байдаківську 

брикетну фабрику прийшли мо
тористи транспортерів, брикет
них пресів, прокату і дроби- 
лок та пресовщики. Вісім з нас 
працює і зараз па різних ро
ботах. Наприклад, Анатолій 
Громадський, Микола Сидель- 
ник і ряд інших в школі діста
ли спеціальності мотористів бри
кетних пресів, а па фабриці 
вони працюють... візниками 
сміття.

За півтора місяця перебуван
ня на брикетній фабриці нам 
не допомогли організувати чи
тання газет, журналів, не слу
хаємо і радіо.

28 січня нас відвідав дирек
тор брикетної фабрики т. Вой- 
лов. Треба було сподіватися, 
що після його відвідування умо
ви нашого жпття поліпшаться. 
На нашу скаргу, що в кімнаті 
дуже холодно, т. Войлов не 
знайшов нічого розумнішого 
сказати, як послати нас до ко
чегара. А згодом ми перекона
лися, що кочегар не винува
тий, бо для опалення не за
везли вугілля.

Ми, молоді спеціалісти, хо
чемо зайняти достойне місце в 
колективі робітників, стати 
кваліфікованими виробничника
ми, боротись за першість у со
ціалістичному змаганні і роби
ти свій вклад у велику справу 
будівництва комунізму. Ми жде
мо від дирекції, профспілкової 
і комсомольської організацій 
фабрики створення нормальних 
побутових умов для нас, моло
дих робітників.

Б. Дубина. Л. Щербак, 
Е. Якубцев, А. Зарудний, 
В. Ковачевич, В. Сірченко.

ВІД РЕДАКЦІЇ: Редакція газе
ти „Більшовицька правда" звер
тає увагу керуючого трестом 
„Олександріявугілля** тсв. Альо- 
шина на лист молодих робітників 
Байдаківської брикетної фабрики 
і вважає, що він негайно вживе 
заходів для поліпшення побу
тових умов і умов праці випуск
ників гірничопромислової школи.

Борис Горбатов

Д о н б а
РОМАН

Розділ І
Жили два товариші. Одного 

звали Віктором, другого Андрієм.
В 1930 році їм обом разом бу

ло тридцять п'ять років.
—Вже листя жовтіє! •— з прик

рістю сказав Віктор і показав на 
Псьол: кленове листя пливло по 
ріці.—Пора і вирішувати, брате!

Андрій тільки мовчки пожав 
плечима.

Вони обидва довго і з заздрістю 
дивилися, як пливе по ріці, погой
дуючись і крутячись, жовте, лап- 
чате кленове листя—все вниз, все 
вниз, до моря. Воно пливе, а во
ни все сидять на місці.

Вони були ровесники, жили на 
одній вулиці, в школі сиділи на 
одній парті. У них були спільні 
підручники, спільні голуби, спіль
ні думки. їм і в голову не прий
шло б, що шляхи в них можуть 
бути різні.

—Ні, треба їхати, їхати!—гово
рили вони один Одному кожного 
ранку 1 кожного вечора. А все не 
рушали з місця.

Вони жили в Чібіряках—мале
нькому містечку на Пслі. Тут во
ни родились—Віктор в біленькій 
хатинці під узорчатою черепицею,

Два товариші
Андрій в голубенькій, під зеле
ним залізним дахом. Тут виросли. 
По цій траві бігали. На ці зорі 
задивлялися. І ось вирішили по
кинути все—все і назавжди.

—Чому ж ти не хочеш у війсь
кові моряки, Андрію? — сердито 
запитав Віктор. — Моряк, брат, в 
океані плаває!

Вони ніколи не бачили океану, 
ні навіть моря, ні великої річки, 
ні великого міста. Чотириповер
ховий будинок вони бачили лише 
в кіно.

Всі свої сімнадцять з полови
ною років вони прожили тут, на 
цій вулиці; ось вона вся—тин до 
тину. Вона вся заросла лободою 
і бур'яном. Суха, сріблиста пиль 
здіймалась з лободи.

Ніколи по цій вулиці не проїж
джала машина, навіть вози тут 
поскрипують рідко: далеко.
І сліди коліс туРніколїРійе захо
дять в далеку даль, а круто за
вертають у двори, немов всі шля
хи світу ведуть до клунь і закін
чуються біля амбарів.

— А то можна і на підводну 
лодку потрапити,—сказав Віктор. 
—Дуже просто. Ми хлопці здоро
ві. Ну, Андрію?

Вся вулиця, де вони родилися,

Починаємо друкувати 
уривки з нового роману.

Книга перша

була в садах, палісадниках і го
родах; і сади тут були багаті, 
важкі від плодів, і тини—справні, 
і городи — любовно випестовані, 
прополені, і мальва під вікном — 
пишцотіла, м'ясиста, розовошока, 
як красива і горда селянська дів
ка на виданні. І хатки тут зовсім 
губилися серед пишної і шедрої 
зелені. Хати стояли розкидані, 
сяк-так, неначе головним на цій 
вулиці і в цьому житті були не 
хати, а сади і городи. І хати тут 
були маленькі, підсліпуваті, маза
ні і всі однакові, тільки шапки 
на них були різні: рідко—залізні, 
частіше — черепичні, а більше 
всього було солом'яних, по-козаць
кому підстрижених в кружок або 
в скобку або вкритих сивим і 
трухлявим очеретом. На таких 
покрівлях люблять гніздитись ле
леки. Кажуть, лелеки—до щастя. 
І багато лелек жило на цій вули
ці. Вечорами вони, як вартові, ви
шиковувались на своїх покрівлях 
і так стояли, підігнувши одну но
гу, суворі і поважні, охороняли 
щастя, яке вони принесли людям.

—Ні!—тихо сказав Андрій.—Я 
в моряки не хочу!

— Так чого ж ти хочеш, Андрію?

—з прикрістю закричав Віктор.— 
Чого ж ти. чорт, хочеш?

Батька у Віктора не було. Його 
батько лежав у сквері в центрі 
Чібіряк, в братській могилі. Він 
був більшовиком. 1 майже кожну 
неділю, повертаючись з базару, 
мати Віктора приносила на моги
лу маленький вінок з квітів і, за
плакавши за звичкою, бережно 
клала вінок до підніжжя пам'ят
ника. Могила була загальна, брат
ська, і це завжди конфузило матір 
Віктора. Навіть після смерті чо
ловік не належав їй—лежав з то
варишами.

Вона була жінка проста і доб
ра. Раніше боязко любила чолові
ка і боялася його, тепер любила 
сина і теж його боялась. Він ріс 
своєвільним, сильним, поривистим 
- в батька. 1 мати вже догадува
лась. що йому нелюбо і душно 
в її гнізді. Скоро він вилетить. 
Вона вже вишивала йому рушни
ки і сорочки на дорогу і плакала 
над ними.

—Може, вчитись поїхати, га?— 
боязко сказав Андрій.—В райкомі 
путівок багато.

—Учитися?—фиркнув Віктор.— 
Мало ти штанів на парті протер!.. 
Ну, не хочеш в моряки—ну, да
вай в льотну школу.

У Андрія були і батько і мати. 
Батько працював машиністом па
рового млина, і в дитинстві він 
здавався Андруші чарівником. Се
ред всіх, обсипаних борошном ро
бітників, в млині він один був 
чорний, від його одного виходив 
солодкий, нетутешній запах нафти 
1 машинного масла, йому одному 
підкорявся чудо—двигун. Андрій 

пишався батьком і нишком жалів 
його.

Батько Андрія любив розпові
дати про своє минуле, він умів 
добре розповідати. Його історії 
завжди починалися так: „А було 
‘це ще до того, як я оженився". 
Його молодість прошуміла в ман* 
дрівках і пригодах. Він плавав на 
пароплавах, служив на залізницях, 
бував в багатьох містах і портах. 
Він завжди був „при машині". Га
совий движок спрямовував його 
заклопотане життя. Потім батько 
раптово оженився і осів тут. Йо
го історії так і кінчалися: „Ну, а 
потім я оженився". Дальше роз
повідати було нічого і нецікаво.

І Андрієві здавалося, шо він 
розуміє батька,—батько нещас
ний. Інколи хотілося підійти до 
нього і сказати просто, співчут
ливо: „А давай зірвемося звідси, 
батьку. Га? Ти, я, Віктор—торби 
за спину і гайда!" Але він не ро
бив цього. Мати крик здійме! Ма« 
тері він побоювався. Він говорив 
їй „ви", а батькові—„ти".

А в батька Андрія не було не
щасного вигляду. Він завжди і над 
усіма посміювався: над собою, над 
дружиною, над сусідами, посмію
вався беззлобно, добре і ліниво. 
Люди його любили.

Прийшовши з роботи, умившись 
і пообідавши, він еиходив, зви
чайно, в палісадник або город і 
бродив там серед грядок. Цей зе
лений світ не належав йому, в 
ньому царствувала дружина, але 
батько Андрія, як і кожна робо
ча людина, пристрасно любив зе
лень. Він любив сидіти навпочіп- 

(Продовжепня на 4-й стор.).
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Чкаловська МТС Ізмаїльської області успішно виконує план ре
монту комбайнового парку.

На знімку: ремонт комбайнів. На передньому плані бригадир 
І. А. Пушкарьов.

Фото І. Діамента. (Прескліше ТАРС).

Успішна підготовка 
до весни

Успішно виконують взяті со
ціалістичні зобов'язання хлібо
роби колгоспу«Заповіт Леніна».

Вони вже вивезли па поле 
понад 600 тонн гною та про
вели снігозатримання на пло
щі 400 гектарів. Колгоспні 
майстри старанно ремонтують 
інвентар. Всі борони, плуги, 
культиватори повністю відре
монтовані. Готові до роботи та
кож 14 сівалок.

Першість у підготовці до

е 
е

Гучні обіцянки 
та непривабливі наслідки

Колгоспники артілі імені 18 
з'їзду ВКП(б) зобов'язалися цьо
го року виростити високий 
урожай всіх сільськогосподар
ських культур. Багато обіцяв 
з трибуни районної наради пе
редовиків сільського господар
ства голова правління т. Дубо- 
венко.

Проте красномовні обіцянки 
Дубовенка не підкріплюються 
ділом. Ось кілька фактів. У 
колгоспі повинно бути проведе
но снігозатримання на площі

ки серед грядок 1 не встигав ди
вуватися, слідкував, як за чудом, 
за ростом розсади, слухав музику 
трави і життя в траві, дихав па
хощами вологої землі і квітів... 
Була своєрідна тиша в цьому зе
леному світі, на цій вулиці і в йо
го власному будинку. В цій тиші 
нечутно і незримо зріло, вмира
ло і знову народжувалося жит
тя: розпускалися бруньки на вер
бі; вився по нитках до даху кру
чений панич і розтуляв назустріч 
сонцю свої сині з жовтими роз
водами грамофонні труби 1 при- 
зивно трубив у їх; на земляній 
долівці в хаті солодко і беззвучно 
вмирали пахучі трави; вечорами 
в палісаднику могутньо розквіта
ли скромні матіоли, і їх владний 
запах все покривав у світі і змі
шувався з смачним запахом ма
хорки на меду— любимим тютю
ном батька Андрія. І це було 
щастя.

Андрій, звичайно, і підозрюва
ти не міг, що ця тиша і е щастя 
батька. Щастя, що є робота і доб
рий, чесний хліб. 1 в хаті прохо
лодна напівтемрява від прихиле
них ставнів, і хата сві>я, і на ніч
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весняно-польових робіт тримає 
рільнича бригада Григорія Кар- 
пова. Лапки Федорі Дудник та 
Людмили Горді вивезли на зак
ріплені діляпки під цукрові 
буряки по 80 тонн перегною.

Змагання за високий урожай 
в 1951 році та за гідну зустріч 
дня виборів у Верховну Раду 
УРСР з кожним днем наростає.

І. Сухина,
голова сільради.

620 гектарів. Та ця робота досі 
не проведена на жодному гек
тарі. З плану заготівлі 1550 
тонн гною та перегною вивезе
но в поле лише 300 тонн, не
задовільно очищається і посів
ний матеріал.

Дубовенку слід зважити на 
те, що одних гучних обіцянок 
замало для того, щоб одержати 
високий врожай.

В. Василенко.

бас
можна закрити ставні болтами, і 
тиша над світом, і «тиші цій рос
туть діти, з розсади вистигають 
помидори, і кручений панич тру
бить в свої грамофонні труби ра
дісну хвалу життя. Це було щас
тям, хоч лелеки і не гніздяться на 
залізних дахах.

А нещастям для батька й ма
тері Андрія, і для матері Вікто
ра, і для багатьох людей на цій 
вулиці було б покинути все це 
вистраждане і насиджене задля 
невірних і стомлених мандрівок 
по чужих місцях і чужих людях.

Так що ж воно таке—щастя?! 
Андрій і Віктор жахнулися б, до
відавшись, що вони приречені 
жити, старіти і вмирати в Чібіря- 
ках, на рідній вулиці. Ні, ні, де 
завгодно, тільки не тут! Тоді хай 
хоч Ніжин, сусідній і такий же 
глухий Ніжин, з його борошно
мельним технікумом—тільки не 
Чібіряки. Для хлопців тепер „жи
ти" означало—„рухатися". В сім
надцять років ще не вміють лю
бити рідне місто, непримітне ні
чим, крім того, що в ньому наро
дились. Це приходить потім, як і 
любов до старенької, доброї, ма
лописьменної мами в старенькій 
полотняній запасці.

Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, № 58.

Розвивати колгоспне 
птахівництво

Обов'язок КОЖНОГО КОЛГОСПУ | 

домогтися державного мінімуму І 
поголів'я дорослої птиці в за
лежності від площі орної землі.

Більшість керівників колгос
пів зрозуміли це державне зав
дання і успішно вирішують спра
ву розвитку птахівництва.

Колгосп «Комунар», наприк
лад, план розвитку птахівницт
ва 1950 року виконав на 140 
процентів. Значно перевикона
ли завдання і колгоспи імені 
Карла Маркса, імені Калініна 
та інші.

Але в районі є ще колгоспи, 
які не викопують державних 
планів розвитку птахівництва. 
Артілі імені Щорса, імені Мо
лотова, «Перше травня» план 
1950 року по розвитку птиці 
виконали лише на 40—60 про
центів. Це сталося тому, що ке
рівники колгоспів іе приділя
ють цьому питанню потрібної 
уваги і не підшукують для 
роботи на птахівничих фермах 
дбайливих колгоспників. 1 тому 
тут непоодинокі випадки заги
белі птиці.

З першого березня Олександ
рійська інкубаторна станція 
розпочинає пер^ачуколгоспам 
молодняка птиці. Щоб зберегти 
і виростити його,керівникам кол
госпів слід уже зараз старанно 
підготуватись до приймання 
птиці. В кожному колгоспі до 
цього періоду повинні бути 
добре підготовлені, відремонто
вані приміщення з розрахунку 
один квадратний метр примі
щення на 16—18 курчат або 
12—15 каченят.

У всіх приміщеннях треба 
обладнати печі з лежаками, да
ти відповідну світлову площу, 
згідно раціону заготовити корми.

Колгоспників, визначених для 
роботи на птахофермах, треба 
надіслати на семінар пташників, 
який скоро відбудеться при 
Олександрійській інкубаторно- 
птахівничій станції.

Дотримання цих вимог забез
печить нормальне вирощування 
молодняку і забезпечить вико
нання плану розвитку птахів
ництва у 1951 році.

В. Чабан, старший зоотехнік 
І інкубаторно-птахівничої станції.

—Ні!—рішуче і сердито сказав 
Віктор.—Ій-богу, вже час прийти 
до якого-небудь знаменника, Ан
дрію. Час же йде...

Так, час іде. Він пропливає, як 
вода в Пслі, зникає невідомо ку
ди. Кожний минулий день—вже 
пропащий день Ні, треба їхати.

Раніше, в дитинстві, ця круча 
над Пслом здавалася хлопчикам 
кінцем реального, знайомого світу. 
Там, за річкою, був уже світ фан
тастичний: синьо-жовтий. Не по- 
тутешньому був синім ліс, синім 
—небо над ним, жовтим—пісок, 
золотою — пшениця. Там серед 
мідно-жовтих сосен синів курган- 
могильник: в ньому догнивали кіст
ки чи то запоріжців, чи то шве
дів. Хлопчики тоді ще не вміли 
плавати.

Але потім вони плавати навчи
лися і перепливли Псьол. і поба
чили, що світ тут, як і в Чібіря- 
ках,—звичайний. І ліс тут не си
ній, а, як скрізь,—зелений, і в лі
сі цьому прохолодно, темно і си
ро, Пахне грибами і стоячою во
дою, і небо над лісом, як і над 
Чібіряками,—давно знайоме, і хат
ки в селах такі ж, як і на їхній 
вулиці, тільки бідніші. А на мо
гильнику мужики п'ють горілку, 
закусюють огірками і розповіда
ють один одному різні історії, 
сумні або похабні. ’

(Далі буде).

Між нар од ний огл яд
американською указкоюЗа

Американський генерал Ейзен- 
хауер закінчив свою поїздку по 
країнах Західної Європи, яку він 
провадив за дорученням правля
чих кіл США. Відповідно до пла
нів американських паліїв війни 
Ейзенхауер зажадай від урядів 
західноєвропейських країн поси
лення гонки озброєнь і формуван
ня дивізій для так званої „Ат
лантичної армії".

Правлячі кола маршалізованих 
країн з стараністю, гідною кра
щого застосування,взялися за ви
конання вказівок американського 
генерала. Для того, щоб паралі
зувати опір трудящих воєнним 
готуванням, італійський уряд за
жадав надання йому надзвичайних 
повноважень в економічній галу
зі і вніс у парламент відповідний 
законопроект. Цей законопроект, 
в разі його прийняття, надасть 
урядові необмежені права в га
лузі встановлення цін, заробітної 
плати, використання сировини, 
реквізиції приміщень і т. д. Італій
ський міністр оборони вимагав 
асигнування додатково 200 міль
ярдів лір на озброєння італійської 
армії.

Французький уряд видав розпо
рядження про заборону діяльнос
ті на території Франції найбільших 
міжнародних демократичних ор-

Звірства американських агресорів у Кореї
Американські інтервенти, що 

відступають під натиском Народ
ної армії Корейської народно-де
мократичної республіки і китай
ських добровольців, зганяють свою 
злобу за поразки на мирному ко
рейському населенні. Агресори 
застосовують в Кореї тактику „ви
паленої землі", знищуючи після 
себе все живе і перетворюючи ко
рейські міста і села на попіл.

Особливо жахливі злочини аме
риканські варвари вчинили в сто
лиці Кореї—Сеулі. Перед своїм 
відступом воші висадили в повіт
ря і спалили всі великі будинки, 
наукові заклади, школи, бібліоте
ки, кінотеатри, заводи, фабрики і 
гак далі. За час тримісячної оку
пації Сеула американці і лісинма- 
нівці вбили близько ЗО тисяч чо
ловік цивільного населення.

• •

ПОДІЇ В КОРЕЇ
ПХЕНЬЯН, 29 січня. (ТАРС). 

У переданому сьогодні повідом
ленні Головного командування На
родної армії Корейської народно- 
демократичної республіки гово-

Паризький суд виправдав французьких патріотів
12 палата паризького суду, що 

розглядала 27 <Ячня справу 42 
парижан—учасників демонстрації 
протесту проти перебування в 
Парижі американського генерала 
Ейзенхауера, винесла всім обви
нуваченим виправдальний вирок.

Уряд вимагав від суду, щоб він

Короткі повідомлення

*

В Лозанні (Швейцарія) помер у 
віці 83 роки колишній президент 
Фінляндії маршал Маннергейм.

* *
Внаслідок значного підвищення 

цін на бавовну в Туреччині закрито 
ряд текстильних фабрик. Через 
це за останні дні в Стамбулі бу-

Відповідальний редактор Д. РАВВЕ.

Кінотеатр їм. Першого травня. З 1-го по 4 лютого демонструється
новий художній італійський фільм

„У СТЕН М АЛ А П А Г И “
Початок сеансів о 5,30. 7,30. 9,30 год. вечора.

Тресту „Олександріявугілля"
* ПОТРІБНІ КВАРТИРИ 

для розміщення працівників тресту.
Просьба до громадян, які мають квартири для найму, 

звертатись з пропозиціями на адресу: м. Олександрія, вул. Пер- 
шотравнева, будинок, №35, трест „Олександріявугілля".

Зам. № 13. Т. 5000.

I ганізацій—Всесвітньої федерації 
профспілок. Міжнародної демок
ратичної федерації жінок 1 Все
світньої федерації демократичної 
молоді. Це рішення французького 
уряду щодо найбільших міжнарод
них організацій, які налічують у 
своїх рядах десятки мільйонів 
членів і які ведуть послідовну 
боротьбу за мир 1 демократичні 
права народів, викликало широ
ку хвилю протестів прогресивних 
сил усього світу.

Після відвідання Ейзенхауером 
Англії прем'єр-міністр Еттлі у сво
єму виступі 26 січня закликав на
селення „до нових великих жертв", 
зв'язаних з здійсненням програми 
переозброєння. За словами Еттлі, 
ця програма вимагатиме жертв 
від кожного англійця.

В Західній Німеччині Ейзенха
уер наполягав на найшвидшому 
формуванні німецької найманої 
армії. З цією метою він вів пере
говори з боннським „канцлером" 
Аденауером і колишніми гітлерів
ськими генералами Шпейделем 
і Хойзінгером.

Воєнні готування правлячих кіл 
західноєвропейських країн, здійс
нювані за американською указ
кою, зустрічають могутню відсіч 
з боку народних мас, викликають 
піднесення руху народів на захист 
миру, за приборкання паліїв війни.

Сотні тисяч корейців вигнані на 
південь країни. Тих, хто відмов
ляється йти. американські інтер
венти знищують. У Південній Ко
реї американці і лісннманівці ство
рили концентраційні табори, в 
яких у нелюдських умовах страж
дають десятки тисяч корейських 
патріотів.

Американські агресори розра
ховують звірствами і варварськи
ми бомбардуваннями залякати ко
рейський народ І поставити його 
на коліна. Однак злочинства во
рога лише посилюють ненависть 
корейського народу до іноземних 
інтервентів і його рішимість від
стояти свою свободу і незалеж
ність.

Ю. Борисов.

риться, що на всіх ділянках фрон
ту частини Народної армії 1 ки
тайські добровольці продовжують 
завдавати ударів противникові.

розглядав усіх обвинувачених як 
„осіб, захоплених на місці злочи
ну", однак судові власті не зва
жились перед лицем народних 
протестів на захист французьких 
патріотів засудити ЇХ-

(ТАРС).

ло звільнено ще 10 тисяч робіт
ників.

&* *
Федеральна Рада Швейцарії 

заборонила проведення сесії Все
світньої Ради Миру, яка мала від
бутися в Женеві з 21 по 24 лю
того. (ТАРС).

Олександрійська міська друкарня Кіровоградського обласного управління в справах поліграфічної промисловості, видавництв і книжкової торгівлі, м. Олександрія, вул. Шевченка 67.
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Вище рівень агітації 
за кандидата!

Збори міського партійного активу

Почався найвідповідальніший і 
період виборчої кампанії— не- ; 
ріод широкої агітації за канди
датів у депутати. Стаття 61 
«Положення про вибори до Вер
ховної Ради Української РСР» 
визначає, що «Кожній органі
зації, що виставила кандидата 
в депутати Верховної Ради Ук
раїнської РСР, зареєстрованого 
в Окружній виборчій комісії, 
а так само кожному громадя
нинові Української РСР, забез
печується право безборонної 
агітації за нього кандидата на 
зборах, у пресі та іншими спо
собами, згідно статті 105 Кон
ституції Української РСР».

Радянська виборча система 
створює виборцям всі умови для 
всебічної масової агітації за 
кандидатів у депутати.

Зареєстрована Окружною ви
борчою комісією Олександрій
ського виборчого округу №198 
кандидат у депутати Верховної 
Ради У РСР Федосія Василівна 
Рєпка є кандидатом непере
можного блоку комуністів і без
партійних. Це—активна учас
ниця великої творчої роботи. 
Тільки в нашій країні, країні 
перемігшого соціалізму, рядова 
людина Федосія Василівна Рєп
ка могла здобути вищу меди- 
цпнську освіту, стати кваліфі
кованим лікарем і вірно слу
жити своєму народу.

Всим своїм життям, трудовою 
і громадською діяльністю Фе
досія Василівна довела свою 
відданість більшовицькій пар
тії, нашій любимій Батьківщи
ні. Тов. Рєпка ще в роки гро
мадянської війни працювала в 
госпіталях, а в роки мирного 
будівництва здобула вищу осві
ту. Коли почалась Велика Віт
чизняна війна, Федосія Васи
лівна знову в рядах захисників 
Батьківщини. У післявоєнні ро
ки вона активною творчою пра
цею зміцнює справу миру. Ось 
чому виборці одностайно вис
ловили Фсдосії Василівні своє 
довір'я, виставивши її канди-

На честь виборів 
до Верховної Ради Української РСР

Иа підприємствах України 
все ширше розгортається зма
гання на честь виборів до Вер
ховної Ради Української РСР.

На особистому рахунку бригад 
майстрів третьої доменної печі 
Макіївського заводу імені Кіро
ва тт, Новикова, Колосова і 
Носова вже є більше тисячі 
тонн надпланового чавуну, по
над 10 тисяч тонн заощаджено 
коксу і руди.

Ритмічно, за комплексним 
графіком, працюють запорізькі

Семінар секретарів комсомольських організацій
Вчора почав свою роботу п'ятиденний семінар секретарів 

комсомольських організацій колгоспів, радгоспів і МТС району, 
який ставить собі за мету ознайомити його учасників з практи
кою керівництва комсомольськими організаціями.

датом у депутати радянського 
парламенту нашої республіки.

Від рівня агітаційно-пропа
гандистської роботи парторга- 
нізацігі, від енергійності дові
рених осіб, яких виділили самі 
виборці, від живого і дохідли
вого більшовицького слова агі
таторів набагато залежатиме 
успіх проведення виборчої кам
панії.

Товариші агітатори і довіре
ні особи! Широко популяри
зуйте серед всіх верств трудя
щих кандидата в депутати Вер
ховної Ради УРСР по Олек
сандрійському виборчому окру
гу Федосію Василівну Рєпку. 
Розповідайте про її життя й 

І діяльність, достоїнства, заслуги 
перед народом. Кожен виборець 
повинен знати біографію кан
дидата.

Агітація за кандидата ста
лінського блоку комуністів і 

і безпартійних не може бути ві- 
I дірваною від широкого роз'яс- 
| пенпя трудящим політики 

партії і нашого уряду. Вираз
но 1 переконливо треба роз'яс
нювати виборцям повідомлення 
Статистичного Управління при 
Раді Міністрів СРСР та пові- 

I домлення Статистичного У прав
ління при Раді Міністрів УРСР 
про підсумки виконання дер- 

I жавного плану розвитку на
родного господарства СРСР і 
зокрема УРСР у 1950 році. 
Роз'яснювання цих важливих 
документів про грандіозні ус
піхи нашої Батьківщини треба 
пов'язувати з конкретною дійс
ністю нашого міста вугільни
ків, нашого району, мобілізо- 

I вувати трудящих на досягнен
ня ще більших успіхів свого 
цеху, заводу, шахти, вуглероз
різу, фабрики, свого колгоспу.

Широко розгорнути більшо
вицьку агітацію за кандидата 
в депутати Верховної Ради УРСР 
—таке одне з головних зав
дань всіх агітаторів, всіх до
вірених осіб на даному етапі 
виборчої кампанії.

комбайнобудівники. Всі цехи 
заводу перевиконують виробни
чу програму. До ЗО січня по
над завдання випущено десят
ки комбайнів.

Понад три тисячі метрів пер
шосортних тканин у січні ви
пустив понад план колектив 
Харківської суконної фабрики 
«Червона нитка».

Багато підприємств респуб
ліки достроково завершили січ
неву програму.

(РАТАУ).

31 січня відбулися збори 
міського партійного активу, 
присвячені підсумкам роботи 
промислових підприємств міста 
у 1950 році і завданням пар
тійних організацій по забезпе- 

і ченню дострокового виконання 
виробничого плану першого 
кварталу 1951 року.

З великим піднесенням учас
ники зборів обрали до почес
ної президії Иолітбюро ЦК 
ВКІІ(б) на чолі з товаришем 
Сталіним.

З доповіддю про підсумки ро
боти промислових підприємств 

і міста у 1950 році і про зав
дання партійних організацій 
по забезпеченню дострокового 
виконаний виробничого плану 
першого кварталу нинішнього 
року виступив секретар міськ- 

| кому КП(б)У тов. Самохотін.
Доповідач відзначив, що вна

слідок поєднання організа
ційно-партійної і партійно-по
літичної роботи з господарсь
кою, на основі соціалістичного 
змагання, як основного мето- 

■ ду піднесення продуктивності 
праці, більшість первинних пар
тійних організацій і керівників 
підприємств та будов значно 
поліпшили керівництво і за
безпечили виконання виробни
чих планів 1950 року. План 
випуску валової продукції під
приємствами перевиконано. Об
сяг видобутку вугілля в 1950 
році збільшився в порівнянні з 
1949 роком на 54,3 процента, 
майже наполовину збільшився 
випуск брикету. На відміну від 
минулих років підприємства 
міста дали державі мільйони 
карбованців надпланової еко
номії.

Успішно справились з пос
тавленими завданнями в ми
нулому році колективи робіт
ників, інженерно - технічних 
працівників та службовців трес
ту «Олександріявуглерозріз» та 
Семенівського тресту. Трудящі 

: Байдаківського вуглерозрізу до- 
' строково завершили своє річне 

завдання. Будівельне управлін
ня № 2 тресту «Олександрія
вуглерозріз» виконало річний 
план до 27 серпня 1950 ро
ку. Достроково виконали річні 
виробничі плани шахти № 2 і 
№ 3, цегельні заводи, кам'яно- 
піщаний кар'єр та багато ін
ших підприємств.

Партійні організації вихова-

Ретельно перевірити списки виборців
При складанні списків ви

борців виконком Октябрської 
селищної Ради (голова т. Ки- 
рилюк) допустив серйозні не
доліки.

11а виборчій дільниці № 15, 
що міститься в будинку елек
тростанції, тільки з 216 чоло
вік, які перевірились у спис
ках, виявлено 39 перекручень, 
пропусків і неточностей.

Так, неправильно було за
писане рік народження Жере- 

ли великий загін передовиків— 
стахановців та ударників, які 
подають зразки соціалістично
го ставлення до праці. Провід
ну роль в соціалістичному зма
ганні ведуть комуністи. Всі ко
муністи, які працюиїть на від
рядних роботах, систематично 
перевиконують норми виробітку.

Значну частину своєї допо
віді тов. Самохотін присвятив 
критиці недоліків,—Міська пар
тійна організація,—говорить дог 
повідач,—не все ще зробила, 
щоб забезпечити більш швидкі 
темпи будівництва жител, куль- 

1 турно-побутових споруд та ви
пуску продукції.

На деяких будовах та під
приємствах до цього часу є 
значна частина робітників, яка 
не виконує норм виробітку, 
слабка організація праці, не
задовільно організовується со- 

[ ціалістичне змагання, траііля- 
I ються аварії механізмів. Буді

вельне управління №5 (на- 
I чальнпк т. Долкарт, секретар 
' парторганізації т. Яцушко) зав

дало державі багато збитку. 
Завдали збитки будівельні уп
равління № 4 (начальник т. 
Никифоров, секретар парторга
нізації т. Поляков), № 6 (на
чальник т. Лавров, секретар 
парторганізації т. Вінецький). 
Ці ж будови недостатньо пра
цювали і в січні.

Особливо тривожний стан з 
виконанням виробничих планів 
на будовах Семенівського трес
ту. В будівельних управлін
нях № 2 і № 3 погано борють
ся за механізацію робіт, досі 
широко застосовуються носил
ки, праця організована пога- 

і но, багато є простоїв робітни
ків через відсутність каменю, 
води, піску тощо.'

У січні цього року всі бу
дови і підприємства Семенівсь
кого тресту працювали вкрай 
незадовільно. Трест в цілому 
за дві декади січня не вико- 

' нав навіть і наполовину мі
сячного завдання, ще гірше 
працюють будівельні управлін
ня № 2, № 3 і № 5.

Секретарі первинних парт- 
організацій цих будов тт. Шев
чук, Ломонос, Щербина, Федь- 
ко не вимагають від господар
ників поліпшення організації 

1 праці, примирилися з недолі
ками.

бятіна Івана Павловича. Дуже 
здивувалась і Карлюк Марія 
Савелівна, коли в списках ви
борців назвали її Ольгою.

Для перевірки списків ви
борців і швидшого уточнення 
їх виборча комісія та селищ
на Рада могли б скористатися 
допомогою агітаторів.

При агітпункті дільниці (зав. 
агітпунктом т. Ромашко) 82 
агітатори, але коли вірити що
денному обліку їх роботи, то

В первинній парторганізації 
будівельного управління № З 
на зборах недостатньо обгово
рюються виробничі питання.

Незадовільно працює трест 
«Укрособвуглемонтаж» (керую
чий т. Кокушкин, головний ін
женер г. Усоїшін), який не ви
конав річного плану. Цей трест 
погано веде монтажні, електро 
монтажні та сантехнічні робо
ти. У керівників тресту та на
чальників управлінь тт. Згон- 
нпкова, Никоненкавкорінилась 
шкідлива практика «вихоплю- 

: вати об'ємні роботи», а потім 
місяцями зволікають завершен
ня так званих «дрібнихробіт», 

і Тов. Самохотін піддав крити
ці роботу промислових артілей: 

' «Хімпраця» (голова т. Барзов), 
«Победа» (голова т. Логвин), 
«Червона вишивальниця» (го
лова т. Мартинцева), «Червоний 
тесляр» (голова т. Додатко), 
які не виконують виробничих 
планів по випуску продукції 
для населення.

В обговоренні доповіді взяли 
участь тт. Токарев (начальник 
деревообробних майстерень), Су- 
ховий (зав. відділом пропаганди 
та агітації міськкому КП(б)У), 
Дінерштейн (начальник Ссме- 
нівського монтажного управлін
ня тресту «Укрособвуглемон- 
таж»), Шаболтас(секретар парт
організації Байдаківського вуг
лерозрізу), Логвин (голова прав
ління промартілі «Победа»), 
Константинов (заступник голо
ви виконкому міської Ради), 
Згонников (начальник буді
вельно - монтажного управлін
ня), Петрушенко (зав? промис
лово - транспортним відділом 
міськкому КП(б)У), Левченко 
(секретар парторганізації кам'я
но-піщаного. кар'єру), Альошин 
(керуючий трестом «Олександ- 
ріявугілля»), Чередниченко (на
чальник залізничної станції 
Олександрія), Луценко (голова 
виконкому міської Ради), Амур 
(начальник міського відділу 
МДБ), Лобасенко (зав. промис
лово-транспортним відділом об
кому КП(б)У).

По обговореному питанню 
збори прийняли розгорнуте рі
шення.

З великим піднесенням збо
ри міського партійного активу 
прийняли текст привітання то
варишеві Сталіну.

половина з них майже не бу
вають серед виборців. А тт. 
Семениченко, Додатко та Куйов
да жодного разу не побували 
в закріплених за ними бу
динках.

Селищна Рада,Дільнична вибо
рча комісія і агітколектив ви
борчої дільниці повинні поси
лити роботу з тим, щоб випра
вити допущені недоліки.

К. Коваленко.
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Партійне життя

Здійснюємо пропозиції комуністів
Республіканська нарада 

директорів МТС України-
Наша партійна організація 

хоч і малочисельна, але вона 
покликана вирішувати важли
ві питання партійно - політич
ної і організаторської роботи.

Раніше парторганізація в 
повній мірі не здійснювала своє 
право контролю за господарсь
кою діяльністю адміністрації, 
не приділяла належної уваги 
соціалістичному змаганню.

Як наслідок, в січні мину
лого року кар'сроуправління не
довиконало державного плану.

На цих хибах загострювали 
увагу звітно-виборні партійні 
збори. У їх постанові вказу
валось також на серйозні не
доліки в ідейно-політичному ви
хованні комуністів, в керів
ництві комсомольською і проф- 
с її і л ковою орта нізаціями.

Вказівки комуністів па збо
рах були сприйняті як програ
ма перебудови нашої роботи. За 
два місяці, що минули з того 
часу, ми вже добились деякого 
поліпшення.

Насамперед подбали про ор
ганізацію дійового соціалістич
ного змагання. Скерували робо
ту профспілкової організації 
так, що всі робітники провик- 
нулись почуттям відповідаль
ності за виконання взятих зо
бов'язань, добиваються вико
нання й перевиконання добо
вого графіка на виробництві.

Партійна організація більш 
чуйно стала прислухатися до 
голосу робітників, підтримува
ти ініціативу стахановців.

Вантажниця - комсомолка Со
фія Плужнпк заявила, що во
на могла б виконувати норму 
не на 148 процентів, а значмо 
більше, коли б замінили скати

Змістовна агітація
Все ширше розгортається під

готовка до виборів у Верховну 
Раду УРСР. Новими виробни
чими перемогами трудящі Ра
дянської України готуються 
зустріти день виборів свого 
парламенту—25 лютого.

В містах і селах, на заво
дах, в школах, агітпунктах сот
ні агітаторів розповідають ви
борцям про знаменну дату, про 
всенародного кандидата — 
ЇЇ. В. Сталіна. Більше, ніж ко
ли раніше, виборці хочуть зна
ти про величні сталінські бу
дови комунізму, про своїх кан
дидатів—кращих синів і дочок 
народу, які йдуть в авангарді 
будівників комунізму, в пере
дових рядах борців за мир. 
Зростаюча активність трудящих 
підносить відповідальність агіт
колективів у виборчій кампанії.

П'ять партійних організацій 
міста, в тому числі міського відді
лу народної освіти, змішторгу, 
відділу технічного постачання 
тресту «Олександріявуглероз- 
різ», середньої школи, пра
цюють з своїми агітколектива
ми на виборчій дільниці № 2.

З 86 агітаторів переважна 
більшість проводить свою 
роботу цікаво і змістовно 
тому, що вони невпинно дба
ють про свій загальний розви
ток, про вивчення і застосу
вання кращих методів агітацій
но-масової роботи. На вибор
чій дільниці систематично пра

біля вагонеток. З'ясувалось, 
що ці скати були спрацьовані і 
утруднювали відкатку каменю. 
Ми поставили питання перед 
начальником ка р ‘ єроу правлі н- 
ия комуністом тов. Беренпіта- 
мом про технічний огляд ме
ханізмів ідо вагонеток були 
поставлені нові ходові частини. 
Робота вантажниць стала більш 
продуктивною.

Наші комуністи стали глиб
ше вникати в технологію ви
робництва Про це свідчить та
кий приклад. Бурильники пер
шої дільниці Михайло Бахмаць
кий та, Іван Овчаренко, які ви
конували свої норми на 180 
процентів, в зимові дні знизи
ли показники. Начальник діль
ниці комуніст тов. Оторашвілі 
поцікавився чому стахановці 
працюють не так, як вони пра
цювали раніше. Виявилось, що 
бурильникам доводиться багато 
часу витрачати на розігрівання 
перфораторних молотків, які за
мерзали.

Тоді тов.Оторашвілі порадив
ся з начальником кар'єро- 
управління, з партійною орга
нізацією. Він пояснив, що про
тяжність повітряної магістралі 
від компресора до забоїв 400 
метрів, і поки гаряче повітря 
дійде до перфораторних молот
ків, воно частково перетворю
ється в краплини води, що по
трапляють на золотники молот
ків і заморожують їх. ІЦоб цьо
го уникнути, тов. Оторашвілі 
запропонував наполовину змен
шити повітряну магістраль, для 
чого компресор, який знахо
дився на верху, спустити в 
кар'єр.

Цей захід було здійснено.

цюють семінари агітколективу, 
на яких агітатори прослухали 
інструктивні доповіді на теми: 
«Сталінська Конституція—най- 
демократичпіша Конституція в 
світі»,«27років без Леніна, під 
проводом Сталіна ленінським 
шляхом»,про великі, сталінські 
будови комунізму,«Й. В. Сталін 
—перший всенародний канди
дат».

Без зайвої метушні, по-діло
вому, за чітко розробленим 
планом працюють агітатори на 
виборчій дільниці. З журна
лом, газетою, збіркою інструк
тивних матеріалів тут часто 
можна бачити агітаторів—вчи
телів тт. Кондратепко, Семені- 
ченко, Гуревич, Турбаївську 
та інших і керівника агітко
лективу т. Невежина. Вони ста
ранно готуються до бесід з ви
борцями, обмінюються думками 
і досвідом про якість і зміст агі
таційно-масової роботи. їх пра
ця приносить велике моральне 
задоволення виборцям. їм зав
жди є про що розповісти ви
борцям,

—З особливим інтересом слу
хали виборці бесіди про велич
ні сталінські будови комуніз
му,—розповідають агітатори Се- 
меніченко, Гуревич, Кириченко, 
—захоилення викликало в них, 
коли їм на карті було пока
зано місця цих будов — гідро
станцій, каналів, схему поле
захисних смуг.

Крім згаданого ефекту, він дав 
можливість зменшити втрати 
стисненого повітря, збільшив 
силу компресора. Це сприяло 
піднесенню продуктивності пра
ці бурильників, всього колек
тиву. План видобутку каменю 
в січні цього року кар'єроуп- 
равління виконало на 112 про
центів.

Систематично працюючи з 
трудящими, партійна організа
ція взяла під особливий конт
роль ідейне виховання кадрів, 
гурток по вивченню «Коротко
го курсу історії ВКІІ(б)» і по- 
літшколу укомплектували пос
тійним складом слухачів. Крім 
комуністів і комсомольців, тут 
підвищують свої знання і без
партійні товариші. Всього по
літичним навчанням охопили 
50 чоловік. Комуністи тт. Бе- 
ренштам і Оторашвілі, які пра
цюють пропагандистами, значно 
поліпшили якість подачі мате
ріалу, що вивчається, заняття 
проводять змістовно, цікаво. А 
тому слухачі регулярно відвіду
ють їх.

У передвиборні дні партійна 
організація поліпшила керів
ництво агітаційно-масовою ро- 

і ботою. Добре працюють агітато
ри комсомольці Олександра 
Шевченко, Софія Плужник, Ві
ра Тютюнник. Виборці, з яки
ми вони працюють, першими 
перевірились у списках.

Це поки що початок великої 
роботи, яку ми повинні здійс
нити. Партійна організація до
кладає всіх зусиль,щоб повніс
тю викопати наказ комуністів.

П. Левченко, 
секретар парторганізації 

карєроуправління.

Переконливі бесіди агітато
рів, підкріплені місцевим мате
ріалом про розвиток проми
словості в Олександрії, жи
вими свідками якого є самі ви
борці,—стверджують про новий 
блискучий етап у здійсненні 
ленінсько-сталінського вчення 
про створення матеріально-тех
нічної бази комунізму.

Кожного вихідного дня для 
виборців організовуються лекції, 
доповіді, а після них—вечори 
художньої самодіяльності си
лами учнів 4-ї школи та ви
хованців міського дитячого бу
динку імені Сталіна. Виступи 
духового оркестру дитбудинку 
значно пожвавлюють роботу на 
агітпункті.

Піонери і школярі не стоять 
осторонь. Вони запрошують ви
борців па збори, перевіритись 
у списках. Тільки за 5 днів, 
з часу вивішення списків на 
виборчій дільниці, уже 50 про
центів виборців перевірилися.

Наближається день виборів. 
Робота агітаторів повинна ста
ти ще конкретнішою і змістов
нішою. Донести до свідомості 
КОЖНОГО виборця, ЩО, голосую
чи за нашого кандидата—Рєп- 
ку Федосію Василівну — вірну 
дочку народу, виборці Олек
сандрійського виборчого окру
гу голосуватимуть за непоруш
ний блок комуністів і безпар
тійних. 0. Жарій,

зав. агітпунктом.

У Києві закінчилась респуб
ліканська нарада директорів 
МТС України з участю керів
ник працівників обласних уп
равлінь сільського господарст
ва, заступників директорів по 
політчастпні, начальників ііс- 
літвідділів МТС, старших агро
номів і старших механіків МТС, 
передових бригадирів трактор
них бригад, стахановців—трак
тористів і комбайнерів. Нарада 
тривала три дні.

Параду відкрив Голова Ради 
Міністрів Української РСР тов. 
Д. С. Коротченко.

Під бурхливі оплески до по
чесної президії обирається ІІо- 
літбюро ЦК ВКП(б) на чолі з 
великим Сталіним.

Учасники паради заслухали 
і обговорили доповідь міністра 
сільського господарства УРСР 
тов. Н. Т. Кальченка про під
сумки виконання договорів МТС 
з колгоспами в 1950 році і за
ходи до поліпшення роботи 
МТС в 1951 році.

—За післявоєнні роки,—гово
рить доповідач,—на Україні 
повністю відбудовані всі МТС. 
Крім того, створено 245 нових 
машинно-тракторних і спеціалі
зованих станцій.У порівнянні з 
довоєнним 1940 роком трактор
ний парк республіки збільшив
ся на десятки процентів. Висо
ка технічна оснащеність МТС 
дозволила їм в 1950 році ви
конати обсяг тракторних робіт 
на 42 проценти більший, ніж 
у 1940 році, і перевиконати 
річний план.

— Найближче завдання всіх 
механізаторів республіки,—го
ворить далі тов. Кальченко,— 
є підготовка до весняних по
льових робіт— найважливішого 
етапу боротьби за одержання 
високого врожаю в 1951 році. 
Па Україні вже налічується по
над 50 МТС, які виконали пов
ністю план осінньо-зимового ре
монту тракторів. В цілому ж по 
республіці план викопаний ли
ше на 63,4 процента. Особли
во відстали з ремонтом МТС 
Чернігівської, Волинської та 
Тернопільської областей.

Вирішальною умовою в під
готовці МТС до польових робіт 
є добір і укомплектування 
тракторних бригад длядвозмін- 

I ної роботи. Щоб забезпечити 
безперебійну роботу тракторів, 
комбайнів та інших складних 

і машин, слід серйозно зайня
тись масовою підготовкою ме
ханізаторів. У зв'язку з укруп
ненням колгоспів треба так ор
ганізувати і укомплектувати 
тракторні бригади, щоб одна 
тракторна бригада обслужувала, 
як правило, один колгосп, а у 
великому колгоспі —одну ріль
ничу бригаду.

Доповідач докладно спиняєть
ся на завданнях МТС в орга
нізаційно-господарському зміц
ненні колгоспів, на питаннях 
укладення договорів МТС з кол
госпами, обліку і впорядкуван

Бригада Логвина виконує зобов'язання
Городня бригада Никона Олек

сійовича Логвина колгоспу 
імені Енгельса з року в рік 
вирощує високі врожаї городи
ни. Бригада зобов'язалась ви
ростити цього року ще вищий 
врожай.

Для цього на площу го

ні фінансового господарства 
МТС.

—Завдання, поставлені пар
тією і урядом перед механіза
торами сільського господарства, 
великі і відповідальні, — гово
рить наприкінці тов. Кальчен
ко. Вміло і високопродуктивно 
використовуючи техніку, впро
ваджуючи передовий досвід ста
хановців, широко розгорнувши 
соціалістичне змагання, меха
нізатори України доб'ються ви
конання своїх планів і зобов'я
зань по вироіц} вапню високих 
урожаїв усіх сільськогоспо
дарських культур і піднесен
ня громадського тваринництва.

По доповіді тов. Кальченка роз
горнулися жваві дебати, в яких 
взяли участь 35 чоловік.

Ті, що виступали, говорили 
про величезні завдання, які 
стоять перед МТС по дальшо
му підвищенню врожайності 
колгоспних полів, поліпшенню 
якості тракторних робіт і ви
конанню їх в кращі агротех
нічні строки, з максимальним 
використанням машинно-трак
торного парку, по кращій ор
ганізації роботи тракторних 
бригад і поданню допомоги в 
організаційно - господарському 
зміцненні колгоспів. Учасники 
наради ділилися досвідом робо
ти, виявляли хиби в роботі 
МТС, спинялися па питаннях 
зразкової підготовки до весня
ної сівби, проведенні масово-по
літичної роботи серед механі
заторів, створенні необхідних 
культурно-побутових умов для 
трактористів.

Молода трактористка жіночої 
тракторної бригади імені Паші 
Ангеліної з Грабовецької МТС, 
Тернопільської області, тов. 
Онисько, яка виступила на на
раді, сказала:

—Я горда і щаслива тим, що 
стала механізатором. За це при
ношу глибоку подяку радян
ській владі, великому Сталіну. 
Наша бригада організована в 
минулому році. В її складі —- 
8 дівчат. Ми виробили по 733 
гектари на 15-сильний трактор, 
зекономивши близько тонни 
пального. Тепер на курсах при 
нашій МТС навчаються 14 жі
нок. З них будуть створені ще 
дві жіночі бригади. Докладу 
всіх зусиль, щоб наша брига
да працювала не гірше брига
ди тов. Ангеліної.

На нараді, тепло зустріну
тий присутніми, виступив сек
ретар Центрального Комітету 
КП(б) України тов. Л. Г. Мель- 
ников.

В роботі наради взяли участь 
Голова Президії Верховної Ра
ди Української РСР тов. М. С. 
Гречуха, секретарі ПК КІІ(б) 
України тт. 0. І. Киричснко, 
І. Д. Назаренко, 3. Т. Сердюк.

Учасники паради з величез
ним піднесенням прийняли при
вітання великому вождю ра
дянського народу товаришеві 
П. В. Сталіну. (РАТАУ).

родніх культур вже вивезено 
по двадцять тонн перегною на 
кожен гектар, проведено сні
гозатримання.

Зараз городня бригада роз
почала забивку парників під 
ранні овочі. А. Шейко, 

дільничний агроном
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Підготовка до виборів у Верховну Раду Української РСР

По півтори нормиТрудові успіхи 
молодих будівельників

Трудовими успіхами відзна
чають передвиборні дні буді
вельники управління №3 тресту 
«Олександріявуглерозріз».

Бригада електриків січневе 
завдання виконала на 148 про
центів. Кращими стахановцями 
но праву в цій бригаді вважа
ються Василь Чугуіі, Василь 
Мазур та Михайло Гольштейн.

Пе відстає в соціалістично
му змаганні і бригада теслярів 
Івана Тоцького, яка складаєть
ся з випускників гірничопро
мислової школи.

Надпланове вугілля
Бригада наваловідбійнпків ко

муніста Михайла Протасова од
на з передових на шахті А? 2.

Піднесення продуктивності 
праці вона домагається з допо
могою впровадження раціона
лізаторських заходів.

Так, підготовка місця одно
часно для двох стойок у кріп-

У Прилуцькому паровозному депо Чернігівської області з кож
ним днем шириться число передовиків соціалістичного змагання. Так, 
токар депутат Прилуцької міської Ради депутатів трудящих Н. Д. 
Юнак виконує змінні норми на 198 процентів, його колишній учень— 
токар І. К. ІІІкурят—на 184 проценти.

На знімку: тт. ЮНАК та ШКУРЯТ підписують угоду на соціа
лістичне змагання на честь виборів до Верховної Ради УРСР.

Фото Г. Алексеева. (Прескліше РА'ГАУ).

Борис Горбатов

РОМАН Донбас Книга перша

Розділ І.
(Продовження*)

*) Початок у газеті „Б. П.“№13.

Ні, їхати треба далі, далі—за 
Псьол. У світ великий і справді 
фантастичний.

Так, треба їхати. Це вирішено. 
Що ж, так і просидіти все життя за 
зачиненими віконні цими? Повзти 
по нитці, як кручений панич? Жи
ти і вмерти в рідному палісадни
ку, як ці.дурні і самовдоволені 
мальви? їх по-українському нази
вають „рожі". Червонорожеві, 
чванливі мальви—ні, треба їхати, 
їхати! Пух з тополів кружляє над 
містом і кличе в дорогу. Хвиля 
на Пслі нетерпляче стукає в дубо
вий човен.

Так, треба їхати. Вони говори
ли це собі триста разів на день, 
а все не рушали з місця.

Вони не могли вибрати шлях.
Батько Андрія в молодості сво

їй шляху не вибирав Випадково 
опинився він при машині, і гасо
вий движок потяг його за собою. 
Спокон віків виїжджати хлопці 
з Чібіряк, але ніколи і ніхто 
з них не вибирав собі сам шляху.

Впровадивши поточний ме
тод на складанні одноквартир
них будинків, молоді будівель
ники щоденно значно переви
конують змінні завдання.

Приміром, для складання од
ного будинку відводиться 13 
днів. Теслярі складають його 
за 8 днів.

Крім того, в бригаді розгор
нуто боротьбу за бережне ви
користання будівельних мате
ріалів.

І. Марчук, 
нормувальник.

бригади Протасова 
денні лавп дала можливість 
кожному гірнику бригади ви
добувати по півтори норми ву- 

I гілля.
З 2 5 січня бригада шахта

рів т. Протасоїа видає вугілля 
в рахунок лютого.

К. Заривной. 
хронометражист.

Два товариші
Вирішував випадок. Батько, вихо
дячи на промисел, брав з собою 
сина топтати сходжену дідами 
стежку, родич пригадував дале
кого племінника з Чібіряк і вик
ликав л«« себе, щоб влаштувати. 
1 хлопці з Чібіряк ставали слю
сарями. штукатурами, підлоговими 
в трактирі або хлопчиками при 
конюшні на іподромі, не тому, що 

І вони так вибирали, а тому, що 
так нужда вирішувала. Так ста
лося, і нікого було проклинати, 
пі на кого було плакатись, зали
шалося тільки тягнути і тягнути 
лямку.

Але Андрій і Віктор могли ви
бирати. Перед ними раптово роз
крилося безліч шляхів. Вони мог
ли вибирати будь-який. їм пощас
тило, вони народилися вчасно.

То був тисяча дев'ятсот трид
цятий рік—рік великого розбігу. 
Країна приготувалася до ривка в 
майбутнє. В один день ламалося 
і з гуркотом падало вчинене ві
ками. Велика й кривава війна 

і йшла на старих межах; клас, під
рубаний під корінь, покидав іс
торію, огризаючись, відстрілю
ючись, і комсомольці, ровесники 
Андрія, безстрашно ходили на

Комсомолець Володимир Проць- 
кий прагнув стати крановщи- 
ком. Любов до цієї спеціаль
ності будила в ньому кмітли
вість, і юнак швидко навчився 
керувати краном.

Тепер він працює на двох 
кранах різних систем. Ставши 
на трудову вахту за гідну зуст
річ дня виборів до Верховної 
Ради Української РСР, Володи
мир Процький виконує щозмі
ни по півтори норми.

0. Уфімцев, 
секретар комітету ЛКСМУ 

монтажного управління.

До сівби 
готовий інвентар
Майстри першої рільничої 

бригади артілі імені Сталіна, 
Ворошпловської сільради, тт. 
Федот Бульба, Іван Бережний, 
Михайло Губа та Корній Буль
ба з честю виконали своє зо
бов'язання по ремонту грунто
обробного сільськогосподарсь
кого інвентаря.

26 плугів, 16 сівалок, 18 
культиваторів і 180 плашок бо
рін готові до весняно-польових 
робіт.

В. Білан, 
голова сільради.

Агітпункт працює 
чітко, за планом

Чітко за плані м працює агіт
пункт Боннської виборчої діль
ниці № 22. Кожного вечора ба
гато виборців заходять сюди, 
щоб почитати свіжу газету, 
журнал, дізнатись, про події в 
нашій країні та за рубежем.

Раз на тиждень при агіт
пункті читаються лекції і до- 

I повіці.
За останню декаду січня 

вчителі-агітатори прочитали дві 
лекції. Вчитель т. Мірошни
ченко—про життя і діяльність 
В. 1. Леніна, вчителька т. Ав- 
рамепко—про міжнародне ста
новище.

М. Коритько, 
секретар парторганізації 

колгоспу „Жовтень".

аванпостах під дулом куркульсь
кого обрізу. Двох з них днями 
привезли в соснових домовинах в 
Чібіряки і поклали в сквері по
ряд з батьком Віктора.

Велике нетерпіння раптом охо
пило людей. Людське життя зда
лося їм дуже коротким, щоб встиг
нути зробити все, що вони заду
мали, і побачити свою мрію здійс
неною. І вони стали підганяти 
час. Вони хотіли прожити п'ять 
років у чотири, в три; вони зму
шували машини крутитись швид
ше, швидше, бетон захолоняти 
швидше, швидше, землю плодо
носити дорідніше й частіше. Вони 
не шкодували себе і нікого не 
хотіли шкодувати.

Раптом відчув народ людську 
силу свою, могутність своїх рук 
і колективних зусиль. Все стало 
можливим: підкорення пустинь і 
гіерековка людей, висушування 
болот і перетворення світу. Вже 
закінчувався Турксиб і закладав
ся Біломорський канал. Підкоря
лася Арктика і чекала сокири ко
лимська тайга. Арматурники Ста- 
лінграда, закінчивши свою справу 
на Тракторному, довгими ешело
нами відходили на схід, у Маг-

Перевіряймо виконання 
колективних договорів

Трудящі нашого міста юрік 
домоглися значних успіхів у 
справі дострокового виконання 
державних планів. Підприємст
ва буровугільної промисловості 
—Байдаківськпй вуглерозріз, 
Байдаківська брикетна фабрика, 
електростанція та інші достро
ково вивершили п'ятирічні зав
дання.

Цій плодотворній роботі тру
дящих у великій мірі сприяли 
колективні договори, укладені 
між профспілковими організа
ціями і господарниками під
приємств та будов.

Зараз но всій країні підво
дяться підсумки виконання ко
лективних договорів. Чуйно 
прислухаючись до зауважень 
і пропозицій трудящих, керів
ники підприємств і профспілко
ві організації повинні зробити 
глибокий аналіз своєї роботи 
за рік і, зваживши на них, 
підготуватися до укладення ко
лективних договорів на 1951 
рік.

На своєму засіданні прези
дія райкому профспілки вугіль
ників нещодавно відзначила, 
що окремі місцевкоми, шахт
коми, фабкоми профспілки 1 
адміністрація незадовільно зай
маються перевіркою колектив
них договорів.

Так, в еиергомонтажпому уп
равлінні (начальник т. ІІико- 
ненко, голова робіткому т. Бе- 
седін), в Олександрійському бу
дівельно-монтажному управлін
ні (начальник т. Згонников, 
голова робіткому т. Сєріков), в 
будівельному управлінні № З 
Семенівського тресту (началь

Семінар культосвітніх працівників
Днями в районному Будинку 

культури відбувся семінар за
відуючих сільськими клубами 
і бібліотеками району.

У часникам семінару було про
читано п'ять лекцій на теми: 
«Організація ради клубу», «Ак
тив клубу і робота з ним», 
«Опрацювання та облік книг», 
«Облік роботи клубу 1 звітність»

нітний степ, про який було відо
мо, що він пустинний, рудий, 
злий і що вітри над ним свистять 
люто.

Над країною в ті роки стояв 
незмовкаючий скрип коліс. Все 
зсунулось, зрушилось, все було в 
дорозі, все рухалося. їхало, плив
ло, брело, і вагон на пустирі ста
вав вокзалом, брезентова палатка 
—будинком, землянки—містом. Це 
були тимчасові міста і тимчасові 
вокзали, і люди тут перебували 

| тимчасово,—кочуючі люди з ін
струментом за спиною, — вічним 
було те, що вони робили. То бу
ли дні великих, болючих і радіс
них зворушень і творінь, хвилі 
їх доходили і до Чібіряк.

Вся країна мріяла,—як же було 
не мріяти хлопцям із Чібіряк? 
Вся країна марила темпами, про
сторами, шляхами, котлованами 
і екскаваторами; вся країна була 
в дорозі, в рухові,—як же було не 
линути в даль • і нашим хлоп
цям?

Треба було лише серед тисяч 
чужих шляхів знайти і вибрати 
свій, єдиний, але вірний.

„Гарний",—як говорив Віктор; 
„правильний", — як говорив Анд
рій.

В тому році незвичайно висо
кою стала ціна людини. Люди по
трібні були скрізь: школам і но
вобудовам, містам і пустиням. 
Неоціненні були людські руки, 
навіть невмілі. Навчали швидко. 
Варт було сказати: хочу, бажаю! 

ник тов. Оргіл, голова ро
біткому т. Добрягін) зовсім забу
ли, що треба перевіряти ко
лективні договори.

Такий стан можна пояснити 
лише нерозумінням окремими 
товаришами важливості колек
тивного договору. Адже в йо
го основу покладено заходи по 
забезпеченню виконання дер
жавного плану. В колективних 
договорах передбачено ряд ор
ганізаційно-технічних заходів, 
які повинні впливати на вико
нання виробничих завдань.

Отже керівники підприємств 
і профспілкових організацій в 
однаковій мірі зацікавлені і 
відповідальні за виконання та 
перевірку колективних догово
рів і підготовку до їх укла
дення на 1951 рік.

Щоб організовано почати ук
ладення договорів на цей рік, 
треба закінчити перевірку ви
конання минулорічних догово
рів по кожному пункту як 
профспілковими організаціями, 
так і адміністрацією. До цієї 
роботи слід залучити якнайбіль
ше товаришів з профспілкового 
активу. Результати перевірки 
варто широко обговорити на 
зборах робітників, службовців 
та інженерно-технічних праців
ників.

Первинні партійні організації 
повинні подати всебічну допо
могу профспілковим організа
ціям і адміністрації у справі 
успішного проведення цієї важ
ливої кампанії.

А. Яксгенко, 
інструктор райкому 

профспілки вугільників.

та про міжнародне станови
ще.

Наприкінці роботи семінару 
завідуючі клубами поділилися 
досвідом своєї роботи.

В. Геець,
художній керівник районного 

Будинку культури.

Але ні Андрій, ні Віктор не 
знали чого вони хочуть.

Вони лежали на теплому піску 
біля Псла, дивилися, як пливе по 
ріці жовте листя, як одцвітає оче
рет, і, заривши по лікоть руки в 
пісок і гальку, в тисячний раз 
перебирали шляхи і професії. Во
ни самі не знали чого хотять. їх 
мрії були туманні і суперечні. 
Сьогодні вони знову захоплюва
лися тим, що вчора вже відкину
ли. 1, погравши цією мрією вдень, 
надвечір без жалю її відкидали 
або розходились, посперечавшись, 
шоб ранком знову помиритися і 
знову шукати. В дитинстві мрії 
у них були узгоджені, дружні, во
ни звикли мріяти разом про те, 
як разом будуть жити. Але то 
була гра в мрію, тепер прийшов 
час мрію зробити життям. Вони 
й не підозрювали, що неможливо 
тепер вибирати один шлях, одна
ково любий обом, вони й не зна
ли наскільки різні вони люди і 
доля їм судилася різна. Вони й 
не догадувалися, що стоять уже 
па перехресті.

„А коли в агрономи, га?“—по
чинав боязко Андрій, але Віктор 
зразу ж заперечував: „Мене до 
землі не тягне. Давай краще в 
водолази". „А що, коли в лісний 
технікум?" „В ліс? З вовками 
жити? Та це ж нудьга, брате!" 
„Ні, в лісі гарно. Тихо. З лісу, 
знаєш, скрипки роблять. Я читав.

(Продовження на 4-й стор.).
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Справедлива критика правління колгоспу

Протягом кількох років КОЛ
ГОСПИ «Червоний промінь» І 
«Червоні квіти», Лікарівської 
сільради, були найвідсталішими 
в районі.

Влітку 1950 року ці дві ар
тілі об'єдналися в одне укруп
нене господарство—колгосп іме
ні Будьопного. Більш злагод
жено сталії працювати колгосп
ники. Переваги великого гос
подарства стали очевидними.

Про успіхи господарювання 
в об’єднаному колгоспі розпо
вів хліборобам на звітних збо
рах, що відбулися 27 січня, 
голова правління колгоспу т. 
Дмитрієв.

Все ж колгосп імені Будьои- 
ного ще не подолав відставан
ня. Недолікам в роботі колек
тивного господарства, що галь
мують його розвиток, і були 
присвячені виступи всіх десяти 
товаришів, які взяли участь в 
обговоренні звітної доповіді про 
роботу правління колгоспу за 
1950 рік і завдання на 1951 
рік.

Колгоспник т. Гуртовий М.

у своєму виступі сказав: При
чиною одержання низьких вро
жаїв була невчасна підготовка 
до сівби в 1950 році, недобро
якісний посів і поганий обро
біток деяких культур. Через 
часту заміну бригадирів ріль
ничих бригад понизилась тру
дова дисципліна. Незадовільно 
була поставлена боротьба з 
втратами. Тільки насіння со
няшника на кожному гектарі 
було втрачено до 5 центнерів. 
Великі втрати були іі інших 
сільськогосподарських культур.

Правління колгоспу недос
татньо дбає про вчасну підго
товку до весни 1951 року. Тяг
ло в незадовільному стані, 
хоч в колгоспі залишилось не
зораним на весну 70 гектарів 
землі.
. Справедливий докір правлін
ню закинув колгоспник 
ненко II. Він звернув 
на те, що влітку через 
порядліівість керівників 
нуло 10 гектарів сіна, і 
колгосп змушений купувати ху
добі корм. '

т. До- 
увагу 

нероз- 
заги- 
тепер

Тов. Кикоть вказав на не
дооцінку таких галузей сіль
ського господарства як садів
ництва, городництва та бджіль
ництва.

Звітно-виборні збори зобов'я
зали правління колгоспу поси
лити підготовку до весни та 
догляд за худобою з тим, щоб 
сівбу ранніх зернових провес
ти за 3—5 днів, успішно про
вести обробіток, збирання та 
здачу хліба державі, а також 
достроково виконати трирічний 
план розвитку громадського 
тваринництва.

Крім того, правлінню наказа
но в ньому році збудувати но
ву контору колгоспу, купити 
автомашину, електрифікувати та 
радіофікувати колгосп, механі
зувати трудомісткі роботи на 
тваринницьких фермах та ін.

Звітно-виборні збори зобов'я
зали кожного члена колгоспу 
наполегливо боротись за повне 
подолання відставання, за розк
віт об'єднаного колективного 
господарства.

В. Смоляр.

ТАЙВАН
(Довідка)

Алтайський край.В колгоспі імені Куйбишева, Рубцовського ра
йону широко проведено снігозатримання.

На знімку: агроном Є. В. Лось провадить з колгоспниками по
казове заняття по снігозатриманню.

Фото В. Ніколаева. Прескліше ТАРС.

Утруднюють 
доступ до книги 
(ЛИСТ ДО РЕДАКЦІЇ) 
В робітничому клубі селища 

Дпмитрове с хороша бібліотека. 
Але коли я звернувся до біб
ліотекаря, то замість книги 
одержав таку відповідь:

—Ви не наш робітник, 
видаємо 
працює в будівельних управ
ліннях

—Так я ж проживаю в се
лищі і працюю тут.

—Ну, коли вже дуже хочете 
взяти книгу, то залиште 
порт, військовий квиток або 
35 карбованців у заклад.

Таким чином, в селищній 
бібліотеці штучно утруднюють 
доступ до книги трудящих.

Н. Бандул, слюсар.

КНИГИ ЛІНІЮ тим,
МИ

ХТО

Семенівського тресту.

пас-

ДОНБАС
(Продовження)

Називається' резонансний ліс". „Ти 
тиші шукаєш, Андрію,—обурював
ся Віктор,—а тепер час гучний. 
Який тут, до чорта, технікум!Да
вай прямо на будівництво, в степ, 
га?.. Верхолазами, красота!"

Так вони сперечалися кожний 
день. Не знаючи як слід жодної 
професії, вони нещадно критику
вали все. Вони міркували про 
життя з наївною мудрістю юнос
ті, яка думає, що все знає, коли 
прочитала дві розумні книги, і 
все може, коли цього бажає. Вони 
відкидали одну професію за ін
шою, неначе галькою гралися.

Всі камінці круглі, всі блиску
чі І всі безкоштовні—з легким 
серцем можна будь-який кинути 
в річку, бавлячись колами на 
воді.

І не було жодної професії, яка б 
підходила обом.

В біографіях прекрасних людей 
вони читали, що ті майже з дитин
ства передчувають своє покликан
ня і потім все життя йдуть за ним.

Але Андрій і Віктор були зви
чайними провінціальними хлоп
цями, і ніяких за ними талан
тів не примічалось, і в школі во
ни вчились середньо, ні до якого 
предмету не проявляючи особли
вої ніжності.

А коли правду сказати, і мрії 
їх були невисокого росту. Не зби
ралися вони стати знаменитими. 
Не мріяли про почесті і славу, 
їм хотілося лише найти собі по 
душі місце в житті, 
шині її, на головному

в самій гу- 
папрямку, |

як сказали б тепер післявоєнні 
хлопці.

Мрії до звичайних хлопців завж- 
! ди приходять з книжок, з розпо- 
| віді батька або вчителя, або в 
І наші дні—з екрану. Але в 1930 

році романтичніше всяких книжок 
і фантастичніше будь-яких філь
мів були газети.

Книжки не встигли ще описати і 
пісні не встигли ще оспівати те, що 
було фантастичніше всяких легенд 
і вигадок: життя, твориме руками 
людей тридцятого року. Для хлоп
ців Із Чібіряк навіть об'ява в „Ком- 
сомольской правде" під рубрі- 
кою „Куди піти вчитися" дзвеніла 
хвилюючою музикою. І коли вони 
читали описання боїв на „КВЖД",- 
їм уже хотілося стати прикордон
никами, а коли повідомлялося про 
похід „Сєдова" до Північної Зем
лі—моряками або полярниками. 
1 вони пішли б слідом за геоло
гами на Урал, де тільки що від
крили радянський калій, про що 
повідомлялося сьогодні, коли б на 
другий день не взнали з газет про 
перший політ радянського дири
жабля над Москвою. Іх кидало 
від мрії до мрії, все було приваб
ливе і все зразу ж темніло перед 
новим привидом.

Даремно ображався на їх сек
ретар комсомольського осередку, 
якому вже набридло пропонувати 
їм на вибір путівки в технікуми 
і маршрути на новобудови.

—Та що ви, як женихи все при
дивляєтесь? — сердився він.—Бе
ріть будь-що. Ніде не загинете.

Він не розумів, що вони справ
ді були женихами—сваталися до 
життя, і боялися помилитися у 
виборі. В 17 років здається, що 
вибереш раз і назавжди, на все

Б К—00312.

Острів Тайван (Формоза)—най
більший острів Китайської Народ
ної Республіки, ще не звільнений 
Народно-визвольною армією. Він 
розташований біля узбережжя 
Південного Китаю і відокремле
ний від нього Тайванською про
токою шириною близько 150 км. 
Територія Тайвана разом з при
леглими до нього островами 
Пенхуледао (Песнадорські)—35,9 
кв. км., населення, переважну 
більшість якого складають китай
ці,—близько 6,5 млн. чоловік. Най
крупніші міста острова—Тайбей 
(350 тне. жителів), Тайнань, Гао- 
еюн, Цзилун. Китайські поселенці 
з'явились тут ще в VI столітті, із 
тих пір Тайван є невід'ємною час
тиною Китаю. В XVII столітті Тай
ван намагались завоювати голланд
ські колонізатори, але були вики
нуті з острова збройними силами 
Китаю.

Тайван багатий вугіллям, наф
тою, бокситами, золотом, оловом 
і іншими цінними копалинами. Він 
є великим виробником рису, цукру, 
чаю, коноплі і камфори. Ці ба
гатства, а також стратегічне поло
ження острова зробили його об'єк
том загарбницької спрямованості 
японських імперіалістів.

Скориставшись слабістю Китаю, 
японці в 1895 році захопили Тай
ван і Песнадорські острови, пе
ретворивши їх в свою колонію, в 
найкрупнішу економічну і страте
гічну базу для розширення даль
шої агресії в Азії.

Протягом 50 років населення 
Тайваиа, підтримуване всим ки
тайським народом, боролось про
ти японських загарбників, які по- 
звірячому експлуатували тайван
ців і грабували їхню землю. На 
острові не раз спалахували повс
тання проти японського гноблен
ня, особливо великі в 1895 р. і в 
1930 році.

Однак тільки поразка імперіа
лістичної Японії в другій світовій 
війні в результаті розгрому її Ра
дянською Армією покінчила з 
японським пануванням на Тайва
ні, створила 
нання його з Китаєм. Це законне 
возз'єднання було 
міжнародною угодою: Каїрською 
декларацією 1943 року і Потсдам
ською угодою 1945 року.

Та уряд США, який підписав ці 
угоди, не збирався їх виконувати. 
Продажна маріонеточна кліка Чай 
Кай-ші, якій формально амери
канці передали острів, віддала 
його в повне розпорядження аме
риканських монополій і американ
ської воєнщини.

В 1948 р. гомінданівці уклали 
угоду з США про спільну екс
плуатацію Тайвана, що поставила 
під контроль американських моно
полій виробництво олова, бензи
ну, алюмінію, сірки, вольфраму, 
миш'яку, видобуток 
гід.
»В< .
34 головні електростанції острова. 
Монополії США захопили всю 
цементну промисловість Тайвана, 
66 процентів виробництва цукру, 
все виробництво і збут добрив. 
Більше 380 великих підприємств 
острова перебувають зараз під 
прямим або посереднім контро
лем Уолл-стріту. Так само амери
канські монополії контролюють і 
сільське господарство Тайвана—з 
допомогою так званої „Китайсько- 
американської комісії по рекон
струкції".

Разом з американськими загарб-

можливість возз'єд-

передбачсне

пиками в пограбуванні Тайваиа 
бере участь продажна гомінданів
ська кліка. Вона встановила на 
острові режим розгнузданого 
воєнно-поліцейського свавілля. 
Народне повстання, що спалахну
ло в 1947 році проти тиранії чан- 
кайшнстських бандитів,було жорс
токо придушене. Більше 10 тисяч 
патріотів було вбито, десятки ти
сяч тайванців кинуті в тюрми.

Американська воєнщина зроби
ла Тайван своєю воєнно-морсь
кою базою. В розпорядженні аме
риканців перебувають найбільші 
порти острова—Гаосюп. Тайвань,*  
Цзілун, Даньшуй, всі аеродроми. 
Макартур нахабно заявив, що 
Тайван є „основною ланкою" в 
американській „лінії оборони" на 
Тихому океані.

Воєнні приготування США на 
острові особливо посилились після 
того, як чанкайшистські бандити 
були викинуті Народно-визволь
ною армією із континентального 
Китаю і їх останнім притулком 
став Тайван. В листопаді 1949 
року США уклали секретну вій
ськову угоду з Чан Кан-ші про 
озброєння залишків гомінданівсь
ких військ. Угода передбачала 
пряму окупацію Тайвана амери
канськими Імперіалістами. На ост
рів була перекинута велика кіль
кість американських літаків і тан
ків, сотні американських і япон
ських льотчиків, військових мо
ряків і інших „спеціалістів". За
лишки збройних сил гоміндану, ‘ 
як і весь острів, були поставлені 
під контроль американської війсь
кової місії. Ця місія керує блока
дою китайських портів і бомбар
дуванням китайських міст.

27 червня 1950 року американ
ські імперіалісти почали агресив
ні воєнні дії в Кореї і одночасно 
окупували своїми збройними си
лами острів Тайван. Туди були 
послані сильний військово-морсь
кий флот і авіаційні з'єднання 
СИТА. Таким чином, 
порвавши міжнародні 
американські імперіалісти здій
снили пряму збройну агре
сію проти Китайської Народної 
Республіки. Для того, щоб 
замаскувати цю агресію, амери
канські загарбники намагаються 
з допомогою підвладної їм „біль
шості" в Організації Об'єднаних 
Націй „узаконити" окупацію Тай- 
вана. Американські загарбники не 
лише продовжують використо
вувати Тайван як базу, з якої до 
Китаю засилаються шпигуни і ди
версанти, але і відверто розгля
дають цей острів, як плацдарм для 
нападу на територію континенталь
ного Китаю. Тільки за останні 
тижні, згідно заяв представників 
американського уряду,па Тайван 
було доставлено'зброї і іншого 
військового спорядження на суму 
близько 10 мільйонів доларів.

Агресія американських імперіа
лістів проти невід'ємної частини 
Китаю—острова Тайван виклика
ла велике обурення китайського 
народу, трудящих всього світу. 
Від імені 475 мільйонів Централь
ний народний уряд Китайської На
родної Республіки урочисто зая
вив, що звільнення Тайваиа є 
священним і найближчим завдан
ням Народно-визвольної армії. Не 
доводиться сумніватися, що ве
ликий китайський народ зуміє ви
конати це завдання. Недалеко той 
час, коли американські загарбни
ки і їх маріонетки—гомінданівсь
кі бандити—будуть назавжди виг
нані з Тайваиа. В. Бвровський.

про

остаточно 
угоди,

життя. Сімнадцятирічні люди—ду
же серйозні люди.

1 даремно секретар осередку 
спокушав їх „умовами" іпривіле- 

I ями. Ні, ні ситного життя, ні 
багатства, ні покою, ні кар'єри, 
ні навіть слави не шукали вони. 
Вони знали: підуть працювати— 
буде зарплата, стануть учитись— 
одержать стипендію. Вони не бу
ли розбещені. їх не злякала б нуж
да, ні злидні. Снігова яма поляр
ника чи дірява палатка геолога 
здавалися їм далеко принадніши
ми, ніж будь-який заміський па
лац; пропахлий димом солдатсь
ким куліш в котелку над вогни
щем—смачніше будь-якої ресто
ранної страви. Цс їм було яс
но. Неясно було—що ж все таки 
краще сніжна яма полярника чи 
дірява палатка геолога?

А вони всім хлопчачим 
своїм передчували, що є 
власна доля, їх талан. їх 
Треба тільки знайти її, і невідомо 
було, де шукати,—на воді чи під 
водою, в небі чи на землі, в ка
ракумських пісках чи в далекій 
Арктиці.

І тільки під землею ніколи—в 
мріях своїх—не шукали вони сво
єї долі...

...Вони були прості, хороші і 
чесні хлопці, з очима жадібними і 
цікавими, з поняттями про світ 
туманними і безкорисливими, з 
мріями сумними і неспокійними, 
з душею, широко відкритою доб
ру,—і я дуже хочу, щоб ви полю
били їх, як я їх люблю, 1 пішли 
разом зі мною і з ними до кінця 
цієї книги, що розповідає про їх 
долю.

золота і ву- 
іля. Американська компанія 
іестингауз електрик" контролює

серцем 
десь їх 
удача.

Відповідальний редактор Д. РАВВЕ.
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ПЕРЕДОВА: — Забезпечимо ор
ганізаційну підготовку до виборів.

25-річчя Киргизької РСР (1 стор.).
Дні самовідданої творчої праці 

(1 стор.).
Для великих будов комунізму 

(1 стор.).
С. МІркотан. — Тиша і спокій на 

агітпункті (2 стор.).
П. Болдирев. — Активно готуємось 

до виборів (2 стор.).
І. Григор'єв. — Бойова програма 

боротьби за соціалізм (2 стор.).

Повніше задовольняти запити тру
дящих (2 стор.).

Справа честі шахтарів, будівель
ників, всіх трудящих — перевикону
вати взяті зобов‘язанняТ(3 стор.).

Борис Горбатов. — Донбас (3 і 4 
стор.).

Листи наших читачів (3 стор.).
По нашому місту І району (4 стор.).
В країнах народної демократії 

(4 стор.).
Події в Кореї (4 стор.).

Забезпечимо організаційну 
підготовку до виборів

Разом з усією неосяжною 
Батьківщиною трудящі нашого 
міста і району переживають 
радісні дні виборчої кампанії 
по виборах до республікансь
кого Верховного органу влади. 
Сотні і тисячі шахтарів, буді
вельників, монтажників, пра
цівників соціалістичного сіль
ського господарства стали на 
стахановську вахту, щоб зуст
ріти 25 лютого новими успіха
ми в соціалістичному змаганні.

Величезна армія партійних 
і непартійних більшовиків ве
де широку передвиборну агіта
ційно-масову роботу серед ви
борців. Особливої ваги наби
рають тепер і питання органі
заційної підготовки до виборів. 
Значення їх величезне. Адже ор
ганізаційно-технічні заходи по
винні забезпечити всі умови 
для здійснення загального, рів
ного і прямого виборчого пра
ва при таємному голосуванні, 
повинні забезпечити всі умови 
для того, щоб буквально кож
ний виборець міг у день ви
борів виконати свій почесний 
громадянський обов'язок.

Всі 42 Дільничні виборчі ко
місії, які утворено на території 
міста і в селах району працю
ють над підготовкою приміщень 
дільниць до виборів.

Завдання господарських ке
рівників підприємств міста, сіль
ських Рад забезпечити виборчі 
дільниці паливом, освітленням, 
виготовити потрібну кількість 
кабін та урн для голосування.

У такій величезній політич
ній кампанії, як вибори до 
Верховної Ради УРСР, немає і 
не може бути дрібниць. Візь
мемо, наприклад, списки ви
борців. Перевірка їх самими 
виборцями набуває особливого 
значення. Адже кожна непо
мічена і вчасно невпправлена 
помилка в списках може при
вести до того, що той чи ін
ший виборець буде без усяких 
підстав позбавлений можливос
ті голосувати.

Дільнична виборча комісія 
виборчої дільниці № 12 і агіт
пункт добре попрацювали 1 за

25-річчя Киргизької РСР
1 лютого минуло 25 років з 

дня утворення Киргизької РСР.
За роки радянської влади 

трудящі Киргизії під керівниц
твом партії Леніна—Сталіна 
добились величезних успіхів. 
Валова продукція всієї промис
ловості Киргизії збільшилась 
порівняно з дореволюційною 
більш як у двадцять разів.

На основі перемоги колгосп
ного ладу з Киргизії рік у рік 
підвищується врожайність кол
госпних полів, збільшується 
поголів'я громадського тварин
ництва.

Великих успіхів досягнуто в 
культурному будівництві рес-

безпечили своєчасну перевірку 
списків виборців самими вибор
цями. Тут всі виборці переві
рили себе в списках. А ось на 
виборчій дільниці ,М> 4 до цьо
го часу не налагоджено роботу 

І по перевірці списків виборців, 
і Недопустимим явищем є те, 1Ц0 

в агітпункті немає порядку, 
немає в достатній кількості 
виборчої літератури. Частина 
агітаторів навіть не знає заві
дуючого агітпунктом т. Метко
го, бо він там недостатньо пра
цює. Такі факти не можна роз
цінити інакше, як політичне 
недоумство.

Ретельна і всебічна органі
заційно-технічна підготовка до 
наступних виборів у Верховну 
Раду Української РСР є спра
ва великої державної ваги і 
до неї треба ставитися з усією 
відповідальністю. Повсякденне 
керівництво первинних партій
них організацій, прикріплених 
до виборчих Дільниць, активна 
участь всієї нашої громадськос
ті, самих виборців повинні за
безпечити успіх організаційної 
підготовки до виборів.

Радянський народ готується 
до знаменного дня виборів най
вищого органу державної вла
ди нашої республіки, як до ве
ликого свята. Трудящі нашого 
міста й району новими вироб
ничими перемогами в повсяк
денній праці демонструють свого 
безмежну любов і відданість 
більшовицькій партії і рідному 
Сталіну, ще більше звеличу
ють могутність і славу люби
мої Батьківщини — надійного 
оплоту миру в усьому світі.

Товариші виборці! Активно 
включайтеся в організаційно- 
технічну підготовку довиборів, 
уважно перевіряйте себе в спис
ках виборців.

Члени Дільничних виборчих 
комісій, агітатори, активісти! 
Наполегливою роботою створи
мо всі умови для організова
ного проведення виборів у Вер
ховну Раду УРСР, забезпечимо 
нову блискучу перемогу ста
лінського блоку комуністів і 
безпартійних!

Трудящі Киргизії в зв'язку з 
25-річчям своєї республіки одер
жали привітання від Ради Мі
ністрів Союзу РСР і ЦК ВКП(б), 
від Президії Верховної Ради 
СРСР, від Президії Верховної 
Ради РРФСР і Ради Міністрів 
РРФСР.

В день святкування 25-річчя 
Киргизької РСР народ Киргизії 
звернувся з листом до велико
го вождя радянського народу 
товариша Сталіна.

Дві тисячі працівників про
мисловості, сільського госпо
дарства, науки,культури і мис
тецтва Киргизії нагороджені 
орденами й медалями Радянсь
кого Союзу. (ТАРС).

☆ ☆ ☆

Сьогодні минає

70 років з дня народження

Юіимента Єфремовича 

ВОРОШИЛОВА,

члена Гіолітбюро ЦК ВКП(б), 

заступника Голови

Ради Міністрів СРСР, 

Маршала Радянського Союзу.

і * ☆ ☆

Кіровський виборчий округ міста Ленінграда

Дні самовідданої творчої праці
Заклик колективу тричі ор

деноносного Кіровського заво
ду—ознаменувати день виборів 
до Верховної Ради РРФСР по- 1 
ними трудовими подвигами—ши
роко підхоплений на підпри
ємствах ІІарвської застави. Ти
сячі стахановців ознаменували 
перші дні лютого полуторним і 
подвійним виробітком. Кожний 
прагне гідно зустріти радісний 
день, голосування за великого 
вождя товариша Н. В. Сталіна.

2 лютого у кіровців був уро
чистий день. За підсумками ро
боти в четвертому кварталі 
1950 року, коли кіровці несли 
трудову вахту па честь вибо
рів до місцевих Рад, колектив 
завоював прапор Ради Мініст
рів СРСР. І ось на великому 
майдані біля пам'ятника С. М. 
Кірову зібрався багатотисячний

д
Колективи підприємств Украї

ни з великим піднесенням ви
конують замовлення для вели
ких будов комунізму.

У новому році Дніпропет
ровські металурги достроково 
відвантажили будівельникам 
Волго-Донського каналу тисячі 
тонн металу. Колектив Хар
ківського електромеханічного 
заводу імені Сталіна на два мі
сяці раніше строку відправив 

Робота підприємств тресту
Шахта № 2 (начальник І. С. Печковський, 

головний інженер С. К. Логвпнспко, секре
тар парторганізації 0. Ф Лебедєв) план вугле
видобутку виконала на 137,8 процента, план 
підготовчих робіт—на 119 процентів.

Шахта № 3 (головний інженер Д. 10. Бул- 
гаков, секретар парторганізації 0. І. Черни- 
шенко) план видобутку вугілля виконала на 
77,8 процента, план підготовчих робіт—на88,4.

Добре працювала Олександрійська брикет
на фабрика (директор С. В. Філатов, головний 
інженер М. Б. Лопата, секретар парторганіза
ції Савченко І. Т.). Тут вироблено 1615 тонн 
брикету понад план.

вельникам Волго-ДонсьКого ка
налу кілька вагонів швелерів. 
Вони виготовлені натри дні рані
ше строку з сталі, виданої в січ
ні сталеварами-швидкісниками 
Дмитром Мазаловим і Григорієм 
Колковим понад план. З скла
дальних стендів заводу метало- 
конструкцій щодня сходять де
сятки тонн надпланових кон
струкцій для шлюзів Цимлян
ського гідровузла.

„Олександріявугілля“ в січні
Значно перевиконала план виробітку елек

троенергії Олександрійська електростанція 
(директор Л. Г. Бурцев, головний інженер Є. X. 
Косенко, секретар парторганізації 3. П. Котляр).

Не впорався з планом підготовчих робіт— 
зняттям наносів Байдаківський вугільний роз
різ (начальник М. В. Філоненко, головний інже
нер II. К. Панчищенко, секретар парторганізації 
Б. Б. Шаболтас).

Ганебно відстає завод „Червоний ливар
ник" (директор 0. II. Меркур'єв, головний ін
женер 0. Г. Бек, секретар парторганізації 
Д. А. Єременко), який набагато не виконав 
місячного плану.

колектив, щоб одержати по
чесну нагороду.

Па мітингу кіровці говорили 
про те, чим сповнене сьогодні 

і життя славного колективу.
—Безмежною радістю і гор

дістю наповнились наші серця, 
—сказав молодий фрезеруваль
ник тракторного виробництва 
тов. Бакулін,—коли ми дізна
лися, що наш рідний Иосиф 
Віссаріонович Сталін дав згоду 
балотуватися по Кіровському 
виборчому округу. В ці зна
менні незабутні дні більшість 
моїх товаришів подвоїла і пот
роїла виробіток, особисто я пра
цюю на двох верстатах і вико
ную норму більш як на 200 
процентів. Це наша подяка то
варишеві Сталіну за виявлену 
нам честь.

ля великих будов комунізму 
в адресу КуЯбишевської гідро
електростанції ЗО електромото
рів великої потужності.

Запорізький завод «Інтерна
ціонал» відправив Волго-Дон- 
буду першу партію електрока- 
беля, а Осипенківський завод 
шляхових машин—десятки скре
перів і бульдозерів.

Металурги «Азовсталі» (м. 
Ждапова) відвантажили буді-

Сталевар фасоносталеливар- 
ного цеху тов. Лавров у січні 
дав 45 тонн сталі понад зав
дання. Перед мітингом його 
бригада так організувала працю, 
що видала за зміну надплано
ву плавку.

Виступаючи з трибуни мітин
гу, тов. Лавров сказав:

—Ми живемо з вами в та
кий час, коли хочеться сьо
годні зробити більше, ніж учо
ра, щоб наблизити світле май
бутнє—комунізм. Товариші кі
ровці! Завтра будемо працювати 
ще краще, щоб виправдати ви
соку честь, яку нам виявив 
товариш Сталін,

Могутнім «ура» відповіли кі
ровці на проголошену сталева
ром здравицю в честь великого 
Сталіна.

(ТАРС).
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Підготовна до виборів у Верховну Раду Української РСР

Тиша і спокій
Вулиця Воропгилова, будинок 

№ 39. Акуратна вивіска з на
писом «Агітпункт» привертає 
увагу кожного. Але коли ви
борець схоче зайти до примі
щення, він одразу переконуєть
ся, що воно не зовсім відпо
відає своїй назві.

— Агітпункт повинен бути 
такни місцем, де можна в будь- 
який час вирішити яке завгод
но питання, почитати свіжу 
газету, послухати цікаву бесі
ду чи лекцію, —сказав один з 
виборців,—А в вас цього немає.

Вранці 2 лютого прийшла ком
сомолка Валентина Петренко.

— Ви чергова?
—Ні. Мене вчора призначи

ли агітатором і я оце прийш
ла, щоб впевнитись чи всі ви
борці, закріплених за мною бу
динків, перевірили себе в спис
ках. Але нікого тут немає, та 
якось незручно залишати при
міщення на призволяще.

За графіками, що вивішені 
на стіні, чергувати в цей день 
повинні були агітатор Я, Ро
гуля і член Дільничної вибор
чої комісії Н. Гниненко. Та ' 
вони не прийшлп.

Агітатор Анатолій Кпзуб, 
який тільки-що зайшов до кім
нати і теж перечитував списки 
виборців, заявив:

— Я також був призначений 
черговим на 31 січня, але ме
не ніхто своєчасно не повідо
мив про це.

Тиша і спокій панували на 
агітпункті. За півдня ніхто 
більше не відчиняв дверей. І 
Приміщення пустувало.

Всі виборці перевірились у списках
Велику масово-роз'ясшоваль- 

ну роботу провадять серед на
селення агітатори виборчої діль
ниці № 12. Вони розповідали 
виборцям про важливість пере
вірки їх у списках. А тому всі 
1.426 виборців за кілька днів 
перевірили себе у списках.

Допущені окремі перекру

на агітпункті
Па двох невеличких столи

ках в безладній купі лежали 
газети «старої давності», кіль
ка брошур і чотири зошити. 
Один з них—чистий, в друго
му заиссено кілька прізвищ 
пропущених у списках. А в 
зошиті для чергового агітатора 
записано: «26-1 Колесниченко 
В.Ф. ,30-1 Переяславський В.Є.— 
проробка і бесіда про вибори... 
Запитань не було. Аністратен- 
ко А. II. — пророблена бесіда 
про вибори... Запитань не було».

Оце і все, що може свідчи
ти про агітаційно - масову ро
боту на дільниці № 4.

її іншому зошиті зазначені 
порядкові номери виборців. Як
що вірити поміткам, то з 1170 
виборців перевірилось 469. Од
нак, і ця цифра викликає сум
нів, бо багато виборців, які за
раховані до числа перевірених, 
на агітпункті ще не були.

Та її агітаторів зрідка запро
шують сюди. Тем для бесід з 
виборцями їм ніхто не визна
чає, інструктивні семінари ко
ли й бувають, то з охопленням 
незначної кількості агітаторів.

— Хто ж завідує агітпунк
том ?

—Точно не можу сказати,— 
відповіла Валентина Цетренко, І 
—кажуть, іцо Меткий Ілля Си
дорович.

На це запитання не міг да
ти відповіді і агітатор тов. Ки- 
зуб.

Так обстоять справи наагіт- і 
пункті виборчої дільниці № 4. ■

С. Міркотан.

чення і пропуски у списках, 
повністю виправлені.

Зараз агітатори розгортають 
агітацію за нашого кандидата 
в депутати Верховної Ради Ук
раїнської РСР Федосію Васи
лівну Рейку.

Г. Савченко, 
голова Дільничної 

виборчої КОМІСІЇ.

Активно 
готуюємось 
до виборів

Наша партійна організація 
визначила і затвердила на своїх 
зборах 32 агітаторів з числа 
комуністів, комсомольців та пе
редовиків виробництва. До агіт
пункту виборчої дільниці № 17, 
що на селищі Перемога, при
кріплено також партійні орга
нізації будівельного управління 
№ 5 тресту «Олександріявугле- 
розріз», енергомонтажного уп
равління та інші, 87 агітаторів 
несуть слова більшовицької агі
тації жителям нашого селища.

На агітпункті ведеться чіт
кий облік роботи кожного агі
татора. Тут постійно чергують 
члени Дільничної виборчої ко
місії та агітатори.

Мп подбали, щоб наш агіт
пункт був добре обладнаний. 
Стіни прикрашені .портретами 
членів Політбюро ЦК ВКП(б), 
плакатами, лозунгами. Домогос
подарки принесли живі квіти, 
на столах достатня кількість 
виборної літератури, газет.

Щодня на агітпункті людно. 
Для виборців ми влаштовуємо 
лекції, бесіди, організуємо ко
лективне слухання радіопередач 
та їх обговорення.

Слід відзначити хорошу ро
боту агітаторів - комсомольців 
Василя Мазура, Надії Куколо- 
вої та інших. По 7—8 бесід 
кожен з них провів в закріп
лених за ними будинках. Вони 
розповідають трудящим про ве
ликі сталінські будови.

На виборчій дільниці випус
кається стінна газета. В пій 
висвітлюються трудові успіхи 
робітників і робота кращих агі
таторів та викриваються недо
ліки в підготовці до виборів.

Ми прагнемо, щоб тісний 
зв'язок з масами, добре постав
лена масово-політична робота 
серед виборців забезпечили ор
ганізоване на високому рівні 
проведення виборів до Верхов
ної Ради УРСР. П. Болдирев, 

завідуючий агітпунктом.

Повніше задовольняти 
запити трудящих

2 лютого райком профспілки вугільників провів конферен
цію представників трудящих підприємств та будов нашого міста.

Конференція заслухала та обговорила звіт начальника від
ділу робітничого постачання тресту „Олександріпвуглерозріз" тов. 
Дверницького А. А. про роботу очолюваного ним відділу у 1950 
році І завдання на 1951 рік.

Відділ робітничого постачання виконав річний план товаро
обороту на 105 проц., але в його роботі мають місце істотні не
доліки, на що вказували в своїх виступах учасники конференції.

Нижче подаємо окремі скорочені виступи.

В їдальні готувати 
смачні страви

(З виступу робітника 
деревообробних майстерень 

т. МАМЕНКА)
В роботі їдальні, яка обслу

говує робітників деревооброб
них майстерень, є багато недо
ліків. Стакан чаю тут можна 
дістати тільки вранці, а пізні
ше працівники їдальні не вва
жають за потрібне кип'ятити 
чай.

Повар їдальні готує несмачні 
страви. В приміщенні брудно, 
працівники їдальні носять не
чисті халати, грубо поводяться 
з відвідувачамн.

На території деревообробних 
майстерень є багато відходів 
дров, а страви тут доводиться 
іноді споживати в холодному 
вигляді, бо працівники їдальні 
не турбуються про забезпечен
ня кухні наливом.

Наші робітники хочуть спо
живати смачні страви.

За прилавками повинні бути чесні люди 
(З виступу слюсаря-монтажника шахти № З 

т. КОЗАЧІ/НСЬКОГО)
Велике піклування проявляє І 

про шахтарів більшовицька пар
тія, наш уряд. У відповіді, на 
це ми щодня перевиконуємо 
виробничі плани, даємо на-го
ра сотні тонн надпланового 
вугілля. Але працівники тор
гівлі ще недостатньо задоволь
няють паші вимоги. В магази
ні №7. який знаходиться -на 
території шахти №3, протягом 
довгого часу працював завідую
чим т. Владимиров. Одержуючи

Поліпшити 
обслуговування 

(З виступу слюсаря буді
вельного управління № 2 

Семенівського тресту 
т. ТОДОРОВА)

В селищі Димитрово є їдаль
ні та магазини. Але обслуго
вування споживачів тут не на
лагоджене. Щоб пообідати, нап
риклад, в їдальні № 15, треба 
залишити роботу об 11 годині, 
простояти з годину в черзі по
ки одержиш чеки на страву, 
а вже коли сядеш за стіл, то 
офіціантки говорять, що такої 
страви, яка зазначена в чеках, 
сьогодні не готували.

Не краще організовано об
слуговування і в магазинах. 
Хліб тут продають низької 
якості, а булочні вироби пра
цівники прилавку продають 
своїм знайомим.

У нашому селищі досі не
має м'ясного і овочевого мага
зинів тоді, коли саме ці про
дукти лежать па базах.

продукти з бази відділу робіт
ничого постачання, цей заві
дуючий приховував їх. Недавно 
він чомусь затримав продаж 
ящика печення, аж поки його 
попсували миші.

Замість того, щоб покарати 
Владимирові за такі дії, ке
рівники відділу робітничого 
постачання перевели його пра
цювати в інший магазин. Але 
і там пін порушує правила ра
дянської торгівлі.

Бойова програма боротьби за соціалізм
(До 20-річчя промови товариша Сталіна „Про завдання господарників")

20 років тому, 4 лютого 1931 
року, на першій Всесоюзній кон
ференції працівників соціалістич
ної промисловості товариш Й. В. 
Сталін виступив з промовою „Про 
завдання господарників".

Сформульовані в цій промові 
положення намітили шлях до ус
пішного вирішення історичного 
завдання соціалістичного перетво
рення нашої Батьківщини.

Товариш Сталін, спираючись на 
вчення Леніна, вказував, іцо для 
забезпечення техніко-економіч- 
ної самостійності і незалежності 
СРСР, для перемоги соціалізму 
треба прискореними темпами пе
ретворювати в життя програму со
ціалістичної індустріалізації кра
їни.

„Ми відстали від передових кра
їн на 50—100 років,—говорив то
вариш Сталін.—Ми повинні про
бігти цю віддаль в десять років. 
Або ми .зробимо це, або нас зім
нуть". (Й. В. Сталін, Питання ле
нінізму, вид. 11-е, стор. 329).

Товариш Сталін показав, що в 
нас є всі можливості для здійс
нення прискорених темпів соціа
лістичного будівництва. Ці мож
ливості: достатні природні багатс
тва; підтримувана всім народом 
радянська влада, здатна викорис
тати ці багатства в інтересах тру
дящих. радянський суспільний 
лад, вільний від незлічимих хво

роб капіталізму — економічних 
криз, безробіття, марнотратства, 
злиднів народних мас; наявність 
згуртованої і єдиної партії, яка 
здійснює правильну, революційну, 
більшовицьку політику.

Завдання, стало бути, полягало 
в тому, щоб ці можливості пе
ретворити в дійсність.

Використовуючи великі перева
ги радянського суспільного і дер
жавного ладу, трудящі СРСР. ке
ровані партією більшовиків, на 
основі комуністичного методу бу
дівництва соціалізму -соціалістич
ного змагання за короткий істо
ричний строк побудували соціа
лістичне суспільство. СРСР став 
могутньою індустріально-колгосп
ною державою. Перед Великою 
Вітчизняною війною валова про
дукція крупної промисловості 
СРСР зросла майже в 12 разів, а 
продукція машинобудування в 41 
раз в порівнянні з 1913 роком. По 
обсягу промислового виробництва 
наша країна у передвоєнному 
1940 році вийшла на Перше місце 
в Європі.

Мудра політика більшовицької 
партії, спрямована на здійснення 
прискорених темпів розвитку на
шої країни, забезпечила всесвіт- 
ньоісторичну перемогу радянсь
кого народу у Великій Вітчизня
ній війні. Наша Батьківщина не 
лише відстояла свою незалежність, 

але й врятувала народи Європи від 
загрози фашистського понево
лення.

Нині радянський народ, здій
снюючи прискореними темпами 
план комуністичного будівництва, 
достроково виконав основні зав
дання післявоєнної п'ятирічки.

До 1931 року трудящі СРСР 
під керівництвом більшовицької 
партії створили і зміцнили важку 
промисловість, в тому числі і ма
шинобудування.

По темпах розвитку промислово
сті Радянський Союз вже тоді пе
реважав капіталістичні країни.Але 
по рівню промислового розвитку, 
по кількості продукції, то випус
калася, наша країна ще серйозно 
відставала. Щоб ліквідувати це 
відставання, треба було рекон
струювати всі галузі народного 
господарства на основі передової 
техніки.

Швидкому розгортанню рекон
струкції заважало зневажливе 
ставлення до техніки, недооцінка 
її ролі, що існували в наших гос
подарників. Господарники вважа
ли, що техніка—це справа „спе
ців", а свою роль вони • зво
дили лише до „загального" керів
ництва виробництвом. Це „невт
ручання" в техніку призвело до 
того, що частина буржуазних „спе
ців", користуючись відсутністю 

контролю, стали на шлях шкід
ництва. Зневажливість до техніки 
заважала дальшому прискоренню 
темпів економічного розвитку. 
Необхідно було повернути гос- 
подарників-комуністів лицем до 
техніки, показати їм важливість 
оволодіння новою технікою.

В рішенні цього завдання ви
ключну роль відіграла промова 
товариша Сталіна 4 лютого 1931 
року. Товариш Сталін підкреслив, 
що тільки в тому випадку буде 
здійснено справжнє единоначалля 
і наші виробничі плани будуть 
повністю виконані, коли ми ово
лодіємо технікою, самі станемо 
господарями справи. „Пора покін
чити з гнилою установкою нев
тручання у виробництво,—гово
рив товариш Сталін,—Пора засво
їти іншу, нову, шо відповідає ни
нішньому періоду установку: втру
чатися у все... Пора більшовикам 
самим стати спеціалістами. Тех
ніка в період реконструкції вирі
шує все". (Там же, стор. 330).

Величезна організаторська ро
бота більшовицької партії забез
печила перетворення в життя ста
лінського лозунгу оволодіння тех
нікою. Тільки за 1930—1935 роки 
радянські вузи і технікуми підго
тували 829 тисяч молодих спеці
алістів. Виросла нова, радянська 
виробничо-технічна інтелігенція 
робітничого класу і селянства. 
Техніка з монополії буржуазних 
спеціалістів перетворилась у спра
ву самих більшовиків-господар- 
ників.

В дальнішому, коли в результаті

| реконструкції всі галузі народно
го господарства були насичені 
першокласною технікою, зі всією 
гостротою постало питання про 
створення масових кадрів робіт
ників і робітниць, здатних осід
лати цю техніку і вижати з неї 
максимум того, що вона може да
ти. В промові на випуску акаде
міків Червоної Армії товариш 
Сталін говорив: .... старий лозунг

„техніка вирішує все", що був 
відображенням уже пройденого 

, періоду, коли у нас був голод в 
галузі техніки.—повинен бути те
пер замінений новим лозунгом, 
лозунгом про те, що „кадри ви
рішують все". В цьому тепер го
ловне (Там же, стор. 490).

Заклик великого вождя був з 
натхненням підхоплений трудящи
ми. Партія і радянська держава 
підняли народ на боротьбу за ово
лодіння технікою. Робітничий клас 
відповів на історичний виступ то
вариша Сталіна могутнім стаха- 
новським рухом. Одним з джерел 
цього руху було явище багато- 
чисельннх кадрів робітників і ро
бітниць, які оволоділи передовою 

і технікою.

Промова товариша Сталіна „Про
■ завдання господарників" є видат- 
I ним твором творчого марксизму. 
| Ця історична промова, що озброї

ла радянських людей бойовою 
програмою боротьби за перемогу 
соціалізму, служить і нині керів
ництвом до дії для нашого наро
ду, який будує комунізм.

I. Григор'єв.
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Справа честі шахтарів, будівельників, всіх трудящих 
—перевиконувати взяті зобов'язання!

Листи наших читачів

Сам директор бані не миється
Збільшують 

виплавку сталі
Захар Репепько—кращий ли

варник рудоремонтного заводу.
Коли в ливарному цеху об

говорювали зобов'язання на 
честь наступного всенародного 
свята—виборів до Верховної 
Ради Української РСР, тов. Ре- 
пснько заявив:

— Моїм виробничим подарун
ком дню виборів буде дві мі- 
сячних норми.

Слово ливарника—мінне сло
во. В повсякденній своїй роботі 
він пам'ятав про своє зобов'я
зання і добивався успіху.

Так, виробниче завдання ми
нулого місяця досвідчений ли
варник викопав на ‘253 про
центи, а його підручний Іван. 
Бражнпков—на 2'2(1.

Високих виробничих успіхів 
домагаються і формувальники 
Володимир Соколов, Іван Ок- 
райчснко, модельники Микола 
Грпгор'єв, Василь Руленко та 
підручні робітниці Тетяна Бру
ква і Варвара Мищонко. Вони 
виконали по дві—дві з поло
виною місячні норми.

Колектив ливарного цеху в 
січні збільшив виплавку сталі 
в порівнянні з груднем мину
лого року майже в чотириразп.

К. Коваленко.

Самовіддана 
праця депутатів

Депутат обласної Ради депу
татів трудящих, ланкова кол
госпу імені Леніна, Протопо- 
півської сільради, Меланін 
Клочко та депутат сільської 
Ради—ланкова цього ж кол
госпу Ганна Мартипенко в зма
ганні на честь виборів до Вер
ховної Ради УРСР показують 
зразки самовідданої праці.

Ланка т. Клочко вже вивез
ла па свою ділянку цукрових 
буряків 195 топи перегною, 
ланка т. Мартипенко—175 топи.

Т. Андреев,
голова виконкому сільради.

Борис Горбаїпов

РОМАН

(Продовження*)

*) Печаток у газеті „Б. П.“ 
№ №13, 14.

Розділ II.
І те один день минув, і два, і 

тиждень, а вони все не рушали 
з місця. Простодушні півні здиво
ваним кукуріку розбуджували їх. 
на зорі: кукуріку, ви ще тут, хлоп
ці?

Батько Андрія насмішкувато 
поглядав на сина. Він все розу
мів і ні в що не хотів втручати
ся. Молодість сама вибирає шля
хи. пора.ч вона не терпить. Він і 
не знав би. що поралити синові. 
„Сиди дома? Ось тобі моя хата, 
в спадщину? Коли дах полатати 
та покрасити—зовсім нова?" Але 
він міг запропонувати лише хату 
—життя пропонувало йому цілий 
світ.

І все ж таки було цікаво, іио 
вибере син.

Лихо, нездатний він!—з жалем 
думав про Андрія батько, -Не 
моторний, ой, не моторний!"

Прикро - тихим, мовчазним, на
віть боязким ріс син. Не було в 
ньому сучасної спритності, роз
в'язності, сміливої відваги; соро-

Агітатори- 
стахановці

Кращі" агітатори заводу «Чер
воний ливарник» тт. Аністра- 
тенко, Карненко і Яненко, ста
вши на стахаповську вахту, 
присвячену виборам до Верхов
ної Ради У РСР, домоглися ви
соких показників у роботі.

Так, електрообмотник Мико
ла Аністратенко в січні вико
нав майже три норми, в два з 
половиною рази перевиконав 
січневий план коваль Володи
мир Карненко, півтори норми 
дав Іван Яненко. Ці товариші 
активно працюють з виборцями. 
Свої бесіди і.оип пов'язують з 
виробиичмми успіхами робітни
ків заводу. Д. Єременко, 

секретар парторганізації.

і Шахта № 4 „Курах.олка" тресту 
„Червопоармійськвугілля". Сталін
ської області—одна з передових 
в країні. Протягом року колектив 
гірників тримає перехідний пра
пор Ради Міністрів СРСР. Видо
буток вугілля повністю механізо
ваний. 11а шахті немає жодного 
робітника, який не виконував би 
норми.

Ставши на стахановську вахту 
на честь виборів до Верховної 
Ради УРСР, гірники виконують 
виробничий план на 128—135 про
центів, а машиністи врубових ма- 

I шип І вугільних комбайнів — до 
І 250 процентів.

На знімку: стахановець передо
вої дільниці № 2 комсомолець 
бурильник Н. Є. Трегубов. Він 

і виконує за зміну дві з половиною 
! норми. Фого С. Генцельмапа.

о н б а с
Два товариші

І мився на людях, червонів при дів- 
( чатах. Він далеко не піде!

„Так все й буде за Віктором 
плентатись,—з гіркою насмішкою 

! думав батько. Віктор-бідовий!"
А хлопці все шукали свій шлях... 

Вони бродили по місту, як по пе- 
. ропу вокзала, нетерпляче нудь
гували. Вони вже були не тутешні, 
приїжджі люди; ось ударить тре
тій дзвінок і вони поїдуть. Вони 
вже попрощалися з усим, з чим 

і слід було прощатись, і відірвали 
від серця псе дороге й любе, що 

і треба було відірвати. І поїзди все 
проходили повз них, дратуючи 
вогнями, а їх поїзда все не було.

Тепер Віктор захотів стати кі
ноартистом. Десь почув ВІН, шо є 
такий інститут в Москві: не тре
ба ні екзаменів, ні путівок туди, 
треба лише мати красиву морду і 
з тебе артиста зроблять. Він був 

■ гарний парубок і знав про це. В 
І нього було гнучке і пружне тіло, 

очі палаючі чорним полум'ям, смі
ливий розбійницький рот. Він мав 
звичку піджимати і прикусювати 
нижню губу, так і здавалося, що 
ось він сисне. Хлопчики драж- 

I нили його циганом, дівчата з-за 
і тинів поглядали з ніжним страхом.

Його-то приймуть в артисти.
Але що тут робити з Андрієм?

Передвиборна 
вахта цегельників

Достроково виконавши січ
невий план обпилення цегли, 
колектив нашого заводу доби
вається ще кращих виробни
чих успіхів. За останній тиж
день відвантажено будовам сті
льки цегли, скільки ми повин
ні дати за півмісяця.

Злагоджено працює зміна це
ху обпалювання Памфутія Ак- 
еьонова, яка в передвиборні дні 
подвоїла свій виробіток.

Повним ходом ідуть роботи 
по підготовці заводу до нового 
виробничого сезону. Повністю 
відремонтовані основні частини 
пресового агрегату. Робітники 

1 Григорій Іващенко і Семен Па- 
зннпч закінчили ремонт двох 
екскаваторів.

Завершується також будів
ництво сушильних сараїв. На 
цих роботах бригада теслярів 
Івана Возіяна викопує норми 
на 130—140 процентів.

Для поліпшення побутових 
умов трудящих одночасно спо
руджується баня та пральня.

В. Тендітний,
плановик цегельного заводу № 2.

Механізатори 
готові до весни
Механізатори першої трактор

ної бригади Олександрійської 
МТС Якова Козака торік до
моглися найвищого виробітку. 
На кожний 15-сильний трактор 
воші виробили по 930 гектарів 
умовної оранки.

Добре працюють механізато
ри цієї бригади і зараз. Вони 
першими в МТС закінчили ре
монт шести тракторів і всіїого 
причіпного інвентаря. Тепер 
вони виїхали в колгосп імені 
Ворошилова, де допомагають 
майстрам ремонтувати сільсько
господарський інвентар та ви
готовляють нові тракторні при- 
чіпи.

І. Шорин.

Книга перша

Куди дівати його лапату повіль
ну ходу, солом'яне волосся 1 цей 
простодушний вихор над лобом? 
Хіба в коміки?

„Ну, там видно буде!"—вирішив 
Віктор. Він не любив думати, про 
перешкоди, коли чого-небудь ду
же хотів. Перешкоди дратували 
його. Він просто від них відма
хувався. Він завжди запалювався 
від однієї іскри, також швидко 
він і захолоняв. В нього був тем
перамент коваля, а не токаря.

- Москва, брате, столиця... кі
но... га?.. зворушливо марив він. 
—А можливо талант у нас? Мож
ливо це і є те саме?

Андрій слухав мовчки. Він ні
коли не сперечався з Віктором, 
він і не вмів сперечатися. Терп
ляче вислухував буйні фантазії 
товариша. Мовчав. Ніби погоджу
вався навіть.А потім тихо, немовби 
вибачаючись, бурмотів:

Ні, не хочу.
1 зразу підрубав мрію під корінь.
Віктор лютував.
—Та будь ти проклятий, Анд

рію, чого ж ти, чорт, хочеш?— 
бризкаючись слиною і ледве не 
плачучи, кричав він.

А Андрій також мовчки, лише 
ледве нахиливши голову і зігнув
шись, вислухував лайку товариша

Протягом двох років я що
тижня приходжу в міську баню 
помитись, але пощастило мені 
в цьому лише двічі.

Кожного разу вранці бага- 
тообіцяюча об'ява біля бані го
ворить: «Баня працює з 13го
дини дня».

Приходите ви о тринадцятій 
годині. Вас спантеличує інше. 
Цифру три вже переправлено 
на п'ять і ви читаєте: «Баня 
працює з 15 години дня». Ко
ли ви прийдете і о 15 годині, 
то не дивуйтесь, якщо замість 
15 побачите цифру 18 чи 20 
або об'яву: «Баня не працює».

Приловчився до такої ро
боти і апарат працівників цієї 
побутової установи.

Па справедливі, докірливі 
запитання громадян вони від

Потрібне освітлення мосту
Щодня задовго до світанку 

і до пізньої ночі по шосе, що 
І зв'язує місто з буровугільними 

підприємствами, снують сотні 
автомашин. По цій же дорозі 
ходить багато людей—робітни
ки, службовці, учні. Особливе 
скупчення автомашин і пішо
ходів на шосе між міським те
атром і середньою школою №6 
(па мосту через річку Інгу
лець).

і ‘'Вдень трудящі, оберігаючись 
І від нещасних випадків, забіга-

ють за^залізобетонні стовпи і

СЛІДАМИ ВИСТУПІВ „БІЛЬШОВИЦЬКОЇ ПРАВДИ"
„Ім'я людини"

Під таким заголовком у нашій 
: газеті від 14 січня ц. р. №6(3531) 

був надрукований малий фейле
тон, в якому розповідалось про 
факт неякісного оформлення акто
вого запису про народження ди
тини Мірошниченків.

Начальник відділу актових за
писів Кіровоградського обласного 
управління міліції тов. Юнков зо

Минають строки"
22 грудня 1950 року в нашій га

зеті .№ 153 (3523) під таким за
головком був надрукований лист 
А. Курінного про зволікання пром
комбінатом ремонту ботинок.

І і знову говорив своє, тихо і вперто: 
—Ні, не хочу.
Вже тягло від води вересневою 

І прохолодою, за річкою жовтіли 
гаї, жовте листя проступало зра
зу, і раптом в одну ніч, як мор- 
щини на обличчі дівки, що заси
ділася на віддані, — наступала 
осінь; у відкинутих- хлопцями тех
нікумах почалися заняття; і вербі 
над Пслом набридло оплакувати 
від'їзд хлопців; стало жовтіти і її 
листя.

Одного разу хлопці не пішли 
на Псьол. Осточортіло дивитися, 
як, поспішаючи, пробігає повз них 
ріка, ніби є в неї якась важлива 
мета попереду, а до бездіяльних 
хлопців на березі їй немає діла.

Хлопці пішли за місто, на шлях. 
Там, на виході з Чібіряк, дрімав 
старий курган, сивий від срібляс
того полиню. Хлопці вилізли на 
вершину і лягли в траву.

Гарно було лежати на вершині 
кургану, дрімотно. Земля була 
прохолодна, спокійна, а трава су
ха й тепла, нагріта щедрим па 
прощання вересневим сонцем. По
линь переливався під вітром 1 
ходив сизуватими хвилями, нена
че колихав хлопців. Кажуть, ра
ніше степові орли любили заліта
ти сюди, на курган; тепер тут і 
кібчика не побачиш. Тільки в тра
ві, коли пошукати, можна знайти 
кінський череп і кістки: дорога 
внизу зовсім недавно була чу
мацьким шляхом.

Вона й тепер повзе і в'ється 
по-чумацькому—петлями. Вона, як 
і Псьол, пливе кудись в далечінь, 

повідають давно завченими, хо
лодними словами:

— Немає електроенергії або 
—не горить вугілля.

Одного разу я звернувся з 
запитанням до директора бані 
т. Бородіна. Він відповів:

—Чого ви хвилюєтесь, я сам 
не пам'ятаю коли мився...

Проте ці відповіді не задо
вольняють громадян. Про це 
свідчать скарги, що їх запи
сують трудящі в книгу.

Але дивно, чому працівники 
міськкомунгоспу так бюрокра
тично ставляться до справедли
вих вимог трудящих міста, до 
їх скарг па дуже погану ро
боту бані.

0. Уфімцев, 
працівник будівельного 

управління № 1.

пропускатоть автомашини. Інша 
річ вночі. 11а перегоні немає 
жодної електричної лампочки. 
Світло від зустрічних автома
шин осліплює прохожих, зро
бивши зайвий крок, можна зва
литись з 3-метрового насипу. 
Ходити вночі по цьому шляху 
дуже небезпечно.

Треба, щоб електросітка міськ
комунгоспу подбала про освіт
лення міського мосту.

І. Венедиктсв,
робітник.

бов'язав начальника Олександрій
ського відділення МІЛІЦІЇ тов. Пруд
кого вжити заходів для негайно
го виправлення актового запису.

За повідомленням тов. Прудко
го, малий фейлетон „Ім'я люди- 

I ни“ обговорено з працівниками 
| ЗАГС’у. За неуважне ставлення 
: до роботи завідуюча міського 

ЗАГС'у тов. Журба попереджена.

Як повідомив редакцію дирек
тор міського промкомбінату тов. 
Ііатоков, такий факт мав місце. 
Скаргу А. Курінного задоволено.

| і вози на ній, як човни, і пішо
ходи, як плавці, і пиль, як хвилі.

Андрієві не ХОТІЛОСЯ дивитися 
на шлях, він повернувся, ліг на 
спину. Став дивитися в небо.

Але й по небі, поспішаючи, біг
ли неспокійні хмари: було в русі 
й небо; в ньому в будь-яку хви
лину щось змінювалося, і тоді 
Андрій ще раз перевернувся і 
уткнувся обличчям в землю: Так 
буде краще.

Від полиню виходив гіркуватий 
і спокійний запах смерті, так пах
не на цвинтарі і в церкві, коли 
відспівують і кадять ладаном. 
„Чому полинь завжди пахне домо
виною? — легковажно подумав 
Андрій.—Чи то, мабуть, домовина 
пахне полинем?" Він розтер між 
долонями пелюстки полиню і по
нюхав руки. „А можливо нікуди 
й не треба їхати?—враз подумав 
він,—Залишатися лома. Піти до 
батька в млин. Кажуть, через 
рік і в Чібіряках розпочнеться 
будівництво. Електричну станцію 
почнуть будувати. Може залиши
тися?" І він знову задумливо по
нюхав як пахне полинь.

А Віктор дивився тільки на 
шлях. Дивно мовчазним був Вік
тор в цей ранок, з товаришем не 
перемовився й словом. Лежав і 
дивився на шлях. І все було пре
красне на ньому: і пиль, і скрип 
возів, і запахи бензину, овечого 
табуну і кінського гною; Віктору 
здавалося, що він чує ці запахи 
навіть тут, на вершині. А запаху 
полиню він і не чув.
(Продовження на 4-й стор.).
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☆ '

В м. Верхньому, Ворошилов- 
градської області, біля залізнич
ної колії стоїть будка стрілочника. 
Тут народився й виріс К. Є. Воро- 
шилов. Тепер тут будинок-музей, 
філіал Ворошиловградського крає
знавчого музею. _і

Г На знімку: будинок, де народи
вся К. Є. Ворошилов.

Фото О. Мірошниченка.

(Прескліше РАТАУ).

☆

По нашому місту Г району
В шахтарській 

бібліотеці^ 
Людно в бібліотеці шахти № 2. 

Щодня її відвідує багато гірників. 
Кожний з них може дістати тут 
новинки художньої літератури, 
почитати свіжі газети, журнали. 
Особливо цікавить шахтарів літе
ратура лауреатів Сталінської пре
мії: „Кавалер золотої зірки"—Ба- 
баевського, „Прапороносці"—Гон- 
чара, „Щастя"—Павленка та інші.

Активний читач комсомолець- 
електрослюсар т. Карелія з вели
ким інтересом прочитав книги 
Гончара „Прапороносці", „Кава
лер золотої зірки"—Бабаевського 
та інші.

300 шахтарів є постійними чи
тачами бібліотеки.

Д. Шаповалова, 
бібліотекар.

☆
Лекції про великі будови 

комунізму
В клубі цегельного заводу № 1 

цими днями була прочитана лекція 
про великі будови комунізму. 
Лекцію прослухали понад 300 ви
борців, які проживають на тери
торії виборчої дільниці № 16.

М. Андреєва, 
секретар Дільничної 

виборчої комісії.
☆

Успіх кінофільму 
„Весна в Сакені" 

Протягом останніх днів в місь
кому кінотеатрі імені Першого 
травня з великим успіхом демон
струвався повий художній кіно
фільм „Весна в Сакені", вироб
ництво Грузинської кіностудії.

Кінофільм переглянуло близько 
3000 глядачів.

Улюблене місце 
майбутніх гірників 

В гірничопромисловому учи
лищі № 1 добре обладнана біблі
отека. Щодня її відвідують бага
то учнів.

Завідуюча бібліотекою т. Набак 
проводить цікаві бесіди, читає 
журнали, газети, влаштовує обго
ворення прочитаних книжок.

Бібліотека стала улюбленим міс
цем вихованців школи.

С. Мошковський, 
учень гірничопромислового 

училища № 1. 
☆

Кольорова карта Кореї 
З ініціативи комсомольської ор

ганізації будівельного управління 
№ 5 тресту „Олександріявугле- 
розріз" в приміщенні контори ви
вішено різнокольорову карту Ко
рейської народно-демократичної 
республіки.

Комсомолець Сергій Рябченко 
щоденно відмічає червоними пра
порцями успіхи Народної армії Ко
рейської народно-демократичної 
республіки в боротьбі з американ
ськими агресорами та 
ця ми.

Світлофори на вулицях 
міста

Для чіткого управління автотран
спортом автоінспекція встанов
лює тризначні чотиристоронні сві
тлофори.

Перший з них уже встановле
ний на перехресті вулиць ІІершо- 
травневої і Шевченка. Ще два 
будуть встановлені на перехресті 
вулиць Жовтневої та Першотрав- 
невої та Жовтневої і Червоноар- 
мійської.

лісинманів-

Безуглов,
ЛКСМУ.

С. Горбунов.

ДОНБАС
(Продовження)

Довгоногі, худорляві і, як 
справжні пішоходи, густо вкриті 
пиллю, бігли вздовж шляху топо
лі і ховалися за обрієм. Передні 
з них, повинно бути, підходять до 
Полтави. „А в Полтаві,—думав 
Віктор,—можна сісти на поїзд і 
потім—куди хочеш: в Москву, на 
Кавказ або на Тихий океан". Ну, 
не станеш артистом—можна льот
чиком, чи вантажником, чи навіть 
босяком, як в Максима Горького, 
бродягою, вільним птахом.

Він і це пропонував одного ра
зу Андрієві. 1 Андрій, як завжди, 
мовчки вислухував, а потім лише 
запитав нерішуче: „А з обліком 
як?"—„З яким обліком?"—не зро
зумів Віктор. „З комсомольським. 
Де на облік будемо ставати?".

Ні, так ніколи не вирвешся з 
Чібіряк! Тут все тримає: мати, 
Андрій, комсомол, кожен знайо
мий камінь на шляху. Так ніколи 
не вирвешсяі А треба просто—ось 
збігти тепер з кургану і, не огля
даючись, не прощаючись ні з ким, 
не роздумуючи, крокувати рядом 
з тополями—все рівно куди, все 
рівно по що, тільки б іти, а не 
лежати в цвинтарному полині.

Він сказав враз тихо і не див
лячись на Андрія, немов думаю
чи про себе, але вголос:

БК—00313.

іВ країнах народної демократії
Випуск у Болгарії позики розвитку 

народного господарства
СОФІЯ. Рада Міністрів Народ

ної республіки Болгарії, йдучи 
назустріч побажанням трудящих, 
опублікувала декрет про випуск 
державної внутрішньої „Позики

розвитку народного господарства" 
на загальну суму в 10 мільярдів 
левів з строком погашення облі
гацій протягом 20 років.

Розвиток сільськогосподарської науки в Польщі
ВАРШАВА. Рада Міністрів 

Польської республіки прийняла 
рішення про дальший розвиток 
сільськогосподарської науки в 
Польщі. Поряд з існуючими сіль
ськогосподарськими інститутами 
створюються нові інститути: тва
ринництва та акліматизації рос

лин. садівництва, охорони рослин 
і інститут річкового рибальства. 
Одне з головних завдань інсти
тутів—зміцнення зв'язку з радян
ською наукою і використання 
досвіду передової радянської агро
біології.

Будівництво промислового комбінату 
і в Чехословаччині

ПРАГА. Недалеко від Острави 
будується промисловий комбінат 
„Нова Острава". В його будів
ництві за прикладом комсомолу 
Радянського Союзу беруть активну 
участь тисячі юнаків і дівчат. Мо
лодь Чехословацької республіки

Аграрна реформа
ШАНХАЙ.У 22 тисячах 757 ся- 

нах Східного Китаю (сян—адмі
ністративна одиниця, яка вклю
чає кілька сіл) проводиться аг
рарна реформа. В районах, де ця 
робота вже завершена, селяни 
об'єднуються в спілки. Так, в по-

Успіхи народного господарства Чехословаччини

оголосила цю промислову будову 
своєю ударною будовою. В мину
лому році в добровільних буді
вельних бригадах взяли 
більше 18 тисяч юнаків і 
країни.

участь 
дівчат

у Східному Китаї
віті Янчжоу число членів 
ських спілок за короткий 
зросло з 50 тисяч до 220 
Готуючись до весни, селяни ку
пують сільськогосподарські зна
ряддя, робочу худобу та інше.

селян- 
час 

тисяч.

І.
секретар комітету

☆ 
Шанують пам'ять 
загиблих воїнів

Відгриміли битви Великої Віт
чизняної війни. Пам'ять воїнів, 
відомих і невідомих героїв, які 
загинули в боях за визволення 
нашої Батьківщини, свято шанує 
громадськість села Занфирівки.

В дні наближення 33 роковин 
Радянської Армії учні школи та 
колгоспники дбайливо поправили 
могили загиблих воїнів.

Г. Гарасько, 
голова виконкому сільради.

І. Шаповалов, 
старший інспектор.

☆

Семінар бригадирів 
рільничих бригад

Днями закінчився двотижне
вий семінар бригадирів рільничих 
бригад укрупнених колгоспів, на 
якому підвищували свої знання 
22 чоловіка.

Рільники ознайомилися з пере
довим досвідом праці, основами 
мічурінської агробіологічної нау
ки, вивчили статут сільськогоспо
дарської артілі та інше.

☆

Розвивають
бджільництво

Правління артілі імені Хрущова 
велику увагу приділяє розвитку 
колгоспного бджільництва. Нещо
давно воно закупило п'ятдесят 
бджолородин з вуликами.

Для дальшого розширення па
сіки замовлено в райспоживспілці 
ще сорок вуликів.

В. Глоба,
агроном райсільгоспвідділу 

по бджільництву.

ПРАГА. Державне планове уп
равління Чехословаччини опуб
лікувало повідомлення про під
сумки виконання народногоспо
дарського плану 1950 року. План 
промислового виробництва в ці
лому виконано на 102,7 процента. 
Значно збільшилось виробництво 
товарів широкого вжитку і про
дуктів харчування. В соціалістич
ному змаганні у важкій і легкій 
промисловості взяли участь близь-

ко 65 процентів робітників і слу
жбовців. У 1950 році значно зро
сло число єдиних сільськогоспо
дарських кооперативів. Великих 
успіхів досягнуто в галузі роз
витку тваринництва. Так, у 1950 
році одержано м'яса на 50 про
центів більше, ніж у 1949 році. 
В минулому році тривало дальше 
підвищення життєвого рівня тру
дящих.

Заява секретаріату
Всесвітньої

—А можливо нарізно?
—Що?—озвався Андрій. Він не 

зрозумів і винувато посміхнувся. 
Йому здалось, що Віктор щось 
довго йому говорив, а він задрі
мав, заколиханий полинем, і не 
чув.

— Я кажу.—повторив Віктор,— 
може попробувати нарізно? Кож
ний як сам хоче.

Він сказав це. намагаючись не 
дивитись на товариша. І почекав 
трохи. Ось Андрій зараз стрибне, 
кинеться до нього, крикне: не ки
дай мене, брате, давай куди 
чеш—тільки разом...

Але Андрій мовчав...
І тоді Віктор знову заговорив, 

він мовчати більше не міг. Ось 
вересень на дворі, сказав він з 
прикрістю, і осінь, і багато хлоп
ців давно поїхали, прості хлопці, 
не хитрі, не переборливі. як Анд
рій, а ми все сидимо в Чібіряках, 
золотої карети чекаємо, щастя на 
блюдечку, і в тому один Андрій 
винен, йому все не підходить, 
якби не він, Віктор давно б уже 
був у Москві, в кіноінституті, чо
му він повинен від своєї мрії від
мовлятись, хоч би і заради това
риша?

Він говорив, все більше й біль
ше розпалюючись. І зопалу кида
ючи слова в обличчя товаришеві, 
сам знав, що слова ці несправед
ливі і образливі, і говорити їх не 
треба, неможна, соромно, але 
стриматись вже не міг. Запилені

хо-

тополі бігли внизу, понад шляхом, 
в Полтаву; вітер розкачував зе
лені торби за їх спиною.

А Андрій все мовчав.,.
Він лежав, уткнувшись лицем в 

траву, і не ворушився. Він і зро
зуміти не міг, як все трапилося. 
Ось була дружба, і спільні мрії, 
і хлоп'ячі непорушні клятви, і 
свої зорі над головою—молочний 
шлях, знайомий, як шлях на Псьол. 
Як же тепер? Як же тепер буде? 
Віктор правий. Він сміливий, 
спритний, розторопний. Він і один 
не загине. Що йому Андрій? Тіль
ки зайва ноша.

А як же дружба? Ось так і 
дружба—до перехрестя. І Андріє
ві раптом захотілося заплакати.

Бог знає, чим могла б закінчи
тися ця сварка. Дуже вже крих
ка, ніжна і незріла дитяча друж
ба. Можливо ранком вони просто 
помирилися б, поступилися один 
одному і вибрали б", кінець кін
цем шлях, підходящий обом. А 
можливо так і розлучилися б на
завжди, роз'їхалися, і доля їхня 
тоді б склалася по-різному, неза
лежно одна від одної. І після дов
гих років, коли б зустрілись, зди
вувалися б, що могли колись мрі
яти про один шлях, а може бути, 
і пожалкували б. що спільного 
шляху не знайшли.

(Далі буде).

Секретаріат Всесвітньої Ради 
Миру опублікував заяву, в якій 
торкаючись величезної суми, пе
редбаченої в бюджеті США на 
1951-52 рік на озброєння країни, 
відзначав, що ця сума перевищує 
воєнні витрати бюджету 1950— 
1951 року в два рази.

У зв'язку з цим секретаріат 
Всесвітньої Ради Миру відзначає 
наявність широкого народного 
руху в усіх країнах за звільнення 
від зростаючих тягот озброєнь і 
за здійснення роззброєння як умов 
миру.

Секретаріат Всесвітньої Ради 
Миру відповідно до рішень, прий- 
нятиху Варшаві Другим Всесвітнім 
конгресом прихильників миру, 
закликає народи всього світу під
тримати:

1) повну заборону всіх видів 
атомної, бактеріологічної, хіміч
ної, радіоактивної зброї та всіх

Ради Миру
інших засобів масового вини
щення;

2) визнання воєнним злочинцем 
уряду, який першим застосував би 
ці види зброї;

3) прогресивне і одночасне ско
рочення протягом 1951 і 1952 ро
ків і в однаковій пропорції від 
однієї третини до половини сухо
путних, повітряних і морських 
збройних сил;

4) створення при Раді Безпеки 
контрольного міжнародного орга
ну, який матиме кваліфікованих 
інспекторів. Він буде уповноваже
ний контролювати як скорочення 
звичайних озброєнь, так і заборо
ну атомної, бактеріологічної, хі
мічної та інших видів зброї.

Ці пропозиції про скорочення 
збройних сил є першим етапом 
на шляху до загального і повного 
роззброєння, що є кінцевою ме
тою прихильників миру.

(ТАРС).

• •

ПОДІЇ В КОРЕЇ
Головне командування Народ

ної армії Корейської народно-де
мократичної республіки повідо
мило 2 лютого:

На всіх фронтах частини На-

родної’армії разом з китайськими 
добровольцями ведуть запеклі бої. 
продовжуючи завдавати против
никові тяжких втрат.

(ТАРС).

Страта чотирьох негрів У США
Американські судові власті ви

конали смертний вирок чотирьом 
з семи негрів з міста Мартінсвіл- 
ла (штат Віргінія), засуджених по 
брехливому обвинуваченню в 
згвалтуванні. Страта на електрич-

йому стільці чекає ще трьох чо
ловік.

У Вашінгтоні відбуваються де
монстрації протесту.

(ТАРС).

Відповідальний редактор Д. РАВВЕ.
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ВОРОШИЛОВУ
Центральний Комітет Всесоюзної 

Комуністичної партії (більшовиків) 1 Рада 
Міністрів Союзу РСР вітають Вас, вір
ного соратника Леніна і Сталіна, видат
ного діяча більшовицької партії і Радян
ської держави, в день Вашого семиде- 
сятиріччя.

З юнацьких років, вступивши в ре
волюційний рух, Ви все своє свідоме 
життя присвятили боротьбі за визволен
ня трудящих від 1га капіталізму, за пе
ремогу Великої Жовтневої соціалістич
ної революції, оборону і зміцнення Ра
дянської держави, за побудову соціа
лістичного суспільства в нашій країні. 
На всіх постах партійної і державної 
діяльності Ви, як стійкий послідовник 
наших великих учителів Леніна і Сталіна, 
віддаючи на службу Батьківщині свої 
сили, знання, досвід і талант, з честю 
виконували всі завдання, які ставили пе
ред Вами Комуністична партія і Радян
ська держава.

Радянський народ високо цінить 
Ваші заслуги перед нашою Батьківщи
ною. Своєю невтомною роботою як пар
тійний керівник, державний діяч, один 
з видатних будівників Радянської Армії, 
Ви заслужили глибоку пошану 1 палку 
любов радянського народу, для якого 
Ваша діяльність є запалюючим прик
ладом.

Від усієї душі бажаємо Вам, наш 
бойовий друг і товариш, наш дорогий 
Климент Єфремович, багатьох років здо
ров'я і плодотворної праці на благо на
шої Батьківщини, в ім'я великої справи 
партії Леніна—Сталіна.

Центральний Рада Міністрів 
Комітет ВКП(б). Союзу РСР.

СТАЛІНСЬКИЙ ВИБОРЧИЙ ОКРУГ м. КИЄВА

Голос радянської інтелігенції

УКАЗ
Президії Верховної Ради СРСР

Про скликання Верховної Ради СРСР
Президія Верховної Ради СРСР постановляє:
Скликати Другу Сесію Верховної Ради Союзу Радян

ських Соціалістичних Республік 6 березня 1951 року в 
м. Москві.

Голова Президії Верховної Ради СРСР М. ШВЕРНИК. 
Секретар Президії Верховної Ради СРСР 0. ГОРКІН.

Москва, Кремль. 5 лютого 1951 р.

Олександрійський виборчий округ

Славна дочка Батьківщини
Зустріч з виборцями кандидата в депутати 

Верховної Ради УРСР Ф. В. Рєпки

У Києві відбулися збори 
представників інтелігенції Ста
лінського виборчого округу. 
Державний академічний театр 
опери і балетуім. Т. Г. Шевчен
ка заповнили вчені, інженери, 
педагоги, діячі літератури і 
мистецтва — всього близько 2 
тисяч чоловік.

Під бурхливі оплески при
сутніх до почесної президії 
зборів обирається Політбюро 
ЦК ВКП(б) на чолі з великим 
Сталіним.

З доповіддю «Сталін — пер
ший всенародний кандидат у 
депутати» виступив' секретар 
Сталінського райкому КП(б) 
України тов. Аргал. Він розпо
вів про величезне трудове під
несення на підприємствах і в 
установах району в зв'язку з 
згодою товариша Сталіна бало
туватися по Сталінському ви
борчому округу м. Києва.

На трибуні віце-президент 
Академії наук Української РСР 
II. С. Погребпяк. Своє перше 
слово, слово любові і вдячності 
вій звертає до корифея науки 
—великого Сталіна.

—Великий геній людства —

К. Є. Ворошилов.

Указ Президії 
Верховної Ради СРСР 

Про нагородження товариша 
Ворошилова К. Є. орденом Леніна

За видатні заслуги перед комуніс
тичною партією 1 радянським народом 
нагородити товариша Ворошилова Кли- 
мента Єфремовича в день його семиде- 
сятиріччя орденом Леніна.
Голова Президії Верховної Ради СРСР

М ШВЕРНИК. 
Секретар Президії Верховної Ради СРСР 

0. ГОРКІН.
Москва. Кремль. З лютого 1951 р.

товариш Сталін,—говорить він, 
— створив нам, радянським 
учепим, найширші можливості 
для творчої праці на благо на
роду, для будівництва комуніз
му в нашій країні. У дні ви
сокого патріотичного піднесен
ня ми звертаємося до нашого 
вождя, найвизначнішого вчено
го всіх часів і народів—до то
вариша Сталіна з словами пал
кої любові і вдячності за ус
піхи радянської науки, розви
ток культури і зростання ма
теріального добробуту народу.

Всі, як один, ми будемо го
лосувати’за великого зодчого 
комунізму, прапороносця миру 
в усьому світі, творця народ
ного щастя, за вождя і вчите
ля—товариша Сталіна! — виго
лошує під оплески всього залу 
тов. Погребпяк.

Товариш Сталін—найкращий 
друг українського народу, нат
хненник непорушної дружби 
радянських народів. 'Цьому 
присвячує свої задушевні сло
ва інженер, лауреат Сталінсь
кої премії І. М. Танченко.

На трибуну піднімається 

поет Павло Тичина. Ного нат
хненну полум'яну промову про 
великого вождя, всенародного 
кандидата в депутати товариша 
11. В. Сталіна учасники зборів 
слухають з великою увагою і 
часто переривають бурхливими 
оплесками.

Пристрасно, схвильовано зву
чали на зборах промови вчи
тельки Київської 50-ї серед
ньої школи П. 1. Терентьєвої 
і професора Київського дер
жавного університету ім. Т. Г. 
Шевченка, лауреата Сталінсь
кої премії В. А. Мовчана.

— Голосуючи за товариша 
Сталіна, — говорить тов. Те- 
рентьсва, — ми будемо голосу
вати за наше радісне життя, 
за наше щастя, за ще краще 
майбутнє, за мир в усьому 
світі, за торжество комунізму. 
Слава великому Сталіну!

Ці слова тонуть у бурхливих, 
тривалих оплесках.

З величезппм піднесенням 
учасники зборів прийняли 
привітання товаришеві Й. В. 
Сталіну.

(РАТАУ).

Сотні виборців заповнили 
святково прибраний робітничий 
клуб селища Октябрське. Сюди 
прийшли шахтарі, будівельники 
— представники колективів під
приємств та будов міста, щоб 
зустрітись з кандидатом в де
путати Верховної Ради Україн
ської РСР Федосією Василівною 
Рєпкою.

Бурхливою довго нестихаючою 
овацією зустріли присутні про
позицію про обрання до почес
ної президії Політбюро ЦК 
ВКП(б) на чолі з геніальним 
вождем радянського народу то
варишем Сталіним.

Слово попросив довірений, 
секретар партійного бюро шах
ти № З тов. Чернишенко. Він 
говорить:

—Колектив Байдаківського 
вуглерозрізу на своїх передви
борних зборах одностайно ви
сунув першим кандидатом у де
путати Верховної Ради Україн
ської РСР великого вождя на
родів, любимого ІІосифа Вісса- 
ріоновича Сталіна, його най
ближчих соратників В. М. Мо
лотова, А. А. Андреєва. Бай- 
даківці назвали також ім'я лі
каря Олександрійської міської 
лікарні Федосії Василівни 
Рєпки.

Довірений розповідає про тов. 
І’єику, як про славну дочку 
нашої Батьківщини. Від ме
дичної сестри до висококвалі
фікованого лікаря-такий жит
тєвий шлях Федосії Василівни. 
Вона всі сили віддає охороні 
здоров'я трудящих. Вона—ря

Робота підприємств тресту „Олександріявугілля" 
(на б лютого)

Шахта № 2 (начальник І. С. Печковськпй, головний ін
женер С. К. Логвиненко, секретар парторганізації 0. Ф. Лебе- 
дєв) план вуглевидобутку виконала на 128,В процента, план під
готовчих робіт—на 107,2 процента.

Шахта № 3 (головний інженер Д. 10. Булгаков, секретар 
парторганізації 0. І. Чернишенко) план вуглевидобутку викона
ла на 73 проценти, план підготовчих робіт—на 64 проценти.

Олександрійська брикетна фабрика (директор С. В. Фі- 
латов, головний інженер М. Б. Лопата, секретар парторганіза
ції І. Т. Савченко) план випуску брикету перевиконала.

Байдаківський вуглерозріз (начальник М. В. Філоненко, 
головний інженер П. К. Панчищенко, секретар . парторганізації 
Б. Б. ІПаболтас) план підготовчих робіт—зняття наносів—наба
гато не виконав.

Олександрійська електростанція (директор Л. Г. Бурцев, 
головний інженер Є. Х.Косенко, секретар парторганізації 3. П. 
Котляр) план виробітку електроенергії перевиконала.

тівник життя сотень воїнів Ра
дянської Армії, які мужньо би
лись з ворогом на фронтах Ве
ликої Вітчизняної війни.

—Біографія нашого канди
дата—це біографія чесного 
трудівника, вихованого більшо
вицькою партією,—говорить ро
бітниця шахти № 2 тов. Прос- 
куріна.—Я закликаю всіх ви
борців у день виборів віддати 
свої голоси за достойного кан
дидата, безпартійного більшо
вика тов. Рєпку Федосію Ва
силівну.

Па зборах також виступили до
вірена особа,вибійник шахти №2 
тов. Кравцов, секретар міськ
кому КП(б)У тов. Рижова.

Наприкінці виступила кан
дидат у депутати Верховної Ра
ди Української РСР тов. Рєпка.

—Дорогі товариші, виборці! 
—звернулась вона до присут
ніх.—Я безмежно вдячна вам 
за виявлену мені, простій ра
дянській жінці, високу честь. 
Докладу всіх сил, щоб виправ
дати ваше довір'я. Буду слу
жити народові так, як учить 
наш дорогий вождь товариш 
Сталін.

З великим піднесенням учас
ники зборів прийняли віталь
ного листа вождеві радянсько
го народу і всього прогресив
ного людства товаришеві Йоси- 
фу Віссаріоновичу Сталіну.*

Після зборів силами гуртків 
художньої самодіяльності клу
бу селища Октябрське був 
даний концерт.
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Підготовка до виборів у Верховну Раду Української РСР

Виборча дільниця в ці дні
Дев'ята виборча дільниця. 

Агітпункт. Кожного дня тут 
людно. Одні виборці довідують
ся про новини в країні і за 
рубежем—па цю тему бесіду 
проводить черговий агітатор. Ін
ші— перечитують свіжі газети, 
слухають радіопередачі.

Завершується перевірка спис
ків. Ось серед групи виборців 
майстер виробничого навчання 
гірничопромислової школи № З 
Пилип Степанович Гавришев- 
ськиД. Він прийшов зі своєю 
дружиною Олександром» Іванів
ною. Тов. Гавришевський швид
ко відшукує себе у списку. 
Виявляється, що там непра
вильно зазначено його рік на
родження. Те ж саме виявила 
і його дружина.

Член Дільничної виборчої ко
місії Галина Шульга записує 
до зошиту правильні дані, прий
має заяви від виборців на ім'я

Бесіди про великі перетворення
Велика і почесна робота агі

татора. Особливого значення 
вона набирає тепер—в період 
підготовки до виборів у Верхов
ну Раду Української РСР.

За мною закріплено один бу
динок в селищі Димитрове. Ме
ні не раз доводилось бувати 
тут серед виборців ще в час 
виборів до місцевих Рад.

Часто відвідую в ці дні тру
дящих, розповідаю їм про наш 
героїчний радянський народ, 
який перетворює природу, бу
дує найпотужніші в світі гідро
електростанції, канали—спо
руджує величні будови кому
нізму.

В своїх розповідях я вико
ристовую місцеві факти про 
розквіт нашого міста. Оце не
давно я провів бесіду з вибор
цями на тему: «Майбутнє на
шого селища». На переконли

Занедбано роботу з молодими
Минуло півтора місяця після 

звітно-виборних зборів комсо
мольської організації будівель
ного управління № 3 Семенів- 
ського тресту. Комсомольці 
справедливо критикували комі
тет комсомолу за погане керів
ництво, за низький рівень ідей
ного виховання молодих робіт
ників.

Звітно-виборні збори зобо
в'язали комітет комсомолу роз
ширити і зміцнити зв'язки з 
молоддю, стати надійним поміч
ником партійної організації.

Однак, рішення зборів зали
шились тільки побажанням. Ко
мітет комсомолу і його секре
тар т. Ільяшенко не зробили 
висновку з критики і рівень 
комсомольської роботи не під
вищується.

В будівельному управлінні 
працює переважно молодь, а 
комсомольська організація ма- 
лочисельна, всього налічує 59 
членів ВЛКСМ. З вересня ми
нулого року до цього часу в 
комсомол прийнято трьох това
ришів, але комсомольські доку
менти оформлено тільки на од

виконкому міськради про вип
равлення помилок.

Задоволені виборці розходять
ся по домівках. Вечорами на 
квартирах жителів дільниці від
буваються задушевні бесіди агі
таторів про кандидата в депу
тати Верховної Ради Українсь
кої РСР Федосію Василівну 
Рєпку, про чудові зміни, що 
відбуваються в країні, місті, ро
бітничих селищах і селах райо
ну за рік, місяць і навіть за 
тиждень. Агітатори розповіда
ють про нові будинки, вули
ці, квартали, про визначні ви
робничі успіхи передових ко
лективів. Дуже цікавлять ви
борців події в Кореї.

Глибокого змісту сповнені 
розповіді агітатора тов. Шейніс. 
Жителі чотирьох будинків по 
вулиці Дніпровській ознайоми
лись з зверненням окружної пе
редвиборної наради представ- 
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вих, життєвих прикладах по
казав як благоустроюється наше 
селище. Воно лише за остан
ній час прикрасилось десятка
ми двоповерхових будинків, ро
бітничим клубом, гірничопро
мисловою школою і середньою 
школою та багатьма іншими 
культурно-побутовими споруда
ми.

Крім уже існуючих, в сели
щі ближчим часом відкриються 
нові—продуктовий, промтовар
ний і овочевий магазини. А до 
дня виборів буде завершено 
будівництво добре обладнаної 
їдальні.

На підставі даних, які одер
жав у плановому відділі Семе- 
нівського тресту, я розповів 
виборцям про те, що через 
кілька років в селищі буде 
споруджено Палац культури, 
хлібозавод, стадіон.

Комсомольське життя

ного. В організації немає на
віть точного обліку всіх ком
сомольців.

Тов. Ільяшенко і сам недис- 
циплінований, не відвідує се
мінарів секретарів комсомоль
ських організацій, які щоміся
ця відбуваються при міськкомі 
ЛКСМУ. А відвідувати семіна
ри тов. Ільяшенку конче пот
рібно, бо він не вміє готувати 
питання до зборів і тому вони 
відбуваються тут від випадку 
до випадку. За рік в справах 
комітету ЛКСМУ зберігся ли
ше один протокол зборів та 1 
той неоформлений. Інші справи 
комсомольської організації сек
ретар зберігає в гуртожитку в 
тумбочці (?!).

Комітет комсомолу не орга
нізовує комсомольців та молодь 
на боротьбу за перевиконання 
виробничих планів і тому ба
гато з них не виконують норм. 
Комсомолець Олександр Долін 
працює десятником першої бу
дівельної дільниці. Він погано 
організовує працю робітників, 
через це дільниця в січні план 
набагато не виконала. Навіть 

ників трудящих і заявляють, що 
вони будуть в день виборів го
лосувати за вірну дочку нашої 
країни, лікаря Олександрійсь
кої міської лікарні Федосію Ва
силівну Рєпку.

Змістовні бесіди провадять 
також агітатори тт. Тульчин
ський, Сеплива, Пересунькота 
багато інших.

Однак, слід відзначити, що 
не всі агітатори проникнулись 
почуттям відповідальності за до
ручену почесну роботу.Ще неза
довільно працюють агіколекти- 
ви швейної фабрики і міського 
відділу охорони здоров'я. Секре
тарі парторганізацій тт. Мол- 
чанова і Корабльов повинні 
більш оперативно керувати агіт
колективами, оживити роботу 
агітаторів серед виборців.

В. Крячко, 
завідуючий агітпунктом 
виборчої дільниці №9.

Кожен раз я розповідаю ви
борцям про великі права ра
дянських громадян, про нашу 
найдемократичнішу в світі ви
борчу систему, порівнюю її з 
безправ'ям трудящих в капі
талістичних країнах.

Па одній з бесід цими дня
ми старий робітник т. Мельник 
розповів як в царській Росії 
за буржуазною виборчою сис
темою потрапляли до влади 
лише поміщики та інші багатії.

Тов. Мельник закликав ви
борців в день виборів у Вер
ховну Раду УРСР голосувати 
за наших народних представ
ників, за кандидата сталінсь
кого блоку комуністів і без
партійних Рєпку Федосію Ва
силівну.

А. Гончаров, 
агітатор парторганізації 

будівельного управління № 3.

будівельниками 
член ВЛКСМ Ніна Науменко 
та інші не подають прикладу 
на виробництві. Але все це 
не стало предметом обго
ворення па комсомольських збо
рах.

Вже минуло половина нав
чального року в мережі ком
сомольської політичної освіти, 
а в комсомольській організа
ції будівельного управління 
№ 3 досі не налагодили нав
чання гуртків. Пропагандист 
т. Баритеньєв зриває заняття 
гуртка, а комітет комсомолу 
потурає в цьому.

Занедбаність в комсомоль
ській роботі і в ідейному ви
хованні молодих робітників та 
робітниць мало турбує бюро 
первинної парторганізації і 
його секретаря т. Щербину.

Міськком ЛКСМУ і первин
на парторганізація управління 
повинні вжити заходів для на
лагодження роботи комсомоль
ської організації будівельного 
управління № 3.

А. Скачков.

Зразково підготувати МТС 
до весняних польових робіт

У пресі опублікована поста
нова Ради Міністрів Українсь
кої РСР і ЦК КП(б) України 
про підготовку машинно-трак
торних і спеціалізованих етап
ній Української РСР до про
ведення польових робіт у 1951 
році.

В постанові відзначається, 
що машинно-тракторні і спе
ціалізовані станції України зав
дяки величезній допомозі, що 
подається союзним урядом і 
товаришем Сталіним, під керів
ництвом партійних організацій, 
у 1950 році досяглії дальшого 
поліпшення своєї роботи. Під
вищилася продуктивність ма
шинно-тракторного парку, по
ліпшилося виконання договорів 
МТС з колгоспами по видах, 
строках і якості польових ро
біт. Це стало однією з голов
них умов підвищення врожай
ності сільськогосподарських 
культур, дострокового виконан
ня плану хлібозаготівель, даль
шого організаційно-господарсь
кого зміцнення колгоспів і під
вищення оплати трудодня кол
госпників.

У постанові відзначається, 
що значне поповнення МТС 
потужною технікою і ріст тех
нічних кадрів створили всі умо
ви для того, щоб у 1951 році, 
ще більше поліпшити роботу 
1 підняти роль МТС у дальшо
му піднесенні сільського гос
подарства, в успішному вико
нанні завдань, що стоять пе
ред машинно-тракторними стан
ціями в цьому році.

Повторюючи помилки мину
лого року, багато МТС, як 
вказується в постанові, і в 
цьому році відстають з підго
товкою машинно - тракторного 
парку до весняних польових 
робіт, незадовільно ведуть ре
монт сільськогосподарських ма
шин, вивозку пального і мас
тила.Слабо ще організована під
готовка механізаторських кад
рів, укомплектування бригад 
трактористами 1 причіплювача
ми, не почато ще укладення до
говорів МТС з колгоспами.

Рада Міністрів Української 
РСР і ЦК КЩб) України зо
бов'язали Міністерство сільсь
кого господарства УРСР, Мі
ністерство бавовництва УРСР, 
місцеві партійні, радянські і 
сільськогосподарські органи і 
директорів МТС усунути наяв
ні недоліки і забезпечити най
швидше завершення підготовки 
до весняних польових робіт.

Рада Міністрів Української 
РСР і ЦК КП(б) України ви
магають своєчасно і високоя
кісно закінчити ремонт трак
торів та інших сільськогоспо
дарських машин, завезти в МТС 
і спеціалізовані станції пальне 
і мастило в кількості, необхід
ній для виконання плану вес
няних сільськогосподарських 
робіт.

У постанові вказуються кон
кретні заходи, спрямовані на 
організацію і укомплектування 
тракторних бригад. Рада Мініст
рів Української РСР і ЦК 
КІІ(б) України рекомендують 
організувати роботу бригад так, 
щоб тракторна бригада обслу
жувала один колгосп, а для 
обслужування колгоспів з ве
ликим обсягом сільськогоспо
дарських робіт створювати дві 

1 більше тракторних бригад. У 
тих випадках, коли розташу
вання земельної території і об
сяг робіт у рільничій бригаді 
дозволяють повністю використа
ти трактори однієї тракторної 
бригади, рекомендується закрі
пити тракторну бригаду для 
обслужування однієї рільничої 
бригади. В постанові визначе
ні строки комплектування трак
торних бригад з доведенням їм 
виробничих завдань на 1951 
рік.

Постанова вимагає встанови
ти такий порядок у тракторних 
бригадах, при якрму була б 
повністю усунена знеосібка в 
роботі кожного тракториста і 
бригадира, підвищена їх відпо
відальність за своєчасне і ви
сокоякісне виконання всіх ро
біт, що забезпечують одержан
ня високого врожаю на всій 
площі, оброблюваній трактор
ною бригадою, і по кожній 
культурі зокрема.

Рада Міністрів Української 
РСР і ЦК КЩб) України зобо
в'язали до 20 лютого закінчи
ти укладення договорів з кол
госпами на 1951 рік і обгово
рення цих договорів на загаль
них зборах колгоспників. При 
укладенні договорів необхідно 
передбачити широке впровад
ження досягнень агрономічної 
науки і передового досвіду, а 
також інші заходи, які забез
печують одержання високого 
врожаю в усіх колгоспах з 
усієї "Площі посіву по кожній 
сільськогосподарській культурі 
і в кожній рільничій бригаді.

У постанові Ради Міністрів 
Української РСР і ЦК КЩб) 
України вказані конкретні за
ходи по поліпшенню викорис
тання машинно - тракторного 
парку, по підготовці кадрів і 
укомплектуванню ними МТС і 
спеціалізованих станцій, по 
поліпшенню масово-політичної 
роботи і організації соціаліс
тичного змагання за успішну 
підготовку МТС 1 спеціалізова
них станцій до весняної сівби.

—Тепер, у зв'язку з укруп
ненням колгоспів і значним 
збільшенням технічного осна
щення МТС,—вказують па за
кінчення Рада Міністрів Укра
їнської РСР і ЦК КЩб) Ук
раїни, —створені всі необхідні 
умови для того, щоб у 1951 
році успішно розв'язати зав
дання, поставлені партією, уря
дом і товаришем Сталіним в 
справі дальшого піднесення 
сільського господарства, одер
жання високого врожаю на всій 
площі посіву по всіх без ви
нятку культурах і розвитку 
громадського тваринництва та 
збільшення його продуктивнос
ті. МТС і колгоспи повинні своє
часно і високоякісно провести 
весняні польові роботи, забез
печити старанний догляд за 
всіма сільськогосподарськими 
культурами, організовано і без 
втрат провести збирання і об
молот урожаю, повністю і у 
встановлені строки виконати 
план державних поставок хлі
ба і інших сільськогосподарсь
ких продуктів, збільшити до
ходи їсть свого господарства і 
ще вище піднести матеріаль
ний добробут трудівників кол
госпного села і всього радян
ського народу. (РАТАУ).
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На честь виборів до Верховної Ради 
Української РСР

Роботу сільських Рад 
— на вищий рівень

Множать 
трудові успіхи
Високими виробничими по

казниками в соціалістичному 
змаганні відзначають передви
борні дні слюсарі рудоремонт- 
ного заводу.

Кращі стахановці слюсарного 
цеху комуніст т. Лук'янов та 
т. Сауленко січневе завдання 
виконали на 275 процентів. 
Добре працюють і слюсарі тт. 
Лисенко, Вернега, Воков. Вони 
норми виконують на 250 про
центів.^

Ці тов ариші домагаються одер
жання продукції високої якості.

ВЛСпичка,
робітник слюсарного цеху.

Лутугінський чавуноливарний 
завод Ворошиловградської облас
ті. Колектив заводу, несучи ста- 
хановську вахту на честь вибо
рів до Верховної Ради УРСР і 
працюючи за підвищеною програ
мою, перевиконує свій виробни
чий план. Кращий токар вальце- 
механічного цеху Іван Михайло
вич Махно, працюючи на заводі 
з 1947 р., виконав 8 річних норм. 
Своє виробниче завдання тов. 
Махно виконує на 200 процентів.

На знімку: токар 1. М. МАХНО 
біля верстату.

Фото О. Мірошниченка. 
(Прескліше РАТАУ).

Перед веде 
бригада мулярів

Самовіддано працюють буді
вельники управління № 3 трес
ту «Олександріявуглерозріз“. 
Кожна бригада тут бореться за 
дострокове завершення місяч
ної програми до дня виборів 
у Верховну Раду УРСР—25 
лютого.

Особливих успіхів домагаєть
ся комплексна бригада мулярів 
Василя Ковальова. Впроваджу
ючи передові методи на будів
ництві, мулярі щоденно вико
нують виробничі завдання на 
120—125 процентів. Січневий 
план бригада виконала до 26 
січня.
.^Множить успіхи і комсомоль
сько-молодіжна бригада тесля
рів Василя Прокопчука. За ос
танні дні вона подвоїла темпи 
па збиранні одноквартирних бу
динків. І. Марчук,

нормувальник.

Діяльна 
підготовка 

до весни
Готуючись до виборів у Вер

ховну Раду УРСР, колгоспни
ки артілі імені Карла Маркса 
домагаються добрих показників 
у підготовці до весняної сівби. 
Ковалі та теслярі повністю від
ремонтували сільськогосподар
ський інвентар, а колгоспники 
закінчили очищення та другу 
перевірку на якість всього на
сіння. Працівники тваринниць
ких ферм готують весні добре 
вгодоване, міцне тягло.

Між бригадами і ланками 
розгорнуто змагання за достро
кове виконання планів збору 
та вивезення в поле місцевих 
добрив. Перед у цій роботі ве
дуть рільничі бригади Степана 
Волкова та Григорія Лободен- 
ка, в яких щодня вивозить в 
поле гній 12—15 підвід. Ці 
бригади першими виконали зав
дання по вивезенню добрив.

Я. Плахотний,
рахівник колгоспу.

Змагання 
швейників

Колектив швейної фабрики в 
січні перевиконав виробничий 
план по виготовленню готово
го одягу. Збільшено випуск 
продукції першого сорту.

Ставши на передвиборну тру
дову вахту, швейники множать 
свої досягнення.

Передова бригада Олени Ліс- 
ничої виконує щозмінне зав
дання на 130 процентів. Не 
поступається у змаганні і брига
да Зінаїдп Зайцевої.

Г. Могилевська,
працівник фабрики.

Монтажна бригада, керована 
Володимиром Олександровичем 
Синельниковим,—одна з передо
вих на Ново-Краматорському за
воді імені Сталіна.

Ставши на стахановську вахту 
на честь виборів до Верховної Ра
ди УРСР, вона систематично ви
конує змінні завдання на 200—250 
процентів.

На знімку (справа наліво): 
В. О. СИНЕЛЬНИКОВ і слюсар- 
монтажник Леонід Леонідович 
КОВАЛЕНКО за перевіркою вал
ка перед монтажем.

Фото І. Бондаренка. 
(Прескліше РАТАУ).

Переважна більшість викон
комів сільських Рад нашого ра
йону добре поставила організа
ційно-масову роботу, налагоди
ла роботу постійнодіючих ко
місій, організувала перевірку 
виконання соціалістичних зо
бов'язань.

11о підсумках соціалістичного 
змагання перше місце зайняв ви
конком Войнівської сільської 
Ради. Тут чітко за планом про
водились засідання виконкому 
і сесії сільської Ради. Прийня
ті на них рішення, наполегли
во виконувались.

Як наслідок, Войнівська сіль
ська Рада фінансовий план 1950 
року виконала на 105,6 про
цента, а колгосп цього села 
достроково розрахувався з дер
жавою по хлібопоставках, знач
но перевиконано доведені пла
ни здачі продуктів тваринницт
ва—м'яса, молока, яєць тощо.

Високий урожай всіх сільсь
когосподарських культур і пере
виконання планів розвитку гро
мадського тваринництва сприяли 
швидкому зростанню прибутків, 
збільшили оплату трудодня. 
Колгосп імені 18 з'їзду ВКП(б) 
став мільйонером. Тут видано 
колгоспникам па трудодень по 
три кілограми зерна та по п'ять 
карбованців грішми.

Друге місце в змаганні при
суджено Березівській сільській 
Раді. Фінансовий план 1950 ро
ку по Березівці виконано на 
105,2 процента, річний план 
м'ясопоставок—на 125 процен
тів, молокопоставок — на 111 
процентів, яйцепоставок — на

В клубі замість
З ранку 28 січня в селі Во- 

рошиловці об'ява сповіщала, 
що вечором в приміщенні агіт
пункту відбудеться лекція на 
тему: «Радянський патріотизм 
—рушійна сила радянського 
суспільства».

Хороша справа. Цікава лек
ція. Багато громадян з нетер
пінням чекали вечора.

112 процентів, здача вовни — 
на 110 процентів. План роз
витку громадського тваринницт
ва колгоспом перевиконано. 
Крім того, організовано племін
ну свиноферму великої білої 
породи.

З постійнодіючих комісій 
слід відзначити фінансово-бюд
жетну комісію Занфирівської 
сільської Ради (голова т. Крав- 
цова), яка домоглась виконан
ня річного фінансового плану 
па 118 процентів.

Значну роботу провела куль
турно-освітня комісія Протопо- 
півської сільської Ради (голова 
комісії т. Бугайченко). Протягом 
1950 року з допомогою цієї комі
сії редколегії випустили 271 по
льовий листок, 7 стінних газет, 
4 юмористичнпх газети та без
посередньо в полі прочитано 
21 доповідь, проведено 38 бе
сід. Ця постійнодіюча комісія 
за роботу в першому півріччі 
1950 року виконкомом облас
ної Ради депутатів трудящих 
нагороджена похвальною гра- 
мотой.

Па передовому досвіді роботи 
сільських Рад і постійнодію
чих комісій повинні вчитися всі 
працівники сільвиконкомів як 
боротись за виконання покладе
них на них завдань, за пер
шість у змаганні, за нові ус
піхи в справі дальшого розвит
ку соціалістичного сільського 
господарства.

В. Сірий, 
інструктор по оргмасовій 

роботі виконкому районної 
Ради депутатів трудящих.

лекції... танці
Тільки завідуючому сільсько

го клубу Силенку прийшло в 
голову замість лекції в клубі 
організувати ... танці.

Колгоспники, які прийшли 
послухати лекцію, незадоволені 
такою витівкою Силенка. А ви
конком сільради мириться з цим.

В. Маркова.

Борис Горбатов

РОМАН о н б а с Книга першад
Розділ II.

(Продовження*)

*) Початок у газеті „Б. П." 
№ №13, 14, 16.

Все могло бути після цього ран
ку на кургані, коли Віктор, обір
вавши себе на півслові, раптом 
побіг сам, а Андрій залишився 
лежати в полині, але вечором не
сподівано їх обох викликали в 
райком комсомолу.

Вони прийшли туди нарізно, 
там зустрілися.

В райкомі товпилося багато 
комсомольців, ніхто не знав наві
що їх викликали.

—Можливо війна? — сказав 
хтось, і всі засміялися. Хоч, мож
ливо, й війна. Всі тоді жили пе
редчуттям війни.

Кінець кінцем прийшов секре
тар райкому Пащенко, як завжди 
заклопотаний і скуйовджений. Цей 
голубоглазий юнак в сорочці, ви
шитій синіми васильками, завжди 
жив у стані бойової тривоги. І 
просту фразу: „Товариші, треба 
акуратно платити членські внес
ки"—виговорював так, ніби кли
кав на фронт. Почуттям відпові
дальності він був наділений в дос-

Два товариші
татку, почуття гумору не мав зов
сім.

Він постукав олівцем об гра
фин, і. не чекаючи доки всі роз
сядуться і затихнуть, закричав:

—Товариші, в Донбасі—прорив! 
—і перевів подих.

Це було зовсім несподівано. 
Ніхто нічого не зрозумів.

Чийсь дівчачий голосок просто
душно запитав: „Хлопці, а де це 
Донбас?"— на дівчину зашика
ли; Пащенко ще раз стурбова
но і з силою крикнув: „Прорив 
у Донбасі, товариші!"—і невідо
мий Донбас враз присунувся до 
Андрія, став рядом, кошлатий, дим
ний і чомусь розтерзаний. Гудки 
над ним металися і кричали спо
лохано і в різнобій, як галки во
сени... Ось і все, що міг уявити 
про Донбас Андрій: дим, гудки, 
сірий дощ. Він і додуматися не 
міг, яке ж це відношення має до 
нього, до Андрія.

А Віктор жадібно прислухався. 
„Прорив!"—він любив такі слова. 
Ось зараз Пащенко скомандує: 
„Вперед, хлопці! На штурм! На 
смерть!" І вони підуть. Підуть! 
Віктор не знав ще, якого подви
гу чекає від них Пащенко: як і 
Андрій, він невиразно уявляв собі 

невідомий Донбас і ще більш не
виразно „прорив в Донбасі". „Про
рив"—було тоді ще нове слово в 
Чібіряках. Але невимовне почут
тя захоплення вже оволоділо і під
няло Віктора, зовсім як рік тому, 
коли той же Пащенко і також 
стурбовано закричав їм: „Това
риші, конфлікт на КВЖД!" Як і 
всі ми, Віктор відносився до ро
мантичного покоління.

Тепер Пащенко говорив про п'я
тирічку. Його голос весь час 
підіймався—спокійно вій говорити 
не міг. В нього була симпатична,/ 
справді комсомольська риса: все 
брати близько до серця. Для ньо
го не було далеких країн і чужих 
справ. Все було своє, кровне: і 
хлібозаготівлі в Сибірі, і урожай 
бавовни в Узбекистані, і страта 
комуністів в Італії. Розгром страй
ку рурських гірників він пере
живав, як особисту драму.

Він говорив плутано, але без 
зупинки. Слова приходили самі, 
можливо і не ті, які були йому 
потрібні, але він всі слова прик
рашував своєю пристрастю і з 
ними творилося чудо: незграбні 
слова ставали кращими, мертві 
ставали живими.

Коли в Пащенка пересихало 

горло, він поспішно ковтав воду 
з стакана з таким виглядом, не
мов би в стакані був густий ки
п'яток, і зразу ж, навіть не ви
терши губи, продовжував гово
рити далі.

„Добре говорить! І незупинеть- 
ся ні разу!—з захопленням поду
мав Андрій і зітхнув. — Я б не 
Міг так. Я, коли б примусили ви
ступити, злякався б... та втік..." І, 
як ранком враз знову несподіва
но подумав він, що нікуди не 
треба їхати. Залишитися тут. Пов
читися в Пащенка, в комсомолі. 
Самому стати таким, як Пащенко.

Пащенко раптом обірвав свою 
промову на високій ноті і сказав 
уже звичайним тоном:

— А зараз я оголошу вам рі
шення райкому,—і став шукати в 
своїх багаточислених кишенях: 
портфеля він принципово не мав.

Віктор слідкував за ним нетер
плячим поглядом: ось зараз ви
ясниться, кінець кінцем, якого 
подвигу чекають від них: він го
товий на будь-який. Але Пащен
ко довго не міг знайти потрібно
го папірця, він витягав з кишень 
все, але не те, раптом витяг сріб
ну шоколадну обгортку—він лю
бив солодке—і дуже зніяковів, а 
всі засміялися. Але Віктор не за
сміявся навіть, він нічого й не 
помітив, він був зараз у стані 
захоплено-жергвеному, і наймен
ше, чого він чекав від Пащенка, 
—наказу йти на костер.

І раптом він почув:
— Чібіряцький райком комсомо

лу вітає ініціативу москвичів 1 

ленінградців і з свого боку вирі
шує мобілізувати в рахунок 30.000 
і надіслати на постійну роботу в 
шахти Донбасу десять кращих 
комсомольців, членів Чібіряцької 
організації ЛКСМУ, а саме: Абро- 
симова Віктора, Борисенка Ми- 
трофана, Воронька Андрія...

Андрій здивувався, почувши 
своє ім'я: йому здавалося, що в 
райкомі його й не знають зовсім, 
про нього й не згадають. І раптом 
його назвали серед десяти кра
щих. Він почервонів.

„Згадали - таки!"
Але це почуття радісної ніяко

вості тут же й розсіялося. Він 
зрозумів, що таке список десяти. 
„Значить в шахтарі нас? В шах
тарі?"—подумав він і розгублено 
оглянувся навколо себе. Сам то
го не підозрюючи, він шукав Вік
тора.

Вони сиділи нарізно — ранком 
посперечалися, але тут зразу ж 
знайшли один одного очима. Обид
ва відчули, що зараз, і можливо 
на завжди вирішується їх доля. 
Обличчя Андрія виражало роз
губленість, обличчя Віктора—об- ' 
разу.

Так, образу. В нього навіть гу
би тремтіли по-дитячому образ
ливо. Ніби Пащенко обдурив йо
го і люто над ним посміявся. Ку
ди завгодно можна було послати 
Віктора—в небо і на море, під 
воду і за полярний круг. Але 
в шахту? Просто в шахтарі?

(Продовження на 4-й стор.).
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М. О. Добролюбов
...Вставай же, Русь, на 

подвиг слави,— 
Борьба велика и свята! 
Ііозьми своє святое право 
У подльїх рьіцарей кнута...

М. О. Добролюбов.
5 лютого минуло 115 років з дня 

народження Миколи Олександро
вича Добролюбова, великого ро
сійського революпіонера-демокра- 
та, критика й філософа-матеріа- 
ліста.

Народився Добролюбов у 1836 
році в Нижньому-Новгороді в 
сім'ї бідного священика. Вчився 
в духовному училищі, потім у ду
ховній семінарії, закінчивши яку 
в 1853 році, вступив на історико- 
філологічний факультет Головно
го педагогічного інституту в Пе
тербурзі.

Під час перебування в інститу
ті Добролюбов глибоко вивчає 
твори Гериена, Бєлінського і Чер- 
нишевського, вивчає і критично 
засвоює теорії утопістів-соціаліс- 
тів, філософські твори Регеля і 
Фейєрбаха, стає перекопаним ма
теріалістом, запальним послідов
ником 1 продовжувачем великої 
справи російських революційних 
демократів.

В 1856 році Добролюбов зуст
рівся з М. Г. Чернишевським. З 
цього часу він стає активним учас
ником „Современника", а з 1857 
року очолює літературно-критич
ний відділ журналу.

Чернишевський і Добролюбов 
відстояли революційно-демокра
тичний напрям „Современника", 
давши рішучу відсіч групі лібе
рально настроєних літераторів — 
співробітників журналу,—які на
магалися перетворити „Современ- 
ник“ на орган поміркованих лі
бералів.

До останніх днів свого життя 
Чернишевський і Добролюбов зі 
сторінок „Современника" викри
вали кріпосників і лібералів, про
пагували ідеї революційної демо
кратії та утопічного соціалізму, 

БК—00314.

Працівники Олександрійсько
го елеватора наполегливо бо
рються за виконання держав
них завдань, за ознаменування 
дня виборів до Верховної Ради 
УРСР новими виробничими пе
ремогами.

Але деякі організації галь
мують нашу роботу. Працівни
ки елеватора особливо невдово- 
лені роботою міської електро
станції. У січні місяці через 
погане постачання електроенер
гії такі механізми, як сушил-

ка, транспортери та інші про
стояли в середньому по 3—4 
години за зміну. 3 різних при
чин електростанція 7—8 раз на 
добу виключає енергію. Наші 
люди здивовано запитують: хіба 
серед працівників електростан
ції відсутнє змагання за краще 
обслуговування підприємств і 
організацій міста електроенер
гією?

Незадовільно обслуговує нас 
і авторота „Союззаготтранс». За 
договором вона повинна щодня

о восьмій годині ранку приси
лати нам 4 автомашини, а фак
тично прибуває до нас лише 
1—2 машини і не о восьмій 
годині, а о 10—11 годині.

Все це дуже гальмує нашу 
роботу.

Керівники електростанції та 
автороти повинні поліпшити 
свою роботу.

В. Саталкін, 
секретар парторганізації 

елеватора.

ДОНІ
(Продовження)

Хвилину тому був готовий на будь- 
який подвиг, навіть на смерть— 
він і зараз готовий. Але де ж 
подвиг? Просто в шахтарі. І він 
ледве не скочив з місця. Ледве 
не закричав в сльозах: „Не хочу, 
не маєте права!"

Пащенко вчасно замітив облич
чя Віктора. Воно здивувало і на
віть образило секретаря. Ні, не 
таких очей чекав він у відповідь 
на свою полум'яну промову.

Він сказав сухо:
—Між іншим, якщо хто не ба

жає—може і відмовитися...
Розділ III.

В цю осінь і я задумався над 
своєю долею. Треба було виби
рати шлях і мені.

Строк моєї служби в армії за
кінчувався. Я здав екзамени і 
одержав звання командира взво
ду. Тепер в моїй волі було і за
лишатися в армії, і йти в запас.

Я не знав на що наважитись.
Мені було двадцять три роки, 

але, як всі хлопці мого поколін
ня, я все почав рано: мріяти, пра
цювати, жити. Іноді мені здава
лося, що я вже прожив життя

БАС
велике й тяжке, а інколи—що ще 
й не жив зовсім.

3 малих літ мріяв я стати пи
сьменником. Хлопчиком писав 
вірші, друкував їх в комсомоль
ській газеті „Молодой шахтер", 
дуже пишався ними і підписував 
своїм повним ім'ям: Сергій Ба- 
жанов. Але раз мене викликали 
в губком комсомолу і порадили 
вірші повним ім'ям не підпису
вати.

—Твої вірші луже погані,—спо
кійно пояснив мені секретар губ- 
кому.—Якщо ти станеш справ
жнім письменником, тобі буде со
ромно за них. Підписуй лише 
гарні вірші.

Але мені всі вірші тоді здава
лися гарними, я образився.

Потім, в сімнадцять років, я сам 
зрозумів, що ніякий я не поет, і 
вірші писати покинув. Став пра
цювати в газеті.

В полку мене чомусь зразу ох
рестили „письменником".

Маленький і бравий командир 
моєї роти сказав мені якось, в тій 
характерній, відривчастій, коман
дирській манері, з якою, бувало, 
проводив заняття в роті або 
„вправляв мозги" на вечірній 
провірці.

—Вся рота,—сказав він.—Так? 
Дуже. Пишається. Зрозуміло? Що 
в нашій першій роті—письменник. 
Так? Служе. Дуже!—і чомусьприк- 
лав два пальці до козирка каш
кета, ніби віддаючи честь. Потім 
поглянув на мої бурі чоботи і в 
тому ж тоні закінчив:—А чоботи 
—вимити. І вичистити. Швидко. 
Зрозуміло? Сором.—І я весело по
біг до струмка мити чоботи.

Служити в армію я поїхав з ба
жанням і радісно; хто був ком
сомольцем — мене зрозуміє. Ми 
недарма були шефами червоного 
козацтва і військово-морського 
флоту. Правда, я просився в кава
лерію, а потрапив у гірську піхоту, 
але зате—на кордон! Правда, не 
на далекосхідний кордон, а на 
турецький, але зате—гори! 1 доки 
наша весела теплушка новобран
ців, ніби човен, пливла, погойду
ючись, по воронізьких, українсь
ких і кубанських пшенишних по
лях, я встиг намріяти з десяток 
книг—в кожній були гори, чечен
ці і подвиги на кордоні. Ви не за
були, що мені тоді і двадцятидвох 
років не було? Життя здавалося 
мені лише цікавою темою для не
написаних книг.

(Далі буде).

поширювали серед російської гро
мадськості ідеї філософського 
матеріалізму та діалектики Доб
ролюбов вів невтомну боротьбу 
проти проповіді релігійно-ідеалі
стичного світогляду в художній 
літературі та філософії.

Літературно-публіцистична ді
яльність Добролюбова продовжу
валась лише чотири роки. Напів

голодне існування в студентські 
роки, невтомна і напружена пра
ця в „Современнике" та постійні 
переслідування царської цензури 
надірвали його сили. Захворівши 
на туберкульоз, Добролюбов по
мер 29 листопада 1861 року в са
мому розквіті своїх творчих сил, 
проживши лише 25 років.

Літературно - критичні твори 
Добролюбова „Що таке обломов
щина?", „Темне царство", „Про
мінь світла в темному царстві", 

Що заважає нам в роботі
(ЛИСТ ДО РЕДАКЦІЇ)

Страйк сільськогосподарських робітників 
в Індонезії

У східній частині острова Су- І 103 тисячі робітників, що вима*  
матра відбувається великий страйк гають збільшення заробітної пла- 
сільськогосподарських робітників. | ти і поліпшення умов праці. 
У страйку беруть участь більш як (ТАРС).

Відповідальний редактор Д. РАВВЕ.

В КІНОТЕАТРІ ІМЕНІ ПЕРШОГО ТРАВНЯ
З 7 лютого демонструється новий 

чехословацький художній фільм 
„ГРЕБЛЯ"

Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, № 58. Зам. № 16. Т. 5000.

„Органічний розвиток людини в 
зв'язку з її розумовою та мораль
ною діяльністю" і багато інших 
благотворно впливали на передо
вих людей російської громадсь
кості. В темні роки царського са
модержавства на блискучих літе
ратурно-критичних статтях Добро
любова виховалось кілька поко
лінь революційної інтелігенції, 
полум'яних патріотів Росії.

Класики марксизму дали високу 
оцінку громадсько-політичній і 
літературній діяльності Добролю
бова. Ф. Енгельс, оцінюючи різні 
напрямки російської громадської 
думки, писав: „Якщо деякі шко
ли й відзначалися більше своїм 
революційним запалом, ніж нау
ковими дослідами, якщо були і є 
ще різні блукання, то, з другого 
боку, була й критична думка й 
самовіддані шукання в галузі 
чистої теорії, гідні народу, який 
дав Добролюбова й Чернишев- 
ського. Я Кажу не тільки про ак
тивних революційних соціалістів, 
але й про історичну й критичну 
школу в російській літературі, 
яка стоїть незрівнянно вище всьо
го того, що створено в Німеччи
ні й Франції офіціальною історич
ною наукою".

В. І. Ленін, говорячи про Доб
ролюбова, підкреслив, що „усій 
освіченій і мислящій Росії доро
гий письменник, що палко нена
видів сваволю і палко чекав на
родного повстання проти „внут
рішніх турків" — проти самодер
жавного уряду".

Ім'я Добролюбова, великого ро
сійського революціонера-демокра- 
та, полум'яного патріота, який 
віддав все своє життя служінню 
народові, вічно житиме в пам'яті 
народів Радянського Союзу, що 
переможно йдуть під прапором 
марксизму-ленінізму, під прово
дом мудрого Сталіна, до завітної 
мети людства—до комунізму.

На знімку: М. 0. ДОБРОЛЮБОВ.

Міжнарод ний огляд
Боротьба німецького народу за мир 

і єдність Німеччини
Американські та англійські ім

періалісти прискореними темпами 
переозброюють Західну Німеччи
ну, відроджують її збройні сили, 
розвивають воєнну промисловість. 
Правлячі кола СІТІ А намагаються 
перетворити Західну Німеччину в 
джерело воєнних авантюр в Єв
ропі. .

Агресивна американська політи
ка в Західній Німеччині викликає 
тривогу німецького народу, який 
все більш рішуче виступає за мир 

' і возз'єднання Німеччини в єдину, 
демократичну державу. Вірний 
шлях до цього був вказаний 
Празькою нарадою міністрів за
кордонних справ восьми держав.

Виражаючи волю німецького на
роду до миру і об'єднання своєї 
країни, прем'єр-міністр Німецької 
демократичної республіки Отто 
Гротеволь ЗО листопада минулого 
року звернувся до глави західно
німецького „уряду" Аденауера з 
конкретними пропозиціями. Отто 
Гротеволь запропонував розпоча
ти переговори про створення За- 
гальнонімецької Установчої Ради. 
Ця Рада, утворена на паритетних 
(рівних) засадах з представників 
Східної і Західної Німеччини, по
винна підготувати створення За- 
гальнонімецького демократичного 
миролюбного тимчасового уряду.

Нове збільшення
Американському народові доро

го коштує агресивна політика 
правл'ячих кіл США. Шаленна 
гонка озброєння, інтервенція в 
Кореї і підготовка нових воєнних 
авантюр викликають величезне 
зростання воєнних витрат.

Ці витрати тяжким тягарем ля
гають на плечі трудящих США, 
несуть їм нові злидні і нещастя. 
За рахунок розширення воєнного 
виробництва в країні порівняно з 
минулим роком вдвоє скорочу
ються витрати на житлове будів
ництво, зменшується випуск пред
метів широкого вжитку, збільшу
ються податки.

Цими днями президент США 
Трумен виступив з новим законо
проектом, який передбачає вве
дення додаткових податків на су
му не менше 10 мільярдів доларів 
щороку. У своєму посланні по

ПОДІЇ В КОРЕЇ
У переданому 4 лютого пові

домленні Головного командуван
ня Народної армії Корейської на
родно-демократичної республіки 
говориться, що на окремих ділян
ках фронту частини Народної ар
мії разом з китайськими добро
вольцями продовжують вести бої 
з противником.

В районі Сувоня (Суйгена) час

Заводам Круппа надано воєнний кредит
Боннський парламент (Західна 

Німеччина) схвалив надання во
єнним заводам Круппа в Ессені 
кредиту в розмірі 11 мільйонів 
марок. Власник цих величезних 
підприємств Альфред Крупп, фон 
Болен. засуджений на Нюрнбергзь- 
кому процесі до 12 років тюрем
ного ув'язнення і конфіскації май
на. помилуваний 31 січня амери

Ініціатива Отто Гротеволя була 
активно підтримана всім німець
ким народом. Незважаючи на це, 
Аденауер, діючи за указкою своїх 
американських хазяїв, 15 січня 
цього року відхилив пропозицію 
уряду Німецької демократичної 
республіки.

Відмова Аденауера викликала 
величезне обурення широких на
родних мас Німеччини. По всій 
країні прокотилася могутня хвиля 
протестів проти спроби боннсько
го „канцлера" перешкодити волі 
німецького народу до миру і єд
ності.

Враховуючи цю волю, Народна 
палата Німецької демократичної 
республіки прийняла ЗО січня 
спільне звернення всіх фракцій 
палати до боннського Бундестагу 
(парламенту) щодо здійснення про
позиції прем'єр-міністра Отто Гро
теволя про утворення Загально- 
німецької Установчої Ради.

Звернення Народної палати міс
тить конкретні пропозиції в усіх 
питаннях, які необхідно розв'яза
ти для встановлення взаєморозу
міння між німцями. Звернення 
являє собою серйозний вклад у 
справу боротьби за мир, проти 
агресивних планів американських 
паліїв нової війни.

податків у США
цьому питанню Трумен поперед
жає, що в цьому році сума по
датків напевно буде ще збільшена.

Послання американського пре
зидента не залишає ніяких сумні
вів у тому, що головний тягар «•*  
воєнних витрат лягає на трудящі 
маси. З 10 мільярдів 7 будуть 
зібрані шляхом прямих і посеред
ніх податків серед найширших 
верств населення з низьким і се
реднім рівнем зарплати.

Американське агентство Ассо- 
шіейтед Пресе, вказує, що вимо
га Трумена про негайне підви
щення податків па 10 мільярдів 
доларів приведе до того, що су
ма податкових зборів тепер буде 
майже на одну третю вище подат
кових зборів, які існували під час 
воєнного 1945 року.

П. Бабенко.

тини Народної армії ведуть бої 
з великими силами противника, 
який намагається перейти в контр
наступ. Рішучими атаками части
ни Народної армії завдають про
тивнику великих втрат.

На центральному і східному 
фронтах істотних змін не відбу
лось.

(ТАРС).

канським верховим комісаром 
Макклоєм. Постанова суду про 
конфіскацію воєнного концерну 
скасована.

Разом з Круппом з Ландсбергзь- 
кої тюрми звільняються директо
ри круппівського концерну, які 
також помилувані верховним комі
саром США в Західній Німеччині.' 

(ТАРС).

Олександрійська міська друкарня Кіровоградського обласного управління в справах поліграфічної промисловості, видавництв і книжкової торгівлі, м. Олександрія, вул. Шевченка 57



ОРГАН ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО МК ТА **К КЩбїУ, 
МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Пролетарі всіх країн, єднайтеся1.

Внступ товариша И. В. Сталіна на передвиборних 
_х виборців Сталінського виборчого округу м. Москви 
ного 1946 року.

БІЛЬШОВИЦЬКА
ПРАВДА

лютого в ЦК КП(б) Укра
їні інбулася нарада керівни
ка самодіяльних ,‘колективів— 
у часників республіканського 
ссляту художньої самодіяль- 
вості з участю керівних пра- 
жівників культурно - освітніх 
; танов областей, відомих дія- 
из чкстецтв і літератури сто
ла .. Радянської України, мі- 
ністрів УкраїнськоїРСР. праців- 

жків республіканської преси.
У роботі наради взяли участь 

озариші Л. Г. Мельников, 
Д і. Коротченко, І. С. Сенін, 
1. 1 Назаренко, 3. Т. Сердюк.

Нараду короткою промовою 
кікрив секретар ЦК КП(б) Ук- 

іня тов. Л. Г. Мельников.
Про попередні підсумки ог- 
цу художньої самодіяльності 

публіки доповіли голова Ко
мітету в справах культурно- 
освітніх установ Української 
РСР тов. Я. Т. Сірченко, го
лова жюрі республіканського 
огляду художньої самодіяль- 
ності, заслужений діяч мис
тецтв УРСР, лауреат Сталінсь
ко премії тов. Г. Г. Верьовка, 
керівники секцій жюрі—заслу
жений діяч мистецтв УРСР про
фесор О. Г. Климов, заслуже
ний діяч мистецтв УРСР С. М. 
Тюченко, заслужена артистка 
УРСР Г. 0. Березова, заслу
жений діяч мистецтв УРСР 
Д. Г. Євтушенко.

Па нараді також виступили 
ті. Д. Д. Леонтьєнко — член 
художньої ради оркестру на
родних інструментів м. Мико
лаєва. І. Т. Руденко—керівник 
хору Будинку культури м. Кра
маторська. поет-академік М. Т. 
Рильський, Г. 1. Грабовська—

керівник жіночого хору Ржи- 
щівського районного Будинку 
культури, Київської області, 
1. С. ІІаторжпнський — народ
ний артист СРСР, М. І. Куцин 
—інженер, керівник ансамблю 
пісні і танцю «Лісоруб», Ве- 
лпко-Бпчківського ліспромгос
пу. Закарпатської області, 
М. М. Геліс—професор, заслу
жений діяч мистецтв УРСР, 
секретар ЦК КП(б) України 
І. Д. Назаренко.

Ті, що виступали, вказували на 
величезний розмах самодіяль
ності в республіці і поряд з 
цим відмічали значне ідейне 
й художнє зростання самоді
яльності та виконавської май
стерності, поліпшення репер
туару всіх жанрів. Разом з тим 
вони говорили про істотні хи
би в справі керівництва й до
помоги самодіяльним колекти
вам з боку органів культурно- 
освітніх установ, спілок пись
менників і композиторів, а та
кож працівників мистецтва. 
Зверталась увага на те, що ще 
в ряді підприємств, колгоспів, 
установ, вузів і шкіл та у ви
робничих бригадах укрупнених 
колгоспів слабо ведеться робо
та по створенню колективів 
художньої самодіяльності.

❖ -є
6 лютого працювали секції: 

драматургійна, вокальна, хоро
ва, хореографічна, оркестрова, 
на яких діячі мистецтв разом 
з керівниками художньої са
модіяльності розглядали прак
тичні питання поліпшення ро
боти по всіх видах і жанрах 
художньої самодіяльності.
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1 В НОМЕРІ:
муністів і безпартійних (3 стор.). 

Рєпка Федосія Василівна (Біогра
фічна довідка) (3 стор.).

На честь виборів до Верховної 
Ради УРСР (3 стор.).

Борис Горбатов. — Донбас (3 і 4 
стор.).

С. Міркотан. — Це не передове 
підприємство (4 стор.)

Листи наших читачів (4 стор.).
Події в Кореї (4 стор.).

Велична програма будівництва комунізму
П'ять років тому, 9 лютого 

1946 року, товариш Сталін ви
ступив перед виборцями Ста
лінського виборчого округу 
м. Москви. В своєму історич
ному виступі товариш Сталін 
дав глибокий науковий аналіз 
походження і характеру другої 
світової війни, геніально роз
крив джерела і всесвітньоісто- 
ричне значення перемоги ра
дянського народу у Великій 
Вітчизняній війні, намітив ве
личну програму післявоєнного 
розвитку нашої Батьківщини.

Велика Вітчизняна війна, го
ворив товариш Сталін, була ве
ликою школою випробування і 
перевірки всіх матеріальних 
і духовних сил радянського на
роду і держави.

Перемога Радянського Союзу 
у Вітчизняній війні означала 
перемогу радянського суспіль
ного ладу, радянського держав
ного ладу, радянських зброй
них сил над силами міжнарод
ного імперіалізму. Радянський 
суспільний лад виявився кра
щою формою організації сус
пільства, ніж будь-який нера- 
дянський суспільний лад, а 
багатонаціональна радянська 
держава є такою системою дер
жавної організації, де націо
нальне питання і проблема 
співдружності націй розв'язані 
краще, ніж в будь-якій іншій 
багатонаціональній державі. Ге
роїчна Радянська Армія, яка 
розгромила гітлерівську армію 
і війська японських імперіа
лістів, показала себе наймогут- 
нішою, сучасною армією світу.

У Великій Вітчизняній війні 
радянський народ не тільки 
відстояв свободу і незалежність 
своєї Батьківщини. Він вряту
вав світову цивілізацію від фа
шистських погромників, визво
лив народи Європи і Азії від 
фашистського іга і відкрив цим 
народам шлях до щасливого 1 
радісного життя на основі справ
жньої демократії і соціалізму.

Товариш Сталін в своїй про
мові перед радянським наро
дом розкрив широкі перспек
тиви післявоєнного будівництва, 
озброїв партію і радянський 
народ науково обгрунтованою 
програмою створення матеріаль
ної бази комунізму.

Товариш Сталін поставив пе
ред партією і радянським на
родом на найближчий період 
завдання—відбудувати потерпі
лі райони країни, відновити 
довоєнний рівень промисловості 
і сільського господарства і пе
ревищити цей рівень в більш 
або менш значних розмірах. 
Товариш Сталін підкреслював, 
що особливу увагу треба при
ділити розширенню виробництва 
предметів широкого вжитку, 
піднесенню життєвого рівня 
трудящих шляхом послідовно-

го зниження цін на всі това
ри, широкому будівництву вся
кого роду науково-дослідних ін
ститутів, які можуть дати мож
ливість науці розгорнути свої 
сили.

ІІа‘більш тривалий 
часу товариш Сталін 
лив величну програму 
могутнього піднесення 
ного господарства, яка 
бачає підвищення рівня про
мислового виробництва протя
гом 15—20 років втроє проти 
довоєнного рівня. Наша країна 
повинна добитися того, щоб 
промисловість могла виробляти 
щороку до 50 мільйонів тонн ча
вуну, добО мільйонів тонн ста
лі,до 500 мільйонів тонн вугіл
ля, до 60 мільйонів тонн наф
ти. Виконання цієї програми 
підніме на небувалу висоту 
економічну могутність нашої 
держави, гарантує нашу Бать
ківщину від усяких випадко
востей і дасть можливість ра
дянському народові перейти від 
першої фази комунізму до дру
гої його фази.

Радянський народ під керів
ництвом партії більшовиків, 
виконуючи ці історичні вказів
ки товариша Сталіна, добився 
величезних успіхів. Післявоєн
на сталінська п'ятирічка завер
шена з перевищенням. Випуск 
валової продукції промисло
вості тільки за 11 місяців 1950 
року більше, як на 70 про
центів перевищив довоєнний. 
Найважливіші галузі промисло
вості—нафтова, вугільна, ме
талургійна, енергетична, ма
шинобудівна і інші дають кра
їні продукції більше, ніж до 
війни. Відбудовано і новозбу- 
довано близько 6 тисяч фаб
рик і заводів, не рахуючи чис
ленних дрібних державних і ко
оперативних підприємств.

Великих успіхів-добилось і со
ціалістичне сільське господарст
во. Валовий урожай зернових 
культур у 1950 році становив 7 
мільярдів 600 мільйонів пудів 
—на 300 мільйонів пудів біль
ше, ніж у 1940 році, а вало
вий урожай бавовни в минуло
му році перевищив довоєнний 
рівень більш, як на 40 про
центів. Перевиконано трирічний 
план розвитку громадського 
тваринництва. Успішно вико
нується грандіозний сталінський 
план перетворення природи.

Національний доход нашої 
Батьківщини в 1950 році на 
60 процентів перевищив до
воєнний рівень. На цій основі 
неухильно підвищується мате
ріальний добробут трудящих.

Бурхливими темпами розви
вається радянська наука і куль
тура. Радянські вчені з честю 
виконують завдання, поставле
не товаришем Сталіним: «Не 
тільки наздогнати, але й пере-

період 
накрес- 
нового 
народ- 
перед-

вершити найближчим часом до
сягнення науки за межами на
шої країни". Наші вчені роз
крили секрет атомної енергії. 
Рядом своїх великих праць і 
винаходів вони сприяють тех
нічному прогресові, прискорю
ють темпи виконання народ
ногосподарських планів.

У початкових, семирічних і 
середніх школах, технікумах і 
інших середніх учбових закла
дах навчається зараз понад 37 
мільйонів чоловік, у вузах нав
чається 1.230 тисяч студентів,на 
400 тисяч більше, ніж до війни.

Розвиток наукової думки в 
нашій країні спрямовує вели
кий корифей науки товариш 
Сталін. Його геніальні праці 
з питань мовознавства є новим 
видатним вкладом у скарбницю 
марксизму-ленінізму, збагачу
ють і посувають вперед всі га
лузі радянської науки.

Напередодні закінчення 
післявоєнної сталінської п'яти- $ 
річки радянський народ прис- 
тупив до здійснення грандіоз-^. 
них сталінських будов на Вол- 6 / 
зі, Дону, Дніпрі і Аму-Дар'ї/Лу’ 
Це-справжні будови комуніз
му, здійснення яких стало мож
ливим тільки в нашій країні, 
де воєдино злилися дві великі 
сили—народ і комунізм.

Підсумки недавніх виборів 
до місцевих Рад депутатів тру
дящих і широко розгорнута 
підготовка до виборів у Вер
ховні Ради союзних республік 
—є новою могутньою демон
страцією морально-політичної 
єдності радянського народу, 
беззавітної любові і відданості 
радянських людей більшовиць
кій партії, вождю народів, ве
ликому зодчому комунізму—то
варишеві Сталіну. Успіхи ко
муністичного будівництва в на
шій країні запалюють трудя
щих країн народної демократії 
Європи і Азії на самовіддану 
боротьбу за мир, демократію і 
соціалізм.

Американо-англійські імпе
ріалісти, заплутавшись у не
розв'язних економічних і по
літичних суперечностях, шу
кають виходу в новій війні. 
Вони перейшли від підготовки 
війни до прямих актів агресії, 
організували збройну інтервен
цію проти корейського народу, 
гарячково готують воєнні плац
дарми проти країн народної 
демократії, проти СРСР.

Але американо - англійським 
імперіалістам не вдасться по
вернути колесо історії назад. 
Справа миру, демократії і со
ціалізму непереможна, бо її 
відстоюють мільйони трудящих 
в усіх країнах, бо в авангарді 
борців за мир іде героїчний 
радянський народ на чолі з 
великим прапороносцем миру 
товаришем Сталіним.

Семінар секретарів комсомольських організацій
Цими днями при райкомі 

ЛКСМУ відбувся семінар сек
ретарів комсомольських орга
нізацій колгоспів і радгоспів.

У часникам 
прочитано двадцять лекцій. На
прикінці семінару секретарі 
сільських комсомольських ор-

семінару було ганізацій поділилися досвідом 
своєї роботи.

Т. Матвіенко, 
секретар РК ЛКСМУ.
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Під сонцем Сталінської Конституції розквітає наша молодість
Щасливе покоління

„Перед нами стоїть фортеця. Називається вона, ця фортеця, наукою з її багаточисель- 
ними галузями знань. Цю фортецю ми повинні взяти будь-що-будь. Цю фортецю повинна 
взяти молодь, якщо вона хоче бути будівником нового життя, якщо вона хоче стати 
дійсною зміною старої гвардії". (Й. СТАЛІН).

Цей традиційний, незабутній 
вечір, що відбувся недавно у 
четвертій міській середній шко
лі, перетворився в могутню де
монстрацію нашої молодості, яка 
пишно розквітає під життєдай
ним сонцем Сталінської Кон
ституції.

У святково прибраному залі, 
в урочистій обстановці зібра
лися учні старших класів з 
післявоєнними випускниками 
цієї школи.

Хвилюючою то була зустріч!
В залі присутні: Северіна— 

студентка Харківського бу
дівельного інституту, Богуслав- 
ський, Стекольщиков, Шитко, 
Пейкер—студенти Дніпропет
ровського гірничого інституту, 
Латашенко, Мунтянова—сту
денти Одеського інституту хар
чової промисловості, Біленкота 
Біла—студенти Харківського і 
Дніпропетровського медінститу
тів. Студенти Княжицька, Фі- 
алкина, Жарій, Кулакова, Фукс 
теж навчаються в різних ви
щих навчальних закладах на
шої країни.

І «старі» друзі по класу і 
по парті такі юні і щасливі зу
стрілися. Веселі вони згадують 
про різні «пригоди», що відбу
лися в їх шкільному житті. В 
залі пожвавлення і виключне 
піднесення...

Стихає музика. Після корот
кої промови директор школи 
т. Жученко вручає золоті і

У в е ч
На перший погляд тут все 

так, як і в звичайній серед
ній школі'. Просторі класи, на 
партах сліди чорнила. Тільки 
обличчя тих, що сидять за 
партами, ніби серйозніші, су
воріші. Та й час незвичайний 
для уроків—10 година вечора.

Юнаки і дівчата сідають за 
парти після напруженого ро
бочого дня. Хто вони, учні ве
чірньої середньої школи?

Це—молодь, яка в роки вій
ни і тимчасової окупації не 
мала змоги вчитися. У після
воєнні роки багато юнаків і 
дівчат надолужили прогаяне, 
вчилися і вчаться у вечірній 
школі. Зараз тут сидять за 
партами 230 учнів. Переважна 
більшість — робітники бурову- 
гільної промисловості нашого 
міста. Серед них маркшейдер 
шахти № 2 тов. Осадчий, то
кар рудоремонтного заводу тов.

В 1945 році в обласному центрі 
Радянського Закарпаття—Ужго
роді було відкрито університет. 
Віковічна мрія закарпатських ук
раїнців про вищу освіту рідною 
мовою для своїх дітей тільки в 
умовах радянської влади втіли
лася в життя. 400 студентів—діти 
селян, лісорубів, виноградарів, 
плотогонів, швейників та взуттє- 
виків заповнили світлі аудиторії 
нововідкритого університету.

За п'ятиріччя університет знач
но розрісся. Тепер він має шість 
факультетів, які готують спеціа
лістів різних профілей і професій: 
медичний, історичний, хімічний, 
біологічний філологічний і ство
рений в 1950 році—фізико-мате- 
матичний. Університет має чудо
вий будинок бібліотеки з фондом 
у 220 тисяч книг.

Дружню допомогу у створенні 
і устаткуванні університету пода

срібні медалі за відмінне нав
чання колишнім випускникам, 
тепер студентам вищих учбо
вих закладів, Севериній, Лапті- 
єнку, Богуславському, Жалда- 
ку і іншим.

Дружні поздоровлення і ра
дість всіх.

Не зводячи очей, десятиклас
ники слухають своїх старших 
товаришів, з якими вони ра
зом йдуть у світлу і величну 
споруду комунізму.
—Здається лише вчора я пере

ступив поріг цієї школи,—гово
рить студент Стекольщиков,—а 
сьогодні розповідаю вам про 
свою недалеку професію іп- 
женера-гірника. Лише з випуск
ників 1950 року в Дніпропет
ровському гірничому інституті 
олександрійців навчається п'ять 
чоловік. Інститут наш має своє 
багате історичне минуле. Бага
то спеціалістів вийшло з його 
стін—академіків, інженерів, ла
уреатів Сталінської премії, які 
працюють по всій неосяжній 
нашій Батьківщині. Ми праг
немо скоріше закінчити інсти
тут, стати гідними спеціаліста
ми, глибше проникнути в над
ра земної кладової, використа
ти природні багатства для мир
ного блага народу нашого.

Колишня випускниця школи 
Сиверина—нпні студентка Хар
ківського будівельного ін
ституту, свій виступ почала сло

ері, за партою
брмишин, кресляр дирекції під
приємств, що будуються, тов. 
Львовський та багато інших.

Школу робітничої молоді вже 
закінчив не один десяток мо
лодих робітників. Багато її ви- 
пусників ниві студенти вищих 
і середніх технічних навчаль
них закладів.

Учень Доброгорський, який 
торік закінчив школу з сріб
ного медаллю, зараз студент 
Дніпропетровського гірничого 
інституту, учасники Великої 
Вітчизняної війни тт. Петрен
ко і Степанов працювали на 
заводі «Червоний ливарник» і 
одночасно навчались у школі. 
Тепер т. Петренко студент гір
ничого інституту, а т. Степа
нов—політехнічного. В Криво
різькому гірничому інституті 
навчається і колишній електро
слюсар рудоремонтного заводу 
Юрій ІІрокопенко.

Наймолодший університет України

вами депутата Верховної Ради 
СРСР Ага-Юсук-Алі:

«Життя людини подібне ви
сочині: чим вище зійдеш, тим 
більше побачиш». Більшовиць
ка партія, радянський уряд і 
особисто товариш Сталін ство
рили всі умови для нашого під
несення у височінь, щоб ми 
глибоко відчули красу і пафос 
вируючого життя нашої слав
ної епохи.

Хвилюючим був виступ на 
вечорі колишньої учениці на
шої школи, тепер учительки 
історії цієї ж школи, т.Кондра- 
тенко. Вона сказала:

—Закінчивши середню шко
лу в 1948 році, я прагнула 
стати вчителькою. Що може 
бути благородніше цієї профе
сії? В школі я вперше дізна
лась про діяльність і боротьбу 
за наше щасливе життя вождів 
революції Леніна і Сталіна. В 
школі наші серця сповнились 
гордістю за свій народ, засвою 
рідну Батьківщину. Мені гли
боко запали в пам'яті слова 
В. Г. Бєлінського, що вихо
вання велика справа: ним ви
рішується доля людини. Ось 
чому я стала вчителькою.

Радісний вечір щасливого 
покоління сталінської епохи 
закінчився бадьорими піснями 
нашої юності.

0. Жарій,
зав. навчальною частиною 

4-ї середньої школи.

Багато випускнпків-семиклас- 
ників зараз студенти техніку
мів і важливо те, що переважна 
більшість їх навчаються гірни
чій справі.

Так, столяр т. Риндич, за
кінчивши сім класів вечірньої 
школи, поступив до Київсько
го гірничого технікуму. Він 
член партбюро технікуму, сек
ретар комсомольського коміте
ту факультету, зараз обраний 
членом Дільничної виборчої 
комісії.

У дні зимових канікул при
були в рідне місто випускники 
школи, тепер студенти різних 
навчальних закладів. Вони від
відали вечірню школу. Відбу
лася радісна зустріч. Кожен з 
них розповів товаришам, як 
практично він відчуває сталін
ське піклування про освіту тру
дящих. А. Куріний,
вчитель школи робітничої молоді.

вали протягом п'ятиріччя най
крупніші університети країни:Мос- 
ковський, Ленінградський, Київсь
кий, Казанський, Харківський та 
інститути Академії наук УРСР.

На 1951 рік Ужгородський уні
верситет виріс у найкрупніший 
науковий центр вивчення вироб
ничих сил Закарпаття, його при
родних багатств і перспектив 
дальшого розвитку. Випускники 
вибрали для своїх дипломних ро
біт теми, тісно пов'язані з жит
тям колгоспів і лісгоспів області.

На знімку: в хімічній лабора
торії. Студенти першого курсу 
хімічного факультету (зліва на
право): сидить—Василь Іванович 
ТОПЧАНІ з села Циганівці, Уж
городського округу, стоять—Ва
силь Іванович ГОМОНАЙ з Му- 
качева та Степан Степанович 
ЖУДЕР із Сваляви.

Шахта № 1 імені челюскінців тресту „Сталінвугілля" — одна з 
передових в Донбасі. Передова дільниця цієї шахти № 6 працює су
воро за циклічним графіком і перевиконує план. В грудні дільниця 
зробила 31 цикл і видала понад план 2 тисячі тонн вугілля.

На знімку: начальник дільниці мь 6 А. Анісімов (зліва) і кра
щий машиніст вугільного комбайну комсомолець В. Старичков в ком
байновій лаві. Фото С. Гендельмана. Прескліше ТАРС.

Надійний резерв
Цехи. Вони майже нічим не 

відрізняються від звичайних за
водських. Хіба що розміром 
менші.

Оснащені цехи токарними 
верстатами, електрогазозварю- 
вальними апаратами та іншим 
заводським обладнанням. Але 
за цими механізмами ще зов
сім юні трудівники. Це —учні 
гірничопромислового училища 
№ 1—майбутні токарі по мета
лу, слюсарі, електрогазозварю- 
вальппки, сантехніки, ковалі.

Використовуючи право на ос
віту, надане Сталінською Кон
ституцією, юнаки і дівчата об
рали собі облюбовані професії 
і настійно оволодівають ними. 
З різних кінців країни до світ
лих класів училища, в світлі 
цехи навчальних майстерень 
їх привело нестримне прагнен
ня до технічних знань, праг
нення стати кваліфікованими 
робітниками, будівниками світ
лого майбутнього—комунізму.

125 учнів навчається в учи
лищі. В цьому дружному мо
лодіжному колективі багато від
мінників, ініціативних, здібних 
юнаків і дівчат.

В числі таких—комсомолка 
Євдокія Кравченко. їй всього 
16 років. Разом з сестричкою 
Марусею вона залишилась круг
лою сиротою. Обох їх взяли до 
Златопільського дитячого бу
динку. Звідти Євдокія і посту
пила в училище. Перший рік 
навчання багато дав дівчині. 
Як кращу ученицю, її обрали 
старостою групи дівчат-токарів. 
І тут вона виявила себе здіб
ним організатором. Особистим 
прикладом веде за собою под
руг. Швидко оволодівши токар
ною справою, Євдокія тепер 
нарізає за зміну по 50 і біль
ше болтів замість 27 по нор

Лист читачів письменникові 
тов. БОРИСУ ГОРБ АТО В У

„Мрії до звичайних хлоп
ців завжди приходять з 
книжок..."

Дорогий тов. Горбатов! Урив
ки з Вашого нового роману 
«Донбас» друкуються в міській 
газеті «Більшовицька правда».

Разом з іншими читачами 
міської газети я. 17-тирічна 
студентка першого курсу Олек
сандрійської медичної школи, і 
дідусь електромонтер 62 років 

мі. Кожний болт по якості не 
поступається заводському.

Методи роботи Євдокії упас- 
лідували Люба Лпхопой, Надя 
Васильєва, Іна Кабякова. л»

Про Євдокію Кравченко з 
повагою говорять в училищі. 
Вона —член міськкому комсо
молу. кандидат в члени обко
му ЛКСМУ. її ім'я красується 
на обласній Дошці пошани.

А ось чорнявий, з мрійним 
поглядом юнак, Петро Колпчов. 
Багато горя зазнав він в час 
тимчасової німецької окупації. 
Мати померла, а батько заги
нув на фронті. Брата Леоніда 
й сестру Галю—добровольців 
армійського десанту—при вико
нанні бойового завдання схопи
ли фашисти й повісили. Восьми
річний Петро блукав по Воро
нежу, не маючи шматка хліба...

Тепер він в колі юних дру
зів один із кращих учнів, ста
роста п’ятої групи ковалів. Він, 
його товариші Іван Гаменко, 
Микола Анідалов, Іван Копиль- 
ченко показують високі зразки 
в оволодінні ковальською спра
вою. Подвійну норму виконує 
кожний з них.

Серед відмінників навчання 
Володя Стеблина—учень тре
тьої групи елекгрогазозварю- 
вальників та багато інших.

У вільний від навчання і ро
боти час молодь весело і куль
турно відпочиває, розвиваючи 
свої таланти в гуртках худож
ньої самодіяльності, бере участь 
у спортивних секціях, обгово
рює прочитані книги художньої 
літератури.

Мине час і ця молодь увіл
лється достойним поповненням 
в робітничу сім'ю вугільної 
промисловості нашого міста.

С. Машковський, зав
навчально-виробничою частиною.

читаємо друковані уривки ро
ману «Донбас».

Шановний тов. Горбатов! Ми 
з щирим серцем відгукнулись 
па Ваш заклик: «Полюбити ге
роїв роману». Ми їх полюбили 
і підемо разом з Вами до кінця 
книги. Вам же, тов. Горбатов, 
побажаємо творчого натхнення.

В. ГрИГОренкО, студентка,
Е. Буянов, електромонтер,
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Нандидат сталінського блоку комуністів і безпартійних

Рєпка Федосія Василівна
(БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА)

Федосія Василівна Рєпка народилася в 
1896 році в селі Оліївці, Бандурівської 
сільради, Олександрійського району, Кіро
воградської області, в сім'ї селянина-бід- 
няка.

Після закінчення фельдшерсько-акушер
ської школи, з 1914 по 19ІУ рік Федосія 
Василівна Рєпка працювала в Олександрій
ській міській лікарні. В 1919 році вона доб
ровільно вступає в ряди Ч е р в о н о ї Армії, 
служить фельдшером в госпіталях.

З 1920 року тов. Рєпка — фельдшер 
Олександрійської міської лікарні.

В 1924 році Федосію Василівну Рєпку,як 
кращого працівника, направляють вчитись у 
Дніпропетровський медичний інститут. По 
закінченню інституту вона займає посаду 
завідуючої Семенівським родильним відділ
ком,Полтавської області,а згодом—завідую
чої родильним будинком шахти «Пролетар».

З 1937 по 1941 рік Федосія Василівна 
працювала лікарем в Павлограді, Дніпро
петровської області 1 Кишиньові, Молдав
ської РСР.

В роки Великої Вітчизняної війни Фе
досія Василівна служила в діючих части
нах Радянської Армії—начальником хірур
гічного відділу польового госпіталю. Ьона 
нагороджена медалями „За оборону Кавка
зу" і „За перемогу над Німеччиною у Ве
ликій Вітчизняній війні 1941 —1945 рр.“

Після демобілізації з Радянської Армії 
у 1945 році Федосія Василівна Рєпка по
вертається в рідне місто і працює в Олек
сандрійській міській лікарні акушером-гені- 
кологом.

Федосія Василівна здібний спеціаліст, 
енергійний організатор, активний громад
ський працівник.

Виборці Олександрійського виборчого 
округу №198 висунули тов. Рєпку Федосію 
Василівну кандидатом у депутати Верхов
ної Ради УРСР.

Окружна виборча комісія Олександ
рійського виборчого округу №198 зареєст
рувала тов. Рєпку Федосію Василівну кан
дидатом у депутати Верховної Ради Укра
їнської РСР.

На честь виборів до Верховної Ради УРСР
Деревообробники на вахті

Робітники столярного цеху 
деревообробних майстерень трес
ту «Олександріявуглерозріз» 
на честь виборів до Верховної 
Ради УРСР зобов'язалися до 
25 лютого виконати виробни
чий план першого кварталу.

Борючись за виконання взя
тих зобов'язань, наш цех січ
невий план викопав на 152 
проценти. Крім того, зменшено 
витрати пиломатеріалів на 6 про
центів, продукція випускаєть
ся лише якісна.

Кращі робітники столярного 
цеху, ставши на передвиборну 
стахановську вахту, значно пе

Виконують зобов'язання
Колектив автотранспортної 

контори Семенівського тресту 
успішно здійснює зобов'язан
ня, які він взяв на честь ви
борів до Верховної Ради Укра
їнської ГСР. Січневий план 
вантажоперевезень значно пе
ревиконано. Достроково відре
монтовані три автомашини. На 
цій роботі відзначились слю

Борис Горбатов

РОМАН д
(Продовження*) ____

*) Початок у газеті „Б. П.“ 
№ №13, 14, 15, 16. 

Розділ III.
В полку нас зразу ж взяли, як 

висловився старшина, в „сурйоз- 
ні руки": такий вже був стиль 
прикордонного полку. До роман
тики було далеко, справа почала
ся з стрижки і заправки.

—По порядку номерів розщи- 
тайсь!—скомандував старшина.

—Двадцять сьомий!—не своїм 
голосом крикнув я. Всі кругом 
засміялися, а я враз відчув, що 
ось воно—збулося. Тепер я лише 
—двадцять сьомий, стрижений, з 
відтопиреними вухами. Ще вчора 
в цивільному пальто, я якось від
різнявся від останніх. Тепер ве
ликий демократизм військової 
гімнастьорки всіх порівняв. Тепер 
я лише одиниця з тисячі.

І щоб навіть носок мого рижо
го армійського чобота не виско
чив із лінії інших рижих нос
ків, старшина скомандував: „Рів
няйсь!" Він пішов потім вздовж 
шеренги, як тесляр, на ходу під- 

ревищили місячне завдання.
Так, столяр т. Плевако ви

конує норму на 322 проценти.
Майже по три норми дають 

столярі тт. Турбаївський, Ко
зли та близько двох з полови
ною норм дають столярі В. Віт
ряк і П. Пазина.

Муляр Гарасюта виконав січ
неве завдання на 330 процентів.

В столярному цеху відзна
чаються верстатники майстра 
т. Переяслова, які безперебій
но постачають зборщиків де
талями.

Н. Супрун,
начальник столярного цеху.

сарі тт. Молчанов і Хода.
Високопродуктивно працю

ють шофери тт. Оковитий, Ков
баса, Ільїн, ІІатковськпй, Та- 
расепко, Анідалов. Змагаючись 
між собою кожний з них ви
конує завдання на 120—150 
процентів. В. Закохайло.

начальник автотранспортної 
контори.

о н б а с
Два товариші 
стругуючи рубанком кошлату дош
ку. З різновидних людських тіл 
він став ліпити ідеальну пряму 
і швидко підкорив їй живіт мого 
сусіда справа, і могутні плечі мо
го сусіда зліва.

Потім він скомандував: „Напра- 
во-о!“—1 шеренга, як справжній 
механізм, повернулася направо; я 
був лише гвинтиком в ньому. 
Потім старшина скомандував: 
„Марш!"—і стоноге тіло рушило, 
і мої ноги теж. Коли я збився з 
ноги, старшина сердито закричав: 
„Ей! В сьомому ряду, взять но
гу"—і я поспішно поправився.
Ми йшли через кам'янистий плац, 

і командири, які попадалися нам 
назустріч, добродушно-насмішку
вато дивилися на новобранців. 
Хто з них вгадає, що в сьомому 
ряду зліва марширує майбутній 
письменник? Командири звичним 
оком прикидали лише чи достат
ньо однаково колишуться ряди.

Ось тоді-то все й сталося. Мі
щанин, якого я досі і не підозрю
вав в собі, раптом збунтувався. 
„Не хочу!—закричав він в мені 
зі страшною люттю,—не хочу під
корятися армійській арифметиці

Кращі водії
Водії автотранспортної контори 

тресту «Олександріявуглероз
різ» Андрій Дудник, Михайло 
Кравченко, Іван Бирюков, Іван 
Стріленко зобов'язались до 25 
лютого відпрацювати по одно
му дню на зекономленому паль
ному.

На вісімнадцять днів раніше 
водії рапортували про достро
кове виконання зобов'язань, 
значно перекривши його. А 
шофер-комсомодець Андрій Дуд
ник на зекономленому пально
му відробив п'ять днів замість 
трьох і перевіз вантажу для 
будов наших підприємств 588 
тонн понад план. В. Новіков.

Готують інвентар
Майстри колгоспу імені Ка- 

лініна Федір Бердник, Віктор 
Шкуренко та Петро Горбенко 
закінчили ремонт сільськогос
подарського інвентаря до сівби.

Змагаючись, майстри за кіль
ка днів виготовили двадцять 
райборіпок. І. Руденко,

колгоспник.

Книга перша

і геометрії! Не хочу ділитися на 
два, на чотири, на вісім! Не хочу 
жити по команді й сигналах. Не 
бажаю, щоб мене розбуджували, 
коли я ще хочу спати, вели обі
дати, коли я ще не голодний. Чо
му я повинен підкорятися моєму 
косноязичному відділкому? Він 
безпартійний навіть!".

Зараз чудно і соромно пригада
ти, а тоді міщанин мене одолів. 
Я крокував в строю з таким ви
глядом, наче мене образили. На
че вчинили наді мною страхітли
ву несправедливість, а поправити 
її нікому, та й пізно.

Не знаю, чим би цей „бунт" за
кінчився, але прийшов політрук 
в роту і об'явив, що ввечері— 
полкові партійні збори...

З того часу багато років ми
нуло, а я ті збори пам'ятаю.

Ви, звичайно, відчували це: вся
кий раз, ідучи на партійні збори, 
хвилюєшся по-новому, наче впер
ше йдеш. Відчуваєш потребу об
чиститись, підтягнутись, внутріш
ньо причепуритись. Залишаються 
позад! дрібні щоденні сварки; своє 
власне, маленьке, приватне ро
биться зовсім уже незначним і

Бажані гості
Активно ведуть масово-полі

тичну роботу серед своїх ви
борців агітатори виборчої діль
ниці № 11.

Зараз агітатори на своїх зак
ріплених ділянках .вивчають з 
виборцями звернення окружних 
зборів, прийняте на окружній 
передвиборній нараді, знайом
лять їх з біографією кандида-

В розшуках завідуючого агітпунктом
На одній з вулиць селища 

Димитрове у невеликій кімна
ті міститься агітпункт вибор
чої дільниці № 19.

5 лютого там була надзви
чайна тиша. Здавалося, що в 
агітпункті нікого немає. Один 
з виборців, підійшовши ближче 
до столу, побачив людину, яка 
міцно спала на м'якому дивані.

Коли її розбудили, стало ві
домо, що це черговий агітатор, 
працівник будівельного управ
ління №5 т. Клочко.

Виправдовуючись, він розпо
відає:

—Я випадковий черговий. 
Викликав мене о другій годині 
дня секретар парторганізації 
т. Федько і звелів чергувати на 
агітпункті. Хоч за графіком 
сьогодні повинні чергувати агі
татори будівельного управлін
ня №3.

Цей випадок характеризує 
стиль роботи керівника агітко
лективу.

Ленінградська область
На знімку: вулиця Леніна в м. Сланці.

.Фото І. Ьаранова. Прескліше ТАРС.

нікчемним перед тим великим і 
загальним, заради чого ти на збо
ри і йдеш.

Пам'ятаю всякі збори: і уро
чисті, і ділові, і веселі, і лю
то-злі, коли до хрипоти в горлі 
дрались ми, бувало, з ухильника
ми всяких мастей; вчорашній то
вариш ставав сьогодні ворогом; 
нам довелося навчитися нещад
ності.

Пам'ятаю довгі—до зорі- збори 
по „персональних справах"; на 
вагах партійної честі важилося 
обвинувачення товариша, його 
достоїнства і помилки. Ми хотіли 
бути справедливими. Ми судили, 
не поспішаючи. Тоді кожний ста
вав і психологом, і лікарем. Го
лосуючи партійний вирок, ми ди
вилися винуватцю прямо в лице.

Пам'ятаю збори далеко від Ве
ликої Батьківщини, від Великої 
Землі: де-небудь на зимівлі, чи в 
полярній експедиції, чи в пла
ванні; ми любили закінчувати ці 
збори „Інтернаціоналом". Він біля 
полюса особливо гарно звучить.

Пам'ятаю збори перед боєм—в 
лісі, в горах, прямо в траншеях. 
І одні збори пам'ятаю після бою. 
Це було на Карельському пере
шийку, зимою, на Вуоксі-вірта — 
річці, скутій кригою, там похит
нувся наш полк, побіг—і ми, ко
муністи, не зуміли зупинити його.

Я Ці збори пам'ятаю. Навіть з 
нас, хто був в закривавлених 
пов'язках, понурившись, дивилися

у виборців
та в депутати Верховної Ради 
УРСР Ф. В. Рєпки.

По 7—8 бесід провели тт. 
Федір Михайлов, Іван Онопен- 
ко, Валентина Возакова, Ніна 
Жорнова, Ольга Головко та Ва
силь Ппрогов. Кожний з них 
бажаний гість у своїх вибор
ців. Г. Винецький,

завідуючий агітпунктом.

Слюсар т. Баидул заявив, що 
протягом трьох днів він при
ходив на агітпункт, але весь 
час бачив його на замку.

Деякі виборці, щоб побувати 
па агітпункті, розшукують за
відуючого т. Матюшепка, а ко
ли розшукати не вдається, тоді 
заходять в селищну Раду з 
проханням прислати в їх бу
динки агітаторів.

Марні були зусилля дізнатись 
про проведену роботу агітато
рами. Лише після довгого шу
кання т. Клочко в купі за
старілих газет і журналів знай
шов один зошит обліку, в яко
му по суті нічого не облікуєть
ся. Цей єдиний документ ІЦЄ 
раз підтверджує, що агітацій
но-масова робота па дільниці 
№19 не ведеться. Про занед
баність роботи па агітпункті 
говорить і те, що з 1598 ви
борців на 5 лютого провірились 
у списках лише 89.

А. Скачков.

в сніг; була вина й на них—вина 
за всіх.

Прямо з цих зборів полк знову 
пішов у бій.

1 ще я партійні збори пам'ятаю, 
—на них мені доводилося бувати 
лише гостем. Була’ кругом чужа 
земля і чуже небо і чужі — не 
схожі на наші—сосни, і промову, 
звучали на чужій мові, і навіть 
сиділи люди на зборах не по-иа- 
шому—японці, наприклад, прямо 
долі, на „тотамі", підібгавши но
ги. Але й без перекладача була 
мені зрозуміла їх мова, я їх ду
шею розумів. Ми всі тут були 
люди однієї віри, однієї партії.

Нескладний і невинно-простий 
ритул наших партійних зборів — 
відкриття, обрання президії, го- • 
лосування. Думаю, що немає і 
ніколи не було в світі зборів 
скромніших і простіших за наші. 
Чому ж так хвилюють саме вони? 
Що за прекрасна в них сила? Чо
му після них і в вогонь, 1 в бій, 
і на смерть підеш, не здригнув
ши,—як ходили батьки на кронш- 
тадський лід в двадцять першо
му, як ми на штурм Берліна ь 
сорок п'ятому?!

Лише ми самі знаємо, в чому 
секрет цієї сили.

Наші секретарі рідко втішають 
нас приємними розмовами. Як би. 
багато і добре ми не працювали, 
їм всього мало. Від того частіше

(Продовження на 4-й стор.).
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і ПОДІЇ 
В КОРЕ!

Це не передове підприємство Інвентар заметено снігом
Директор харчокомбінату тов. 

Трофимов при будь-якій нагоді 
схильний похвалитися:

—Наше підприємство пере
дове. План минулого року ми 
виконали на 127,9 процента...

В уяві радянських людей під
приємство може називатися пе
редовим тоді, коли там втілена 
висока культура виробництва, 
в якому широко застосовується 
нова техніка і нові методи пра
ці, економно витрачають мате
ріали. Але саме цього не мож
на сказати про цей комбінат.

Харчокомбінат має кондитер
ський цех, який повинен ви
робляти різні сорти конфетів, 
зокрема «Дюшес», «Барбарис», 
виробляти конфети з начинкою. 
Досі тут виробляють тільки по
мадки і то дуже низької якості. 
Тов. Трофимов не дбає про за
безпечення цеху сировиною, не 
очолює прагнень робітників ви
пускати різноманітну продук
цію. Цех необладнано, в ньо
му немає навіть звичайного сто
лу, па якому можна було б 
класти продукцію. Багато кош
тів на спорудження нових це
хів та розширення існуючих 
директор комбінату не викорис
тав.

Рішенням виконкому облас
ної Ради депутатів трудящих 
Олександрійському харчокомбі
нату виділене устаткування для 
цеху варіння браги та пива, 
але протягом двох місяців тов. 
Трофимов не організував дос
тавки цього обладнання до 
комбінату.

В місті неорганізовано про
даж фруктових соків, невиста- 
чає газованої води. В задово
ленні попиту трудящих міг би 
відіграти велику роль харчо
комбінат, тим більше, що тут 
є апарат для вижимання фрук
тових соків, є значна кількість 
балонів для зарядки вуглекис
лотою, щоб потім виробляти 
газовану воду. Але тов. Трофи
мов проявляє повну безгоспо-

Холодні
Погано працює їдальня № 4 

відділу робітничого постачання 
тресту «Олександріявуглероз- 
різ» в селищі Октябрському. 
Тут готують неякісні страви і 
подаються вони у брудному по
суді. Відвідувачі не раз скар
жились про це завідуючому 
їдальні т. Ромаху, але він не

ДОН
(Продовження) 

дарність. Апарат для вижиман
ня фруктових соків зберігаєть
ся під відкритим небом, заір
жавів. Балони для вуглекисло
ти валяються. Є в комбінаті і 
автомашина, та її поламали, 
стоїть надворі захламленою.

Не вживаючи заходів до по
ліпшення роботи, вихваляю
чись, на перший погляд, непо
ганими минулорічними показ
никами, тов. Трофимов допус
тив зрив виконання виробни
чого плану в січні, не вико
нується план і в лютому.

В січні 10 днів простояв 
хлібобулочний цех, зовсім не 
працював карамельний цех. Ди
ректор комбінату не подбав 
про завезення борошна і цукру, 
виділеного обласними організа
ціями. До того ж т. Трофимов 
не використовує додаткові дже
рела сировини, які є в місце
вих торговельних організаціях.

Гірше того, цей господарник 
не здатний навіть своєчасно 
реалізувати готову продукцію. 
Так, випечені 6 лютого п'ять 
тисяч булочок пролежали в 
коморі більше доби, зачерствіли.

Тов. Трофимов не радиться 
з робітниками, проявляє гру
бість. Коли майстер булочного 
цеху Олексій Байлевич спро
бував зауважити про непоряд- 
ки в цеху, директор погрозли
во відповів:

—Мовчи, твоє місце біля ко
рита з тістом...

Ні. Скільки б тов. Трофимов 
не базікав про те, що харчо
комбінат передове підприємст
во, справи говорять про про
тилежне.

Колектив робітників цього 
підприємства прагне працювати 
якнайкраще, хоче змагатися за 
краще використання основних 
коштів, устаткування, бороти
ся за економію матеріалів, але 
т. Трофимов не очолює благо
родних прагнень колективу.

С. МІркотан.

обіди
вживає заходів до поліпшення 
обслуговування споживачів.

29 січня, наприклад, я зай
шов пообідати і довго довелось 
чекати поки офіціантка прине
се страву. А коли подали, то 
обід був холодний. Такі випад
ки не поодинокі.

М. ГолОВЧЄНКО, робітник.

БАС
перші партійні збори в полку.

Я йшов туди, бавлячи свою „об
разу". Тепер вже не пам'ятаю, 
що збирався я зробити,—здається 
виступити з промовою, та з та
кою, щоб всі охнули 1 присоро
мились: ось якого „орла" не при
мітили ми серед сірих шинель. 
Але, потрапивши в звичну, свой- 
ську, трохи шумну, трохи схви
льовану атмосферу партійних збо
рів, я якось неждано - негадано 
всю свою „образу" розгубив; во
на розтала, як крижина, прине
сена в теплу кімнату.

Командир полку робив доповідь 
про завдання бойової підготовки: 
„ми повинні зробити те-то й те- 
то“; і, слухаючи його, я зрозумів, 
що це і я—„повинен". Знову від
чував я знайоме з дитинства ра
дісне почуття злиття „я" і „ми“. 
І був щасливий цим почуттям.

Мені і десяти років не було, 
коли сталася революція. Мені лед
ве дванадцять стукнуло, коли я 
боязко постукав у двері повіт
кому комсомолу: мене не прийня
ли, але й не вигнали. Із таких же,

Навесні Олександрійська МТС 
має посіяти в обслуговуваних 
колгоспах понад 500 гектарів 
цукрових буряків.

Керівники МТС, звичайно, 
добре знають, що головне в 
одержанні високих врожаїв цук
рових буряків—своєчасний і 
якісний посів. А це в свою чер
гу залежить від того, як МТС 
підготується до весняної сівби.

МТС має 4 бурякових і З 
комбінованих сівалки. Така 
кількість сівалок не може за
безпечити сівбу цукрових бу
ряків у стислі строки, до того ж 
ці сівалки перебувають у не
припустимому стані. Лише три

Готові до сівби
Хлібороби міського колгос

пу імені Леніна з кожним днем 
посилюють темпи підготовки до 
весняних польових робіт.

Ковалі та теслярі повністю 
закінчили ремонт сільськогос
подарського інвентаря. В кол
госпі завершується також очист-

Листи наших читачів

Коли розтане лід...
На південній околиці міста 

та в селі Новопилипівці про
живає багато робітників, які 
працюють на шахтах, будовах, 
брикетних фабриках, вуглероз
різі. До цих підприємств, як 
кажуть, рукою подати. Взимку 
перейшов по льоду річку і на 
роботі.

А от весною річка Інгулець 
стає серйозною перешкодою. 
Щоб потрапити на роботу, до
водиться йти через міський 
міст,проходячи зайвих 7—8 кі
лометрів. Не раз велися розмо
ви про будівництво хоч би при-

Обмежились врученням КВИТКІВ
Я працюю перенощиком 

транспортерів на шахті № 2. 
Разом з своїми товаришами 
вступив до добровільного това
риства сприяння армії з надією 
поповнити там свої знання.

Сподівання мої не здійсни
лися. В 1950 році голова місь
кого комітету сприяння армії 
т. Тесленко приїздив до нас, 
але тільки для того, щоб вручи-
як я, недомірків організували „ди
тячу комуністичну групу при ком
сомолі"—я був щасливий і гор
дий. Нас жартома називали „хвос
том комси", я не ображався. Ли
ше мріяв швидше стати „комсою". 
Мені було чотирнадцять, коли, кі
нець кінцем, прийняли мене в ком
сомол, і дев'ятнадцять, коли я 
став комуністом. Безпартійним я 
не був ніколи.

Як же я міг „збунтуватися" про
ти дисципліни, я, що виріс з ди
тинства в колективі, в строю? Ме
ні було соромно. 1 я на все жит
тя запам'ятав ці партійні'збори.

І ось закінчився строк моєї ар
мійської служби. Я здав екзаме
ни і одержав звання командира 
взводу. Тепер я сам повинен був 
вирішувати свою долю і вибира
ти собі шлях.

Ввечері того ж дня, коли був 
офіційно оголошений наказ про на
ше проведення в командири, до 
мене підійшов командир другої 
роти Авсеєнко. Насмішкувато 
примружуючи свої 1 без того ма
ленькі, хитрі і блискучі очі, він 
поздоровив мене і подав подару
нок—два малинові кубіки.

—Дякую!—зніяковів я і хотів 
класти подарунок до кишені. Але 

сівалки доставлені в МТС, реш- і 
та стоїть в колгоспах. Всі вони 
заметені снігом і до них не 
торкалася рука ремонтника.

Подібний стан 1 з культива- ■ 
торами, які потрібні для перед
посівної підготовки і міжряд
ного обробітку цукрових буря
ків. Деталі від цих знарядь роз
кидані у дворах колгоспів, а 
частини їх невистачає.

Все це мало турбує механі
ка МТС по сільськогосподарсь
ких машинах т. Буянова і стар
шого механіка т. ІІечипоренка.

І. Нестеренко, 
агроном бурякобази.

ка та друга перевірка посівно
го матеріалу.

На цих роботах відзначають
ся колгоспники Федір Кирпита, 
Семен Дяков, Петро Слюсарен- 
ко, Галина Федоренко та Марія 
Метка. Ф. БІловербенко, 

голова колгоспу.

мітивного містка через Інгулець. 
Адже для цього потрібні лише 
дві рейки і кілька дошок. Про 
те ніхто з керівників Байда- 
ківського вуглерозрізу, шахти 
№ 3 та брикетних фабрик не 
наважиться приступити до цієї 
роботи.

Треба, щоб місток все ж та
ки збудували. Він зекономить 
багато дорогоцінного часу у 
кожного робітника. Подбати про 
це повинні і керуючі трестами.

І. Лавриненко,
робітник вуглерозрізу.

ти нам членські квитки та зіб
рати внески.

Хіба лише для цього існує 
добровільне товариство сприян
ня армії?

Робітнича молодь шахти че
кає, коли ж приїде т. Теслен
ко для налагодження роботи 
товариства.

В. БІленко, 
робітник шахти № 2.

Авсеєнко закричав сміючись:
—Ні, ні. Так не піде! Доведеть

ся водрузити знаки на петлиці. 
Чи кубіка тобі мало?—враз лука
во запитав він, чіпляючи знаки.— 
Між іншим, і Лев Толстой був 
лише підпоручиком. Зате, кажуть, 
відмінно стріляв і знав балістику.

Це був вогонь в мій бік: баліс
тика була моїм слабким місцем.

—Ну, а тепер—дивись!—сказав 
Авсеєнко і потяг мене до дзерка
ла в ленінському кутку.—Гарний! 
Га?

Було дивно бачити командирсь
кі знаки на моїй гімнастьорці. Це 
була гімнастьорка заслужена, сол
датська; строк її носки закінчив
ся разом з строком моєї армійсь
кої служби. Перед екзаменами я 
сам ретельно вистирав її в Курі. 
Але незнищимо чорнів на плечі 
знак гвинтівочного ремня, на 
ліктях і колінах залишилися слі
ди „повзання по-пластунському"... 
О, колючки висоти 537,5, пиль і 
сіль Кобулецького табору, ночі 
біля кострів високогірських ек
спедицій—ви назавжди відбились 
на моїй гімнастьорці! Було сумно 
думати, що тепер доведеться роз
лучитися з нею.

(Далі буде).

Повідомлення 
Головного 

командування 
Народної армії

ПХЕНЬЯН, 6. (ТАРС). Головне 
командування Народної армії Ко
рейської Народно-Демократичної 
Республіки повідомило б лютого:

На західному фронті частини 
Народної армії разом з китайсь
кими добровольцями продовжують 
завдавати ударів противникові, 
який розпочав контрнаступ.

На центральному і східному 
фронтах тривають бої місцевого 
значення.

Дружба народів 
В'єтнаму і Китаю

ПЕКІН, 6. (ТАРС). Як передає 
агентство Сіньхуа, уряд Демок
ратичної республіки В'єтнам у 
посланні, адресованому міністрові 
закордонних справ Китаю Чжоу 
Ень-лаю, повідомляє, що він ви
рішив оголосити 18 січня—день 
встановлення дипломатичних від
носин між Китаєм 1 В'єтнамом— 
пам'ятним днем.

Американці вербують 
німців до іноземного 

легіону
БЕРЛІН, 6 (ТАРС). Як повідо

мляє агентство АЦН, останніми 
днями американські офіцери по
чали серед розміщених у казар
мах Рузвельта в Ліхтерфельді 
(Західний Берлін) німецьких най
маних солдатів посилену вербов
ку до американського’іноземного 
легіону. В особистих розмовах 
найманцям пропонують відмовити
ся від німецького громадянства і 
вступити в члени американського 
„легіону свободи", який формуєть
ся. Цей легіон повинен буде дія
ти в усіх „вузлових пунктах" 
американської агресивної політи
ки в будь-якій країні світу.

Страта трьох негрів 
з Мартінсвілла

НЬЮ-ЙОРК, 5. (ТАРС). Згідно 
з повідомленням агентства Ассо- 
шіейтед Пресе, вранці 5 лютого 
були страчені на електричному 
стільці останні троє з семи нег
рів з Мартінсвілла: 24 - річний 
Джон Тейлор, 23-річний Джеймс 
Хейрстон 1 40-річний Френсіс 
Грейсон.

Власті штату Віргінія стратили 
і цих трьох засуджених, незважа
ючи на численні масові протести. 
Білий дім і верховний суд у Ва- 
шінгтоні відмовилися втрутитись 
в цю справу.

Вчора ввечері понад 400 білих 
і негрів, що протестували проти 
легалізованого лінчування негрів 
з Мартінсвілла, продовжували пі
кетувати Білий дім, вимагаючи, 
щоб федеральний уряд перешко
див вбивству невинних людей. Од
нак Трумен і віце-президент Берк- 
лі відмовилися вжити будь-яких 
кроків.

Вчора ж у Річмонді (штат Вір
гінія) 900 білих і негрів пішли до 
будинку законодавчих зборів шта
ту з траурними нарукавними по
в'язками і вінками на знак трау
ру по перших чотирьох мартін- 
свіллцях, страчених 2 лютого.

Вуличні демонстрації протесту 
проти страти відбулися також у 
негритянському районі Нью- 
Йорка—Гарлемі, в Чікаго, Філа
дельфії, Бостоні, Лос-Анжелосі 
і інших містах. Тисячі нових те
леграм і листів протесту безпе
рервним потоком надходили в Бі
лий дім і в канцелярію губерна
тора штату Віргінія. Однак як 
федеральний уряд, так 1 власті 
штату Віргінія не реагували на 
ці протести.

Відповідальний редактор
Д. РАВВЕ.

СЬОГОДНІ В КІНОТЕАТРІ
художній чехословацький фільм
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всіх інших слів на зборах звучить 
вимогливе слово: „повинен!". Ми 
чуємо в ньому не свист батога
ми всі прийшли в партію добро
вільно,—а пісня труби, сигнал до 
бою.

Сидять на зборах поряд, пліч 
о пліч, генерал і солдат, слю
сар і міністр—члени однієї пар
тії; круте слово „повинен!" сто
сується кожного 1 всіх.

Тут ніхто і ніколи не скаже: 
ми зробили — тепер відпочинемо, 
ми перемогли — тепер повтішає
мося. Повинен! — співає труба. 
Так, ми повинні звершити все, 
що нам призначено.

Від того й запам'яталися мені 
-вбГТіартійні збори—всі, всі, скіль
ки їх було в моєму житті, — що 
кожне з них зарубалося в мою 
пам'ять і моє життя, як новий 
щабель в безкінечних східцях. Я 
іду по них рядом з товаришами, 
все вгору, вгору, вгору, до сяю
чої вершини, тепер вже видимої 
ясно...

Таким щаблем були для мене і



ОРГАН ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО МК ТА **К КЩбїУ, 
МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Пролетарі всіх країн, єднайтеся1.

Внступ товариша И. В. Сталіна на передвиборних 
_х виборців Сталінського виборчого округу м. Москви 
ного 1946 року.

БІЛЬШОВИЦЬКА
ПРАВДА

лютого в ЦК КП(б) Укра
їні інбулася нарада керівни
ка самодіяльних ,‘колективів— 
у часників республіканського 
ссляту художньої самодіяль- 
вості з участю керівних пра- 
жівників культурно - освітніх 
; танов областей, відомих дія- 
из чкстецтв і літератури сто
ла .. Радянської України, мі- 
ністрів УкраїнськоїРСР. праців- 

жків республіканської преси.
У роботі наради взяли участь 

озариші Л. Г. Мельников, 
Д і. Коротченко, І. С. Сенін, 
1. 1 Назаренко, 3. Т. Сердюк.

Нараду короткою промовою 
кікрив секретар ЦК КП(б) Ук- 

іня тов. Л. Г. Мельников.
Про попередні підсумки ог- 
цу художньої самодіяльності 

публіки доповіли голова Ко
мітету в справах культурно- 
освітніх установ Української 
РСР тов. Я. Т. Сірченко, го
лова жюрі республіканського 
огляду художньої самодіяль- 
ності, заслужений діяч мис
тецтв УРСР, лауреат Сталінсь
ко премії тов. Г. Г. Верьовка, 
керівники секцій жюрі—заслу
жений діяч мистецтв УРСР про
фесор О. Г. Климов, заслуже
ний діяч мистецтв УРСР С. М. 
Тюченко, заслужена артистка 
УРСР Г. 0. Березова, заслу
жений діяч мистецтв УРСР 
Д. Г. Євтушенко.

Па нараді також виступили 
ті. Д. Д. Леонтьєнко — член 
художньої ради оркестру на
родних інструментів м. Мико
лаєва. І. Т. Руденко—керівник 
хору Будинку культури м. Кра
маторська. поет-академік М. Т. 
Рильський, Г. 1. Грабовська—

керівник жіночого хору Ржи- 
щівського районного Будинку 
культури, Київської області, 
1. С. ІІаторжпнський — народ
ний артист СРСР, М. І. Куцин 
—інженер, керівник ансамблю 
пісні і танцю «Лісоруб», Ве- 
лпко-Бпчківського ліспромгос
пу. Закарпатської області, 
М. М. Геліс—професор, заслу
жений діяч мистецтв УРСР, 
секретар ЦК КП(б) України 
І. Д. Назаренко.

Ті, що виступали, вказували на 
величезний розмах самодіяль
ності в республіці і поряд з 
цим відмічали значне ідейне 
й художнє зростання самоді
яльності та виконавської май
стерності, поліпшення репер
туару всіх жанрів. Разом з тим 
вони говорили про істотні хи
би в справі керівництва й до
помоги самодіяльним колекти
вам з боку органів культурно- 
освітніх установ, спілок пись
менників і композиторів, а та
кож працівників мистецтва. 
Зверталась увага на те, що ще 
в ряді підприємств, колгоспів, 
установ, вузів і шкіл та у ви
робничих бригадах укрупнених 
колгоспів слабо ведеться робо
та по створенню колективів 
художньої самодіяльності.

❖ -є
6 лютого працювали секції: 

драматургійна, вокальна, хоро
ва, хореографічна, оркестрова, 
на яких діячі мистецтв разом 
з керівниками художньої са
модіяльності розглядали прак
тичні питання поліпшення ро
боти по всіх видах і жанрах 
художньої самодіяльності.
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Велична програма будівництва комунізму
П'ять років тому, 9 лютого 

1946 року, товариш Сталін ви
ступив перед виборцями Ста
лінського виборчого округу 
м. Москви. В своєму історич
ному виступі товариш Сталін 
дав глибокий науковий аналіз 
походження і характеру другої 
світової війни, геніально роз
крив джерела і всесвітньоісто- 
ричне значення перемоги ра
дянського народу у Великій 
Вітчизняній війні, намітив ве
личну програму післявоєнного 
розвитку нашої Батьківщини.

Велика Вітчизняна війна, го
ворив товариш Сталін, була ве
ликою школою випробування і 
перевірки всіх матеріальних 
і духовних сил радянського на
роду і держави.

Перемога Радянського Союзу 
у Вітчизняній війні означала 
перемогу радянського суспіль
ного ладу, радянського держав
ного ладу, радянських зброй
них сил над силами міжнарод
ного імперіалізму. Радянський 
суспільний лад виявився кра
щою формою організації сус
пільства, ніж будь-який нера- 
дянський суспільний лад, а 
багатонаціональна радянська 
держава є такою системою дер
жавної організації, де націо
нальне питання і проблема 
співдружності націй розв'язані 
краще, ніж в будь-якій іншій 
багатонаціональній державі. Ге
роїчна Радянська Армія, яка 
розгромила гітлерівську армію 
і війська японських імперіа
лістів, показала себе наймогут- 
нішою, сучасною армією світу.

У Великій Вітчизняній війні 
радянський народ не тільки 
відстояв свободу і незалежність 
своєї Батьківщини. Він вряту
вав світову цивілізацію від фа
шистських погромників, визво
лив народи Європи і Азії від 
фашистського іга і відкрив цим 
народам шлях до щасливого 1 
радісного життя на основі справ
жньої демократії і соціалізму.

Товариш Сталін в своїй про
мові перед радянським наро
дом розкрив широкі перспек
тиви післявоєнного будівництва, 
озброїв партію і радянський 
народ науково обгрунтованою 
програмою створення матеріаль
ної бази комунізму.

Товариш Сталін поставив пе
ред партією і радянським на
родом на найближчий період 
завдання—відбудувати потерпі
лі райони країни, відновити 
довоєнний рівень промисловості 
і сільського господарства і пе
ревищити цей рівень в більш 
або менш значних розмірах. 
Товариш Сталін підкреслював, 
що особливу увагу треба при
ділити розширенню виробництва 
предметів широкого вжитку, 
піднесенню життєвого рівня 
трудящих шляхом послідовно-

го зниження цін на всі това
ри, широкому будівництву вся
кого роду науково-дослідних ін
ститутів, які можуть дати мож
ливість науці розгорнути свої 
сили.

ІІа‘більш тривалий 
часу товариш Сталін 
лив величну програму 
могутнього піднесення 
ного господарства, яка 
бачає підвищення рівня про
мислового виробництва протя
гом 15—20 років втроє проти 
довоєнного рівня. Наша країна 
повинна добитися того, щоб 
промисловість могла виробляти 
щороку до 50 мільйонів тонн ча
вуну, добО мільйонів тонн ста
лі,до 500 мільйонів тонн вугіл
ля, до 60 мільйонів тонн наф
ти. Виконання цієї програми 
підніме на небувалу висоту 
економічну могутність нашої 
держави, гарантує нашу Бать
ківщину від усяких випадко
востей і дасть можливість ра
дянському народові перейти від 
першої фази комунізму до дру
гої його фази.

Радянський народ під керів
ництвом партії більшовиків, 
виконуючи ці історичні вказів
ки товариша Сталіна, добився 
величезних успіхів. Післявоєн
на сталінська п'ятирічка завер
шена з перевищенням. Випуск 
валової продукції промисло
вості тільки за 11 місяців 1950 
року більше, як на 70 про
центів перевищив довоєнний. 
Найважливіші галузі промисло
вості—нафтова, вугільна, ме
талургійна, енергетична, ма
шинобудівна і інші дають кра
їні продукції більше, ніж до 
війни. Відбудовано і новозбу- 
довано близько 6 тисяч фаб
рик і заводів, не рахуючи чис
ленних дрібних державних і ко
оперативних підприємств.

Великих успіхів-добилось і со
ціалістичне сільське господарст
во. Валовий урожай зернових 
культур у 1950 році становив 7 
мільярдів 600 мільйонів пудів 
—на 300 мільйонів пудів біль
ше, ніж у 1940 році, а вало
вий урожай бавовни в минуло
му році перевищив довоєнний 
рівень більш, як на 40 про
центів. Перевиконано трирічний 
план розвитку громадського 
тваринництва. Успішно вико
нується грандіозний сталінський 
план перетворення природи.

Національний доход нашої 
Батьківщини в 1950 році на 
60 процентів перевищив до
воєнний рівень. На цій основі 
неухильно підвищується мате
ріальний добробут трудящих.

Бурхливими темпами розви
вається радянська наука і куль
тура. Радянські вчені з честю 
виконують завдання, поставле
не товаришем Сталіним: «Не 
тільки наздогнати, але й пере-

період 
накрес- 
нового 
народ- 
перед-

вершити найближчим часом до
сягнення науки за межами на
шої країни". Наші вчені роз
крили секрет атомної енергії. 
Рядом своїх великих праць і 
винаходів вони сприяють тех
нічному прогресові, прискорю
ють темпи виконання народ
ногосподарських планів.

У початкових, семирічних і 
середніх школах, технікумах і 
інших середніх учбових закла
дах навчається зараз понад 37 
мільйонів чоловік, у вузах нав
чається 1.230 тисяч студентів,на 
400 тисяч більше, ніж до війни.

Розвиток наукової думки в 
нашій країні спрямовує вели
кий корифей науки товариш 
Сталін. Його геніальні праці 
з питань мовознавства є новим 
видатним вкладом у скарбницю 
марксизму-ленінізму, збагачу
ють і посувають вперед всі га
лузі радянської науки.

Напередодні закінчення 
післявоєнної сталінської п'яти- $ 
річки радянський народ прис- 
тупив до здійснення грандіоз-^. 
них сталінських будов на Вол- 6 / 
зі, Дону, Дніпрі і Аму-Дар'ї/Лу’ 
Це-справжні будови комуніз
му, здійснення яких стало мож
ливим тільки в нашій країні, 
де воєдино злилися дві великі 
сили—народ і комунізм.

Підсумки недавніх виборів 
до місцевих Рад депутатів тру
дящих і широко розгорнута 
підготовка до виборів у Вер
ховні Ради союзних республік 
—є новою могутньою демон
страцією морально-політичної 
єдності радянського народу, 
беззавітної любові і відданості 
радянських людей більшовиць
кій партії, вождю народів, ве
ликому зодчому комунізму—то
варишеві Сталіну. Успіхи ко
муністичного будівництва в на
шій країні запалюють трудя
щих країн народної демократії 
Європи і Азії на самовіддану 
боротьбу за мир, демократію і 
соціалізм.

Американо-англійські імпе
ріалісти, заплутавшись у не
розв'язних економічних і по
літичних суперечностях, шу
кають виходу в новій війні. 
Вони перейшли від підготовки 
війни до прямих актів агресії, 
організували збройну інтервен
цію проти корейського народу, 
гарячково готують воєнні плац
дарми проти країн народної 
демократії, проти СРСР.

Але американо - англійським 
імперіалістам не вдасться по
вернути колесо історії назад. 
Справа миру, демократії і со
ціалізму непереможна, бо її 
відстоюють мільйони трудящих 
в усіх країнах, бо в авангарді 
борців за мир іде героїчний 
радянський народ на чолі з 
великим прапороносцем миру 
товаришем Сталіним.

Семінар секретарів комсомольських організацій
Цими днями при райкомі 

ЛКСМУ відбувся семінар сек
ретарів комсомольських орга
нізацій колгоспів і радгоспів.

У часникам 
прочитано двадцять лекцій. На
прикінці семінару секретарі 
сільських комсомольських ор-

семінару було ганізацій поділилися досвідом 
своєї роботи.

Т. Матвіенко, 
секретар РК ЛКСМУ.
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Під сонцем Сталінської Конституції розквітає наша молодість
Щасливе покоління

„Перед нами стоїть фортеця. Називається вона, ця фортеця, наукою з її багаточисель- 
ними галузями знань. Цю фортецю ми повинні взяти будь-що-будь. Цю фортецю повинна 
взяти молодь, якщо вона хоче бути будівником нового життя, якщо вона хоче стати 
дійсною зміною старої гвардії". (Й. СТАЛІН).

Цей традиційний, незабутній 
вечір, що відбувся недавно у 
четвертій міській середній шко
лі, перетворився в могутню де
монстрацію нашої молодості, яка 
пишно розквітає під життєдай
ним сонцем Сталінської Кон
ституції.

У святково прибраному залі, 
в урочистій обстановці зібра
лися учні старших класів з 
післявоєнними випускниками 
цієї школи.

Хвилюючою то була зустріч!
В залі присутні: Северіна— 

студентка Харківського бу
дівельного інституту, Богуслав- 
ський, Стекольщиков, Шитко, 
Пейкер—студенти Дніпропет
ровського гірничого інституту, 
Латашенко, Мунтянова—сту
денти Одеського інституту хар
чової промисловості, Біленкота 
Біла—студенти Харківського і 
Дніпропетровського медінститу
тів. Студенти Княжицька, Фі- 
алкина, Жарій, Кулакова, Фукс 
теж навчаються в різних ви
щих навчальних закладах на
шої країни.

І «старі» друзі по класу і 
по парті такі юні і щасливі зу
стрілися. Веселі вони згадують 
про різні «пригоди», що відбу
лися в їх шкільному житті. В 
залі пожвавлення і виключне 
піднесення...

Стихає музика. Після корот
кої промови директор школи 
т. Жученко вручає золоті і

У в е ч
На перший погляд тут все 

так, як і в звичайній серед
ній школі'. Просторі класи, на 
партах сліди чорнила. Тільки 
обличчя тих, що сидять за 
партами, ніби серйозніші, су
воріші. Та й час незвичайний 
для уроків—10 година вечора.

Юнаки і дівчата сідають за 
парти після напруженого ро
бочого дня. Хто вони, учні ве
чірньої середньої школи?

Це—молодь, яка в роки вій
ни і тимчасової окупації не 
мала змоги вчитися. У після
воєнні роки багато юнаків і 
дівчат надолужили прогаяне, 
вчилися і вчаться у вечірній 
школі. Зараз тут сидять за 
партами 230 учнів. Переважна 
більшість — робітники бурову- 
гільної промисловості нашого 
міста. Серед них маркшейдер 
шахти № 2 тов. Осадчий, то
кар рудоремонтного заводу тов.

В 1945 році в обласному центрі 
Радянського Закарпаття—Ужго
роді було відкрито університет. 
Віковічна мрія закарпатських ук
раїнців про вищу освіту рідною 
мовою для своїх дітей тільки в 
умовах радянської влади втіли
лася в життя. 400 студентів—діти 
селян, лісорубів, виноградарів, 
плотогонів, швейників та взуттє- 
виків заповнили світлі аудиторії 
нововідкритого університету.

За п'ятиріччя університет знач
но розрісся. Тепер він має шість 
факультетів, які готують спеціа
лістів різних профілей і професій: 
медичний, історичний, хімічний, 
біологічний філологічний і ство
рений в 1950 році—фізико-мате- 
матичний. Університет має чудо
вий будинок бібліотеки з фондом 
у 220 тисяч книг.

Дружню допомогу у створенні 
і устаткуванні університету пода

срібні медалі за відмінне нав
чання колишнім випускникам, 
тепер студентам вищих учбо
вих закладів, Севериній, Лапті- 
єнку, Богуславському, Жалда- 
ку і іншим.

Дружні поздоровлення і ра
дість всіх.

Не зводячи очей, десятиклас
ники слухають своїх старших 
товаришів, з якими вони ра
зом йдуть у світлу і величну 
споруду комунізму.
—Здається лише вчора я пере

ступив поріг цієї школи,—гово
рить студент Стекольщиков,—а 
сьогодні розповідаю вам про 
свою недалеку професію іп- 
женера-гірника. Лише з випуск
ників 1950 року в Дніпропет
ровському гірничому інституті 
олександрійців навчається п'ять 
чоловік. Інститут наш має своє 
багате історичне минуле. Бага
то спеціалістів вийшло з його 
стін—академіків, інженерів, ла
уреатів Сталінської премії, які 
працюють по всій неосяжній 
нашій Батьківщині. Ми праг
немо скоріше закінчити інсти
тут, стати гідними спеціаліста
ми, глибше проникнути в над
ра земної кладової, використа
ти природні багатства для мир
ного блага народу нашого.

Колишня випускниця школи 
Сиверина—нпні студентка Хар
ківського будівельного ін
ституту, свій виступ почала сло

ері, за партою
брмишин, кресляр дирекції під
приємств, що будуються, тов. 
Львовський та багато інших.

Школу робітничої молоді вже 
закінчив не один десяток мо
лодих робітників. Багато її ви- 
пусників ниві студенти вищих 
і середніх технічних навчаль
них закладів.

Учень Доброгорський, який 
торік закінчив школу з сріб
ного медаллю, зараз студент 
Дніпропетровського гірничого 
інституту, учасники Великої 
Вітчизняної війни тт. Петрен
ко і Степанов працювали на 
заводі «Червоний ливарник» і 
одночасно навчались у школі. 
Тепер т. Петренко студент гір
ничого інституту, а т. Степа
нов—політехнічного. В Криво
різькому гірничому інституті 
навчається і колишній електро
слюсар рудоремонтного заводу 
Юрій ІІрокопенко.

Наймолодший університет України

вами депутата Верховної Ради 
СРСР Ага-Юсук-Алі:

«Життя людини подібне ви
сочині: чим вище зійдеш, тим 
більше побачиш». Більшовиць
ка партія, радянський уряд і 
особисто товариш Сталін ство
рили всі умови для нашого під
несення у височінь, щоб ми 
глибоко відчули красу і пафос 
вируючого життя нашої слав
ної епохи.

Хвилюючим був виступ на 
вечорі колишньої учениці на
шої школи, тепер учительки 
історії цієї ж школи, т.Кондра- 
тенко. Вона сказала:

—Закінчивши середню шко
лу в 1948 році, я прагнула 
стати вчителькою. Що може 
бути благородніше цієї профе
сії? В школі я вперше дізна
лась про діяльність і боротьбу 
за наше щасливе життя вождів 
революції Леніна і Сталіна. В 
школі наші серця сповнились 
гордістю за свій народ, засвою 
рідну Батьківщину. Мені гли
боко запали в пам'яті слова 
В. Г. Бєлінського, що вихо
вання велика справа: ним ви
рішується доля людини. Ось 
чому я стала вчителькою.

Радісний вечір щасливого 
покоління сталінської епохи 
закінчився бадьорими піснями 
нашої юності.

0. Жарій,
зав. навчальною частиною 

4-ї середньої школи.

Багато випускнпків-семиклас- 
ників зараз студенти техніку
мів і важливо те, що переважна 
більшість їх навчаються гірни
чій справі.

Так, столяр т. Риндич, за
кінчивши сім класів вечірньої 
школи, поступив до Київсько
го гірничого технікуму. Він 
член партбюро технікуму, сек
ретар комсомольського коміте
ту факультету, зараз обраний 
членом Дільничної виборчої 
комісії.

У дні зимових канікул при
були в рідне місто випускники 
школи, тепер студенти різних 
навчальних закладів. Вони від
відали вечірню школу. Відбу
лася радісна зустріч. Кожен з 
них розповів товаришам, як 
практично він відчуває сталін
ське піклування про освіту тру
дящих. А. Куріний,
вчитель школи робітничої молоді.

вали протягом п'ятиріччя най
крупніші університети країни:Мос- 
ковський, Ленінградський, Київсь
кий, Казанський, Харківський та 
інститути Академії наук УРСР.

На 1951 рік Ужгородський уні
верситет виріс у найкрупніший 
науковий центр вивчення вироб
ничих сил Закарпаття, його при
родних багатств і перспектив 
дальшого розвитку. Випускники 
вибрали для своїх дипломних ро
біт теми, тісно пов'язані з жит
тям колгоспів і лісгоспів області.

На знімку: в хімічній лабора
торії. Студенти першого курсу 
хімічного факультету (зліва на
право): сидить—Василь Іванович 
ТОПЧАНІ з села Циганівці, Уж
городського округу, стоять—Ва
силь Іванович ГОМОНАЙ з Му- 
качева та Степан Степанович 
ЖУДЕР із Сваляви.

Шахта № 1 імені челюскінців тресту „Сталінвугілля" — одна з 
передових в Донбасі. Передова дільниця цієї шахти № 6 працює су
воро за циклічним графіком і перевиконує план. В грудні дільниця 
зробила 31 цикл і видала понад план 2 тисячі тонн вугілля.

На знімку: начальник дільниці мь 6 А. Анісімов (зліва) і кра
щий машиніст вугільного комбайну комсомолець В. Старичков в ком
байновій лаві. Фото С. Гендельмана. Прескліше ТАРС.

Надійний резерв
Цехи. Вони майже нічим не 

відрізняються від звичайних за
водських. Хіба що розміром 
менші.

Оснащені цехи токарними 
верстатами, електрогазозварю- 
вальними апаратами та іншим 
заводським обладнанням. Але 
за цими механізмами ще зов
сім юні трудівники. Це —учні 
гірничопромислового училища 
№ 1—майбутні токарі по мета
лу, слюсарі, електрогазозварю- 
вальппки, сантехніки, ковалі.

Використовуючи право на ос
віту, надане Сталінською Кон
ституцією, юнаки і дівчата об
рали собі облюбовані професії 
і настійно оволодівають ними. 
З різних кінців країни до світ
лих класів училища, в світлі 
цехи навчальних майстерень 
їх привело нестримне прагнен
ня до технічних знань, праг
нення стати кваліфікованими 
робітниками, будівниками світ
лого майбутнього—комунізму.

125 учнів навчається в учи
лищі. В цьому дружному мо
лодіжному колективі багато від
мінників, ініціативних, здібних 
юнаків і дівчат.

В числі таких—комсомолка 
Євдокія Кравченко. їй всього 
16 років. Разом з сестричкою 
Марусею вона залишилась круг
лою сиротою. Обох їх взяли до 
Златопільського дитячого бу
динку. Звідти Євдокія і посту
пила в училище. Перший рік 
навчання багато дав дівчині. 
Як кращу ученицю, її обрали 
старостою групи дівчат-токарів. 
І тут вона виявила себе здіб
ним організатором. Особистим 
прикладом веде за собою под
руг. Швидко оволодівши токар
ною справою, Євдокія тепер 
нарізає за зміну по 50 і біль
ше болтів замість 27 по нор

Лист читачів письменникові 
тов. БОРИСУ ГОРБ АТО В У

„Мрії до звичайних хлоп
ців завжди приходять з 
книжок..."

Дорогий тов. Горбатов! Урив
ки з Вашого нового роману 
«Донбас» друкуються в міській 
газеті «Більшовицька правда».

Разом з іншими читачами 
міської газети я. 17-тирічна 
студентка першого курсу Олек
сандрійської медичної школи, і 
дідусь електромонтер 62 років 

мі. Кожний болт по якості не 
поступається заводському.

Методи роботи Євдокії упас- 
лідували Люба Лпхопой, Надя 
Васильєва, Іна Кабякова. л»

Про Євдокію Кравченко з 
повагою говорять в училищі. 
Вона —член міськкому комсо
молу. кандидат в члени обко
му ЛКСМУ. її ім'я красується 
на обласній Дошці пошани.

А ось чорнявий, з мрійним 
поглядом юнак, Петро Колпчов. 
Багато горя зазнав він в час 
тимчасової німецької окупації. 
Мати померла, а батько заги
нув на фронті. Брата Леоніда 
й сестру Галю—добровольців 
армійського десанту—при вико
нанні бойового завдання схопи
ли фашисти й повісили. Восьми
річний Петро блукав по Воро
нежу, не маючи шматка хліба...

Тепер він в колі юних дру
зів один із кращих учнів, ста
роста п’ятої групи ковалів. Він, 
його товариші Іван Гаменко, 
Микола Анідалов, Іван Копиль- 
ченко показують високі зразки 
в оволодінні ковальською спра
вою. Подвійну норму виконує 
кожний з них.

Серед відмінників навчання 
Володя Стеблина—учень тре
тьої групи елекгрогазозварю- 
вальників та багато інших.

У вільний від навчання і ро
боти час молодь весело і куль
турно відпочиває, розвиваючи 
свої таланти в гуртках худож
ньої самодіяльності, бере участь 
у спортивних секціях, обгово
рює прочитані книги художньої 
літератури.

Мине час і ця молодь увіл
лється достойним поповненням 
в робітничу сім'ю вугільної 
промисловості нашого міста.

С. Машковський, зав
навчально-виробничою частиною.

читаємо друковані уривки ро
ману «Донбас».

Шановний тов. Горбатов! Ми 
з щирим серцем відгукнулись 
па Ваш заклик: «Полюбити ге
роїв роману». Ми їх полюбили 
і підемо разом з Вами до кінця 
книги. Вам же, тов. Горбатов, 
побажаємо творчого натхнення.

В. ГрИГОренкО, студентка,
Е. Буянов, електромонтер,
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Нандидат сталінського блоку комуністів і безпартійних

Рєпка Федосія Василівна
(БІОГРАФІЧНА ДОВІДКА)

Федосія Василівна Репка народилася в 
1896 році в селі Оліївці, Бандурівської 
сільради, Олександрійського району, Кіро
воградської області, в сім'ї селянина-бід- 
няка.

Після закінчення фельдшерсько-акушер
ської школи, з 1914 по 19ІУ рік Федосія 
Василівна Репка працювала в Олександрій
ській міській лікарні. В 1919 році вона доб
ровільно вступає в ряди Ч е р в о н о ї Армії, 
служить фельдшером в госпіталях.

З 1920 року тов. Репка — фельдшер 
Олександрійської міської лікарні.

В 1924 році Федосію Василівну Репку,як 
кращого працівника, направляють вчитись у 
Дніпропетровський медичний інститут. По 
закінченню інституту вона займає посаду 
завідуючої Семенівським родильним відділ
ком,Полтавської області,а згодом—завідую
чої родильним будинком шахти «Пролетар».

З 1937 по 1941 рік Федосія Василівна 
працювала лікарем в Павлограді, Дніпро
петровської області 1 Кишиньові, Молдав
ської РСР.

В роки Великої Вітчизняної війни Фе
досія Василівна служила в діючих части
нах Радянської Армії—начальником хірур
гічного відділу польового госпіталю. Ьона 
нагороджена медалями „За оборону Кавка
зу" і „За перемогу над Німеччиною у Ве
ликій Вітчизняній війні 1941 —1945 рр.“

Після демобілізації з Радянської Армії 
у 1945 році Федосія Василівна Репка по
вертається в рідне місто і працює в Олек
сандрійській міській лікарні акушером-гені- 
кологом.

Федосія Василівна здібний спеціаліст, 
енергійний організатор, активний громад
ський працівник.

Виборці Олександрійського виборчого 
округу №198 висунули тов. Репку Федосію 
Василівну кандидатом у депутати Верхов
ної Ради УРСР.

Окружна виборча комісія Олександ
рійського виборчого округу №198 зареєст
рувала тов. Репку Федосію Василівну кан
дидатом у депутати Верховної Ради Укра
їнської РСР.

На честь виборів до Верховної Ради УРСР
Деревообробники на вахті

Робітники столярного цеху 
деревообробних майстерень трес
ту «Олександріявуглерозріз» 
на честь виборів до Верховної 
Ради УРСР зобов'язалися до 
25 лютого виконати виробни
чий план першого кварталу.

Борючись за виконання взя
тих зобов'язань, наш цех січ
невий план викопав на 152 
проценти. Крім того, зменшено 
витрати пиломатеріалів на 6 про
центів, продукція випускаєть
ся лише якісна.

Кращі робітники столярного 
цеху, ставши на передвиборну 
стахановську вахту, значно пе

Виконують зобов'язання
Колектив автотранспортної 

контори Семенівського тресту 
успішно здійснює зобов'язан
ня, які він взяв на честь ви
борів до Верховної Ради Укра
їнської ГСР. Січневий план 
вантажоперевезень значно пе
ревиконано. Достроково відре
монтовані три автомашини. На 
цій роботі відзначились слю

Борис Горбатов

РОМАН д
(Продовження*) ____

*) Початок у газеті „Б. П.“ 
№ №13, 14, 15, 16. 

Розділ III.
В полку нас зразу ж взяли, як 

висловився старшина, в „сурйоз- 
ні руки": такий вже був стиль 
прикордонного полку. До роман
тики було далеко, справа почала
ся з стрижки і заправки.

—По порядку номерів розщи- 
тайсь!—скомандував старшина.

—Двадцять сьомий!—не своїм 
голосом крикнув я. Всі кругом 
засміялися, а я враз відчув, що 
ось воно—збулося. Тепер я лише 
—двадцять сьомий, стрижений, з 
відтопиреними вухами. Ще вчора 
в цивільному пальто, я якось від
різнявся від останніх. Тепер ве
ликий демократизм військової 
гімнастьорки всіх порівняв. Тепер 
я лише одиниця з тисячі.

І щоб навіть носок мого рижо
го армійського чобота не виско
чив із лінії інших рижих нос
ків, старшина скомандував: „Рів
няйсь!" Він пішов потім вздовж 
шеренги, як тесляр, на ходу під- 

ревищили місячне завдання.
Так, столяр т. Плевако ви

конує норму на 322 проценти.
Майже по три норми дають 

столярі тт. Турбаївський, Ко
зли та близько двох з полови
ною норм дають столярі В. Віт
ряк і П. Пазина.

Муляр Гарасюта виконав січ
неве завдання на 330 процентів.

В столярному цеху відзна
чаються верстатники майстра 
т. Переяслова, які безперебій
но постачають зборщиків де
талями.

Н. Супрун,
начальник столярного цеху.

сарі тт. Молчанов і Хода.
Високопродуктивно працю

ють шофери тт. Оковитий, Ков
баса, Ільїн, ІІатковськпй, Та- 
расепко, Анідалов. Змагаючись 
між собою кожний з них ви
конує завдання на 120—150 
процентів. В. Закохайло.

начальник автотранспортної 
контори.

о н б а с
Два товариші 
стругуючи рубанком кошлату дош
ку. З різновидних людських тіл 
він став ліпити ідеальну пряму 
і швидко підкорив їй живіт мого 
сусіда справа, і могутні плечі мо
го сусіда зліва.

Потім він скомандував: „Напра- 
во-о!“—1 шеренга, як справжній 
механізм, повернулася направо; я 
був лише гвинтиком в ньому. 
Потім старшина скомандував: 
„Марш!"—і стоноге тіло рушило, 
і мої ноги теж. Коли я збився з 
ноги, старшина сердито закричав: 
„Ей! В сьомому ряду, взять но
гу"—і я поспішно поправився.
Ми йшли через кам'янистий плац, 

і командири, які попадалися нам 
назустріч, добродушно-насмішку
вато дивилися на новобранців. 
Хто з них вгадає, що в сьомому 
ряду зліва марширує майбутній 
письменник? Командири звичним 
оком прикидали лише чи достат
ньо однаково колишуться ряди.

Ось тоді-то все й сталося. Мі
щанин, якого я досі і не підозрю
вав в собі, раптом збунтувався. 
„Не хочу!—закричав він в мені 
зі страшною люттю,—не хочу під
корятися армійській арифметиці

Кращі водії
Водії автотранспортної контори 

тресту «Олександріявуглероз
різ» Андрій Дудник, Михайло 
Кравченко, Іван Бирюков, Іван 
Стріленко зобов'язались до 25 
лютого відпрацювати по одно
му дню на зекономленому паль
ному.

На вісімнадцять днів раніше 
водії рапортували про достро
кове виконання зобов'язань, 
значно перекривши його. А 
шофер-комсомодець Андрій Дуд
ник на зекономленому пально
му відробив п'ять днів замість 
трьох і перевіз вантажу для 
будов наших підприємств 588 
тонн понад план. В. Новіков.

Готують інвентар
Майстри колгоспу імені Ка- 

лініна Федір Бердник, Віктор 
Шкуренко та Петро Горбенко 
закінчили ремонт сільськогос
подарського інвентаря до сівби.

Змагаючись, майстри за кіль
ка днів виготовили двадцять 
райборіпок. І. Руденко,

колгоспник.

Книга перша

і геометрії! Не хочу ділитися на 
два, на чотири, на вісім! Не хочу 
жити по команді й сигналах. Не 
бажаю, щоб мене розбуджували, 
коли я ще хочу спати, вели обі
дати, коли я ще не голодний. Чо
му я повинен підкорятися моєму 
косноязичному відділкому? Він 
безпартійний навіть!".

Зараз чудно і соромно пригада
ти, а тоді міщанин мене одолів. 
Я крокував в строю з таким ви
глядом, наче мене образили. На
че вчинили наді мною страхітли
ву несправедливість, а поправити 
її нікому, та й пізно.

Не знаю, чим би цей „бунт" за
кінчився, але прийшов політрук 
в роту і об'явив, що ввечері— 
полкові партійні збори...

З того часу багато років ми
нуло, а я ті збори пам'ятаю.

Ви, звичайно, відчували це: вся
кий раз, ідучи на партійні збори, 
хвилюєшся по-новому, наче впер
ше йдеш. Відчуваєш потребу об
чиститись, підтягнутись, внутріш
ньо причепуритись. Залишаються 
позад! дрібні щоденні сварки; своє 
власне, маленьке, приватне ро
биться зовсім уже незначним і

Бажані гості
Активно ведуть масово-полі

тичну роботу серед своїх ви
борців агітатори виборчої діль
ниці № 11.

Зараз агітатори на своїх зак
ріплених ділянках .вивчають з 
виборцями звернення окружних 
зборів, прийняте на окружній 
передвиборній нараді, знайом
лять їх з біографією кандида-

В розшуках завідуючого агітпунктом
На одній з вулиць селища 

Димитрове у невеликій кімна
ті міститься агітпункт вибор
чої дільниці № 19.

5 лютого там була надзви
чайна тиша. Здавалося, що в 
агітпункті нікого немає. Один 
з виборців, підійшовши ближче 
до столу, побачив людину, яка 
міцно спала на м'якому дивані.

Коли її розбудили, стало ві
домо, що це черговий агітатор, 
працівник будівельного управ
ління №5 т. Клочко.

Виправдовуючись, він розпо
відає:

—Я випадковий черговий. 
Викликав мене о другій годині 
дня секретар парторганізації 
т. Федько і звелів чергувати на 
агітпункті. Хоч за графіком 
сьогодні повинні чергувати агі
татори будівельного управлін
ня №3.

Цей випадок характеризує 
стиль роботи керівника агітко
лективу.

Ленінградська область
На знімку: вулиця Леніна в м. Сланці.

.Фото І. Ьаранова. Прескліше ТАРС.

нікчемним перед тим великим і 
загальним, заради чого ти на збо
ри і йдеш.

Пам'ятаю всякі збори: і уро
чисті, і ділові, і веселі, і лю
то-злі, коли до хрипоти в горлі 
дрались ми, бувало, з ухильника
ми всяких мастей; вчорашній то
вариш ставав сьогодні ворогом; 
нам довелося навчитися нещад
ності.

Пам'ятаю довгі—до зорі- збори 
по „персональних справах"; на 
вагах партійної честі важилося 
обвинувачення товариша, його 
достоїнства і помилки. Ми хотіли 
бути справедливими. Ми судили, 
не поспішаючи. Тоді кожний ста
вав і психологом, і лікарем. Го
лосуючи партійний вирок, ми ди
вилися винуватцю прямо в лице.

Пам'ятаю збори далеко від Ве
ликої Батьківщини, від Великої 
Землі: де-небудь на зимівлі, чи в 
полярній експедиції, чи в пла
ванні; ми любили закінчувати ці 
збори „Інтернаціоналом". Він біля 
полюса особливо гарно звучить.

Пам'ятаю збори перед боєм—в 
лісі, в горах, прямо в траншеях. 
І одні збори пам'ятаю після бою. 
Це було на Карельському пере
шийку, зимою, на Вуоксі-вірта — 
річці, скутій кригою, там похит
нувся наш полк, побіг—і ми, ко
муністи, не зуміли зупинити його.

Я Ці збори пам'ятаю. Навіть з 
нас, хто був в закривавлених 
пов'язках, понурившись, дивилися

у виборців
та в депутати Верховної Ради 
УРСР Ф. В. Рєпки.

По 7—8 бесід провели тт. 
Федір Михайлов, Іван Онопен- 
ко, Валентина Возакова, Ніна 
Жорнова, Ольга Головко та Ва
силь Ппрогов. Кожний з них 
бажаний гість у своїх вибор
ців. Г. Винецький,

завідуючий агітпунктом.

Слюсар т. Баидул заявив, що 
протягом трьох днів він при
ходив на агітпункт, але весь 
час бачив його на замку.

Деякі виборці, щоб побувати 
па агітпункті, розшукують за
відуючого т. Матюшепка, а ко
ли розшукати не вдається, тоді 
заходять в селищну Раду з 
проханням прислати в їх бу
динки агітаторів.

Марні були зусилля дізнатись 
про проведену роботу агітато
рами. Лише після довгого шу
кання т. Клочко в купі за
старілих газет і журналів знай
шов один зошит обліку, в яко
му по суті нічого не облікуєть
ся. Цей єдиний документ ІЦЄ 
раз підтверджує, що агітацій
но-масова робота па дільниці 
№19 не ведеться. Про занед
баність роботи па агітпункті 
говорить і те, що з 1598 ви
борців на 5 лютого провірились 
у списках лише 89.

А. Скачков.

в сніг; була вина й на них—вина 
за всіх.

Прямо з цих зборів полк знову 
пішов у бій.

1 ще я партійні збори пам'ятаю, 
—на них мені доводилося бувати 
лише гостем. Була’ кругом чужа 
земля і чуже небо і чужі — не 
схожі на наші—сосни, і промову, 
звучали на чужій мові, і навіть 
сиділи люди на зборах не по-иа- 
шому—японці, наприклад, прямо 
долі, на „тотамі", підібгавши но
ги. Але й без перекладача була 
мені зрозуміла їх мова, я їх ду
шею розумів. Ми всі тут були 
люди однієї віри, однієї партії.

Нескладний і невинно-простий 
ритул наших партійних зборів — 
відкриття, обрання президії, го- • 
лосування. Думаю, що немає і 
ніколи не було в світі зборів 
скромніших і простіших за наші. 
Чому ж так хвилюють саме вони? 
Що за прекрасна в них сила? Чо
му після них і в вогонь, 1 в бій, 
і на смерть підеш, не здригнув
ши,—як ходили батьки на кронш- 
тадський лід в двадцять першо
му, як ми на штурм Берліна ь 
сорок п'ятому?!

Лише ми самі знаємо, в чому 
секрет цієї сили.

Наші секретарі рідко втішають 
нас приємними розмовами. Як би. 
багато і добре ми не працювали, 
їм всього мало. Від того частіше

(Продовження на 4-й стор.).



4 БІЛЬШОВИЦЬКА ПРАВДА П'ятниця, 9 лютого 1951 р.

і ПОДІЇ 
В КОРЕ!

Це не передове підприємство Інвентар заметено снігом
Директор харчокомбінату тов. 

Трофимов при будь-якій нагоді 
схильний похвалитися:

—Наше підприємство пере
дове. План минулого року ми 
виконали на 127,9 процента...

В уяві радянських людей під
приємство може називатися пе
редовим тоді, коли там втілена 
висока культура виробництва, 
в якому широко застосовується 
нова техніка і нові методи пра
ці, економно витрачають мате
ріали. Але саме цього не мож
на сказати про цей комбінат.

Харчокомбінат має кондитер
ський цех, який повинен ви
робляти різні сорти конфетів, 
зокрема «Дюшес», «Барбарис», 
виробляти конфети з начинкою. 
Досі тут виробляють тільки по
мадки і то дуже низької якості. 
Тов. Трофимов не дбає про за
безпечення цеху сировиною, не 
очолює прагнень робітників ви
пускати різноманітну продук
цію. Цех необладнано, в ньо
му немає навіть звичайного сто
лу, па якому можна було б 
класти продукцію. Багато кош
тів на спорудження нових це
хів та розширення існуючих 
директор комбінату не викорис
тав.

Рішенням виконкому облас
ної Ради депутатів трудящих 
Олександрійському харчокомбі
нату виділене устаткування для 
цеху варіння браги та пива, 
але протягом двох місяців тов. 
Трофимов не організував дос
тавки цього обладнання до 
комбінату.

В місті неорганізовано про
даж фруктових соків, невиста- 
чає газованої води. В задово
ленні попиту трудящих міг би 
відіграти велику роль харчо
комбінат, тим більше, що тут 
є апарат для вижимання фрук
тових соків, є значна кількість 
балонів для зарядки вуглекис
лотою, щоб потім виробляти 
газовану воду. Але тов. Трофи
мов проявляє повну безгоспо-

Холодні
Погано працює їдальня № 4 

відділу робітничого постачання 
тресту «Олександріявуглероз- 
різ» в селищі Октябрському. 
Тут готують неякісні страви і 
подаються вони у брудному по
суді. Відвідувачі не раз скар
жились про це завідуючому 
їдальні т. Ромаху, але він не

ДОН
(Продовження) 

дарність. Апарат для вижиман
ня фруктових соків зберігаєть
ся під відкритим небом, заір
жавів. Балони для вуглекисло
ти валяються. Є в комбінаті і 
автомашина, та її поламали, 
стоїть надворі захламленою.

Не вживаючи заходів до по
ліпшення роботи, вихваляю
чись, на перший погляд, непо
ганими минулорічними показ
никами, тов. Трофимов допус
тив зрив виконання виробни
чого плану в січні, не вико
нується план і в лютому.

В січні 10 днів простояв 
хлібобулочний цех, зовсім не 
працював карамельний цех. Ди
ректор комбінату не подбав 
про завезення борошна і цукру, 
виділеного обласними організа
ціями. До того ж т. Трофимов 
не використовує додаткові дже
рела сировини, які є в місце
вих торговельних організаціях.

Гірше того, цей господарник 
не здатний навіть своєчасно 
реалізувати готову продукцію. 
Так, випечені 6 лютого п'ять 
тисяч булочок пролежали в 
коморі більше доби, зачерствіли.

Тов. Трофимов не радиться 
з робітниками, проявляє гру
бість. Коли майстер булочного 
цеху Олексій Байлевич спро
бував зауважити про непоряд- 
ки в цеху, директор погрозли
во відповів:

—Мовчи, твоє місце біля ко
рита з тістом...

Ні. Скільки б тов. Трофимов 
не базікав про те, що харчо
комбінат передове підприємст
во, справи говорять про про
тилежне.

Колектив робітників цього 
підприємства прагне працювати 
якнайкраще, хоче змагатися за 
краще використання основних 
коштів, устаткування, бороти
ся за економію матеріалів, але 
т. Трофимов не очолює благо
родних прагнень колективу.

С. МІркотан.

обіди
вживає заходів до поліпшення 
обслуговування споживачів.

29 січня, наприклад, я зай
шов пообідати і довго довелось 
чекати поки офіціантка прине
се страву. А коли подали, то 
обід був холодний. Такі випад
ки не поодинокі.

М. ГолОВЧЄНКО, робітник.

БАС
перші партійні збори в полку.

Я йшов туди, бавлячи свою „об
разу". Тепер вже не пам'ятаю, 
що збирався я зробити,—здається 
виступити з промовою, та з та
кою, щоб всі охнули 1 присоро
мились: ось якого „орла" не при
мітили ми серед сірих шинель. 
Але, потрапивши в звичну, свой- 
ську, трохи шумну, трохи схви
льовану атмосферу партійних збо
рів, я якось неждано - негадано 
всю свою „образу" розгубив; во
на розтала, як крижина, прине
сена в теплу кімнату.

Командир полку робив доповідь 
про завдання бойової підготовки: 
„ми повинні зробити те-то й те- 
то“; і, слухаючи його, я зрозумів, 
що це і я—„повинен". Знову від
чував я знайоме з дитинства ра
дісне почуття злиття „я" і „ми“. 
І був щасливий цим почуттям.

Мені і десяти років не було, 
коли сталася революція. Мені лед
ве дванадцять стукнуло, коли я 
боязко постукав у двері повіт
кому комсомолу: мене не прийня
ли, але й не вигнали. Із таких же,

Навесні Олександрійська МТС 
має посіяти в обслуговуваних 
колгоспах понад 500 гектарів 
цукрових буряків.

Керівники МТС, звичайно, 
добре знають, що головне в 
одержанні високих врожаїв цук
рових буряків—своєчасний і 
якісний посів. А це в свою чер
гу залежить від того, як МТС 
підготується до весняної сівби.

МТС має 4 бурякових і З 
комбінованих сівалки. Така 
кількість сівалок не може за
безпечити сівбу цукрових бу
ряків у стислі строки, до того ж 
ці сівалки перебувають у не
припустимому стані. Лише три

Готові до сівби
Хлібороби міського колгос

пу імені Леніна з кожним днем 
посилюють темпи підготовки до 
весняних польових робіт.

Ковалі та теслярі повністю 
закінчили ремонт сільськогос
подарського інвентаря. В кол
госпі завершується також очист-

Листи наших читачів

Коли розтане лід...
На південній околиці міста 

та в селі Новопилипівці про
живає багато робітників, які 
працюють на шахтах, будовах, 
брикетних фабриках, вуглероз
різі. До цих підприємств, як 
кажуть, рукою подати. Взимку 
перейшов по льоду річку і на 
роботі.

А от весною річка Інгулець 
стає серйозною перешкодою. 
Щоб потрапити на роботу, до
водиться йти через міський 
міст,проходячи зайвих 7—8 кі
лометрів. Не раз велися розмо
ви про будівництво хоч би при-

Обмежились врученням КВИТКІВ
Я працюю перенощиком 

транспортерів на шахті № 2. 
Разом з своїми товаришами 
вступив до добровільного това
риства сприяння армії з надією 
поповнити там свої знання.

Сподівання мої не здійсни
лися. В 1950 році голова місь
кого комітету сприяння армії 
т. Тесленко приїздив до нас, 
але тільки для того, щоб вручи-
як я, недомірків організували „ди
тячу комуністичну групу при ком
сомолі"—я був щасливий і гор
дий. Нас жартома називали „хвос
том комси", я не ображався. Ли
ше мріяв швидше стати „комсою". 
Мені було чотирнадцять, коли, кі
нець кінцем, прийняли мене в ком
сомол, і дев'ятнадцять, коли я 
став комуністом. Безпартійним я 
не був ніколи.

Як же я міг „збунтуватися" про
ти дисципліни, я, що виріс з ди
тинства в колективі, в строю? Ме
ні було соромно. 1 я на все жит
тя запам'ятав ці партійні'збори.

І ось закінчився строк моєї ар
мійської служби. Я здав екзаме
ни і одержав звання командира 
взводу. Тепер я сам повинен був 
вирішувати свою долю і вибира
ти собі шлях.

Ввечері того ж дня, коли був 
офіційно оголошений наказ про на
ше проведення в командири, до 
мене підійшов командир другої 
роти Авсеєнко. Насмішкувато 
примружуючи свої 1 без того ма
ленькі, хитрі і блискучі очі, він 
поздоровив мене і подав подару
нок—два малинові кубіки.

—Дякую!—зніяковів я і хотів 
класти подарунок до кишені. Але 

сівалки доставлені в МТС, реш- і 
та стоїть в колгоспах. Всі вони 
заметені снігом і до них не 
торкалася рука ремонтника.

Подібний стан 1 з культива- ■ 
торами, які потрібні для перед
посівної підготовки і міжряд
ного обробітку цукрових буря
ків. Деталі від цих знарядь роз
кидані у дворах колгоспів, а 
частини їх невистачає.

Все це мало турбує механі
ка МТС по сільськогосподарсь
ких машинах т. Буянова і стар
шого механіка т. ІІечипоренка.

І. Нестеренко, 
агроном бурякобази.

ка та друга перевірка посівно
го матеріалу.

На цих роботах відзначають
ся колгоспники Федір Кирпита, 
Семен Дяков, Петро Слюсарен- 
ко, Галина Федоренко та Марія 
Метка. Ф. БІловербенко, 

голова колгоспу.

мітивного містка через Інгулець. 
Адже для цього потрібні лише 
дві рейки і кілька дошок. Про 
те ніхто з керівників Байда- 
ківського вуглерозрізу, шахти 
№ 3 та брикетних фабрик не 
наважиться приступити до цієї 
роботи.

Треба, щоб місток все ж та
ки збудували. Він зекономить 
багато дорогоцінного часу у 
кожного робітника. Подбати про 
це повинні і керуючі трестами.

І. Лавриненко,
робітник вуглерозрізу.

ти нам членські квитки та зіб
рати внески.

Хіба лише для цього існує 
добровільне товариство сприян
ня армії?

Робітнича молодь шахти че
кає, коли ж приїде т. Теслен
ко для налагодження роботи 
товариства.

В. БІленко, 
робітник шахти № 2.

Авсеєнко закричав сміючись:
—Ні, ні. Так не піде! Доведеть

ся водрузити знаки на петлиці. 
Чи кубіка тобі мало?—враз лука
во запитав він, чіпляючи знаки.— 
Між іншим, і Лев Толстой був 
лише підпоручиком. Зате, кажуть, 
відмінно стріляв і знав балістику.

Це був вогонь в мій бік: баліс
тика була моїм слабким місцем.

—Ну, а тепер—дивись!—сказав 
Авсеєнко і потяг мене до дзерка
ла в ленінському кутку.—Гарний! 
Га?

Було дивно бачити командирсь
кі знаки на моїй гімнастьорці. Це 
була гімнастьорка заслужена, сол
датська; строк її носки закінчив
ся разом з строком моєї армійсь
кої служби. Перед екзаменами я 
сам ретельно вистирав її в Курі. 
Але незнищимо чорнів на плечі 
знак гвинтівочного ремня, на 
ліктях і колінах залишилися слі
ди „повзання по-пластунському"... 
О, колючки висоти 537,5, пиль і 
сіль Кобулецького табору, ночі 
біля кострів високогірських ек
спедицій—ви назавжди відбились 
на моїй гімнастьорці! Було сумно 
думати, що тепер доведеться роз
лучитися з нею.

(Далі буде).

Повідомлення 
Головного 

командування 
Народної армії

ПХЕНЬЯН, 6. (ТАРС). Головне 
командування Народної армії Ко
рейської Народно-Демократичної 
Республіки повідомило б лютого:

На західному фронті частини 
Народної армії разом з китайсь
кими добровольцями продовжують 
завдавати ударів противникові, 
який розпочав контрнаступ.

На центральному і східному 
фронтах тривають бої місцевого 
значення.

Дружба народів 
В'єтнаму і Китаю

ПЕКІН, 6. (ТАРС). Як передає 
агентство Сіньхуа, уряд Демок
ратичної республіки В'єтнам у 
посланні, адресованому міністрові 
закордонних справ Китаю Чжоу 
Ень-лаю, повідомляє, що він ви
рішив оголосити 18 січня—день 
встановлення дипломатичних від
носин між Китаєм 1 В'єтнамом— 
пам'ятним днем.

Американці вербують 
німців до іноземного 

легіону
БЕРЛІН, 6 (ТАРС). Як повідо

мляє агентство АЦН, останніми 
днями американські офіцери по
чали серед розміщених у казар
мах Рузвельта в Ліхтерфельді 
(Західний Берлін) німецьких най
маних солдатів посилену вербов
ку до американського’іноземного 
легіону. В особистих розмовах 
найманцям пропонують відмовити
ся від німецького громадянства і 
вступити в члени американського 
„легіону свободи", який формуєть
ся. Цей легіон повинен буде дія
ти в усіх „вузлових пунктах" 
американської агресивної політи
ки в будь-якій країні світу.

Страта трьох негрів 
з Мартінсвілла

НЬЮ-ЙОРК, 5. (ТАРС). Згідно 
з повідомленням агентства Ассо- 
шіейтед Пресе, вранці 5 лютого 
були страчені на електричному 
стільці останні троє з семи нег
рів з Мартінсвілла: 24 - річний 
Джон Тейлор, 23-річний Джеймс 
Хейрстон 1 40-річний Френсіс 
Грейсон.

Власті штату Віргінія стратили 
і цих трьох засуджених, незважа
ючи на численні масові протести. 
Білий дім і верховний суд у Ва- 
шінгтоні відмовилися втрутитись 
в цю справу.

Вчора ввечері понад 400 білих 
і негрів, що протестували проти 
легалізованого лінчування негрів 
з Мартінсвілла, продовжували пі
кетувати Білий дім, вимагаючи, 
щоб федеральний уряд перешко
див вбивству невинних людей. Од
нак Трумен і віце-президент Берк- 
лі відмовилися вжити будь-яких 
кроків.

Вчора ж у Річмонді (штат Вір
гінія) 900 білих і негрів пішли до 
будинку законодавчих зборів шта
ту з траурними нарукавними по
в'язками і вінками на знак трау
ру по перших чотирьох мартін- 
свіллцях, страчених 2 лютого.

Вуличні демонстрації протесту 
проти страти відбулися також у 
негритянському районі Нью- 
Йорка—Гарлемі, в Чікаго, Філа
дельфії, Бостоні, Лос-Анжелосі 
і інших містах. Тисячі нових те
леграм і листів протесту безпе
рервним потоком надходили в Бі
лий дім і в канцелярію губерна
тора штату Віргінія. Однак як 
федеральний уряд, так 1 власті 
штату Віргінія не реагували на 
ці протести.

Відповідальний редактор
Д. РАВВЕ.
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всіх інших слів на зборах звучить 
вимогливе слово: „повинен!". Ми 
чуємо в ньому не свист батога
ми всі прийшли в партію добро
вільно,—а пісня труби, сигнал до 
бою.

Сидять на зборах поряд, пліч 
о пліч, генерал і солдат, слю
сар і міністр—члени однієї пар
тії; круте слово „повинен!" сто
сується кожного 1 всіх.

Тут ніхто і ніколи не скаже: 
ми зробили — тепер відпочинемо, 
ми перемогли — тепер повтішає
мося. Повинен! — співає труба. 
Так, ми повинні звершити все, 
що нам призначено.

Від того й запам'яталися мені 
-вбГТіартійні збори—всі, всі, скіль
ки їх було в моєму житті, — що 
кожне з них зарубалося в мою 
пам'ять і моє життя, як новий 
щабель в безкінечних східцях. Я 
іду по них рядом з товаришами, 
все вгору, вгору, вгору, до сяю
чої вершини, тепер вже видимої 
ясно...

Таким щаблем були для мене і
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Звітно-виборні збори 
в колгоспах

В Сталінському виборчому округу м. Києва

Щастя молодих патріотів
В колгоспах району відбу

ваються звітно-виборні збори. 
Ще ніколи вони не були таки
ми багатолюдними, як тепер. 
Укрупнені колективні госпо
дарства, озброєні найпередові- 
шою технікою, здатні ниніш
нього року досягти нових,велич
них перемог соціалістичного 
сільського господарства. Про 
це на весь голос говорять на 
своїх зборах колгоспники.

Рішуче, іь» більшовицькому 
критикуючи недоліки, допуще
ні в роботі минулого року, хлі
бороби вказують своїм керів
никам шляхи до ліквідації по
милок, шляхи до завоювання 
ще вищих врожаїв і поліпшен
ня продуктивності громадсько
го тваринництва.

По звітній доповіді голови 
колгоспу імені 18 партконфе- 
ренції т. Попова виступило 13 
товаришів. І, не дивлячись па 
те, що артіль цього року до
моглась значних успіхів у ви
рощуванні сільськогосподарсь
ких культур, достроково роз
рахувалась з державою по всіх 
видах поставок, всі, хто висту
пив по звітній доповіді, підда
ли гострій критиці роботу прав
ління колгоспу за допущені 
недоліки. Воші вказували, що 
поряд з високими врожаями ози
мої пшениці, кукурудзи, со
няшника, торік зібрано мізер
ний врожай проса—1,4 цент
нера та гречки—1,7 центнера 
з гектара. Низькі врожаї цих 
культур призвели до недовико
нання планового збору зернових 
культур.

Про зневажливе ставлення 
до городніх культур вказала у 
своєму виступі колгоспниця ці
єї артілі Катерина Косяк.

—Щороку в нас гине бага
то овочів,—сказала вона,—бо 
правління колгоспу не виділяє 
достатню кількість транспорту 
для їх перевезення. А це 
зменшує артільні прибутки.

Близько двохсот колгоспників 
зібралися на звітно-виборні збо
ри артілі імені Калініна. Това
риші, які виступали на зборах, 
вказували правлінню па те, що 
воно недостатньо дбало про збе
реження громадської власності. 
Внаслідок чого торік загинуло 
1900 штук курчат, одержаних 
від Олександрійської інкубатор
но-птахівничої станції. Не при
пинився падіж птиці й зараз.

В колгоспі незадовільно про
ходить підготовка до весни. 
Місцеві добрива на поля заво- • 
зяться повільно, збір - їх орга

Підживлюють озимину
Хлібороби артілі імені Воро- 

шилова, Ворошиловської сіль
ради, повним ходом розгорнули 
роботу по підживленню озими
ни. Першість тримає рільнича 
бригада Івана Рибака, яка під
живила 81 гектар озимої пше
ниці.

Всього в колгоспі підживле

нізовано погано, снігозатриман
ня не провадиться.

Водночас з викриттям не
доліків, хлібороби вносять ба
гато цінних пропозицій, дають 
вказівки правлінню на новий 
1951 рік, вимагають від лих 
працювати так, щоб 1951 рік 
зробити роком нових перемог 
колективної праці.

Проте не скрізь зі всією від
повідальністю прислухаються до 
голосу мас. Хлібороби колгоспу 
імені Володимира Ульяновави
магали від правління різко по
ліпшити підготовку до весни. 
Створити умови бригадам і лап
кам для боротьби за високий 
урожай цього року. Але голова 
артілі т. Рябошагіка не вико
нує наказу колгоспників. Тому 
тут досі не закінчено ремонт 
сільськогосподарського інвен
таря, зірвано виконання плану 
снігозатримання. В колгоспі ще 
неукомплектовані ланки і не- 
закріплені за ними площі під 
технічні культури. Майже всі 
ланкові досі працюють на фер
мах і позбавлені можливості 
займатися підготовкою до весни.

Завідуючому тваринництвом 
колгоспу імені Будьонного тов. 
Шелестовському колгоспники 
вказували на погане утримання 
худоби. Та він нічого не зро
бив, щоб поліпшити умови зи
мівлі тварин. Внаслідок чого є 
великий відсів ягнят.

Факти ігнорування наказу 
колгоспників мають місце 1 в 
деяких інших колгоспах.

Звітно-виборні збори, ПІДВО
ДЯЧИ підсумки роботи, зосеред
жують увагу всіх колгоспників 
і, зокрема, їх керівників на 
повне і правильне використан
ня всіх наявних матеріальних 
і трудових резервів для даль
шого піднесення врожайності і 
продуктивності тваринництва, 
для своєчасного виконання зо
бов'язань перед державою, рос
ту багатства колгоспів і підви
щення матеріального добробуту 
колгоспників.

Тому члени сільськогоспо
дарських артілей від рядового 
колгоспника до голови правлін
ня повинні добиватись чіткого 
виконання рішення звітно-ви
борних зборів, боротись за ви
конання взятих соціалістичних 
зобов'язань.

Спільними зусиллями пар
тійних, радянських органів і 
всіх колгоспників доб'ємося 
нового розквіту соціалістичного 
сільського господарства!

но близько двохсот гектарів ози
мини.

Змагаючись за гідну зустріч 
дня виборів до Верховної Ради 
УРСР, колгоспники прагнуть 
ближчими днями повністю за
кінчити цю роботу.-

0. Жвжеря, 
рахівник колгоспу.

У святково прикрашеному ак
товому залі державного універ
ситету ім. Т. Г. Шевченка 12 
лютого відбулись передвиборні 
збори молодих виборців Сталін
ського виборчого округу м. Киє
ва. Вони прийшли сюди для то
го, щоб висловити почуття без
межної любові і відданості пер
шому всенародному кандидато
ві в депутати Верховної Ради 
Української РСР—ІІосифу Віс- 
саріоновичу Сталіну.

З великим піднесенням учас
ники зборів обирають до по
чесної президії ІІолітбюро ЦК 
ВКІІ(б) на чолі з великим 
Сталіним.

Доповідь на тему «Сталін — 
кращий друг радянської моло
ді» зробила секретар Сталінсь
кого райкому КП(б) України тов. 
Чумаченко. Вона говорить про 
величезне, неоціненне піклу
вання більшовицької партії, ра
дянського уряду і особисто то
вариша Сталіна про трудящих 
України, про щасливе життя 
радянської молоді, розповідає 
про трудові подвиги і відмінне 
навчання, якими відзначають 
передвиборні дні молоді стаха- 
новці підприємств, студенти та 
учні Сталінського району сто
лиці України.

Один за однпм на трибуну

За славним почином гірників
Дотримують слова

Бондарі артілі «Червоний тес
ляр» Борис Гайдук та Леонід 
Стародуб взяли зобов'язання 
виготовити для колгоспів і рад
госпів району на час весняно- 
польових робіт 200 бочок для 
води. Вони щодня виконують 
завдання^ на 120'>'процентів. 

Москва. На першому підшип
никовому заводі імені Л. М. Ка- 
гановича розгорнулось соціаліс
тичне змагання за гідну зустріч 
виборів до Верховної Ради РРФСР.

Приклад трудової доблесті по
казує шліфувальник І. С. Жучков. 
Він перевиконує денну норму в 
чотири з половиною рази і дає 
продукцію відмінної якості.

Фото В.Хухлаєва. 
Прескліше ТАРС.

піднімаються молоді виборці. В 
їх промовах звучать радість і 
гордість за те, що їм припало 
щастя голосувати за великого 
Сталіна.

— Що може бути для пас 
більш почесним, ніж віддати 
свої голоси за великого Сталіна! 
— палко й схвильовано гово
рить молодий стахановець за
воду «Ленінська кузня» Віктор 
Григор'єв.—Товариш Сталін — 
наш батько і наставник. Він 
дав нам щастя життя в соціа
лістичному суспільстві, вирос
тив нас і запалив на трудові 
подвиги.

Слова молодого виборця вкри
ваються бурхливими оплесками.

На трибуні—молодший нау
ковий співробітник інституту 
економіки Академії наук УРСР 
Віра Дзикович.

—Сталінський район міста 
Києва—це район науки, куль
тури і мистецтва,—говорить во
на,—Тут знаходиться Академія 
наук УРСР. В її науково-дос
лідних інститутах працює вели
ка група молодих учених, які 
прославляють любиму Вітчизну 
новими відкриттями, новими 
науковими працями. Батьківщи
на дала і мені, дочці селянина, 
можливість здобути вищу освіту 
і стати науковим працівником.

Трудові успіхи брикетників
За патріотичним почином 

гірників шахти № 2, трудящі 
брикетної фабрики активно 
включилися в соціалістичне зма
гання на честь виборів до Вер
ховної Ради Української РСР 
і домоглися визначних вироб
ничих успіхів.

Днями на зборах колективу 
брикетників підведено перші 
підсумки виконання взятих зо
бов'язань.

Січневий план по випуску 
брикету фабрикою значно пе
ревиконаний. Понад план ви
роблено 88 вагонів палива.

Найкращих показників доби
лася зміна Миколи Біляка, яка 
місячне завдання виконала на 
126 процентів.

Дробильний цех, яким керує 
депутат Октябрської селищної 

Передові методи токаря Атрощенка
• Олег Атрощенко—кращий то

кар заводу «Червоний ливар
ник». В передвиборні дні він 
домігся виконання щоденного 
завдання на 200 — 250 про
центів.

Високих показників у своїй 
роботі токар Атрощенко добився 
з допомогою впровадження пе
редових методів праці та раціо
налізації. Для виготовлення, 
приміром, деталі грамбукса пот
рібно провести чотири операції 
на токарному верстаті. Але, за
стосувавши метод холодної об
робки деталей, він домігся виго

| В цьому яскраво видно величез
не піклування більшовицької 
партії- і товариша Сталіна про 
радянську молодь.

В залі знову виникає бурх
лива овація.

З проникливими промовами 
на зборах виступив відмінник 
навчання школи № 91 м. Киє
ва Леонід Бодуеп, студентка 
університету ім. Т. Г. Шевчен
ка Тетяна Молодід. Вони схви
льовано говорили про щастя жи
ти і трудитись у велику сталін
ську епоху, про те, що радян
ська молодь своїм щастям зо
бов'язана мудрому вождю і 
вчителю товаришеві Сталіну, 
що, вихована славною партією 
Леніна—Сталіна, зігріта бать
ківським піклуванням великого 
вождя, радянська молодь іде в 
перших рядах будівників кому
нізму, що в день виборів—25 
лютого молоді виборці одностай
но віддадуть свої голоси за все
народного кандидата в депута
ти, за великого поборника мпру 
на землі—товариша Сталіна.

Учасники зборів з величез
ним піднесенням прийняли при
вітання генію людства товари
шеві її. В. Сталіну.

(РАТАУ).

Ради Іван Воронцов, виконав 
план січня на 188 процентів. 
Добре попрацювали і робітники 
сушильного та пресового цехів.

Збори робітників та інже
нерно-технічних працівників 
брикетної фабрики обговорили 
також і економічні показники 
роботи підприємства. Разом з 
виконанням виробничого пла
ну двох місяців до 25 лютого, 
брикетники розгорнули соціа
лістичне змагання за знижен
ня собівартості брикету па 5 
процентів, зменшення витрат 
сирого вугілля по 200 кілогра
мів та економію по 5 кіловат- 
годин електроенергії па кожній 
тонні брикету.

П. Дмитрієв,
заступник директора 

фабрики.

товлення грамбукса за дві опе
рації.

Крім того, передовий токар 
бережливо витрачає метал, еко
номія якого складає в нього 
щотижня 100—150 кілограмів.

Досвід своєї роботи Олег Ат- 
рощепко передає іншим тока
рям заводу. Біля свого верста
та він навчив токарній справі 
Василя Куценка та Віктора 
Вдовенка.

Д. Єременко,
секретар парторганізації 

заводу.
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Наш кандидат Федосія Василівна Рєпка
Достойна 

великого довір'я
Па багатолюдних передвиборних зборах тру

дящі нашого міста одностайно назвали ім'я лі
каря Олександрійської міської лікарні Федосії 
Василівни Рєпки. Вона зареєстрована кандида
том у депутати Верховної Ради Української 
РСР для балотування по Олександрійському ви
борчому округу №198.

Тов. Рейка цілком заслужила таку високу 
честь і шану Добре знаючи її щез дитинства, 
я хочу вислови ги перед усіма виборцями впев
неність, що наш кандидат повністю виправдає 
це довір'я. Все життя тов. Рєпки сповнене ки
пучої енергії, наполегливої праці на благо Віт
чизни.

Федосія Василівна зростала і виховувалась 
в сім'ї селянина. Її біографія схожа на 
мільйони інших біографій трудових людей, які 
лише за радянської влади одержали великі 
права, стали повновладними господарями своєї 
землі. Працюючи спершу акушеркою родильно
го відділення лікарні, а згодом фельдшером, тов. 
Рєпка була найактивнішою серед жінок. Вона 
першою вступає в члени професійної спілки 
фельдшерів—була тоді така спілка,—а згодом 
стає жіночою делегаткою.

Пам'ятаю, як топ. Рєпка проводила роботу 
по залученню жінок в цю організацію. Висту
паючи на жіночих зборах з палкими промова
ми, розповідала, яким безпросвітним було жит
тя жінок до Великої Жовтневої соціалістичної 
революції і про великі права, надані їм радян
ською владою. Все більше жінок залучалось 
до активної роботи.

Тов. Рєпка не зупинялася на досягнутому. 
Вона закінчує Дніпропетровський медінститут, 
працює в різних медичних установах країни.

Коли почалася війна, я бачила Федосію Ва
силівну в районі Кременчуга. Під вибухами 
бомб вона ходила по будинках, подаючи допо
могу пораненим. З її ініціативи там був орга
нізований госпіталь.

До переможного закінчення війни тов. Рєпка 
перебувала в рядах Радянської Армії. Сот
ні воїнів, яких вона вилікувала, нині з подя
кою згадують самовіддану боротьбу цієї жінки 
за їх життя і здоров'я.

З таким же ентузіазмом і натхненням пра
цює тов. Рєпка і зараз, будучи лікарем-гіне- 
кологом Олександрійської міської лікарні.

В знаменний день виборів—25 лютого 1951 
року—я з радістю підійду до виборчої урни і 
опущу бюлетень з ім'ям гідного кандидата у 
депутати соціалістичного парламенту нашої рес
публіки.

Я. Крокус,
медична сестра дитячого відділення міської лікарні.

товариш 
самостійно робити складні опе
рації.

Я завжди буваю асистентом 
у Федосії Василівни. 1 гв ста
ціонарі, і на амбулаторному 
прийомі вбачаю в ній кваліфі
кованого, досвідченого лікаря, 
якому чужа замкнутість, кос- 
ність і формалізм в роботі.

Прагну перейняти у Федосії 
Василівни не лише методи її 
лікування, а й правильний під
хід до хворпх.

Полум'яний патріотизм і щи
ра любов до людини—такі ри
си характеру тов. Рєпки.

Г. Груша, 
лікар-гіпеколог міської лікарні.

Чуйний
Працюю я лікарем-гінеколо- 

гом в Олександрійській міській 
лікарні недавно. Прибула сюди 
на роботу зі студентської пар
ти. Не маючи достатнього прак
тичного досвіду, мені нелегко 
доводилось в перші дні. Лише 
з переходом у відділення, яким 
завідує Федосія Василівна Рєп
ка, я відчула, що починаю кра
ще розуміти практичні прийо
ми лікування хворих. В цьому 
мені повсякденно допомагає Фе
досія Василівна.

Завдяки її чуйному ставлен
ню, уважності, я добре опану
вала діагностику гінекологіч
них захворювань, навчилась

Заслужена повага
Користуватись лише старим багажем невла

стиво радянським людям. Розуміючи це, ми 
прагнемо удосконалювати свої знання, набуті 
багато років тому.

Назустріч нам з бажанням пішла лікар - гі
неколог Федосія Василівна Рєпка. Вона ще по
заторік організувала курси по підвищенню ква
ліфікації, в яких зараз 1 навчається понад 40 
акушерок міста та району. Ми відчули, що ці 
курси дали багато цінного для нас. Федосія Ва
силівна па заняттях розповідає про найновіші 
методи акушерства, вчить всьому тому, що по
винен знати лікар.

Проведена нещодавно атестація, показала 
добрі наслідки. Всі слухачі курсів одержали по 
теорії 1 практиці відмінні оцінки.

Багато з нас тепер в необхідний час з ус
піхом може замінити лікаря.

Ми любимо і поражаємо Федосію Василівну 
за її добродушність, новаторство. Це вона удос
коналила і запровадила в амбулаторних умовах 
грязелікування гінекологічних захворювань. Це 
вона повсякденно дбає про обслужуючий пер
сонал, як голова побутової комісії місцевкому 
лікарні подбала про забезпечення всіх медич
них працівників спецодягом.

Тов. Рєпка—достойний кандидат у депутати 
верховного органу влади нашої республіки.

П. Дудук, М. Колмаз,
акушерки родильного відділення міської лікарні.

Рятівниця мого життя
Коли я потрапила до лікарні, то надії на 

врятування мого життя майже не було. Тяжка 
хвороба, що прикувала мене до ліжка, погір
шувала стан.

За лікування взялася лікар тов. Рєпка. Ме
ні декілька разів робили переливання крові, і 
після надзвичайно складної операції, зробленої 
тов. Рєпкою, я відчула приплив сил,повернення 
до життя.

Зараз я почуваю себе добре і днями випи
суюсь з лікарні. Безмежно вдячна радянській 
медицині, своєму рятівникові Федосії Василівні.

Г. ІЛЬЕНКО, 
домогосподарка м. Олександрії.

Сердечна подяка
Моя дружина дуже захворіла. Знепритом

нілою доставили її до лікарні. Подавши швид
ку допомогу, лікар тов. Рєпка сказала:

— Не хвилюйтесь, вона буде жити.
Справді. Дружина швидко видужувала і те

пер цілком здорова.
Я сердечно вдячний за врятоване життя моєї 

дружини і матері п'ятьох дітей.
Д. Кучеренко,

житель м. Олександрії.

ТО був тисяча дев'ятсот дев'ят
надцятий рік. Загони Червоної 

Армії очищали від білогвардійсь
ких банд території ще зовсім мо
лодої Радянської країни.

В одному з вагонів санітарного 
поїзда, що йшов з Помічної на 
Одесу, лежали тяжко поранені і 
хворі бійці.

— Пи-ти,—благально просив че
рез кожні п'ять хвилин білявий, 
висохлий від хвороби юнак, яко
го щойно підібрали на сусідній 
станції.

До нього раз поз раз підходила 
дівчина в білому халаті. При поя
ві її хворому, ніби легшало, і він 
намагався навіть посміхатись.

—Сестричко, ох, коли б видужа
ти, багато б я ще гадів перебив... 
Як ти думаєш?

Дівчина в білому халаті заспо
коювала:

—Видужаєте, обов'язково виду
жаєте.

Теплі, ласкаві слова молодої 
медичної сестри Федосії Рєпки 
вселяли надію в душу юнака, при
бавляли сили. Він починав мріяти 
про життя, нове, незвідане ще, 
але чудове. Видужував...

Раділа медична сестра, бачачи, 
що і молодий неспокійний хло
пець, і старий вусатий гвардієць, 
і багато інших незабаром попов
нять ряди захисників, добивати
муть рештки інтервентів.

Бої тривали. Вони інколи були 
так близько, що кожен насторожу

Людина полум'яної енергії
вався, оберігався пострілів з гвин- І 
тівок. Не раз ешелон потрапляв 
в оточення ворога, і тоді всі. хто 
міг, боронилися. В тяжкі хвилини 
бралася за зброю і медична сест- ; 
ра. їй, жартуючи, говорили бійці:

—З тобою ми завжди виходимо | 
сухими з води.

Вони віддавали належне жінці- 
добровільцю, яка їм заміняла і | 
санітарку, і лікаря, і задушевно- | 
го товариша, і бійця...

Після звільнення Одеси повер
талась Федосія Василівна в рідні 
краї, де народилась, зросла. Мати 
питала:

— Куди ж тепер, дочко?
—Туди, де й була, в ту ж Олек

сандрійську лікарню. Але тепер 
уже не в земську, а радянську. 
Роботи там багато.

З радістю зустріли в Олексан
дрії Федосію Рєпку. Тут вона й 
стала працювати фельдшером.Бра
ла активну участь в роботі серед 
жінок, за це її обрали жіночим 
делегатом. Згодом тов. Рєпку на
правили на навчання до Дніпро
петровського медичного інститу
ту. Після його закінчення вона 
чесною працею віддячувала рідній 
радянській державі за піклуван
ня про молодь. Де б Федосія Ва
силівна не працювала,—чи то на 
посаді завідуючої жіночою кон

сультацією в Семенівській район
ній лікарні на Полтавщині, чи аку- 
шером-гінекологом в Павлоград
ській лікарні, чи завідуючою гі
некологічним відділенням другої 
хірургічної лікарні в Кишеневі, 
—вона завжди проявляла себе не 
тільки як хороший спеціаліст, але 
як чуйна людина, активний гро
мадський працівник.

Коли Федосії Василівні запро
понували допомогти в організації 
першого в Молдавській РСР ку
рорту „Сергіївна", вона охоче 
взялася і за цю роботу. Налаго
дила грязелікування. Старий міс
цевий грязевик дивувався успіш
ному лікуванню хворих грязями. 
За все своє життя він не бачив, 
щоб вони так ефективно поліп
шували здоров'я людей.

—При румунських боярах,—ка
зав він,—у нас теж лікували гря
зями. Але що то було за ліку
вання. Кладуть хворого у ванну, 
а звідти ледве тепленького бе
руть.

—А ми лікуємо нашими, радян
ськими методами, — пояснювала 
Федосія Василівна.

Новаторством, творчим дерзан
ням пройняте все життя тов. Рєп
ки. Вона відзначалася наполегли
вістю в боротьбі за здоров'я кож
ної людини, невпинно працювала 

[ над підвищенням своєї кваліфіка- 
і ції і кваліфікації кожного праців

ника—від санітарки до лікаря.
Але творче радісне життя міль

йонів радянських людей раптово 
порушили вибухи фугасок. В не
забутню червневу ніч, коли зако
лиханих дітей стерегли матері від 
найменшого неспокою, почалася 
війна, грізна, невблаганна. Все в 
той час було стурбоване—від ма
леньких дітей до найстарішої лю
дини. У кожного патріота визрі
ло тверде, благородне рішення: 
„Відстоїмо!"

В перемогу вірила і Федосія 
Василівна, яка в перші дні війни 
одягла солдатську шинелю і ве
ликі солдатські чоботи. Вона 
йшла у вогонь війни не сама. По
руч був тринадцятирічний син 
Сергій. Мати очолила хірургічний 
відділ армійського польового гос
піталю, а син став санітаром. 
Складні операції, бойові вильоти 
на літаку—все це наповнювало 
фронтове життя тов. Рєпки.

На третьому році війни вона 
одержала сумну звістку. Смертю 
хоробрих загинув її старший син 
Володимир, льотчиком, майором 
був. Сумувала мати, побивалася. 
1 заспокоювала себе: „Немає мо
го одного, але ж є ще другий, є 
мільйони. Вони відплатять за все".

І Федосія Василівна з гордістю 
дивилась на змужнілих, загорілих 
від сонця радянських воїнів, які 
йшли і йшли фронтовими дорога
ми. Одного разу, у станиці Крим
ській на Кубані, повз госпіталь 
проїжджала військова частина. Лі
кар відчула на собі пильний пог
ляд літнього, але стрункого, пле
чистого полковника на білому ко
ні. Він завагався, а потім, під'їхав
ши ближче, запитав:

—Ви, здається, Рєпка?
—Так. я.
—А мене ви пізнаєте?
—Щось не пам'ятаю.
—Ні,ви знаєте.Пригадайте,як ще 

в дев'ятнадцятому році підібрали 
мене в санітарний поїзд. Мирша
вим я тоді був, думав, що не вит
римаю. Все пити просив. Ви з 
поїльника подавали мені води...

Зустріч була невимовно радіс
ною. хвилюючою. Вона на все 
життя запала в серце лікаря ..

Відгриміла війна. До мирної 
праці повертались переможці, а з 
ними і тов. Рєпка. Вона прибула 
до Олександрії і з величезною 
енергією взялася налагоджувати 
медичне обслужування трудящих 
міста. Приходячи до лікарні, де 
працює тов. Рєпка, хворі завжди 
одержують її кваліфіковану до
помогу.

Полум'яна патріотка — канди
дат в депутати Верховної Ради 
УРСР по Олександрійському ви
борчому округу. С. МІркотан.
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Підготовка до виборів у Верховну Раду Української РСР Листи наших читачів

Мої бесіди про кандидата
З наближенням дня виборів 

до Верховної Ради У РСР я по
силюю свою роботу серед ви
борців, закріплених за мною 
будинків по вулиці Діброви.

За згодою жителів цих бу
динків ми часто збираємось на 
квартирі у пенсіонерки Тетяни 
Гнатівнп Безкровної. Крім «По
ложення про вибори до Вер
ховної Ради Української РСР», 
я розповідаю трудящим про те, 
яке піклування виявляє біль
шовицька партія, радянський 
уряд і особисто товариш Сталін 
про дальше зміцнення нашої 
Вітчизни, про поліпшення доб
робуту нашого народу.

У повсякденній роботі я пере
коналась, що агітатор—велика 
сила. Але цю силу я прагну 
помножувати шляхом створен
ня активу виборців. З ініціа
тиви Тетяни Гнатівнп ми об
ладнали па квартирі куток ви
борця.

Що уявляє з себе кутої; ви
борця в будинку, де я провод
жу бесіди?

У світлій кімнаті домогоспо
дарки поставили невеликий стіл, 
накрили його червоною скатер
тей). На столі дбайливо роз

кладено брошури: «Конститу
ція СРСР»,«Конституція УРСР», 
«Положення про вибори до Вер
ховної Ради УРСР», промови 
товариша Сталіна па передви
борних зборах Сталінського ви
борчого округу м. Москви та 
інша виборча література, на 
стіні — портрет великого генія

Вивчають біографію Ф. В. Рєпки
Днями просторе приміщення 

Мартоіва пінського сільського 
клубу заповнили близько ста 
виборців. Перед ними виступи
ла довірена особа, вчитель міс
цевої семирічної школи Григо
рій Хархота. Він розповів тру
дящим про життя і трудову 
діяльність кандидата в депута
ти до Верховної Ради УРСР, 
зареєстрованого по Олександ
рійському виборчому округу 
№198 Федосію Василівну Рєпку 
та закликав виборців 25 лютого

Борис Горбатов

РОМАН д
(Продовження*)

*) Початок у газеті „Б. П.“ 
№ №13, 14, 15, 16, 17,18.

Розділ III.
А я? Лише йшов крізь цей 

стурбований, трудящий світ. Сам 
я не обрав професії собі по душі.

Раз я зайшов зовсім далеко— 
до Кури. Тут, на березі, я провів 
майже весь день.

Мутна, жовта, скуйовджена рі
ка швидко протікала мимо. їй бу
ло ніколи: вона теж працювала— 
несла плоти, човни, барки.

Широко розставивши ноги і 
навалившись на довгі жердини, 
стояли на дрючках плотовики, 
мокрі з голови до ніг; старик був 
біля керма. Він був босий, його 
вузькі біля кісточок шаравари 
роздувалися на стегнах, як парус 
на вітрі.

—Гауптхільди!—знай кричав він 
—Бережись! Плоти неслися по
між камінням, ризикуючи кожну 
хвилину розбитися.
—Гауптхільди!—кричав старик і 
враз навалювався всими грудьми 
на кермо. Він свою справу знав. 
Всі люди навколо мене знали 
свою справу. 

людства И. В. Сталіна. У кут
ку виборця є завжди свіжі га
зети.

За просьбою домогосподарок 
я організувала голосне читан
ня уривків нового роману Бо
риса Горбатова «Донбас».

Коли окружна виборча комі
сія зареєструвала кандидатом в 
депутати Верховної Ради УРСР 
по Олександрійському виборчо
му округу Федосію Василівну 
Рєпку, я проводжу бесіди про 
її життєвий шлях. Наш куток 
виборця збагатився листівкою з 
біографією Ф. В. Рєпки.

Знову стає в пригоді актив 
виборців. 60-річна Анастасія 
Кузьмівна Феоктистова на од
ній з таких бесід попросила 
слова і сказала:

і —Федосію Василівну Рєпку 
і я знаю багато років. Вона жін

ка з чуйним серцем, добрий 
лікар, активна у громадській 
роботі. З нетерпінням чекаю 
дня 25 лютого, щоб з радістю 
віддати за неї свій голос.

Всі 32 виборні, з якими я 
веду агітаційно-масову роботу, 
перевірили себе в списках ви
борців, активно відвідують пе
редвиборні збори на дільниці і 
готуються до дня виборів у 
Верховну Раду Української 
РСР. як до великого народного 
свята.

Н Гороховатська, 
агітатор виборчої 

дільниці № 7.

одностайно віддати свої голоси 
за кандидата блоку комуністів 
і безпартійних.

Агітацію за Ф. В. Рєпку ве
дуть всі агітатори Мартоіванів- 
ського агітпункту. Вони вив
чають з виборцями біографію 
кандидата, розповідають про 
заслуги Ф. В. Рєпки перед на
шою Батьківщиною.

В. Федоренко,
голова Мартоіванівської 

сільради.

о н б а с
Два товариші

І знову я почув, як зашуміли в 
моїх вухах вітри далеких мандрі
вок.

Було б добре ось так пливти 
по Курі, в бризках води, ризику
ючи кожну хвилину потонути чи 
розбитись об каміння...

Я молодий, сильний, всі шляхи 
світу відкриті переді мною. Я 
можу залишитися в армії. Можу 
піти в плавання. Можу відпроси
тись в авіацію. Можу повернути
ся додому, в Донбас. Я все можу. 
Треба лише вибрати. Швидше ж 
вибирай по душі шлях, Серьожа 
Бажанов, парубок двадцяти трьох 
років. Пора!

А по Курі все ідуть і йдуть 
плоти. І старик біля керма три
вожно знай кричить.

Гауптхільди!—що означає: „Бе
режись!"

Розділ IV.
—Між іншим, коли хто не ба

жає, може і залишитися!—сухо 
сказав Пащенко і пильно поди
вився на хлопців.

Андрій і Віктор мовчали.
Звичайно, можна й відмовитися. 

Можна встати і прямо "заявити: 
„Ні. Я не хочу!"— Або схитру
вати: „Я б поїхав, так мати хво
ра... стара... одна".

У виборців 
одного будинку

Бадьорий настрій панує в бу
динку № 46. по вулиці імені 
Кірова. Жителі цього будинку, 
як і весь радянський народ, 
готуються до виборів у Верхов
ну Раду Української РСР.

Цей будинок примітний: йо
го будували люди, які тепер 
живуть в ньому. Він був для 
них тоді не лише майбутнім 
житлом, але і будівельним май
данчиком. Тепер в одній з кім
нат будинку розміщено черво
ний куток. Бесіди на перед
виборну тематику збирають ве
лику кількість слухачів.

Довірена особа виборчої діль
ниці №11 Микола Яковлевич 
Попов в один з вечорів висту
пив серед жителів будинку. Він 
докладно розповів їм про жит
тєвий шлях і самовіддану пра
цю кандидата в депутати Вер
ховної Ради УРСР, лікаря Олек
сандрійської міської лікарні 
Федосії Василівни Рєпки.

Виборці Яків Прокопович 
Байбараш та Іван Іванович Че- 
лапко висловили думку всіх 
присутніх—25 лютого органі
зовано прибути до виборчих урн 
і віддати свої голоси за канди
дата сталінського блоку кому
ністів і безпартійних—Федосію 
Василівну Рєпку.

Г. Винецький, 
зав. агітпунктом виборчої 

дільниці №11.

Книга перша

Відмовитися можна, та як жи
ти потім, коли вже в сімнадцять 

І років здрейфив, злякався, на пер
ший же клич комсомолу відповів 
відмовою?

Хлопці, ровесники мої, хто з 
вас не переживав цього гордого 
почуття: „Я мобілізований парті
єю?!" Не завербований, не най
нятий, а—мобілізований!

Ми ходили і в рахунок тисячі, 
і в рахунок двадцяти п'яти тисяч, 
і у флот, і в село, і в ліс. Нас 
„кидали" і на хліб, і на дрова, і 
на транспорт. В іншого вся біо
графія складається з одних мобі
лізацій, і це—біографія нашої 
Батьківщини, географія її магіст
ральних шляхів. Ми вміли збира
ти сундучки швидко. Ми до 
будь-якого клімату приживалися. 
Скрізь ми були свої.

Андрій тихо підняв голову і не
голосно сказав:

—Ні, ми згодні!
І сказавши, сам здивувався, що 

так сказав, і зрозумів, що сказа
ти інакше було не можна.

Довгов'язий Пащенко захопле
но сплеснув руками, а потім під
няв їх високо над головою і пер
ший став аплодувати.

Економити час трудящих
На виробництві від деяких 

робітників можна нерідко по
чути: «Ось уже з рік збира
юсь сходити до поліклініки, 
щоб підлікуватись, але все ут
римуюсь—не хочеться прогая
ти робочий день».

І справді. Абсолютна біль
шість трудящих вугільної про
мисловості та будов міста пра
цюють з 8 годин ранку до 17 
годин дня. Ось ці люди не мо
жуть відвідувати Олександрій
ську міську поліклініку, щоб 
одержати там необхідну медич
ну допомогу чи навіть пораду 
лікаря. Мова йде про такі за
хворювання, що не вимагають 
звільнення від роботи.

Але буває часто в таких ви
падках робітник змушений за
лишати виробництво і йти в 
поліклініку. Створюються штуч
ні прогули, які завдають вели
кої шкоди нашому державному 
виробництву. Матеріально тер
пить від цього і сам робітник.

А все тому, що прийом хво
рих у поліклініці відбувається

На кам'яному кар‘ері не дбають про псбут робітників
В гуртожитку кам'яного кар'є

ру тресту «Олександріявугле- 
розріз» проживає 50 робітни
ків. На кожні дві кімнати, де 
живуть 45 робітників, є кухня 
і кладова.

В кухнях брудно, шафів для 
посуду немає, бачки для води 
не закриваються і часто бува
ють зовсім без води.

Кімнати, де живуть робітни

СЛІДАМИ ВИСТУПІВ „БІЛЬШОВИЦЬКОЇ ПРАВДИ"
„ШАХТА

Під таким заголовком були вмі
шені матеріали рейдової бригади 
робкорів в нашій газеті № 2 від 
5 січня 1951 року.

Секретар партбюро шахти № З 
тов. Чернншенко і головний ін
женер шахти тов. Булгаков по
відомили редакцію, що факти, ви
кладені в матеріалах рейдової 
бригади, цілком ствердилися.

Кореспонденцію,,Шахта вночі..." 
обговорено на відкритих партій
них зборах. Для виправлення ста
новища зроблено слідуюче: при
міщення нарядної шахти побілено 
і пофарбовано, в ламповій вста
новлено додаткове чергування і

А Андрій стояв розгублений і 
збентежений, сам не розуміючи, 
чому всі аплодують йому, і не 
відчуваючи ще, шо це перша ве
лика хвилина в його житті; він 
буде потім пригадувати її часто 
й по-різному.

Потім були промови, і раптом 
збуджений Віктор палко кричав, 
що коли Батьківщині потрібні 
шахтарі, то, будь-ласка, він іде 
добровільно... Говорили всі мобі
лізовані, крім Андрія; ще раз ви
ступав Пащенко; а потім, всіма 
зборами, схвильовані і збуджені 
висунули на вулицю, пішли по 
місту проводити героїв по домів
ках.

Йшли обнявшись, з піснями, по 
п'ятеро в ряд, прямо по середині 
вулиці, як в дев'ятнадцятому хо
дили. 1 довівши героя дня до во
ріт його будинку, прощалися дов
го й галасливо, хором кричалй 
здравицю, пускали „ракету,,—ад
же ще вчора всі були піонерами; 
а одна дівчина- та сама, яка за
питала: „а де це Донбас, хлопці?" 
—навіть поцілувала Андрія при 
всіх, від усього серця, і він зні
яковів, а всі засміялися. Це була 
велика хвилина, і в їх житті вона 
запам'яталася, стала датою. „Це 
було тоді, коли ми проводжали 
наших комсомольців на шахти". 
Потім проводи стали частими. 
Батьківщина кликала—хлопці з 
Чібіряк йшли у велике життя: на 
навчання, на новобудови, в ар
мію. їх проводжали всією органі
зацією, як проводжали Віктора і 
Андрія. 

саме в час масового виходу 
трудящих на виробництво, тоб
то до 17 годин.

На нашу думку роботу місь
кої поліклініки слід перебуду
вати в інтересах трудящих і 
виробництва.

Для цього слід встановити, 
приміром, такі години прийому 
хворих: з 9 до 13 годин та з 
16 до 20 годин. Між тим, де
тальніше продумати цю справу 
залишається право за керівни
ками міського відділу охорони 
здоров'я та поліклініки.

Крім того, буває ще й так. 
Поступає людина на роботу. 
Підприємству потрібна довідка 
про стан здоров'я трудящого. 
Ось тут і починаються митар
ства. Для одержання довідки 
треба пройти огляд не менше 
5 лікарів. А щоб побувати в 
одного лікаря, потрібно згаяти 
робочий день. І в цій справі 
треба навести порядок в полік
лініці.

І. Куклічев, 
робітник-муляр.

ки, необладнані. Столи тут вкри
ті брудними скатертями.

У вільний від роботи час ро
бітникам нічим зайнятись. В 
червоному кутку ніяка робота 
не провадиться. За гуртожит
ком числяться два радіоприй
мачі, та не слухають їх робіт
ники, бо один радіоприймач на 
квартирі коменданта Максимен- 
ка. К. Коваленко.

ВНОЧІ..."
вжито заходів до поліпшення за
рядки акумуляторів і ламп Воль- 
фа, в буфеті встановлено плиту 
для нагрівання приміщення, виз
начено прибиральницю для робо
ти в приміщенні буфету, там же 
поставлено столи і стільці, приве
дено в порядок водопровід, в бані 
шахти відремонтовано душові ус
тановки і встановлено чергуван
ня. Для забезпечення гарячої во
ди в бані встановлено графік пус
ку гарячої води, додатково облад
нано водонагрівний казан.

За планом, затвердженим бюро 
первинної парторганізації, в усіх 
трьох змінах проводяться бесіди.

Залишившись сам біля своєї 
хвіртки, Андрій не зразу пішов 
до хати. Він ще постояв під ти
хими вербами в палісаднику, по
слухав вечірню пісню матіол. „Ось 
і сталося! Значить, в шахтарі". І 
на душі враз стало легко і спо
кійно. Вибір зроблений. А там- 
видно буде!

Він увійшов в хату 1 сказав 
батькові:

—Післязавтра ми від'їжджаємо. 
—Помовчав і додав.—На шахти. 
Батько здивовано поглянув на 
нього.

— Куди?! Це шо ж, Віктор твій 
придумав?—сердито запитав він.

—Ні. Комсомол мобілізував.
—А-а! —Батько встав і заходив 

по кімнаті.
—А можливо, ще відмовитися 

не пізно?—нерішуче запитав він. 
—Поклопотати?

Ні. Не можна.
Вони знову помовчали обидва.
—Так це ж не надовго, синок, 

га?—запитав, нарешті, батько.— 
На місяць, можливо, на три?

—Того не знаю...
Батько повернувся до верстака 

і знову взявся за перервану ро
боту—майстрював дочці куклу: 
він все вмів.

—А я-то думав,—сказав вій, ви
нувато посміхаючись,—ти вчити
ся поїдеш. Поки є в мене сила- 
можливість... Ну, нічого!—і він 
низько нахилився над дрючечком: 
почав малювати очі.

(Продовження на 4-й стор.)
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РЄМОЦґнСіЄ-

Карта Волго-Донского судоходного" кайала 
и сети оросительнмз капало» 

в Ростовской обласіи и юдолях районах 
Ст алинградскои облисти

Будівництво Волго-Донського 
каналу успішно здійснюється. Не
зважаючи на морози, а іноді й 
пургу, темпи роботи на будові на
ростають з кожним днем.

Робітники, інженери, техніки й 
будівники прикладають всі свої 
сили й знання, шоб з честю вико
нати завдання, поставлене парті
єю і урядом. Навесні 1952 року 
Волго-Донський судноплавний ка
нал стане до ладу.

Каравани суден попливуть по 
великій водній магістралі, яка 
зв'яже Біле, Балтійське, Каспійсь
ке, Азовське І Чорне моря. Пор
том п'яти морів стане столиця на
шої Батьківщини—Москва. Тоді 
ж стане до ладу і Цимлянський 
гідровузол.

Цимлянське водосховище, ко
рисний обсяг якого буде дорів
нювати 12,6 мільярда кубічних 
метрів, дасть посушливим райо
нам Ростовської та Сталінградсь- 
кої областей живущу вологу. Тут 
буде зрошено і обводнено 2 міль
йони 750 тисяч гектарів землі. Ро
боти по зрошенню і обводненню 
передбачається виконати за шість 
років.

Волгодонбуд за вказвівкою то
вариша Сталіна оснащено найдос
коналішими і високопродуктивни
ми машинами та механізмами. 
Тут працюють землесоси, потуж
ністю 300 і 500 кубометрів нами
ву грунту в годину, скрепери, ек- 
скаватори-лопати, крокуючі екска
ватори тощо. Коротке ознайом
лення з роботою вміщеного ниж
че на знімку крокуючого екскава
тора, створеного колективом 
уральського заводу важкого ма- , 
шинобудування, дає деяке уявлен- І 
ня про могутню техніку, яка за

ДОН
(Продовження) 

стосовується на цій будові, як і 
на інших гігантських будовах ко
мунізму.

Крокуючий екскаватор має стрі
лу довжиною 65 метрів. Ковш — 
вагою в 18 тонн. За один прийом 
він вибирає 14 кубометрів землі. 
Норму 4500 кубометрів грунту за 
зміну обслуговуючий персонал 
екскаватора перевиконує в 2 і 
більше раза. Екскаватор працює 
в три зміни. Кожна зміна скла
дається з п'яти чоловік. Екіпаж 
екскаватора—16 чоловік, з них — 
п'ять інженерів, решта—техніки.

Крокуючий екскаватор заміняє 
працю не менше 7 тисяч земле
копів. Земляні роботи на Волго- 
донбуді механізовані на 97 про
центів. На будівництві повністю 
механізовано виготовлення і укла
дення бетону. Бетон виготовляєть
ся на спеціальних заводах, осна- І 
щених бетономішалками, ємкістю | 
1200 і 2400 літрів. Таких заводів і 
на будові вже збудовано сім. їх

БАС
ни до Псла. Вчорашня сварка бу
ла забута, про неї обидва і не 
згадували ні разу. Яка тут сварка. 
Тепер їм довго йти разом, мож
ливо, завжди.

Вони вийшли на Псьол і довго 
мовчки дивилися на ріку. Вони 
прощалися не тільки з нею; про
щалися з дитинством. Воно було 
гарне, привольне, багате. Спасибі 
тобі, ріка, спасибі вам, рідні по
ля, рідне місто! Тепер у хлопців 
починалося трудове життя. Вони 
і то починали його пізно. Батько 
Андрія свій перший шматок хліба 
заробив у десять років.

—Кажуть, на шахті боязко!— 
тихо сказав Андрій. Коні й ті 
сліпнуть.

—Це—брехня!
-Ні. Так і живуть в шахті— 

сліпі.
Тихо хлюпалась річка, стукала 

в дубовий човен.
—Я як приїду на шахту,-хваст

ливо сказав Віктор,—зразу ж ста
ну ударником. Раз така вже доля 
випала, гак нехай хоч по край
ній мірі знають, які ми є!—і він 
пустотливо потягся всим своїм 
гнучким тілом.

І річна продуктивність—1 мільйон 
760 тисяч кубометрів бетону. Збу
довано також каменедробильні за
води, три ремонтномеханічних за
води, одинадцять крупних майсте
рень і багато інших підсобних 
підприємств.

На березі Цимлянського моря- 
водосховища виникають нові се
лища і міста. В них будуються 
жилі будинки, школи-десятирічки, 
кінотеатри тощо. Вже збудовано 
понад 1,5 мільйона кубометрів 
жилих і комунально-побутових бу
дівель.

Великі будови комунізму—гор
дість всього радянського народу. 
Вони—яскраве свідчення все зро
стаючої могутності нашої соціа
лістичної Батьківщини, яка здій
снює великий сталінський план 
перетворення природи. Вони—мо
гутні вогнища комунізму, які при
скорюють наш рух вперед

ПРЕСКЛІШЕ РАГАУ''

—І ще кажуть,—сказав знову 
Андрій,—газів у шахті багато. 
Сірник чиркнеш і вибух.

—І ти вже здрейфив?—призир- 
ливо посміхнувся Віктор.

—Я? —спокійно перепитав Анд
рій,— Я—ні.

Вже зовсім стемніло. Треба бу
ло повертатися додому. Віктор 
відломив гілочку ракіти і кинув 
у воду.

— Пливи!
І вони обидва довго, притаїв

ши подих, дивилися, як пливе 
по темній воді гілочка, ні, не то
не! Ось вона з'овсім загубилася в 
темряві.

—А такої ріки там не буде! 
—зітхнувши сказав Андрій і рап
том відчув, як щось здавило йо
му горло.

—Е, баба!—сердито сплюнувши 
вилаявся Віктор і пішов геть.

Рано-вранці наступного дня мо
білізовані комсомольці вирушили 
в дорогу. їх проводжав оркестр. 
Підвода з сундучками пішла впе
ред. Самі хлопці вирішили кроку
вати до станції пішки всього сім 
кілометрів, а проводжаючих—вся 
комсомолія міста.

(Далі буде).

У повідомленні Головного ко
мандування Народної армії Ко
рейської народно-демократичної 
республіки від II лютого гово
риться, що частини Народної ар
мії продовжують вести бої з про
тивником, який перейшов у контр
наступ на північ від міста Суво-

Злочинства
Міністр закордонних справ Ко

рейської народно-демократичної 
республіки Пак Хен Єн надіслав 
голові Генеральної Асамблеї ООН 
і голові Ради Безпеки ООН зая
ву, в якій викриває злочинства 
американських інтервентів у Ко
реї.

Американські імперіалісти, го
вориться в заяві, уже восьмий 
місяць ведуть жорстоку, неспра
ведливу, загарбницьку війну про
ти корейського, народу. Вдень і 
вночі рікою ллється кров корей
ського народу, руйнуються мирні 
корейські міста і села, знищуєть
ся народне добро.

За період тимчасової окупації 
Сеула з 28 вересня 1950 року по 
4 січня 1951 року в цьому місті 
та його околицях було по-звіря
чому замучено і вбито близько 
43 тисяч 590 жителів. Крім того, 
американці і лісинманівці сило
міць вигнали на південь сотні ти
сяч чоловік, залякуючи їх тим, 
що на місто будуть скинуті атом
ні бомби.

Перед евакуацією з Сеула аме
риканські загарбники грабували 
майно населення, вивозили в Япо

Міжнародний огляд
Страйк американських залізничників

Політика підготовки нової сві
тової війни, що проводиться аме
риканськими імперіалістами, лягає 
важким тягарем на плечі трудя
щих Сполучених Штатів. Воєнні 
витрати невпинно збільшуються і 
тепер становлять понад 70 міль
ярдів доларів.

Цю величезну суму воєнних 
витрат правлячі кола США покри
вають за рахунок додаткових по
датків з широких народних мас, 
за рахунок підвищення цін на про
дукти і товари першої потреби, 
за рахунок зниження заробітної 
плати трудящих.

Наступ американських імперіа
лістів ня життєвий рівень народу 
викликає зростання опору трудя
щих мас. Одним з проявів цього 
опору є страйк багатьох тисяч 
залізничників, який проходить те
пер у США.

Доведені до відчаю жорстокою 
експлуатацією залізничники висту- 

I пили з вимогою про підвищення 
заробітної плати. Страйк викликав

Японія—воєнна база США
Американські імперіалісти всі

ляко намагаються розширити мас
штаби агресії на Далекому Сході. 
З цією метою вони перетворюють 
Японію в свою воєнну базу і зби
вають найману японську армію. 
Для підготовки укладення сепа
ратного миру з Японією і союзу 
з японською вояччиною прези
дент Трумен послав туди як свого 
спеціального представника запек
лого палія війни Даллеса.

Після переговорів з японським 
прем'єр-міністром Іосіда, який до- 
гідницьки підтримав плани амери
канських імперіалістів, Даллес від
верто визнав, що США мають 
намір прискорити переозброєння 
Японії і використати її в своїх 
агресивних діях в Азії.

Завданням Даллеса є також під
готовка створення на Далекому 

Відповідальний редактор Д. РАВВЕ.

Олександрійська
промартіль „Червоний тесляр“ 

приймає замовлення від колгоспів і радгоспів на виготовлення бочок 
до весняних польових робіт та для протипожежних заходів, а також 
чанів для води.

ня (Суйгена), і завдають йому ве
ликих втрат у живій силі.

За останні кілька днів в районі 
Сеула і Сувоня частини Народної 
армії збили 6 літаків противника.

В районі Каннина натрапив на 
міну і затонув один ворожий ко
рабель. . (ТАРС).

американських інтервентів у Кореї
нію устаткування підприємств і 
цінності з державних музеїв. Во
ни намагалися знищити все, що 
не могли вивезти, висаджували в 
повітря і спалювали житлові бу
динки, фабрики і заводи, школи 
і лікарні. В Сеулі було зруйно
вано і спалено до 80 процентів 
житлових будинків.

Не тільки в Сеулі, але й в усіх 
районах, де побували американсь*  
кі загарбники, залишались незг
ладні сліди їх кривавих злочинств. 
Американці розпинали патріотів 
батьківщини на хресті, закопували 
в спільні ями живих жінок з груд
ними дітьми, вирізували цілком 
сім'ї активістів і прихильників 
народно-демократичної республі
ки, гвалтували жінок.

І Віктор прийшовши додому, 
зразу ж сказав матері, що їде на 
шахти.

—Ой, лишенько!—сплеснула ру
ками мати і ледве не кинулася 
синові до ніг.

Але Віктор суворо і різко зу
пинив її:

—Мобілізація, мамо.
Вона почула в цих словах зна

йому нотку і притихла. Ось так, 
бувало, й батько Віктора на всі 
її жіночі зітхання і сльози одним 
лише словом відповість: револю
ція. Або—мобілізація. Наказ рев
ному.

Вона придушила зітхання. З 
ревкомом сперечатися не можна. 
1, приховуючи від Віктора свої 
тихі сльози, зразу почала збира
ти його в дорогу.

Весь наступний день був у ме
тушні, хвилюванні, печінні пишок 
на дорогу. Тільки мимохіть, в рай
комі комсомолу, бачилися Андрій 
і Віктор.

А ввечері тільки несподівано 
зустрілися біля палісадників. Мов
чки, не зговорюючись, пішли во-

Наприкінці заяви говориться:
Корейський народ, який бореть

ся за незалежність і свободу своєї 
батьківщини проти агресорів аме
риканського імперіалізму, при ак
тивній підтримці і допомозі ми
ролюбних народів усього світу, 
сповнений рішимості розгорнути 
ще більш могутню боротьбу для 
завоювання остаточної перемоги.

(ТАРС).

різке скорочення руху поїздів і 
паралізував ряд галузей госпо
дарства країни. 5 лютого керів
ник так званого „управління мо
білізації для оборони" Вільсон 
заявив, що в результаті страйку 
припинилась відправка танків та 
інших воєнних вантажів амери
канським військам у Кореї, а та
кож різко скоротився випуск воєн
ної продукції.

Незважаючи на відкрите заля
кування з боку властей, які загро
жують застосувати проти страй
куючих антиробітничі закони, вве
дені в останні роки під диктовку 
Уолл-стріту американським уря
дом, залізничники продовжують 
мужньо вести боротьбу за свої 
права.

Національний комітет комуніс
тичної партії США опублікував 
недавно заяву, в якій закликав 
трудящих до боротьби проти воєн
них заходів правлячих кіл, які 
несуть американському народові 
голод і злидні.

Сході так званого Тихоокеансько
го союзу, подібного до агресив
ного Північно-атлантичного пакту. 
Американські агресори хочуть 
примусити приєднатись до цього 
союзу Австралію, Філіппіни та ін
ші країни. Основна роль у перед
бачуваному Тихоокеанському пак
ті відводиться, звичайно, японсь
ким мілітаристам, яких американ
ські імперіалісти знову хочуть пе
ретворити в катів народів Азії.

Прагнення американських ім
періалістів втягнути Японію в 
свої воєнні авантюри викликає 
зростаючий опір японського на
роду. Народні маси дедалі ясніше 
розуміють, що американські агре
сори і японська реакція намага
ються знову штовхнути Японію на 
шлях національної катастрофи.

Ю. Борисов.

Правління артілі.

Б К—00317 Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, № 58. Зам. № 19. Т. 5ОоО.
Олександрійська міська друкарня Кіровоградського обласного управління в справах поліграфічної промисловості, видавництв і книжкової торгівлі, м. Олександрія, вул. Шевченка 57.



Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

БІЛЬШОВИЦЬКА

ОРГАН ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО МК ТА РК КП(б)У 
МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Рік видання ХХІІ-й
ч-----------------■—я

№ 20 (3545)

П'ятниця
16 

лютого
1951 р.

■--------------------- ■
Ціна 20 коп.

СЬОГОДНІ
ПЕРЕДОВА: Найважливіший пе

ріод підготовки до виборів.
Голові Центрального Народного 

Уряду Китайської Народної Респуб
ліки т-шеві МАО ЦЗЕ-ДУНУ (1 стор.).

Голові Ради Міністрів Союзу Ра
дянських Соціалістичних Республік 
Генералісимусу Й. В. СТАЛІНУ(1 стор ).

На честь виборів до Верховної 
Ради Української РСР (1 стор.).

Підготовка до виборів у Верховну 
Раду УРСР (2 стор.).

А. Лаенко.—Слово виборця(2 стор.).
ПАРТІЙНЕ ЖИТТЯ.
М. Білоусов. —Папірцями намага-

В НОМЕРІ:
ються приховати справжній стан 
(2 стор.).

В. Іванов. — Вісімнадцята конфе
ренція ВКП(б) (2 стор.).

0. Бортиньов, В. Позивний, С. Мір- 
котан — Повернути вугільний борг 
країні (3 стор.).

М. Ткачов —Невідкладні завдання 
сільських лекторіїв (3 стор.).

Борис Горбатов. — Донбас (3 і 4 
стор.).

В країнах Народної демократії 
(4 стор.).

Події в Кореї (4 стор.).

Найважливіший період 
підготовки до виборів

ТЕЛЕГРАМА

Наближається знаменний день 
25 лютого—день виборів у ви
щий орган державної влади Ра
дянської України.

Законною гордістю і радістю 
сповнені серця кожної нашої 
людини за згоду першого все
народного кандидата великого 
Сталіна балотуватися у депута
ти Верховної Ради Української 
РСР по Сталінському виборчо
му округу міста Києва.

Високим політичним і вироб
ничим піднесенням—славними 
патріотичними ділами разом з 
усім радянським народом зус
трічають вибори трудящі на
шого міста і району.

Широкий відгук знайшов се
ред робітників, інженерів і тех
ніків, серед хліборобів району 
полум'яний заклик гірників 
Олександрійської шахти № 2— 
зачинателів соціалістичного зма
гання за гідну зустріч виборів 
до Верховної Ради Української 
РСР.

З великим задоволенням діз
наються трудящі про те, що 
славний загін шахтарів з честю 
дотримує слова. Він не лише 
виконує, але й значно пере
виконує взяті соціалістичні зо
бов'язання.

Кожен виробничий успіх гір
ника, будівельника, каменяра, 
кожного робітника, колгоспни
ка і механізатора, кожного тру
дівника міста і села є великим 
вкладом у справу зміцнення 
могутності нашої рідної соціа
лістичної Вітчизни.

Зараз настав найвідповідаль
ніший період у підготовці до 
виборів.

Найблагородніша справа агіт
пунктів та агітаторів все шир
ше розгортати агітацію за кан
дидата сталінського блоку ко
муністів і безпартійних, за вір
ну дочку радянського народу 
—Рєпку Федосію Василівну.

Які багатющі, переконливі 
життєві факти дано нам в руки 
для агітаційної роботи про ве
ликі перетворення і розквіт на
шої країни, про велич і мо
гутність її, про грандіозні бу
дови комунізму, про радість і 
щастя радянського народу жи
ти і творити під життєдайним 
сонцем Сталінської Конституції.

Ось хоч би взяти наше місто. 
Невпізнаним воно стає. Розви
вається з кожним днем.

Але подекуди агітпункти 
ще недостатньо ведуть роботу

серед трудящих, агітатори ще 
не скрізь доносять до свідо
мості виборців важливий мате
ріал про великі перетворення 
в нашій країні. Це, насамперед, 
стосується агітаторів виборчих 
дільниць №14 і № 19 та Ліка- 
рівської виборчої дільниці.

Поряд з посиленням агіта
ційної роботи серед трудящих 
агітпунктами в ці дні виключ
ну увагу Дільничні виборчі ко
місії повинні приділити органі
заційно-технічній підготовці до 
виборів. Кожен член виборчої 
комісії, всі реєстратори і інші 
працівники, залучені до учас
ті в роботі комісій, мусять чіт
ко знати свої обов'язки, особ
ливо в день виборів.

Важливішим питанням орга
нізаційно-технічної підготовки 
до виборів є ретельна перевір
ка списків виборців і вчасне 
виправлення допущених поми
лок в них.

Все—від кабін для голосу
вання і виборчих урн для прий
няття бюлетенів і до олівця—по
винно зарані бути підготовле
ним з тим, щоб організовано 
провести вибори до Верховної 
Ради Української РСР.

Приміщення виборчих діль
ниць повинні бутп привітно 
обладнані, треба подбати про 
влаштування в них кімнат ма
тері й дитини, організувати в 
день виборів виступи колекти
вів художньої самодіяльності. 
Вже тепер треба виявити ви
борців, які через стан здоров'я 
не матимуть змоги йти на діль
ницю, треба організувати їх 
прибуття на автомашинах, під
водах тощо.

Товариші члени Дільничних 
виборчих комісій! Створимо всі 
умови, привітно зустрінемо ви
борців для здійснення ними ве
ликого громадянського права,на
даного їм найдемократичнішою 
в світі Сталінською -Конститу
цією!

Товариші виборці! 25 лютого 
—день виборів до Верховної 
Ради Української РСР. Всі на 
вибори!

Ще раз продемонструємо не
порушну єдність і згуртованість 
навколо більшовицької партії 
і великого Сталіна! Одностайно 
віддамо свої голоси за канди
дата сталінського блоку кому
ністів і безпартійних—Рєпку 
Федосію Василівну!

Голові Центрального Народного Уряду 
Китайської Народної Республіки 

т-шеві МАО ЦЗЕ-ДУНУ
Прошу Вас, т-шу Голова, прийняти мої 

сердечні поздоровлення з нагоди першої 
річниці підписання Радянсько-Китайського 
Договору про дружбу; союз і взаємну до
помогу.

Не сумніваюсь, що наш Договір 1 далі 
служитиме справі дружби між Китайською 
Народною Республікою 1 Радянським Сою
зом 1 зміцнення миру в усьому світі.

Й. СТАЛІН.
ТЕЛЕГРАМА

Голові Ради Міністрів Союзу 
Радянських Соціалістичних Республік

Генералісимусу
З нагоди першої річниці з дня підпи

сання Договору про дружбу, союз і взаєм
ну допомогу між Китаєм і СРСР, прошу 
Вас і у Вашій особі Радянський Уряді ра
дянський народ прийняти мою сердечну по
дяку і поздоровлення.

Підписання договору про дружбу, со
юз і взаємну допомогу між Китаєм і СРСР 
не тільки подає величезну допомогу в бу-

И. В. СТАЛІНУ
дівництві нового Китаю, але й є могутньою 
гарантією в боротьбі проти агресії і за збе
реження миру й безпеки на Далекому Схо
ді і в усьому світі.

Користуючись нагодою, прошу прий
няти побажання дальшого розвитку 1 зміц
нення дружби й співробітництва між двома 
народами Китаю 1 СРСР.

м. Пекін. 12 лютого 1951 р.
Голова Центрального Народного Уряду 

Китайської Народної Республіки МАО ЦЗЕ-ДУН.

На честь виборів до Верховної Ради Української РСР
Будівельники виконують зобов‘язання

Робітники третьої дільниці 
будівельного управління № З 
тресту «Олександріявуглероз- 
різ» зобов'язалися до дня ви
борів у Верховну Раду УРСР 
збудувати і здати в експлуа
тацію 10 будинків.

Зараз вони вже збудували 
сім будинків, а до 25 лютого

закінчуть будувати останні три 
будинки.

Кращих успіхів у виконанні 
своїх зобов'язань домоглася 
бригада мулярів бригадира Ва
силя Ковальова. Включившись 
у передвиборне соціалістичне 
змагання, щоденне завдання 
вона виконує на 150 процентів.

Кращі допоміжні робітниці 
Федосія Карлюк і Валентина 
Гладка завжди ретельно готу
ють робоче місце для мулярів 
та без затримки заготовляють 
будівельний матеріал. Цим во
ни допомагають у виконанні 
зобов'язань. І. Гусак,

начальник дільниці.

До ювілею Радянської Армії
До 33 роковин Радянської 

Армії в бібліотеці парткабінету 
райкому КП(б)У організовано 
великий фотомонтаж, присвяче
ний Радянській Армії.

Тут також влаштовано книж
кову виставку, яка вміщує в 
собі відділи: Й. В. Сталін «Про 
Велику Вітчизняну війну Ра
дянського Союзу», є брошури 
генерал-майора танкових військ

А. Штромберга «Танкові війсь
ка в сучасній війні», підпол
ковника Н. Токарева «Війсь
ково-Морський Флот СРСР у 
Вітчизняній війні» і т. д.

18 лютого для пропагандис
тів сільських парторганізацій в 
парткабінеті буде прочитана 
інструктивна доповідь на тему. 
«33 роки Радянської Армії».

16 річних норм виконав за післявоєнну п'ятирічку токар май
стерні автотранспортної контори тресту „Укрособвуглемонтаж" Іван 
Коваль.

Несучи стахановську вахту на честь виборів до Верховної Ра
ди Української РСР, знатний токар дає по 2—3 норми щозміни.

На знімку: тов. Коваль за роботою. Фото А. Дібровного.

На десять днів 
раніше строку
На зборах працівників Олек

сандрійської бурякобази слю- 
сар-моторист т. В. Ліпник за
кликав ремонтників автоколони 
ознаменувати день виборів до 
Верховної Ради УРСР виробни
чими перемогами 1 зобов’язався 
скоротити строк ремонту кож
ного з десяти моторів до авто
машин на один день.

З перших днів ініціатор зма
гання т. Лінник виконує нор
му на 300 процентів. Ного по
слідовники слюсар - монтажник 
М. Кочен, коваль Я, Шиш, 
електрозварювальний Ф. Чаба
ненко, токар В. Іваненко та 
робітник по ремонту камер і 
покришок М. Стрільцов щодня 
дають понад дві норми.

С. Шалов, 
механік автоколони бурякобази.

Робота підприємств тресту „Олександріявугілля“
(За 14 днів лютого)

Шахта № 2 план вуглевидобутку виконала 
па 125,2 процента, план підготовчих робіт—на 
108,2 процента.

Шахта № 3 план вуглевидобутку виконала 
на 86,3 процента, план підготовчих робіт—на 
88,6 процента.

Олександрійська брикетна фабрика план

випуску брикету набагато перевершила.
Олександрійська електростанція план ви

робітку електроенергії значно перевиконала.
Завод „Червоний ливарник" план по ви

пуску валової продукції недовиконав.
Байдаківський вуглерозріз не впорався з 

планом підготовчих робіт—зняттям наносів.
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Підготовка до виборів у Верховну Раду УРСР Партійне життя
СЛОВО ВИБОРЦЯ

Мені 64 роки. Лише за ра
дянської влади я побачив бурх
ливі темпи розквіту життя.

Партія, рідний наш батько 
Сталін ведуть радянський на
род у світле майбутнє, ім'я 
якому—комунізм.

Змінюються, стають невпіз
наними міста і села. Ось хоч 
би взяти наше місто. Коли я 
проходжу його вулицями, то ми
моволі милуюся новими будин
ками, що за останні роки при
красили його. На місці малень
кого, зруйнованого виріс чудо
вий двоповерховий будинок го
телю. А там, де колись стояла, 
похилившись на бік, стара де
рев’яна церква, піднялась чо
тириповерхова середня шко
ла. її класи незабаром запов
нять щасливі наші діти.

На розі вулиць Свердлова і 
Рози Люксембург ще недавно

Велика і почесна робота агі
татора. Це я особливо відчу
ваю кожного разу, коли відві
дую своїх виборців, які про
живають в будинках провулку 
ім. Кірова. З радістю зустрі
чають вони мене. За останній 
час я вивчила з ними біогра
фію кандидата в депутати Вер

В ордена Леніна колгоспі імені Сталіна Генічеського району, 
Херсонської області, з виборцями—будівниками агроміста—агітатори 
систематично проводять бесіди.

На знімку: агітатор-комсомолка Олена Силкова (праворуч) про
водить бесіду з молодими виборцями. Фото. Ю. Ліхути.

була напівзруйнована хатина. 
Тепер тут красивий майдан, на 
ньому встановлено монумент 
нашого земляка двічі Героя 
Радянського Союзу, гвардії ге
нерал-лейтенанта Петра Кири- 
ловича Кошового.

В міському благоустроєному 
сквері — пам'ятник великому 
Леніну, а поруч красуня-Дош- 
ка пошани.

Радість охоплює серце і жи
ти хочеться, жити без кінця, 
бо партія Леніна—Сталіна веде 
нас до щастя.

Незабаром—вибори до народ
ного парламенту нашої рес
публіки. З іменем Сталіна я 
прийду на виборчу дільницю і 
віддам свій голос за кандидата 
сталінського блоку комуністів 
і безпартійних, лікаря Олек
сандрійської лікарні Ф. В. Рєп- 
Ку. А. ЛиЄНКО, виборець.

ховної Ради Української РСР 
Федосії Василівни Рєпки.

Виборці одностайно заявля
ють, що вони 25 лютого орга
нізовано прийдуть на виборчу 
дільницю і віддадуть свої го
лоси за вірну дочку нашого на
роду— Федоспо Василівну Рєпку.

0. Крауз, агітатор.

Папірцями намагаються приховати справжній стан
Варто звернутися до секре

таря первинної парторганізації 
Вайдаківського вуглерозрізу тов. 
Шаболтаса з запитанням про 
стан партійної освіти комуніс
тів, як зразу на столі з'явить
ся папірець. 1 не один... Тут 
список комуністів, які вчаться 
в гуртках, інший список—тих, 
що вчаться в політшколі, є і 
список товаришів, що самос
тійно вивчають твори марксиз- 
му-ленінізму, протоколи пар
тійних зборів, засідань бюро 
парторганізації, в яких зна
читься, що тут займалися цим 
важливим питанням.

Та коли глибше ознайоми
тися з етапом підвищення ідей
но-теоретичного рівня кадрів у 
парторганізації вуглерозрізу, 
стає ясно, що матеріали ці тов. 
ІІІаболтас зберігає лише для 
чергової інформації. Насправді 
рівень роботи в мережі партій
ної освіти тут дуже низький. 
Лише гурток підвищеного ти
пу по вивченню історії ВКП(б), 
де пропагандистом тов. Каран- 
дін, працює більш-менш нор
мально. Інші гуртки, зокрема, 
де пропагандистом тов. Губен- 
ко, і політшкола, якою керує 
тов. Платов, не виконують уч
бової програми, в них низький 
процент відвідування, непра
вильна і методика проведення 
занять.

7 лютого па заняття в гурт
ку другого року навчання по 
вивченню історії ВКП(б) з 20 
товаришів прибуло тільки 11. 
Конспекти мали лише три слу
хачі, інші не мали ні книг, ні 
навіть зошитів для записів. 
Пропагандист тов. Губенко до 
занять не підготувався і допу
скав неточності у формулюван
нях.

Нарада консультантів по
14 лютого в міськкомі КП(б)У 

відбулася нарада консультан
тів, виділених партійними ор
ганізаціями для допомоги това
ришам, які самостійно вивча
ють твори марксизму - ленініз
му.

Пояснюючи матеріал по те
мі «Партія більшовиків у бо
ротьбі за завершення будів
ництва соціалістичного суспіль
ства і проведення нової Конс
титуції», тов. Губенко чомусь 
твердив, що цей період сто
сується 1935—1941 років, то
ді як ця тема охоплює період 
1935 — 1937 років. Пропаган
дист допустив ряд неправиль
них тлумачень про безробіття 
в час економічного кризису в 
країнах капіталу, про загарб
ницькі дії фашистської Німеч
чини, про два вогнища війни 
і т. д.

Неправильна і методика вик
ладання. Тов. Губенко спочат
ку читає лекцію, а наприкінці 
заняття дає її план, хоч ро
бити треба навпаки.

В парторганізації вважають 
самостійно вивчаючими твори 
марксизму-ленінізму 9 кому
ністів. Але як вони вчаться, 
що вивчають, чи мають вони 
індивідуальні плани—ніхто з 
членів партбюро сказати не 
може. Між тим, окремі кому
ністи не турбуються про під
вищення свого ідейного рівня.

Член ВКІІ(б) тов. Хейфець 
запевняє, що він вивчає книгу 
В. І. Леніна «Крок вперед, два 
кроки назад», але на найпрос
тіші запитання відповіді дати 
не може. Навіть на таке за
питання, що викликало появу 
в світ цього твору, тов. Хей
фець неправильно відповів.

Неуцтво в питаннях теорії і 
історії більшовизму виявив і 
член ВКП(б) тов. Філоненко. 
Запевняючи, що вивчає «Ма
ніфест комуністичної партії», 
він не міг розповісти про об
становку, в час якої написано

самостійному вивченню творів марксизму-ленінізму
Інструктивну доповідь про 

роботу консультантів зробив 
зав. відділом пропаганди та 
агітації МК КІІ(б)У тов. Сухо- 
вий. Він вказав на те, що кон
сультант повинен знати про 
індивідуальний план кожного 

цей твір, не знав тов. Філо
ненко ні основних розділів 
Маніфесту, ні, тим більше, їх 
змісту.

—Оперативна робота, текуч
ка настільки заїдає, що невис- 
тачає часу навіть газету про
читати, побувати в театрі, кі
но... Користуюся поки що «ста
рим багажем», — скаржиться 
тов. Філоненко.

Говорячи про це. тов. Філо
ненко не помічає, що йогіі 
«старий багаж» потроху ви
вітрюється.

Біда в тому, що контроль 
над роботою гуртків, політшкіл, 
над самостійною освітою кому
ністів в парторганізації вугле
розрізу дуже слабкий. Лише 
від випадку до випадку, біль
ше для форми, послухають та
ке питання на засіданні парт
бюро або на зборах, поговорять 
з комуністом, вислухають його 
запевнення про те, що буде 
вчитися і... на довгий час за
бувають про людину.

Не прагнуть тут вміло пі
дійти до товариша, викликати 
у кожного комуніста інтерес до 
теорії, любов ДО КНИГИ, ЖІ'ДО- ‘ 
бу до знань, не створюють і 
громадської думки навколо по
літичних неуків.

Бюро парторганізації вугле
розрізу і секретар тов. Шабол- 
тас повинні, нарешті, зрозуміти, 
що справа політичного гарту 
наших кадрів потрібує систе
матичного контролю, а не па
перового, до якого вони вда
лися.

М. БІлоусов, 
позаштатний інструктор відділу 

пропаганди і агітації 
міськкому КП(б)У.

товариша, який самостійно під
вищує свій ідейний рівень, ме
тодично допомагати в складан
ні конспекту, періодично пе
ревіряти конспекти, консуль
тувати в усіх питаннях само
стійної освіти.

Вісімнадцята конференція ВКП(б)
Десять років тому, 15—20 лю

того 1941 року, відбулась XVIII 
конференція ВКП(б), яка відігра
ла величезну роль у мобілізації 
сил нашої партії і всього радян
ського народу для боротьби за 
успішне виконання третього п'я
тирічного плану розвитку народ
ного господарства, для підготовки 
нашої Батьківщини до активної 
оборони, для створення великих 
державних матеріальних і продо
вольчих резервів.

Конференція була великою по
дією в житті партії і Радянської 
держави напередодні Великої Віт
чизняної війни. Її рішення піднес
ли на новий, вищий ступінь рі
вень партійної і державної робо
ти в країні. Вони озброїли наші 
кадри глибоким і всестороннім ро
зумінням законів розвитку соціа
лістичної економіки, допомогли і 
допомагають оволодівати принци
пами більшовицької партійності в 
господарській роботі.

Основним питанням, яке обго
ворювалось на конференції, була 
доповідь тов. Г. М. Маленкова 
„Про завдання партійних органі
зацій в галузі промисловості і 
транспорту". В ухваленій резолю
ції конференція підкреслила, що 
„Ноша промисловіть була і в ба
зою розвитку всього народного 
господарства. Промисловість була 

і є керівне начало в усій системі | 
народного господарства.

Промисловість веде вперед все 
наше соціалістичне господарство 
і транспорт. Промисловість була 
і є база оборонної могутності кра
їни. В сучасній міжнародній об
становці перед нашою промисло
вістю, перед усіма її галузями 
стоять надзвичайно відповідальні 
завдання. Вона повинна працюва
ти винятково організовано, мак
симально продуктивно".

Обговорюючи питання мирного 
соціалістичного будівництва, кон
ференція врахувала складну між
народну обстановку, яка таїла в 
собі небезпеки для нашої Бать
ківщини. Тим-то, „керуючись вка
зівками товариша Сталіна, кон
ференція пройшла під знаком 
дальшого зміцнення оборонної мо
гутності Радянської країни" („Ио- 
сиф Віссаріонович Сталін, Корот
ка біографія", стор. 167).

Рішення конференції для пар
тійних організацій, працівників 
промисловості і транспорту стали 
бойовою програмою боротьби за 
підвищення рівня керівництва про
мисловістю, за підвищення куль
тури виробництва, піднесення тех
нічного рівня підприємств про
мисловості і транспорту. Керую
чись цими рішеннями, наша со
ціалістична промисловість і тран

спорт у найтяжчих умовах Вели
кої Вітчизняної війни з честю 
справилися з поставленими перед 
ними завданнями по перебазуван
ню підприємств на схід і переве
денню всієї нашої промисловості 
на воєнні рейки.

У своїх рішеннях конференція 
зобов'язала партійні організації 
вести нещадну боротьбу проти 
порушень державної дисципліни, 
проти канцелярсько-бюрократич
них методів керівництва підпри
ємствами, проти рутини, бюрокра
тичних перекручень і косності в 
роботі.

Велику увагу конференція при
ділила також питанню впровад
ження у виробництво передової 
техніки, яка відіграє найважливі
шу роль у розв'язанні головного 
економічного завдання — наздог
нати і випередити передові капі
талістичні країни в економічному 
відношенні, тобто рівнем вироб
ництва промислової продукції на 
душу населення.

Конференція зажадала від пар
тійних організацій, щоб у жодно
му місті, жодному промисловому 
центрі не було відстаючих під
приємств. Законом більшовицько
го керівництва промисловістю по
винно бути, як зазначалося в рі
шенні конференції, не заспокоєн
ня середніми цифрами, а безумов- 

| не виконання плану кожним під- 
I приємством щодня в кожному це- 
| ху, в кожній бригаді, на кожному 
і верстаті і в кожній зміні. Ці вка

зівки конференції повністю збе
рігають свою силу і тепер.

Конференція визначила також 
і організаційні завдання партій
них організацій в галузі промис
ловості і транспорту. Вона нага
дала вказівку товариша Сталіна 
про те, що господарські успіхи 
повністю залежать від успіхів ор
ганізаційно-партійної і політичної 
роботи, що без них господарські 
досягнення можуть виявитися не
міцними і короткочасними.

Питання технічного прогресу, 
механізації трудомістких робіт, 
розвитку соціалістичного змаган
ня і стахановського руху мобілі
зації внутрішніх ресурсів підпри
ємств для збільшення випуску ви
робів і поліпшення їх якості, при
скорення оборотності оборотних 
коштів, збільшення розмірів на
громаджень, високої культури ви
робництва в цілому, як і раніше 
стоять у центрі уваги партійних 
організацій і керівників промис
ловості і транспорту.

Десять років, які відділяють 
нас від XVIII конференції 
ВКП(б),-це період, багатий на 
видатні події в житті нашої Бать
ківщини. Радянський народ у Ве
ликій Вітчизняній війні добився 
всесвітньоісторичної перемоги, 
розгромивши німецький фашизм 
і японських імперіалістів.

У післявоєнний період, ще тіс
ніше згуртувавши свої ряди нав
коло партії більшовиків, під ке
рівництвом товариша Сталіна, 
трудящі нашої країни за корот
кий строк залікували рани, запо
діяні війною, з перевищенням за
кінчили післявоєнну сталінську 
п'ятирічку..

Новим проявом сталінського пік
лування про дальший розквіт на
шої соціалістичної Батьківщини, 
про піднесення рівня матеріаль
ного і культурного добробуту ра
дянського народу є прийняті з 
ініціативи товариша Сталіна істо
ричні постанови про великі будо
ви комунізму: про будівництво 
Куйбишевської, Сталінградської і 
Каховської гідроелектростанцій, 
Головного Туркменського, Пів
денно-Українського і Північно- 
Кримського зрошувальних і Вол- 
го-Донського судноплавного ка
налів. Великі новобудови—неба
чені і безприкладні в історії що
до своїх масштабів і темпів—є 
новим важливим кроком нашого 
народу вперед по шляху до ко
мунізму.

Під керівництвом більшовиць
кої партії, вождя і вчителя това
риша Сталіна працівники нашої 
соціалістичної промисловості, 
транспорту і всього народного 
господарства з кожним роком мно
жать свої досягнення, наближаю
чи остаточну перемогу комунізму 
в нашій країні.

В. Іванов,
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Повернути вугільний борг країні
Гірники шахти № 3, набув

ши в минулому непоганий дос
від боротьби за перевиконання 
планів вуглевидобутку, виріши
ли в 1951 ропі укласти дого
вір на соціалістичне змагання 
з колективом другої шахти. В ] 
числі інших зобов’язань вони 
дали слово виконати двомісяч
не завдання но видобутку ву
гілля до 23 лютого, знизити йо
го собівартість на 5 процентів, 
добитися економії лісоматеріа
лу на 10 процентів.

Але благородне прагнення 
колективу не очолили керівни
ки шахти (виконуючий обов'яз
ки начальника т. Булгаков, 
секретар парторганізації т. Чер
нишенко). Саме тому гучні сло
ва зобов'язань далеко не під
кріплюються ділом.

У січні шахта не додала 
країні близько семи ешелонів 
палива. Вугільний борг росте і 
в лютому—за останні два тиж
ні він обчислюється в 1520 
тонн.

Гіршають економічні показ
ники. Собівартість тонни ву
гілля вище планової на 25 про
центів?! Перевитрачено з по
чатку року близько 500 кубо
метрів лі сом атер і а л і в.

Керівники шахти не мають 
ніяких підстав, щоб виправда
ти таке/ ганебне відставання. 
Для нормальної, ритмічної ро
боти є достатня лінія забоїв, 
дільниці оснащені потрібними 
механізмами, а кількість робо
чої сили перевищує планову.

ЛИСТ ДО РЕДАКЦІЇ

За успіхи в соціалістичному 
змаганні у 1950 році трестові 
«Олександріявуглерозріз» при
суджено грошову премію. Цю 
премію розподілено між під
приємствами тресту. Певну су
му грошей для преміювання 
стахановців виділено і в роз
порядження керівників кам’я
но-піщаного кар'єру.

Треба було сподіватися, що 
до списку на одержання пре
мій потраплять передові люди 
—стахановці. Але разом з ними 
до цих списків занесли і та
ких, що не заслужують премії.

Що я; заважає гірникам ви
копувати взяті зобов’язання?

Нормальну роботу дільниць 
гальмує незадовільна підготов
леність до зими. Тут своєчас
но не подбали про ремонт і 
обладнання перекидачами тери- 
конника, не підготували ствол 
головного копра. При розван
таженні перекидної кліті часто 
трапляються иоламки провідни
ків, що годинами затримує по
дачу вугілля на-гора.

Багато часу шахтарі витра
чають в чеканні вагонеток.

-—Певистачає порожняка,— 
пояснюють керівники шахти. 
Однак, факти спростовують це. 
З 300 вагонеток лише 250 в 
ходу, решта валяється певідре- 
монтованою.

Низькі темпи ведення дре
нажних робіт призвели до за
воднення штреків. Ще й досі 
з 34 лави сьомої дільниці на 
поверхню подається мокре ву
гілля. Значна частина Ного на
липає на борти вагонеток, що 
неочищеними спускають в шах
ту. Це зменшує місткість ва
гонеток, а значить знижує 
продуктивність роботи.

Робота наваловідбійників за
лежить 1 від того, як прова
диться кріплення. Але кріпиль
ники не мають змоги безпе
ребійно кріпити вибої, бо нес
воєчасно доставляється лісома
теріал. Лісоспускна скважина 
на західному крилі завалилась, 
а щоб доставити лісоматеріали 
на 4 і 7 дільниці через допо-

Неправильний
Головний бухгалтер кар'єро- 

управління тов. Руденко за
писав і себе для одержання 
700 карбованців премії. Щоб 
не було зайвих розмов, у гра
фі, ким працює, тов. Руденко 
записав не головний бухгалтер, 
а бутолом.

До списку па одержання пре
мії чомусь потрапили робітни
ці Катерина Брпславська, Ма
рія Казмір, Ганна Волошина. 
Це несподіванка для колекти
ву каменярів, бо зазначені ро
бітниці не тільки не є стаха- 
новками, а часто навіть норм 

міжниіі ствол, треба «прогна
ти» його більше кілометра.

Про відновлення скважини
ніхто не дбає, затримують бу
ріння і нової скважини.

Керівники шахти звицлися 
з неподобствами на дільницях, 
не ведуть рішучої боротьби з 
аваріями і їх винуватцями.

Днями на дільниці № 7, де 
начальником т. Дубовик, че
рез легковажність гірничого 
майстра т. Ірхіпа і бригадира 
наваловідбійників т. Кузьменка 
була закидана вугіллям водо
відливна установка. Лаву № 34 
заводнило і наступна зміна не 
мала змоги працювати. В 36 
лаві вивели з ладу скрепно
вий транспортер. Таке безвід
повідальне ставлення до меха
нізмів не викликає особливої 
тривоги у керівників шахти.

— Ми вже сіли на план,— 
заявляє секретар парторганіза
ції т. Чернишенко В цих сло
вах відчутні нотки вдоволення. 
Ні! Передчасно заспокоюєтесь,т. 
Чернишенко. Шахта повинна 
не тільки виконувати план, а 
й зобов'язана повернути ву
гільний борг країні. Для цьо
го необхідно створити всі умо
ви, щоб забезпечити значне 
перевиконання добових планів.

Рейдова бригада газети „Біль
шовицька правда".

0 Боргиньов, 
вибійник.

B. Позивний, 
кріпильник.

C. МІркотан, 
працівник редакції.

розподіл премій
виробітку вони не виконують.

Ще більше здивувало робіт
ників кар'єру, коли началь
ник сектора праці і зарплати 
тресту тов. Онищенко в список 
бутоломів на одержання премії 
записав секретаря управління 
тресту тов. Дуплякову, проти 
прізвища якої значиться 500 
карбованців премії.

Робітники кар'єроуправління 
вважають, що премії повинні 
бути розподілені і видані тим, 
хто справді заслужив їх.

В. Багриновцев, 
робітник кар'єру.

У Кіровському виборчому округу м. Ленінграда
З наростаючим творчим піднесенням трудяться зараз колективи 

всіх підприємств Кіровського району.
Передова ткаля суконної фабрики 3. І. ■ Михайлова, ставши на 

стахановську вахту на честь виборів до Верховної Ради РРФСР, що
денно виконує завдання на 120 процентів.

На знімку: стахановка 3. І. Михайлова за роботою.
Фото І. Фетісова. Прескліше ТАРС.

Невідкладні завдання 
сільських лекторіїв

Для широкого розгортання 
масово-політичної роботи серед 
населення в нашому районі 
створено 16 сільських лекторіїв, 
в яких налічується понад сто 
чоловік лекторів, переважно з 
числа сільської інтелігенції— 
вчителів, агрономів, лікарів, зо
отехніків.

Ряд сільських лекторіїв у ДНІ 
підготовки до виборів у Вер
ховну Раду УРСР домоглись 
поліпшення агітаційно-масової 
роботи серед трудящих села.

Мартоівапівський лекторій, 
яким керує т. Кисленко, лише 
за січень місяць прочитав для 
виборців сім змістовних лекцій 
і доповідей на наукові та по
літичні темп. Активними чле
нами цього лекторію є дирек
тор семирічної ніколи т. Коч- 
мар та вчитель т. Пальчик. 
Непогано працює Косівський 
лекторій та інш.

Але частина лекторіїв занед
бали свою роботу. У Войнівці 
за короткий час змінилося два 
завідуючі лекторій тт. Слюса- 
репко та Ланшаков, які не за
безпечили широкого проведен

ня лекційної пропаганди, проте 
і зараз в роботі лекторій ма
ють місце серйозні недоліки.

Недостатньо працюють і Во- 
рошиловський та Звенигород
ський лекторії (завідуючі тт. По
грібний та Пономаренко), де в 
січні прочитано всього по дві 
лекції.

У Занфпрівці й того гірше. 
Тут жодної лекції в січні не 
прочитано для трудящих.

Ці факти свідчать, що керів
ники окремих сільських лек
торіїв ще не зрозуміли всієї 
важливості лекційної пропаган
ди і погано організовують агі
таційно-масову роботу з трудя
щими.

До дня виборів залишилось 
небагато часу. Завдання сіль
ських лекторіїв в ці дні--знач- 
но посилити роботу, більше чи
тати виборцям лекцій на полі
тичні та наукові теми, роз'яс
нювати переваги радянського 
виборчого закону.

М. Ткачов, 
зав. відділом культосвітніх 

установ.

Борис Горбатов

РОМАН

(Продовження*)

*) Початок у газеті „Б. П.“
№ №13, 14, 15, 16, 17,18, 19.

Розділ IV.
Оркестр дійшов до кургану, за

грав на прощання веселий марш. 
В останній раз оглянулися хлоп
ці на рідне місто і побачили—по
крівлі, покрівлі, покрівлі, і на за
литих сонцем покрівлях —жовті 
гарбузи.

Так і запам'яталося на завжди: 
золоті гарбузи на рідних чере
пичних покрівлях.

1 ось крокують поряд з хлоп
цями по чумацькому шляху дов
гоногі тополі. І ось—біжить у вік
ні вагона... Тополевий край, Ук
раїна!

В Полтаві чібіряківців посадили 
в спеціальний ешелон. Тут вже 
були кияни, чернігівці, житомир
ці, полтавчани; на кожній станції 
підсаджувалися все нові й нові 
партії, появилися сумські комсо
мольці, потім харків'яни, ніби 
весь комсомол піднявся на вугіл
ля, рушив у путь. Андрій вже 
знав, що їдуть вони з Віктором 
в рахунок 30.000

о н б а с
Два товариші

— Тридцять тисяч!—захоплював
ся Віктор.—Це вже армія.

Знайомилися швидко. їхали ве
село, галасливо, з піснями. Диву
валися, поглядаючи у вікно вагона, 
що степ тут такий же, як і у них 
в Чібіряках, і поля такі ж—вже 
скошені, з золотими курганами- 
скиртами, і такі ж білі і голубі 
хатки з розмальованими віконниця
ми, і журавлі над криницями, і 
тополі знову.

1 навіть, коли вбіг, нарешті, 
веселий ешелон на донецьку зем
лю—нічого не змінилося. Той са
мий полиневий степ, ті ж тополі, 
ті ж хати-мазанкн...

Та ні, це не Донбас!—розчаро
вано закричав Віктор.—Не може 
це бути Донбас.

Але провідники підтвердили: 
Донбас. Червоний Лиман, Яма, 
Артемівськ.

1 тільки за Микитівною, надве
чір, збентежено заполумяніли 
шибки. Хлопці кинулися до вікон.

Ні, це не пожежа і не захід.
Так вперше з'явився перед 

хлопцями Донбас в усій своїй кра
соті й силі: в гуркоті і полум'ї, в 
хмарах чорного густого диму над 
тушильними баштами, в багряних

Книга перша

відсвітах доменних плавок, з вог
нями, загадково мерехтливими на 
шлакових відвалах, з синіми вог
нищами на глеєвих горах; з гір
ким запахом вугілля і їдко-солод
ким—паленого коксу; з неспокій
ними запахами газу, сірки, заліза 
і колчедану, тліючого на теріко- 
нах; з диханням тяжким, перерив
частим, неначе всі повітрядувки, 
компресори і паросилові станції 
не могли вдунути достатньо пові
тря в його богатирські залізні ле
гені, і він сопів, пихтів, дихав 
важко і з свистом...

Таким явився хлопцям Донбас в 
ночі — багатотрубий. величавий, 
лахматий і—незрозумілий...

„Тут нам працювати... І жити", 
—думали хлопці з захопленням і 
боязко. І все ДИВИЛИСЯ та дивили
ся у вікно вагона, як мимо, повіль
но погойдуючись, пропливав Дон
бас...

Розділ V.
Але вони не швидко стали шах

тарями...Спочатку вони були за 
гостей. їх зустрічали окрестрами і 
промовами. Місцеві комсомольсь
кі керівники метушилися навко
ло них. Було видно—вони боять

ся, що новичкам тут не сподо
бається.

Один з них, дивно схожий на 
Пащенка, все вибачався на кож
ному кроці: за дим, запиль, зате, 
що зелені мало...

—Звичайно, тяжко буде, поки 
звикнитесь,—говорив він.

—А ви привикли?- запитав йо
го Віктор.

—Я? —він засміявся.— Я наро
дився тут.

—Ну і як тут, гарно?
—Мені—гарно! Потім, немов 

сам перевіряючи чи правду ска
зав, оглянувся навколо: його очі 
потепліли і сталц ще більше си
німи.— Он-н гам,—показав він,— 
наша хатка. Де окація.

Поселили хлопців в гуртожитку.
—Тумбочок пока немає,—пояс

нив комендант,—але виписані. А 
також будуть квіти в діжечках, 
культурно.

Андрій вибрав двоє ліжок—со
бі й Віктору. Прибив фотографії, 
їх було всього три: сім'я Воронь
ка в повному складі, з грудною 
Наталкою в матері на руках; піо
нерський табірний збір на Пслі, 
Андрушин випуск Чібіряцької 
семирічки. Більше фотографій не 
було; по суті, 1 ці три повністю 
вичерпували всю біографію Ауд- 
рія.

Потім він повісив над фотогра
фіями рушник з червоними пів
нями—мати вишивала на дорогу 
—і відчув, що влаштувався. У 

Віктора ніяких фотографій при 
собі не було.

Весь вечір в гуртожиток при
ходили люди, знайомі й незнайо
мі. Узнавали чи добре влаштува
лися хлопці і чи не потрібно чого. 
Прийшла велика неповоротка лю
дина, з наголо побритою головою 
і начальницьким басом.

—Завшгхтою!—пошепки сказав 
хлопцям комендант і побіг на
зустріч гостю. Швидко бас на
чальника загримів в усіх кутках.
—Та що тумбочки, тумбочки! Ти 

мені сушилку покажи. Сушилка є?
—А нащо сушилка?—тихо за

питав Андрій у комсомольця, схо
жого на Пащенка.

—Сушилка? А щоб спецовку 
сушити, онучі...

—В дощову погоду?
Завшахтою і комендант почули 

і засміялися.
—В шахті, милок, завжди дощ! 

—сказав комендант.
—Чому завжди?—захвилювався 

комсомолець, схожий на Пащен
ка!—Бувають і сухі забої... І вза
галі,—кинув він на коменданта 
сердитий погляд, — ви, дядя 
Онисим, краще б залишили свою 
пропаганду. Тільки людей непо
коїте...

—Та що вони панянки, чи що! 
—загримів завшахтою. — Одеко- 
лончиком на них бризкати? їм 
треба правду зразу говорити. 
Ви комсомольці? — крикнув він 
хлопцям.
(Продовження на 4-й стор.)
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Перевірка готовності до весни
9 лютого в колгоспі імені 

Карла Маркса проведено пере
вірку готовності до весни. ■

Результати перевірки були 
обговорені па поширеному за
сіданні правління разом з бри
гадирами, ланковими і праців
никами тваринницьких ферм. 
Колгоспників, які відзначились 
наполегливою працею в зимо
вий час, премійовано.

За зразковий догляд і добру 
вгодованість тягла конюх пер
шої рільничої бригади Григо

рій Головченко премійований 
чобітьми. За перевиконання 
планів заготівлі та графіків ви
везення місцевих добрив, а та
кож за зразкову підготовку до 
весни першій рільничій брига
ді, де бригадиром Степан Вол- 
ков, вручено перехідний чер
воний прапор колгоспу.

23 кращих колгоспників за
несено до колгоспної «Книги 
пошани».

Я. Плахотний,
КОЛГОСПНИК.

Лише одні обіцянки
Колгосп імені Жданова,1 Не- 

догарської сільради, має все не
обхідне, щзб вчасно і якісно 
підготуватися до весняної сів
би і виростити високі врожаї.

Проте можливостей тут не 
використовують. Голова прав
ління колгоспу т. Ковбасенко 
тижнями не буває в колгоспі, 
через що всі важливіші роботи 
пущено на самоплив, ніхто не 
контролює їх виконання.

За графіком у колгоспі щод
ня треба вивозити в поле бли
зько ста тонн гною, а насправ
ді для цієї роботи виділено 
тільки 8 — 10 підвід, які що
найбільше вивозять 4—5 тонн 
добрив. Вже зараз слід провес
ти підживлення озимини па 
300 гектарах, та до цієї важ

ливої роботи тут не приступа
ли. Незадовільно очищається і 
посівний матеріал, досі не за
кінчено ремонт сільськогоспо
дарського інвентаря.

В поганому стані і тягло. 
Корми використовуються без
господарно — худобу годують 
прямо в степу, зі скирт.

Все це мало турбує Ковбасен- 
ка. Він безвідповідально ста
виться до дорученої справи, не 
зміцнює трудової дисципліни.

Коли т. Ковбасенку вказують 
на неподобства, він не скупить
ся на обіцянки про виправлен
ня становища, але скоро за
буває про них і все йде без 
змін.

А. Швидкий,
голова виконкому сільради.

Важливий агротехнічний захід
З кожним днем нарощують 

темпи на підживленні озимини 
колгоспники артілі «Заповіт 
Леніна», Березівської сільради.

Приклад в цій роботі подає 
рільнпча'бригада т. Карпова.

За три дні в колгоспі під 
живлено понад 80 гектарів ози
мини.

М. Стеценко,
КОЛГОСПНИК.

Налагодити демонстрування кінофільмів
З нетерпінням чекають тру

дящі села Ворошпловки черго
вого приїзду кінопересувки. 
Адже кожен бажає подивитися 
повий, цікавий кінофільм.

Та не задовольняє запитів на
селення районний відділ кіно
фікації (завідуючий т. Білий). 
Ось уже протягом трьох тиж
нів у Ворошйловці не було 
жодної кінокартини.

Обіцяв якось т. Білий пос

тавити в сільському клубі ста
ціонарну кіноустановку, але 
після того не те що стаціо
нарну установку не привозять, 
а навіть кінопересувка не по
являється.

Трудящі села справедливо 
вимагають від т. Білого поліп
шення кінообслужування на
селення Ворошпловки.

І. Силенно,
завідуючий сільським клубом.

17 лютого минає 95 років з дня 
смерті великого німецького поета 
Генріха Гейне (1797—1856).

Автор „Ткачів", численних лі
ричних віршів, поем, нарисів’, 
памфлетів і статей завжди був 
дорогий трудящим і ненависний 
реакціонерам. В своїх творах він 
викривав феодалів і клас буржу
азії, що народжувався, ганьбив 
реакцію та пригноблювання, кли
кав до боротьби за свободу.

Ховаючись від гоніння та цьку
вання реакціонерів в рідній краї
ні, Гейне змушений був емігру
вати до Франції.

В 1843—1844 рр. Генріх Гейне 
брав близьку участь в емігрант
ській газеті „Вперед". В цій же 

І газеті був надрукований його 
вірш „Ткачі", який став видатним 
твором соціалістичної лірики в 
світовій літературі, і „Німеччина, 
зимова казка", написана ним піс
ля першого відвідання Німеччини.

Поетичний голос Гейне почав 
звучати ще сильніше після того, 
коли він зблизився з великим ос
новоположником наукового соці
алізму Карлом Марксом.

Перед смертю Гейне писав про 
німецьких реакціонерів: „Я вті
шений переконанням, що кому
нізм, якому вони першими попа
дуться на дорозі, завдасть їм ос
таннього удару і, звичайно, не 
палицею приголомшить їх гігант, 
а роздавить ногою, як гадину".

Гейне був правий. Гітлерівсь
кі фашисти, які на вогнищах спа
лювали твори поета, були, як га
ди, роздавлені непереможними си
лами великого Радянського Сою
зу. Така ж доля чекає і всіх ін
ших мракобісів і хижаків імпері
алізму, які намагаються розпали
ти полум'я нової війни проти на
шої могутньої соціалістичної Бать
ківщини.

На знімку: Генріх Гейне—вели
кий німецький поет.

Прескліше РАТАУ.

В країнах народної демократії
Будівництво нових шахт у Польщі

ВАРШАВА. В 1950 році план 
будівництва шахт в Польщі був 
перевиконаний. В цьому році роз
горнулися роботи по будівництву 
нових шахт. Вони оснащуються 
передовою технікою і даватимуть 
по 6-10 тисяч тонн вугілля за змі

ну. Біля шахт, що будуються, ви
ростають житлові селища з бу
динками культури, поліклініками 
і так далі. Радянський Союз по
дає польській вугільній промис
ловості велику допомогу.

Піклування про матір
СОФІЯ. Уряд Народної респуб

ліки Болгарії виявляє велике пік
лування про охорону інтересів 
матері й дитини. Для багатодіт
них матерів встановлена спеціаль
на допомога. Для дітей-сиріт ство
рені дитячі будинки. До встанов-

і дитину в Болгарії
лення в країні народної влади в 
болгарському селі не було жод
ного родильного будинку, тепер 
їх більше 500. Значно збільши
лась кількість ліжок у міських 
родильних будинках.

Діяльність товариства ім. І. В. Мічуріна в Румунії
БУХАРЕСТ. В Румунії розгор

нулася підготовка до весняної 
сівби. Велику допомогу членам 
колективних сільських госпо
дарств і трудящим селянам у 
впровадженні передових радянсь
ких агротехнічних методів подає 
наукове сільськогосподарське то
вариство ім. І. В. Мічуріна. То

вариство має 28 обласних філіа
лів, 140 районних відділенні 1006 
мічурінських гуртків. У держав
них сільських господарствах і в 
колективних сільських господар
ствах уже прочитано 1297 допо
відей, па яких були присутні по
над 100 тисяч селян.

Збільшення площі зрошуваних земель 
в Угорщині

БУДАПЕШТ. В Угорській на
родній республіці ведуться вели
кі роботи по збільшенню площі 
зрошуваних земель. У 1939 році 
в Угорщині було 24 тисячі холь-

дів (хольд—0,57 га) зрошуваних 
земель. Тепер ця площа зросла 
до 56 тисяч хольдів. План цього 
року передбачає розширення зро
шуваної площі майже вдвоє.

Клуби інженерно-технічних працівників 
у Чехословаччині

ПРАГА. Центральна рада проф
спілок Чехословаччини прийняла 
рішення про організацію в Празі 
центрального клубу інженерно- 
технічних працівників і раціона
лізаторів. Він буде центром обмі
ну досвідом між інженерно-тех

нічними працівниками, винахідни
ками і раціоналізаторами всіх га
лузей промисловості і народного 
господарства. Цей клуб також 
керуватиме роботою аналогічних 
обласних і фабрично-заводських 
клубів.

Діяльність Спілки Албанських жінок
ТІРАНА. Спілка албанських жі

нок веде велику політичну і куль
турно-виховну роботу. Спілка сис
тематично проводить доповіді на 
політичні теми, лекції З ГІГІЄНИ, 
регулярно працюють 119 гуртків

читання, які відвідують 11800 жі
нок. Жінки Тірана зобов'язалися 
допомагати селянкам. З цією ме
тою на села виїхало 300 активіс
ток. Спілка всіляко сприяє Жін
кам при вступі на виробництво.

Вивчення російської мови в Болгарії
СОФІЯ. Трудящі Народної рес

публіки Болгарії виявляють вели
кий інтерес до мови і культури 
радянського народу. Спілка бол- 
гаро-радянських товариств орга
нізувала на підприємствах і в ус
тановах, в містах і селах близь
ко 500 курсів російської мови. В

Софії створено 200 курсів. В м. 
Сталін організовано на фабриках 
і заводах більше ЗО курсів ро
сійської мови, які відвідують по
над 530 чоловік. Болгаро-радянсь- 
ке товариство в м. Пловдив влаш
товує спеціальні радіопередачі 
для вивчаючих російську мову.

Аграрна реформа

ДОН
(Продовження)_____

—Комсомольці,—безладно відпо
віло декілька голосів.

—Чого сюди їхали, знаєте?
— Догадуємося! — сказав уже 

один Віктор.
•—Ну, ось тож-то!—і завшахтою 

голосно засміявся. Він був черво
нощока й весела людина.

І від цих весело сказаних слів 
у Андрія схвильовано заколоти
лося серце: значить, дійсно буде 
тяжко!

А Вікторові слова завшахтою 
сподобалися.

—А коли ми в шахту поліземо?
■—пустотливо крикнув він. — Шо 
нас як екскурсію водять? Нудьга!

—А в шахту, брат, не лазять— 
відповів завшахтою.—Це до баби 
на піч залазити можна. А в шах
ту, друже, їдуть.

—Ну так поїдемо коли? —не пе
реставав Віктор.

—Швидко. Ач, бойовий який!
— засміявся завшахтою і раптом 
притяг Віктора до себе, обняв.— 
Ну, коли всі у вас сміливі такі, 
тоді живемо, живемо, брат! Ні- і 
чого!

Разом з ним з гуртожитка піш- | 
ли і всі гості. Комсомольці зали- '

БАС
шилися одні. Розбрелися по ліж
ках. Андрій дістав із сундучка 
дитячу сопілочку і став тужливо 
свистіти в неї.

На душі в нього було сумно, 
тривожно. Він і сам не знав від чо
го. Поганого вони ще й не бачили. 
Зустріли їх привітно, добре. Мо
жливо, н шахта не така вже стра
шна? А на душі все ж таки було 
недобре. „Заплакали козаченьки 
в турецькій неволі",—сама собою 
висвистувала сопілочка; Андрій і 
не думав про те, що грає. Дума
лося про дім, про шахту, про те, 
що ось куди далеко-о заїхали во
ни, лист і то не швидко прийде. 
„Аг в шахті завжди дощ!"—прига
дав враз.

Підсів Віктор, ласкаво обняв то
вариша.

—Ти чого зажурився, козаче?— 
весело запитав він.

—Ой, погано, Вітя, на душі по- 
гано-о...—тихо признався Андрій. 
—Хмарно.

—Та ну?—здивувався Віктор.— 
Чого?

—Боюся...
—Ох, і баба ж ти! — засміявся 

Віктор. — Бою-юсь! — перекривив 
він.—Та ти що, в ліс потрапив? 
До вовків? А по мені так гарно

| тут, весело. І люди тут добрі.
З жмутом трави увійшов Брат- 

ченко, русявий хлопчина з Кобе- 
ляк. Він ходив у поле, нарвав тра
ви і зараз розповідав:

Степ тут гарний, як у нас. 
Тільки мало його. Навкруги—ша
хти. І степ димом пахне...

Він розкидав траву по підлозі, 
і в гуртожитку зразу ж запахло 
рідною домівкою, чибрецем, м'я
тою і полинем.

І від цього стало ще тоскніше...
—А давайте заспіваємо, хлопці! 

—запропонував хтось. І заспівав. 
Пісню підхопили. І попливла вона 
над шахтою, як над Пслом, над 
Ворсклою, над Дніпром...

На пісню прийшов комендант,' 
дядя Онисим. Став біля одвірка, 
заслухався.

—Добре співаєте!—сказав він 
нарешті.—Ви які будете, курські?

—Ні!—відповіло йому декілька 
голосів.—Всякі.

—А-а! А я думав, курські. Ра
ніше все курські та орловські в 
Донбас ішли.

—А ви, дядя, були в шахті?— 
боязко запитав Андрій.

—Хто—я?—обернувся до нього 
комендант.—От запитав! От за
питання задав! Та я тридцять ро
ків у шахті, та я...—він навіть 
задихнувся від злості.

(Далі буде).

ПЕКІН. У Центральному і Пів
денному Китаї аграрна реформа 
вже проведена більш як у 1200 
сянах (сян—адміністративна оди
ниця, що включає кілька сіл) і 
тепер проводиться більш як у 
6800 сянах. У провінції Цзянсі, в 

І тих районах, де проведена аграр
на реформа, селянам крім землі

в Центральному
і Південному Китаї

передано близько 200 мільйонів 
кетті (кетті—дорівнює 0,6 кіло
грама) поміщицького зерна, кіль
ка десятків тисяч житлових і гос
подарських будівель, більше ЗО 
тисяч голів робочої худоби і ба
гато сільськогосподарського ре
маненту.

(РАТАУ).

ПОДІЇ В КОРЕЇ
Повідомлення Головного командування 

Народної армії Корейської 
народно-демократичної республіки

ПХЕНЬЯН, 12 лютого. (ТАРС). 
У переданому сьогодні повідом
ленні Головного командування На
родної армії Корейської народно- 
демократичної республіки гово
риться, що на західному фронті 
частини Народної армії разом з 
китайськими добровольцями про
довжували бої з противником на 
північ від Сувоня (Суйгена) і зав
дали йому серйозних втрат. У цих 
боях частини Народної армії зби
ли один ворожий літак.

За останній час в тилу против
ника активізували свої дії парти
занські загони. За минулі два мі
сяці загін, що діє в південній час
тині провінції Канвон, завдав про
тивникові великих втрат і визво
лив ряд районів. У боях було 
вбито і поранено понад 1.600 і 
взято в полон понад 250 ворожих 
солдатів та офіцерів. Захоплено 
трофеї.

Демонстрація трудящих Парижа
В зв'язку з 17 роковинами пе

ремоги демократичних сил Фран
ції над силами фашизму в лютне
ві дні 1934 року, 11 лютого в Па
рижі відбулася грандіозна демон
страція трудящих, яка пройшла 
під знаком єднання сил у бороть

бі проти фашизму і війни, на за
хист миру.

Демонстрація тривала понад три 
години, з рядів демонстрантів лу
нали вигуки: „Фашизм не прой
де!", „Мир В'єтнаму!", „Хай живе 
мир!", „Геть фашизм!". (ТАРС).

Відповідальний редактор Д. РАВВЕ.
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Розмова т. Сталіна Й. В. з кореспондентом „Правдьґ
Недавно кореспондент „ Правди “ звернувся 

до товариша Сталіна з рядом запитань зовніш
ньополітичного характеру. Нижче друкується 
відповідь тов. Сталіна Й. В.

Запитання. Як Ви розцінюєте останню 
заяву англійського прем'єра Еттлі в палаті гро
мад про те, що після закінчення війни Радян
ський Союз не роззброївся, тобто не демобілі
зував своїх військ, що з того часу Радянський 
Союз дедалі збільшує свої збройні сили?

Відповідь. Я розцінюю цю заяву прем'є
ра Еттлі, як наклеп на Радянський Союз.

Всьому світові відомо, що Радянський Со
юз демобілізував після війни свої війська. Як 
відомо, демобілізація була проведена трьома 
чергами: перша і друга черги—протягом 1945 
року, а третя черга—з травня по вересень 1946 
року. Крім того в 1946 1 1947 рр. була прове
дена демобілізація старших віків особового 
складу Радянської Армії, а на початку 1948 ро
ку були демобілізовані всі старші віки, що ли
шилися.

Такі всім відомі факти.
Коли б прем'єр Еттлі був сильний у фінан

совій або економічній науці, він легко зрозу
мів би, що не може ні одна держава, в тому 
числі й Радянська держава, розгортати на всю 
широчінь цивільну промисловість, почати, вели
кі будови, подібні до гідростанцій на Волзі, 
Дніпрі, Аму—Дар'ї, які потребують десятків 
мільярдів бюджетних видатків, продовжувати 
політику систематичного зниження цін на това
ри масового споживання, яке теж потребує де
сятків мільярдів бюджетних видатків, вкладати 
сотні мільярдів у справу відбудови зруйновано
го німецькими окупантами народного господар
ства, і разом з тим, одночасно з цим, умножа
ти свої збройні сили, розгорнути військову про
мисловість. Не важко зрозуміти, що така без
розсудна політика привела б до банкрутства 
держави. Прем'єр Еттлі повинен був би знати з 
власного досвіду, як і з досвіду США, що ум
ноження збройних сил країни і гонка озброєнь 
веде до розгортання військової промисловості, 
до скорочення цивільної промисловості, до при
пинення великих цивільних будов, до підви
щення податків, до підвищення цін на товари 
масового споживання. Зрозуміло, що коли Ра
дянський Союз не скорочує, а, навпаки, розши
рює цивільну промисловість, не згортає, а, нав
паки, розгортає будівництво нових грандіозних 
гідростанцій і зрошувальних систем, не припи
няє, а, навпаки, продовжує політику зниження 
цін,—то він не може одночасно з цим роздува
ти військову промисловість і умножати свої 
збройні сили, не рискуючи опинитися в стані 
банкрутства.

1 якщо прем'єр Еттлі, незважаючи на всі ці 
факти 1 наукові міркування, все ж вважає мож
ливим відкрито зводити наклеп на Радянський 
Союз 1 його мирну політику, то це можна по
яснити лише тим, що він думає наклепом на 
Радянський Союз виправдати гонку озброєнь в 
Англії, здійснювану нині лейбористським урядом.

Прем'єрові Еттлі потрібна брехня про Ра
дянський Союз, йому потрібно зобразити мир
ну політику Радянського Союзу як агресивну, 
а агресивну політику англійського уряду як 
мирну,—для того, щоб ввести в оману англій
ський народ, нав'язати йому цю брехню про 
СРСР і таким чином втягти його шляхом об
ману в нову світову війну, яку організують 
правлячі кола Сполучених Штатів Америки.

Прем'єр Еттлі зображає себе як прихильни
ка миру. Але якщо він справді стоїть за мир, 
чому він відхилив пропозицію Радянського Со
юзу в Організації Об'єднаних Націй про негай
не укладення Пакту Миру між Радянським Со
юзом, Англією, Сполученими Штатами Амери
ки, Китаєм 1 Францією?

Якщо він справді стоїть за мир, чому він 
відхилив пропозиції Радянського Союзу про 
негайний приступ до скорочення озброєнь, про 
негайну заборону атомної зброї?

Якщо він справді стоїть за мир, чому він 
переслідує прихильників захисту миру, чому 
він заборонив Конгрес захисників миру в Ан
глії? Хіба кампанія за захист миру може за
грожувати безпеці Англії?

Ясно, що прем'єр Еттлі стоїть не за збере
ження миру, а за розв'язування нової світової 
агресивної війни.

Запитання. Що Ви думаєте про інтервенцію 
в Кореї, чим вона може кінчитися?-

ВІдповідь. Якщо Англія і Сполучені Штати 
Америки остаточно відхилять мирні пропозиції 
Народного Уряду Китаю, то війна в Кореї мо
же закінчитися лише поразкою Інтервентів.

Запитання. Чому? Хіба американські і ан
глійські генерали і офіцери гірші від китайсь
ких і корейських?

Відповідь. Ні, не гірші. Американські і ан
глійські генерали 1 офіцери ні трохи не гірші 
від генералів 1 офіцерів будь-якої іншої країни. 
Щодо солдатів США 1 Англії, то у війні проти 
гітлерівської Німеччини і мілітаристської Япо
нії вони показали себе, як відомо, з найкращо
го боку. В чому ж справа? А в тому, що вій
ну проти Кореї 1 Китаю солдати вважають нес
праведливою, тоді як війну проти гітлерівської 
Німеччини 1 мілітаристської Японії вони вважа
ли цілком справедливою. Справа в тому, що ця 
війна є вкрай непопулярною серед американсь
ких 1 англійських солдатів.

Справді, важко переконати солдатів, що Ки
тай, який не загрожує ні Англії, ні Америці 1 
у якого захопили американці острів Тайван,—є 
агресором, а Сполучені Штати Америки, які за
хопили острів Тайван 1 підвели свої війська до 
самих кордонів Китаю,—є стороною, яка обо
роняється. Важко переконати солдатів, що Спо
лучені Штати Америки мають право захищати 
свою безпеку на території Кореї 1 коло кордо
нів Китаю, а Китай і Корея не мають права за
хищати свою безпеку на своїй власній терито
рії, або коло кордонів своєї держави. Звідси 
непопулярність війни серед англо-американсь- 
ких солдатів.

Зрозуміло, що найдосвідченіші генерали і 
офіцери можуть зазнати поразки, якщо солда
ти вважають нав'язану їм війну глибоко нес
праведливою 1 якщо вони виконують в силу 
цього свої обов'язки на фронті формально, без 
віри в правоту своєї місії, без піднесення.

Запитання. Як Ви розцінюєте рішення Орга
нізації Об'єднаних Націй (ООН), яке оголошує 
Китайську Народну Республіку агресором?

Відповідь. Я розцінюю його, як ганебне рі
шення.

Справді, треба втратити останні рештки со
вісті, щоб твердити, що Сполучені Штати Аме
рики, які захопили китайську територію, острів 
Тайван, 1 вторглися в Корею до кордонів Ки
таю,—є стороною, що обороняється, а Китайсь
ка Народна Республіка, яка захищає свої кор
дони 1 старається повернути собі захоплений 
американцями острів Тайван,—є агресором.

Організація Об'єднаних Націй, створена, як 
оплот збереження миру, перетворюється в зна
ряддя війни, в засіб розв'язування нової світової 
війни. Агресорським ядром ООН є десять країн 
—членів агресивного Північно-атлантичного пак
ту (США, Англія, Франція, Канада, Бельгія, 
Голландія, Люксембург, Данія, Норвегія, Іс
ландія) 1 двадцять Латино-американських країн 
(Аргентіна, Бразілія, Болівія, Чілі, Колумбія, 
Коста-Ріка, Куба, Домініканська республіка, 
Еквадор, Сальвадор, Гватемала, Гаїті, Гондурас, 

Мексіка, Нікарагуа, Панама, Парагвай, Перу, 
Уругвай, Венецуела). Представники цих країн 1 
вирішують тепер в ООН-1 долю війни і миру. 
Це вони провели в ООН-1 ганебне рішення про 
агресивність Китайської Народної Республіки.

Характерно для нинішніх порядків в 
ООН-і, що, наприклад, невелика Домініканська 
республіка в Америці, яка ледве налічує два 
мільйони населення, має тепер таку ж вагу в 
ООН-1, як Індія, і багато більше ваги, ніж Ки
тайська Народна Республіка, яка позбавлена пра
ва голосу в ООН-1.

Таким чином, перетворюючись в знаряддя 
агресивної війни, ООН разом з тим перестає 
бути всесвітньою організацією рівноправних на
цій. По суті справи ООН є тепер не стільки 
всесвітньою організацією, скільки організацією 
для американців, яка діє на потребу американ
ським агресорам. Не тільки Сполучені Штати 
Америки і Канада прагнуть до розв'язування но
вої війни, але на цьому шляху стоять також і 
двадцять Латино-американських країн, поміщи
ки 1 купці яких жадають нової війни де-небудь 
в Європі чи Азії, щоб продавати воюючим кра
їнам товари по надвисоких цінах і нажити на 
цьому кривавому ділі мільйони. Ні для кого не 
являє таємниці той факт, що 20 представників 
двадцяти Латино-американських країн представ
ляють тепер найбільш згдетовану 1 слухняну 
армію Сполучених Штатів Америки в ООН-і.

Організація Об'єднаних Націй стає таким 
чином на безславний шлях Ліги Націй. Тим са
мим вона ховає свій моральний авторитет 1 при
рікає себе на розпад..

Запитання. Чи вважаєте нову світову війну 
неминучою?

Відповідь. Ні. Принаймні тепер її не можна 
вважати неминучою.

Звичайно, в Сполучених Штатах Америки, 
в Англії, так само як 1 у Франції, є агресивні 
сили, що жадають нової війни. їм потрібна вій
на для одержання надприбутків, для пограбу
вання Інших країн. Це—мільярдери 1 мільйоне
ри, що розглядають війну як доходну статтю, 
яка дає колосальні прибутки.

Вони, ці агресивні сили, тримають у своїх 
руках реакційні уряди 1 спрямовують їх. Але 
вони разом з тим бояться своїх народів, які не 
хочуть нової війни і стоять за збереження ми
ру. Тому вони намагаються використати реак
ційні уряди для того, щоб обплутати брехнею 
свої народи, обманути їх і зобразити нову вій
ну, як оборонну, а мирну політику миролюб
них країн, як агресивну. Вони намагаються об
манути свої народи для того, щоб нав'язати їм 
свої агресивні плани і втягти їх у нову війну.

Саме тому вони бояться кампанії на захист 
миру, побоюючись, що вона може викрити аг
ресивні наміри реакційних урядів.

Саме тому вони провалили пропозиції Ра
дянського Союзу про укладення Пакту Миру, 
про скорочення озброєнь, про заборону атом
ної зброї, побоюючись, що прийняття цих про
позицій підірве агресивні заходи реакційних 
урядів і зробить непотрібною гонку озброєнь.

Чим кінчиться ця боротьба агрес’щчих 1 
миролюбних сил?

Мир буде збережений, 1 зміцнений, якщо 
народи візьмуть справу збереження миру в 
свої руки і відстоюватимуть його до кінця. Війна 
може стати неминучою, якщо паліям війни 
вдасться обплутати брехнею народні маси, обма
нути їх 1 втягти їх в нову світову війну.

Тому широка кампанія за збереження миру, 
як засіб викриття злочинних махінацій паліїв 
війни, має тепер першорядне значення.

Щодо Радянського Союзу, то він і далі не
похитно провадитиме політику відвернення вій
ни 1 збереження миру.



2 БІЛЬШОВИЦЬКА ПРАВДА Неділя, 18 лютого 1951 р.

Нашесть виборів^ до Верховної _Ради УРСР

Через півтора місяця після звернення шахтарів
☆ • ☆ ☆ І ДАЄМО ЦЕГЛУ

Півтора місяця тому гірники шахти № 2 звернулися з бойо
вим закликом до всіх робітників, інженерно-технічних працівників 
і службовців підприємств та будов міста Олександрії про розгор
тання соціалістичного змагання на честь виборів до Верховної Ради 
Української РСР.

Заклик шахтарів підхопили трудящі нашого міста.
Що нового принесли півтора місяця змагання за закликом 

шахтарів?
За що борються у цьому змаганні колективи підприємств, 

цехів, окремі робітники, хто виявляється кращим господарем свого 
слова? Про це розповідають публіковані нижче матеріали.

ів

ВІРНІ
СВОЄМУ СЛОВУ

На славу потрудились гірни
ки шахти № 2—зачинателі пе
редвиборного соціалістичного 
змагання. Вірні своєму слову, 
вони щозміни множили свої 
виробничі успіхи, видаючи на- 
гора все більше і більше ву
гілля.

Наслідки наполегливої праці 
відрадні. На десять днів рані
ше взятого зобов'язання завер
шено виробничий план двох 
місяців. Понад план з почат
ку року відправлено рідній 
Батьківщині близько шести за
лізничних ешелонів вугілля.

Перше місце в змаганні зай
має дільниця, де начальником 
тов. Ярмолюк. Працюючи за 
графіком циклічності, дільниця 
стала суцільно стахановською. 
Тут всі шахтарі перевикону
ють норми виробітку. А брига
да наваловідбійників комуніста 
Дмитра Немикіна менйіе пів
тори норми не дає.

Передова бригада застосу
вала новий метод кріплення 
лави. Це дозволило на кожній 
так званій «парі» (дві ножк» і 
верхня перекладина)економити 
30—40 хвилин часу. За зміну 
виграш в часі становить близь
ко півтори години.

Додатковим резервом наро
щення вуглевидобутку стала 
товариська співдружність, взає
модопомога. Коли, приміром, 
вийшов з ладу транспортер, на
валовідбійники не чекають до
ки його відремонтують слюсарі, 
самі усувають поламку, щоб 
не допустити простою.

Високопродуктивною роботою 
відзначаються: наваловідбійник 
Григорій Тригуб, прохідник 
Микола Кравцов, відкатниця 
Марія Солдатенко та інші.

Кожний гірник прагне пра
цювати сьогодні краще, ніж 
учора, а завтра—краще, ніж 
сьогодні.

С. Логвиненко, 
головний інженер шахти.

ЩО ДАЛА МОЯ 
РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ

Будівельники нашого міста 
чекають на столярні вироби, 
що їх мають дати деревооброб
ні майстерні. Але ми не завж
ди справлялися з замовленнями.

Січень, перший місяць зма
гання за гідну зустріч дня ви
борів у Верховну Раду УРСР, 
приніс зрушення—деревооброб
ні майстерні, зокрема столяр
ний цех, набагато перевиконав 
виробничий план. Перевикона
но також план першої полови
ни лютого.

У досягненні успіху є част
ка і моєї праці. Я виготовляю 
фільонки. Фігарійні ножі, що 
застосовувалися для цієї робо-

☆ ☆

ти, були на дисках, оброблю
вали дошки тільки з одного 
боку і не зовсім точно. Щоб 
збільшити випуск продукції і 
поліпшити її якість, я замінив 
диски на ножі і так прилаш
тував їх, що дошку почав об
роблювати з обох боків зразу. 
Ця раціоналізація дала можли
вість удвічі збільшити випуск 

І продукції, а собівартість виро- 
1 бів зменшилась удвічі, значно 
| поліпшилась їх якість.

Своє виробниче завдання за 
січень я виконав на 322 про
центи. Такими ж темпами пра
цюю і в лютому.

Т. Плевако, 
столяр деревообробних 

майстерень.

З ВІДСТАЛИХ
У ПЕРЕДОВІ

Механічний цех заводу «Чер
воний ливарник» довгий час 
не виконував виробничих зав
дань. На початку січня ро
бітники та інженерно-техніч
ні працівники цеху обговорили 
заклик гірників шахти № 2 
про розгортання соціалістично
го змагання. Було вирішено 
ліквідувати відставання і зус
тріти вибори до Верховної 
Ради УРСР виробничою перемо
гою.

Зобов'язання, які взяли на 
себе робітники, широко попу
ляризували. Кращі, стахановці- 
токарі Василь Федоренко, Ва
силь Серба та стругальник Ан
дрій Жигілєв, які викопують 
по півтори—дві норми виробіт
ку, на виробничих нарадах,ді
лили ся своїм досвідом.

Цех почав виконувати вироб
ничий план, а тепер вже дає 
продукцію понад план.

ПОНАД ПЛАН
Патріотичний заклик гірни

ків другої шахти з перших днів 
знайшов гарячу підтримку се
ред робітників і робітниць це
гельного заводу №2.

У ході передвиборного со
ціалістичного змагання цегель
ники здобули визначну вироб
ничу перемогу—за півтора мі
сяця перевиконали план пер
шого кварталу по випуску го
тової продукції. Понад квар
тальне завдання дано будовам 
71 тисячу цегли.

Нам сприяла добра організа
ція праці, впровадження нових 
методів у виробництво. Колек
тив цеху обпалювання майстра 
Памфутія Аксьонова запровадив 
розряджене саджання в піч 
сирцю, чим прискорив проход
ження вогню, а значить і про
цес випалювання цегли. Зніман
ня цегли з каналу печі збіль
шилось на 20 —ЗО процен
тів. П. Кидалов,

директор цегельного заводу.

ЗА МЕТОДОМ ЛІДІЇ 
І КОРАБЕЛЬНИКОВОЇ

У передвиборному соціаліс- 
[ тичному змаганні, в яке вклю

чилися водії автотранспортної 
контори тресту «Олександріявуг
лерозріз», ми вирішили якнай
ширше запровадити метод ві
домої московської стахановки 
Лідії Корабельникової. Водії 
автомашин зобов'язалися до 25 
лютого—дня виборів у Верхов
ну Раду Української РСР від
працювати по два дні на зеко
номленому пальному.

Взяте зобов'язання підкріп
люється ділом. Лише в січні 
зекономили 3.925 кілограмів 
пального, що вистачило б для 
роботи на один день всього 
автопарку.

По п'ять днів на зеконом
леному бензині відпрацювали в 
січні шофери Андрій Дудник і 
Григорій Ланцман, по чотири— 
Сергій Пазинич і Володимир 
Супонін, два дні відпрацював 
Микола Голубничпй та інші.

Змагання шоферів за^еконо- 
мію пального продовжується.

В. Новіков, 
технік по обліку пального 
автотранспортної контори.

0. Бек, 
головний інженер заводу.

Дружний колектив гірників Олександрійської шахти № 2 доби
вається все нових! нових ‘успіхів у змаганні на честь виборів до Вер
ховної Ради Української РСР.

В числі передових йде бригада наваловідбійників комуніста 
Миколи Шелковскього. Січневе завдання вуглевидобутку бригада ви
конала на 142 проценти. На такому ж рівні вона працює і в лютому.

На знімку: бригада тов. Шелковського. Зліва на право: Микола 
Шелковський, Григорій Шмаков, Михайло Півень, Григорій Пуховий, 
Микола Магер та Микола Лаврентьєв.

Фото А. Дібровного.

Вчителька-агітатор
В кімнаті панувала тиша. Ли

ше зрідка її порушував шелест 
від перегорнутого листка зо
шита...

Закінчивши перевірку уч
нівських робіт, Таїса Олексіїв
на Кириченко підвелася з-за 
письмового столу і дістала сві
жий номер газети.

—Чудово,—стиха промовила 
вона, глянувши на сторінку, в 
якій були вміщені матеріали 
про кандидата в депутати Вер
ховної Ради Української РСР 
Федосію Василівну Рєпку.—Бу
де чим доповнити бесіду з ви
борцями...

Таїса Олексіївна не тільки 
добра вчителька, вона також і 
полум'яний агітатор. Вісім бу
динків закріплені за нею по 
вулиці імені 20-річчя Жовтня. 
1 в кожному вона встигає по
бувати.

Привітно зустрічають свого 
агітатора виборці, бо знають, що 
Таїса Олексіївна обов'язково 

‘розповість про новини, допо
може їм з'ясувати те чи інше 
питання, в дечому порадить.

і Користуюючись методом роз
горнутої бесіди, тов. Кириченко 
викликає у виборців інтерес

і обмінятися думками про нашо
го кандидата Ф. .В. Рєпку.

—Я добре знаю тов. Рєпку,— 
сказала літня жінка, яка була 
присутня в час бесіди на квар
тирі Кузьми Герасимовича Ко
валенка. — Це вона врятувала 
від смерті мою дочку. Скільки 
житиму дякуватиму Федосії Ва-

Віддамо голоси за
З кожним днем посилюють 

агітацію за кандидата в депу
тати Верховної Ради Українсь
кої РСР Федосію Василівну Рєп
ку агітатори партійної органі
зації рудоремонтного заводу.

Активно працюють агітатори 
на своїх закріплених ділянках. 
Кращі з них Василь Чорнобасв 
і Микола Дмптренко.

Пожвавити роботу агітпункту
Рідко заходять виборці до 

агітпункту виборчої дільниці 
№ 14, бо в приміщенні, де він 
розміщувався, дуже холодно. Та 
й нічим зацікавити тут вибор
ців. Крім газет, на агітпункті 
немає нічого. Бесіди, лекції не 
проводяться, навіть плани ро
боти не складені.

Багато корисного міг би зро
бити для агітпункту завідую

Нарада секретарів первинних парторганізацій
У міськкомі КП(б)У відбула

ся нарада секретарів первин
них партійних організацій, яка 
обговорила питання про захо
ди по завершенню підготовки 
до виборів у Верховну Раду 
Української РСР та проведення 
самих виборів.

Секретар міськкому КП(б)У 
тов. Самохотін у своєму висту
пі відзначив, що в більшості 
виборчих дільниць міста закін
чена організаційно - технічна 
підготовка до виборів. Добре 
працюють агітколективи і Діль
ничні виборчі комісії на вибор
чих дільницях №2, №3, №12. 
Первинні партійні організації, 
що закріплені за цими дільни
цями, забезпечили належну 
роботу агітаторів, які роз’яс
нюють виборцям матеріали, 
зв'язані з підготовкою до ви
борів. Останнім часом агітато
ри проводять бесіди про зареє- 

силівні за це. Вона—гідна ви
сокого довір'я людей.

Як невтомного лікаря, хоро
шого товариша знають Ф. В. 
Рєпку і виборці Любов Анд
ріївна Лакпдіна, Марія Степа
нівна Скринько та інші.

Буваючи у виборців, Таїса 
Олексіївна детально знайомить
ся з їх запитами. Якось вона 
дізналась, що пенсіонер Олек
сандр Григорович Возов, який 
все своє трудове життя працю
вав у депо майстром по ремон
ту паровозів, одержує не таку 
пенсію, яка йому належить. 
Агітатор з'явилась у відділ со
ціального забезпечення і доби 
лась, що тов. Возов почав 
одержувати пенсію спеціаліста- 
залізничника.

Чуйне ставлення агітатора 
ще більше зміцнило зв'язок з 
виборцями. За запрошеннями 
тов. Кириченко вони з охотою 
відвідують виборчу дільницю 
№ 4, де вже прослухали лекції 
на теми: «Сталінська Консти
туція — найдемократичніша в 
світі», про міжнародний стан 
та інші.

Всі виборці, з якими пра
цює Таїса Олексіївна, давно 
перевірились у списках. Вони 
одностайно заявляють, що в 
день виборів першими прибу
дуть на виборчу дільницю, щоб 
віддати свої голоси за славну 
дочку нашої Вітчизни Федосію 
Василівну Рєпку.

С. Макаренко.

нашого кандидата
Всі 52 виборці, з якими про

водять бесіди ці агітатори, дав
но перевірили себе в списках 
і заявили, що вони 25 лютого 
одними з перших на своїй діль
ниці проголосують за непо
рушний сталінський блок ко
муністів і безпартійних.

А. Скачков.

чий селищним клубом т. Дави- 
денко, але він не вважає своїм 
обов'язком допомагати завіду
ючому агітпунктом т. Дашке- 
вичу, навіть радіоприймача не 
дає.

До виборів залишилися ліче
ні дні. Необхідно рішуче пож
вавити роботу агітпункту.

М. Жовтневий.
Селище Октябрське.

| строваного кандидата в депу
тати Верховної Ради УРСР по 
нашому виборчому округу тов. 
Рєпку Ф. В.

У часники наради відмітили, що 
окремі первинні партійні ор
ганізації педостатьно ведуть 
агітаційно-масову роботу, не 
направляють роботу агітаторів. 
Такий стан створився в парт- 
організаціях будівельного уп
равління № 3 Семенівського 
тресту (секретар т. Щербина), 
шахти № 3 (секретар т. Чер- 
нпшенко), управління Семенів
ського тресту (секретар т. Гар
куша), Олександрійської бри
кетної фабрики (секретар т. 
Савченко).

На нараді обговорено заходи 
поліпшення організаційної під
готовки і агітаційно-масової ро
боти до Виборів у Верховну 
Раду УРСР.
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Справжні причини прориву 
на рудоремонтному заводі

Республіканська нарада передовиків 
сільського господарства Української РСР

В перший місяць 1951 року 
рудоремонтшій завод не додав 
будовам нашого міста багато 
потрібної продукції, ганебно 
зволікається виконання плану 
і в лютому.

Чому завод опинився у ве
ликому боргу перед державою?

Головний інженер заводу тов. 
Онищенко, щоб виправдатися, 
висуває десятки причин,—Тут 
і значний недохват робочої си
ли, матеріалів тощо.

Звичайно, ці причини мають 
місце, але не вони є основним 
у відставанні.

На заводі немає продуманої 
організації виробничих проце
сів, технології, немає ритму і 
погодженості в роботі цехів. 
Саме це,головним чином, -впли
ває на .роботу заводу.

У великому боргу перед під
приємствами міста цех електро
обладнання (начальник цеху 
т. Кучеренко). Він не викопує 
своїх завдань протягом остан
ніх трьох місяців через погану 
організацію праці. 23 робітни
ки цеху, прекрасні спеціаліс
ти, зараз щодня простоюють. 
Щоб приховати простої, їх не 
облікують, бригадам не дають 
нарядів на роботу. Бригадири 
Андрії! Клочко, Іван Чернен
ко скаржаться, що вони про
тягом довгого часу не бачать 
нарядів, а в кінці місяця на
чальник цеху виробничі показ
ники робітників бригад визна
чає як йому вдумається. Така 
занедбаність обліку роботи в 
цьому цеху призвела до того, 
що, наприклад, робітникові Іва
ну Пискуну в грудні за 8 від
ремонтованих моторів нараху
вали 500 карбованців, а всічні 
за 14 моторів він одержав всьо
го 400 карбованців.

Керівники заводу і цехів не 
дбають про механізацію трудо
містких робіт, що знижує про
дуктивність праці. Важкі дета
лі тут подаються вручну, ніхто 
не дбає про забезпечення цеху 
підіймальними кранами. Квалі- І 

фіковапі робітники часто запи
ті на вантаженні і розванта
жуванні продукції.

Колишній директор заводу 
т. Алексеєв, а за ним голов
ний інженер т. Онищенко і де
хто із начальників цехів вва
жали і вважають себе якимись 
уособленими людьми, які до 
всіх мають претензії, а самі 
від усього вмивають руки.

Керівники тресту «Укрособ- 
вуглемонтаж», якому підпоряд
ковано завод, чомусь миряться 
з непорядками на заводі. Вони 
рідко коли відвідують це під
приємство і не допомагають у 
розв'язанні виробничих питань.

13 лютого на подвір'ї заводу 
з'явився головний інженер трес
ту тов. Усошин. Робітники це
ху електрообладнання запроси
ли його до себе, сподіваючись, 
що він допоможе у вирішенні 
питань, зв'язаних з техноло
гією виробництва. Але тов. Усо
шин не хотів завдати собі кло
поту і через кілька хвилин без
результатно залишив цех.

Не викопує виробничих зав
дань і ливарний цех (началь
ник тов. Когап). Відділ тех
нічного постачання заводу і 
його начальник т. Тюкпн не 
дбають про своєчасне постачан
ня цехові чавуну, кварцового 
піску, вогнетривкої глини, не
має тут мебльового дерева для 
форм. Цех допускає багато бра
ку в роботі. Лише за останній 
місяць браковане литво стано
вить 20 процентів.

Ці та подібні їм факти при
зводять до зриву виконання ви
робничих завдань заводом.

Обов'язок керівників заводу, 
партійної та профспілкової ор
ганізацій рішуче налагодити 
трудову дисципліну, забезпечи
ти ритмічну роботу всіх цехів, 
ширше впроваджувати механі
зацію і мобілізувати колектив 
трудящих на ліквідацію про
ривного стану, що створився на 
заводі.

П. Кошман.

15 лютого в Київському дер
жавному ордена Леніна театрі 
опери табалету ім. Т. Г.*  Шев
ченка відкрилася республікан
ська нарада передовиків сіль
ського господарства Українсь
кої РСР.

*) Початок у газеті „Б. П.“ 
№ №13, 14, 15, 16, 17,18, 19. 20.

На нараду прибуло близько 
двох тисяч передових людей 
соціалістичного землеробства і 
тваринництва: бригадири і лан
кові, голови колгоспів і спе
ціалісти сільського господар
ства, бригадири тракторних 
бригад і трактористи, директо
ри МТС і представники науко
во-дослідних закладів, началь
ники обласних управлінь і за
відуючі районними відділами 
сільського господарства.

З почуттям великої радості 
і законної гордості за виконан
ня зобов'язань, даних велико
му вождю товаришеві Сталіну, 
з ясним розумінням величезних 
завдань, що стоять перед сіль
ським господарством республі
ки в цьому році, зібралися пе
редові люди соціалістичного зем
леробства Радянської України 
на республіканську нараду. Роз
повісти про свої досягнення,

Слідами виступів 
„Більшовицької правди

„ОБМЕЖИЛИСЬ
' ВРУЧЕННЯМ 

КВИТКІВ"
Під таким заголовком в нашій 

газеті № 17 (3542) від 9 лютого 
був надрукований лист про неза
довільну роботу первинної орга
нізації добровільного товариства 

І сприяння армії на шахті № 2.
Голова міського комітету 

ДТСАРМ тов. Тесленко повідомив 
редакцію, що факти, викладені в 
цьому листі, правильні. 14 лютого 
проведено збори членів первинної 
організації цього товариства, на 
яких обговорено виступ газети, 
обрано комітет первинної органі
зації, вжито заходи для поліпшен
ня роботи організації на шахті 
№ 2. 

виявити помилки і хиби, поді
литися досвідом, намітити зав
дання боротьби за нові успіхи 
в сільському господарстві,взяти 
нові зобов'язання перед вели
ким Сталіним на 1951 рік—з 
цими думками приїхали на на
раду передові люди колгоспно
го села, новатори сільськогос
подарського виробництва.

'Тепло зустрінуті присутніми, 
в президії займають місця то
вариші Л. Г. Мельников, Д. С. 
Іїоротченко, В. В. Мацкевич, 
І. Д. Назаренко, 3. Т. Сердюк, 
міністр сільського господарства 
Української РСР Н. Т. Каль- 
ченко, передовики сільського 
господарства Ф. І. Дубковець- 
кий, М. 0. Посмітний, П. М. 
Ангеліна, 0. С. Хобта, М. 0. 
Озерний, А. А. ІІармузіна, Ф. М. 
Безугла, 11. Г. Пенчев, 0. В. 
Гіталов, 0. II. Гришко та інші.

За дорученням Центрально
го Комітету КП(б) України і 
Ради Міністрів УкраїнськоїРСР 
параду відкрив Голова Ради Мі
ністрів Української РСР тов. 
Д. С. Коротченко.

За пропозицією голови кол
госпу імені Сталіна, Селидівсь- 

Кримська область. Колектив Білогорської МТС № 1 достроково 
завершив виконання осінньо-зимового ремонту тракторів, комбайнів 
1 причіпного сільськогосподарського інвентаря. При цьому механіза
тори зекономили ЗО тисяч карбованців державних коштів.

На знімку: комісія приймає відремонтовані трактори в бригаді 
№ 7.

Фото Л. Яблонського. Прескліше ТАРС.

кого району, Сталінської об
ласті, Героя Соціалістичної Пра
ці тов. В. Т. Литвиненка учас
ники наради з величезним під
несенням обирають почесну 
президію в складі Політбюро 
Центрального Комітету ВКП(б), 
почесним головою наради під 
довго нестихаючі овації всіх 
присутніх обирається великий 
вождь народів, кращий друг 
колгоспного селянства Йосиф 
Віссаріонович Сталін.

З доповіддю—«Підсумки ви
конання зобов'язань по сіль
ському господарству, взятих 
перед товаришем 11. В. Сталіним 
у 1950 році, і заходи по роз
гортанню соціалістичного зма
гання за одержання високих 
урожаїв усіх сільськогосподар
ських культур і розвиток гро
мадського продуктивного тва
ринництва в 1951 році» висту
пив міністр сільського госпо
дарства Української РСР тов. 
11. Т. Кальчепко.

По доповіді тов. Кальченка 
розгорнулися жваві дебати.

Нарада триватиме три дні.

(РАТАУ).

Борис Горбатов

роман Донбас Книга перша

(Продовження*)

Розділ V.
■ —Так чого ж вас сюди поста
вили?

— Ось я й кажу: чого? Бутенко 
все. Голова шахткому наш, нес
покійна його душа. В нього про
центи не сходяться, а дядя Они- 
сим відповідай. Він до мене дру
гий рік під'їжджає: треба тебе, 
дядя, висунути, ніяково виходить, 
старий шахтар, а... Та куди ж ти 
мене, кажу, висунеш, коли я ма
лописьменний? Ось він і приду
мав...

—А що в шахті, краще?—запи
тав хтось. \

—Авжеж краще. Безпечніше. 
Тут, наприклад, покрівля потече 
або ці, будь вони прокляті, тум
бочки—зараз дядю Онисима до 
начальства, до прокурора, туди, 
сюди... А в шахті—безпечніше. 
Я—кріпильник!—сказав він з та
кою гордістю, ніби кріпильник це 
генерал.—Ні, ви краще заспівай
те, хлопці!

Комсомольці заспівали. Дядя

Два товариші
Онисим присів на табуретку, став 
слухати. Коли пісня закінчувалася, 
він нічого не говорив, не просив 
ще співати, а тільки крякав, ви
тирав сльози і знову, підперши 
руками сиву голову, був готовий 
слухати. І вони лилися, ці нез- 
кінчені українські пісні, журливі 
і жалібні, і в них—душа пливла й 
співала. І така була в цих піснях 
чарівна сила, що найжалібніші не 
хвилювали, а втішали людину, ні
би всю журбу його пісня брала 
на себе і розвівала по білому 
світі...

Так, гарно співаєте! - сказав, на
решті, дядя Онисим. Зітхнув, ви
тер сльози і встав,—А шахтарів 
з вас не буде, ні!

Це було так раптово, що всі 
розсміялися.

—Так чого ж, дядя Онисим?— 
сміючись, закричав Віктор.

—Не буде. Ні! —махнув рукою 
старик.

—Так чого?!
—Не на тій каші ви виросли. 

Ось що!
-Що? Що?
—Ви ж, я вас знаю, гарбузову 

кашу їли. Мамкині синки! Ви ж 

на третій упряжці дьору дасте... 
Я ж вас знаю!

— А не дамо, не дамо!—почули
ся обурливі голоси.

—Та дасте!—презирливо відмах
нувся старик.—Ми ж таких бачи
ли! Ось кажуть, прорив, прорив... 
а чого прорив? Тому й прорив, 
від таких шахтарів. Ми,—раптом 
ударив він себе в груди,—ми і в 
двадцять першому прориву не 
знали. Лрбоду їли, а прориву не 
було. Працювали. Давали вугілля. 
А зараз, боже ти мій, що з Дон
басом зробили? Ну, прохідний 
двір, чисто прохідний двір! Які 
ви шахтарі? Покрутитеся тут на 
шахті—і п'ятами накиваєте!

Він говорив це так палко і пе
реконливо, що всі затихли, не 
знайшли, що відповісти.

Лише один парубок, який весь 
час мовчав, похмурий і довгору
кий,—його прізвище було Світ- 
личиий, з Харкова,—підійшов до 
коменданта й запитав неголосно, 
але суворо:

—Ти чого, старик, каркаєш, 
людей турбуєш?

—Я не каркаю,—відмахнувся від 
нього комендант, —я душею бо
лім.

—А душею болієш,—так не кар
кай!—він багатозначно подивився 
на його і повернувся до всіх.— 
Ей, хлопці! Ось старик говоре: 

[ втечемо ми. Як скажете?
—Час покаже!—сказав хтось.
—Різні тут були,—сказав дядя 

Онисим.— І вільні, і вербовані. 
Ось розкуркулені зараз поперли 
в Донбас за довгим карбованцем...

—Він нас з розкуркуленими по
рівнює,— стримано продовжував 
Світличний,- Ну, то як скажете?

—А можливо, набити йому мор
ду?—запитав хтось з дального 
кутка,—Можливо, він сам кур
кульський агент.

— Ти те зрозумій, старик,—вис
кочив наперед гарячий Мальчен- 
ко,—ми—комсомольці. Комсомоль
ці ми!

—Бували й комсомольці...
—Та ти яке маєш право так 

про нас думати?—раптом скрик
нув Віктор і ледве не з кулака
ми підбіг до коменданта.—Ти хто? 
Ні, ти скажи,—ти хто є?

Тепер галасували всі. Посхоп
лювалися з ліжок. Підступили до 
старика. Але Світличний одним 
владним жестом зупинив всіх. В 
ньому зразу відчули хлопці ва
тажка; вже потім узнали, що був 
він секретарем райкому і сам до
бровільно визвався їхати в Дон
бас. „Коли агітувати—-так прик
ладом/— сказав він, ніби при 
цьому.

Він був і старший, 1 вищий всіх 
на зріст. Довгорукий, лобатий, з | 
похмурими лахматими бровами і 

колючими недобрими очима, він 
був страшним в цю хвилину, хоч 
і здавався спокійнішим за всіх.

—Так ось як ти нас зустрів!— 
тихо сказав він старику. — Ось 
вони, твої тумбочки...

—Так ти те розміркуй,—розгуб
лено пробурмотів комендант, та
кож відчувши владу в цьому па
рубкові. Нам-то, кадровикам, об
разливо це піше ходіння спостері
гати. Одіял не настарчиш—кра
дуть! Та хоч би і по-вашій, по- 
селянській справі взяти,—чи доб
ре, коли через твій двір чи город 
всякий прохожий іде, і тварина, 
і худоба, і коза?...

—А може й справді,—враз ска
зав Світличний. повернувшись до 
хлопців,— можлив і, справді тут є 
такі, що вже зібралися тікати? 
Га?—він суворо подивився на 
всіх, і під його колючими очима 
всі зразу наїжачились.

—Ну, хто?—продовжував він. 
—Так виходь, прямо скажи... Не 
пізно ще... Ну? Ти?—тикнув він 
враз пальцем в бік Братченка— 
той навіть похитнувся.

—Що ти, що ти!—благав він.
Чи ти?—тикнув він в Андрія.— 

Ну, хто? Ти? Ти? Ти? —його 
палець ніби протикав кожного.— 
Нема таких? Так я голову відір
ву, коли буде!..—прошипів він і 
повернувся до коменданта,—Ось, 
старик, серед нас бігунів немає.

—Дай-то бог!—похитав головою 
дядя Онисим.
(Продовження на 4-й стор.)
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По нашому місту і району
Літературний гурток 

в гірничопромисловому 
училищі

В гірничопромисловому учили
щі № 1 організовано літературний 
гурток, яким керує завідуюча біб
ліотекою т. Набока. 10 лютого 
тут відбувся літературний вечір, 
присвячений 114-ій річниці з дня 
смерті великого російського пое
та Олександра Сергійовича Пуш
кіна.

На вечорі виступили учні Маш- 
талер, Лцхоман, Байда, які роз
повіли епізоди з життя та діяль
ності О. С. Пушкіна.

Потім виступили учні Василь
єва, Количов, Васильєв та Кодак. 
Вони прочитали напам'ять кілька 
віршів та уривків з творів вели
кого російського поета.

Зараз члени літературного гурт
ка готують читацьку конферен
цію по книзі О. Фадєєва „Моло
да гвардія", яка відбудеться в 
березні місяці.

М. Ткачов, А. Єременко, 
В. Самотуга, 

учні гірничопромислового 
училища № 1.
☆

Досягнення ЛИЖНИКІВ 
району

Високу майстерність на облас
них лижних змаганнях продемон
стрували члени добровільного то
вариства „Колгоспник" Галина 
Одарич—піонервожата Користів- 
ської школи та Мотря Суботіна 
—працівник райкому ЛКСМУ.

Вони завоювали першість серед 
дівчат по ходінню на лижах на 
віддаль 5000 метрів. Зараз ці лиж
ники беруть участь у змаганні на 
першість України.

Т. Матвіенко, 
секретар РК ЛКСМУ.

На
Днями в міський комітет Ле

нінської Комуністичної Спілки 
Молоді України надійшла зая
ва від комсомольця Василя 
Бойка, в якій він пише:

«...Будови на Волзі, Дніпрі, 
в пустинях Середньої Азії наз
вані радянськими людьми бу
довами комунізму. Комсомоль-

«Червоний галстук—частина 
прапору»—на таку тему було 
проведено черговий збір піо
нерського загону 4 класу Мар- 
тоіванівської семирічної школи.

Перед початком діти викона
ли свою улюблену піонерську 
пісню. Потім юні ленінці чи

ДОН
(Продовження)

Андрій довго не міг заснути в 
цю ніч. Все повертався на вузь
кому своєму ліжку. Сьогоднішній 
день налякав його: всі ці розмо
ви, натяки, жарти; і те, що всі 
боялися за них, що вони втечуть; 
і дядя Онисим; і дихання близь
кої й страшної—тепер він уже 
дійсно це знав—страшної шахти; 
і всього більше—колючий палець 
Світличного.

Андрій не збирався втікати. Він 
і сам знав, що тікати і соромно, 
і не можна. До тієї хвилини в 
нього навіть і думки про втечу 
не було. Він і тепер нікуди не 
втече;, адже Сам сказав тоді на 
зборах в Чібіряках: „Ні, ми згод
ні!"

Але ж недарма так погрожу
вав пальцем Світличний, так ва
гався дядя Онисим. Значить, на 
шахті і насправді страшно? Як 
же бути тепер?

„Я буду виконувати все, як 
треба,—клявся собі Андрій.—Я 
всіх буду слухати. Я все стерплю 
і не втечу. Лише б духу виста
чило..."

І він з надією подумав про Вік-

Нова п‘єса 
в міському театрі

Колектив Олександрійського 
міського театру імені Саксагансь- 
кого підготував до постави нову 
п'єсу Льва Компанійця „Людина 
повинна жити".

Новий спектакль колектив ар
тистів присвячує дню виборів до 
Верховної Ради УРСР.

Б. Орловський, 
директор театру.

☆ 
Пушкінський вечір

В семирічній школі Олександ
рійського кінзаводу відбувся лі
тературний вечір, присвячений ро
сійському письменникові О. С. 
Пушкіну.

На вечорі учні розповідали біо
графію великого поета, декламу
вали його вірші. Крім того, учні 
намалювали великий, красивий 
портрет О. С. Пушкіна та ряд 
ілюстрацій до творів поета.

☆
Виборча література

Відділ „Союзпечати" одержав 
велику кількість виборчої літе
ратури.

Книги, брошури і плакати розіс
лані на виборчі дільниці мі
ста і району.

К. Карпенко, 
працівник відділу 

“Союзпечати".
☆ ☆

Семінар пасічників
Недавно при райсільгоспвідділі 

відбувся семінар колгоспних па
січників, на якому вони поповни
ли свої знання з бджоловодства.

В програмі семінару були такі 
теми: „Організація бджоловодства 
в колгоспах", „Пасічний інвентар

удову комуні
ці, як передовий загін молоді, 
ідуть в перших рядах їх будів
ників. Я—комсомолець і ба
жаю взяти безпосередню участь 
у будівництві цих величних 
споруд. Прошу міськком ком
сомолу направити мене'на бу
дівництво Каховської гідроелек
тростанції».

Збір піонерського загону
тали вірші, декламували урив
ки з творів радянських пись
менників, в яких розповідають 
про сміливих і мужніх піоне
рів, які в часи тимчасової ні
мецько? окупації проявили пал
ку любов до своєї Батьківщи
ни, і як зіницю ока берегли

БАС
тора. Коли що—Віктор виручить, 
підтримає! Віктор—сміливий, від
чайдушний, геройський хлопець. 
Віктор—хлопець прекрасний! В 
нього й на двох духу вистачить!

Вітя, Віктор!—пошепки покли
кав він.

Але той вже давно і спокійно 
спав. Коли й снилася йому шах
та, так весела, розова, вся зали
та рябим сонцем. Віктор навіть 
посміхався і мружився у ві сні, 
ніби по його обличчі пустотливо 
блукали сонячні зайчики...

Розділ VI.
Лише на четвертий день ком

сомольцям сказали, що завтра во
ни поїдуть в шахту. Андрій зблід. 
Віктор обрадувався.

Досі їх водили по поверхні: по
казали копер, підіймальну маши
ну, надшахтні споруди, сортувал
ку, скрипучу естокаду, нарядну, 
лампову, навіть баню—загальну й 
технічну.

Але Віктор на все це дивився 
спокійно, трохи огидливо. Йо
му нестерпно хотілося в шах
ту або, як він тепер говорив,— 
під землю.

Лекція для виборців
В приміщенні клубу контори 

І залізничного транспорту тресту 
„Олександріявугіллч" цими дня
ми була прочитана лектором то- 

[ вариства для поширення полі- 
I тичних та наукових знань тов. 

Гончаровим лекція про права і 
обов'язки громадян СРСР.

Лекцію вислухало понад 120 
І трудящих виборчої дільниці №16.

І. Подорожний.

☆

Магнітофон „Дніпро11
Олександрійський радіотрансля

ційний вузол збагатився новим 
звукозаписуючим апаратом—маг
нітофоном „Дніпро".

В. Адаменко,
старший технік радіовузла.

☆

П‘єса„ Глитай або павук11 
на клубній сцені

Днями драматичний гурток Во- 
рошиловського сільського клубу 
підготував і поставив п'єсу Кро- 
пивницького „Глитай або павук".

Перед постановкою виборцям 
було прочитано лекцію.

І. Силенно,
завідуючий клубом.

і приміщення", „Біологія бджоло
сімей", „Статут сільськогосподар
ської артілі" і інші.

В. Глоба, 
агроном райсільгоспвідділу 

по бджільництву.

з м у
Василь Бойко, як і тисячі 

інших патріотів, зобов'язуєть
ся працювати так, щоб якнай
швидше виконати ці історичні 
завдання партії, наблизити по
будову комунізму.

0. Шевченко,
секретар міськкому ЛКСМУ.

піонерський червоний галстук.
На зборі загону були при

сутні гості—піонери інших за
гонів школи, комсомольці та 
вчителі.

Н. Велично, 
зав. відділом піонерів

РК ЛКСМУ.

- Під землею будемо працюва
ти!—говорив він Андрієві. — Під 
землею!—Для нього це тепер зву
чало так же, як „під водою" чи 
„в хмарах". Він вважав шахтарів 
людьми особливої професії, як 
льотчиків, водолазів чи пожежни
ків.

— Тут під землею теж — стихія! 
—вигукував він.—Тут лише ризи
ковані люди можуть працювати!

І він з захопленням дивився на 
шахтарів.

Вони піднімалися на-гора, як 
чорти з пекла: мокрі, чорні. Вони 
йшли по селищі тією особливою, 
вайлуватою, ліниво - незграбною 
ходою, якою завжди йде додому 
незалежна майстерова людина, 
яка добре попрацювала, і розуміє 
своє законне право на відпочинок, 
на турботливу увагу дружини, на 
миску ситого борщу і добру чар
ку горілки.

Деякі з них несли на плечі, на 
сокирі, дрючок; це теж було дав
нє право шахтаря. Одна стойка з 
кріпильного лісу, належала йому: 
щоб нагріти воду дома і вими
тись. Вже давно була на шахті 
гарна баня, а право залишилося. 
Між іншим, дехто і зараз любить 
•помитися дома.

(Далі буде).

Ще один факт американського катування, що застосовується 
труменівськими загарбниками в Кореї. Групу корейців, так званих 
„полонених", всадовили біля стіни будівлі, примусивши їх покласти 
руки на голову і нахилити вперед туловиїце. Так вони повинні сиді
ти, доки не дадуть потрібних зведень. Найменший рух—і куля варто
вого, який не спускає ока зі своїх полонених, збільшить кількість 
жертв американських агресорів.

ГІрескліше ТАРС.

ПОДІЇ В КОРЕЇ
Головне командування Народ

ної армії Корейської народно-де
мократичної республіки повідо
мило 15 і 16 лютого, що частини 
Народної армії разом з загонами 
китайських добровольців на всіх 
ділянках фронту продовжували 
вести наступ.

На Центральній ділянці фронту 
частини Народної армії, оточив
ши! розгромивши противника в 
районі Хенсои (Одзіо) і районі 
Воньчжу (Генсю), повністю звіль
нили ці райони.

Про економію електроенергії і впорядкування 
електроспоживання в місті Олександрії 
ОБОВ'ЯЗКОВЕ РІШЕННЯ 
виконкому Олександрійської міської Ради 

депутатів трудящих від 12 лютого 19.51 року.
З метою кращого постачання електроенергії промисловим під

приємствам, організаціям, установам і населенню міста Олександрії 
виконком міської Ради депутатів трудящих РІШАЄ:

1. Встановити такі норми користування електроенергією по міс
ту Олександрії:

а) по всіх установах, підприємствах, учбових закладах на одну 
кімнату одна електрична лампа не більше 100 ват;

б) для населення—на одну кімнату одна електрична лампа не 
більше 60 ват, на одну квартиру 20 квт. годин на місяць.

2. За перевитрату електроенергії понад норму лімітів стягуєть
ся оплата в п'ятикратному розмірі, а при повторних випадках, неза
лежно від стягнення оплати в п'ятикратному розмірі, струм негайно 
відключається з позбавленням права користування електроенергією 
на три місяці.

3. За використання електроенергії з метою обігрівання примі
щень оплата стягується в п'ятикратному розмірі і струм негайно від
ключається з позбавленням права користування електроенергією на три 
місяці, а винних притягати до адміністративної або кримінальної від
повідальності, як за крадіжку електроенергії (ст. 172 Карного Кодексу).

4. Використання електроенергії вдень для освітлення без дозволу 
електропостачальницької організації заборонено.

5. При виявленні електроосвітлення як зовнішнього, так і внут
рішнього в денний час—оплата стягується за 24 години повністю за 
один місяць, а на винних осіб накладається штраф, як за марнотратст
во електроенергії.

6. Наявність штепсельних розеток, а також користування грію
чими приборами споживачами, які тимчасово користуються електро
енергією без лічильника, заборонено. Споживачі, які бажають корис
туватись настільною лампою або радіоустановкою, останні можуть 
бути підключені до мережі глухою пайкою через вимикач.

7. Встановлення нових і реконструкцію існуючих електроуста
новок проводити лише з дозволу і обов'язковою реєстрацією електро- 
сіткою.

8. Будь-яке підключення або відключення електроенергії про
вадиться працівниками енергопостачальницької організації по пред'яв
ленню довідки, яка свідчить особу.

9. За порушення цього обов'язкового рішення за самочинне під
ключення до електросітки. за незаконне користування, марнотратство 
електроенергії на керівників установ, підприємств, власників і орен
даторів приватних будинків, а також на споживачів електроенергії та 
на осіб, які провадять такі підключення накладати штраф у відповід
ності з наказом міністра комунального господарства УРСР № 139 від 
20 травня 1949 року.

10. Заборонити відключення від енергопостачальницьких орга
нізацій міста, селищ та інших об'єктів без погодження з виконкомом 
міської Ради депутатів трудящих.

11. Нагляд за виконанням цього обов'язкового рішення поклас
ти на енергопостачальницьку організацію, керуючих будинками та ор
гани міліції.

12. Це обов'язкове рішення набуває чинності з дня його ого
лошення на території міста Олександрії і селищ міського типу. 
Голова виконкому міськради депутатів трудящих Н. ЛУЦЕНКО. 
Секретар виконкому міськради депутатів трудящих 0. МАЛООК.

КІНОТЕАТР ІМЕНІ ПЕРШОГО ТРАВНЯ
Сьогодні демонструється художній фільм „ЧОРТОВО УЩЕЛЬЕ“

Американські вбивці продов
жують свої криваві злодіяння, під
даючи мирне населення Кореї 
варварським бомбардуванням.

В ніч з 13 на 14 лютого аме
риканські літаки протягом чоти
рьох годин безладно скидали в 
різних районах вже зруйнованого 
Пхеньяна бомби уповільненої дії 
з метою тероризувати і винищи
ти мирне населення. Всього було 
скинуто біля 300 бомб, 

(ТАРС).

Відповідальний редактор Д. РАВВЕ.
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Повністю виконати рішення 
звітно-виборних партійних зборів 

тресту «Олександріязуглероз- 
різ» упускаються питання ре
жиму економії, осудження мар-

За великого Сталіна!
Ііісля звітно-виборних зборів 

у первинних парторганізапіях 
і п'ятої міської партійної кон
ференції в багатьох первинних 
парторганізапіях поліпшилась 
партійно-організаційна і пар
тійно-політична робота.

Регулярно, за планом про
водяться збори комуністів у 
парторганізапіях шахти № 2, 
будівельного управління № 6 
та інш. На зборах ширше роз
гортається к]птика і самокри
тика. Все це сприяє поліпшен
ню партійного керівництва гос
подарськими справами,піднесен
ню авангардної ролі комуністів.

Однак, не в усіх первинних 
парторганізапіях належним чи
ном організовано виконання рі
шень звітно-виборних зборів і 
тому порушується більшовиць
кий принцип поєднання госпо
дарської і партійної .роботи.

Недавно, слухаючи звіт сек
ретаря первинної парторганіза- 
ції будівельного управління 
№ 3 Семенівського тресту тов. 
Щербини, бюро міськкому 
ІШ(б)У відмітило серйозні не
доліки у справі керівництва со
ціалістичним змаганням. Це 
трапилось тому, шо бюропарт- 
організації і секретар т. Щер
бина недооцінюють значення 
партійно - політичної роботи, 
мало турбуються про підви
щення активності комуністів, 
часто обходять їх при вирішен
ні господарських питань.

Серйозні недоліки допуска
ють окремі первинні парторга- 
нізації в області марксистсько- 
ленінської освіти комуністів, у 
масово-політичній роботі. Адже 
з чотирьох гуртків по оволо
дінню теорією і історією біль
шовизму в первинній парторга- 
нізації Байдаківського вугле
розрізу нормально працює ли
ше один. Немає порядку і в 
навчанні комуністів, які повин
ні самостійно підвищувати свій 
ідейний рівень.

В агітаційно-масовій роботі 
первинних парторганізацій бу
дівельних управлінь №4 і №5

Академік О. М. Несмеянов — 
президент Академії наук СРСР

16 лютого в Москві відбу
лись загальні збори Академії 
наук СРСР, присвячені вибо
рам президента Академії наук 
СРСР.

З цілковитою одностайністю 
таємним голосуванням дійсні 
члени Академії наук СРСР об
рали на пост президента Ака

До Дня Радянської Армії
У зв'язку з наближенням 

33-х роковин Радянської Ар
мії, агітатори будівельного уп
равління № 2 Семенівського 
тресту проводять серед трудя
щих бесіди та лекції. Ко
лишній учасник Вітчизня
ної війни комуніст Костянтин 
Нестеренко провів цікаву бесі

потратства тощо, хоч саме на 
цих будовах є значні збитки.

Подібна практика була рішу
че осуджена на звітно-вибор
них партійних зборах.

Перед партійними організа
ціями нашого міста стоять ви
ключно серйозні завдання в 
справі керівництва будовами та 
промисловими підприємствами. 
Звітно-виборні збори і п'ята 
міська партійна конференція 
приділяли велику увагу орга
нізації соціалістичного змаган
ня мас, мобілізації колективів 
трудящих будов та підприємств 
на підвищення продуктивності 
праці і механізації трудоміст
ких процесів, на рентабельну 
роботу, ліквідацію плинності 
робочої сили. Ці питання дуже 
актуальні, за розв'язання їх 
треба боротися з усією біль
шовицькою наполегливістю.

Міцність і тривалість госпо
дарських успіхів, вчить това
риш Сталін, цілком 1 повністю 
залежать від успіхів партійно- 
організаційної і партійно-полі
тичної роботи. Однією з основ 
більшовицького керівництва є 
сталінська вказівка про те, що 

і господарство і політика невід
дільні, що в усій діяльності 
партійні організації повинні 
дотримуватися якнайпильнішо
го поєднання партійно-політич
ної і господарської роботи.

Наша партія сильна єдністю 
волі і дії. 1 коли звітно-вибор
ні збори в первинних партор- 
ганізаціях та п'ята міська пар
тійна конференція намітили 
важливіші питання піднесення 
партійної роботи, кожен кому
ніст зобов'язаний докласти всіх 
сил для їх виконання.

Почесне і благородне завдан
ня кожного комуніста активі
зувати свою діяльність, підно
сити боєздатність первинних 
парторганізацій, добитися пов
ного виконання рішень звітно- 
виборних партійних зборів.

демії наук СРСР академіка 0. М. 
Несмеянова.

Академік Олександр Микола
йович Несмеянов—один з ви
датніших радянських учених, 
організатор широких наукових 
досліджень в галузі органічної 
хімії, великий державний 1 гро
мадський діяч. (ТАРС).

ду з молодими будівельниками 
на тему: «Перемога Радянсь
кої Армії над фашистською ар
мією Німеччини». З великим 
захопленням слухали трудящі 
голосне читання розмови това
риша Сталіна з кореспондентом 
«Правди». В Ломонос, 

секретар парторганізації.

В кумачі прапорів, у сяйві 
святкових вогнів зустріло місто 
Леніна день виборів до Вер
ховної Ради Російської Феде
рації. Над залитими електрич
ним світлом проспектами і май
данами сяяли слова, що йдуть 
від серця всіх ленінградців: 

—Слава великому Сталіну!
Тисячі людей, що йшли в ці 

ранкові години до приміщень 
для виборів, несли в серці ім'я 
дорогого вождя і вчителя, ім'я 
людини, яке вдохновляє їх на 
подвиги, на славу соціалістич
ної Вітчизни — ім'я великого 
Сталіна.

В святковому вбранні ніби 
помолоділа Нарвська застава— 
індустріальний Кіровськпй ра
йон Ленінграда. Кіровці без
межно щасливі — вони голосу
ють за рідного Сталіна. З піс
нями і квітами вони вийшли 
18 лютого на вулиці свого про
славленого району. З гордістю 
проходили виборці мимо нових 
житлових кварталів, шкіл, біб
ліотек, ішли по вулицях, яких 
ще недавно не було на карті 
району, проходили мимо онов
лених корпусів заводів і фабрик.

—Це все дав народові това
риш Сталін,—говорять кіровці. 
Великий вождь упевнено веде 
першу в світі країну соціаліз
му до світлого комуністичного 
майбутнього.

Шоста година ранку. Настав 
довгожданний час голосування. 
Приміщення для виборів 1 ви
борчої дільниці міститься в

День всенародного торжества
18 лютого відбулися вибори 

до Верховних Рад РРФСР, Ка
захської, Грузинської, Азер
байджанської, Литовської, Мол
давської, Латвійської, Киргизь
кої, Таджицької і Карело-Фін- 
ської РСР. Вибори пройшли в 
обстановці величезного патріо
тичного піднесення, перетво
рились в найяскравішу демон
страцію безмежної любові і 
відданості трудящих більшо
вицькій партії, радянському 
урядові, великому, вождю і вчи
телю товаришеві ЇЇ. В. Сталіну.

З винятковим піднесенням 
проходило голосування у ви
борчих округах, де балотува
лась кандидатура товариша ЇЇ. В. 
Сталіна.

Активну участь у виборах 
взяли виборці округів, де в де
путати балотувалися керівники 
більшовицької партії і радян
ського уряду.

Рано прокинулася столиця 
нашої Батьківщини—Москва. 
З ранку святково одягнуті лю
ди заповнили вулиці величез
ного міста. Одностайною учас
тю в голосуванні москвичі ви
ражали почуття найглибшої лю
бові і вдячності героїчній біль
шовицькій партії, радянському 
урядові, великому Сталіну.

Палаці культури імені Горь- 
кого.

Серед присутніх багато при
їжджих. Ще вночі прийшли во
ни сюди — кожному хотілося 
першим одержати бюлетень з 
ім'ям товариша ЇЇ. В. Сталіна, 
першим віддати свій голос за 
дорогого вождя.

Голова Дільничної виборчої 
комісії 0. Н. Баранова поздо
ровила трудящих з всенарод
ним святом. В красиво оздоб
леному приміщенні встановле
но великий бюст товариша ЇЇ. В. 
Сталіна, обрамлений оксамитом 
і прапорами, прикрашений жи
вими квітами. Погляд кожного 
з глибокою любов'ю спиняєть
ся на рідному обличчі вождя.

Всією сім'єю прийшов голо
сувати один з найстаріших пу- 
тіловців—кіровець В. І. Соболєв.

—За своє щастя, за рідного 
Сталіна від всієї душі віддав 
я свій голос, — сказав старий 
путіловець, вийшовши з при
міщення для голосування.

Яскраво освітлений прекрас
ний будинок Кіровської район
ної Ради, споруджений в роки 
сталінських п'ятирічок. Тут 
розташовані приміщення для 
виборів 8 і 19 виборчих діль
ниць.

Тут одним із перших одер
жали бюлетені слюсарі Кіров- 
ського заводу С. М. Голубєв і 
С. М. Матвєєв. Свято вони зу
стріли стахановськими ділами, 
майже втроє перевищивши ви
робничі завдання.

------------<><><>-----------

З великим патріотичним під
несенням проходило голосуван
ня на всіх виборчих дільни
цях Дзержинського округу. На 
37 дільниці висловив почуття 
виборців Гнат Павлович Шиш- 
ков. Проголосувавши, він сказав:

—Велике у нас сьогодні свя
то, товариші! Від душі хочеть
ся сказати і хай почує наш 
дорогий вождь у Кремлі: Спа
сибі, товаришу Сталін, за пік
лування про нас, простих ра
дянських людей.

В яскраво освітленому клубі 
імені Плеханова розмістилася 
п'ята виборча дільниця Ленін
ського округу № 6 м. Тбілісі. 
Тут, у центрі Ленінського рай
ону—найбільшого індустріаль
ного району Тбілісі, кожний 
квартал, кожна вулиця тісно 
зв'язані з славним революцій
ним минулим. Більш як пів
століття тому, на світанку ре
волюційного руху, великий 
Сталін закладав тут основи 
більшовицьких організацій, під
німав робітників на велику бо
ротьбу проти самодержавства.

Першими одержали бюлетені 
з дорогим серцю кожної радян
ської людини ім'ям товариша 
ЇЇ. В. Сталіна найстаріші ро
бітники Тбілісі—Олексій Зако-

До виборчого округу прими
кає Московська застава. З ду
мою про великого Сталіна тут 
голосували будівники величез
них і найкращих у світі елек
тричних машин—електросилів- 
ці, взуттєвики фабрики «Ско
роход», вагонобудівники заво
ду імені Єгорова.

Вся країна поділяла радість 
кіровців. Десятки тисяч трудя
щих—ленінградців і приїжджих 
голосували в Кіровському ви
борчому округу за «Посвідка
ми на право голосування».

Рано вранці телеграф приніс 
за Парвську заставу безліч при
вітань: «Поздоровляємо кіров
ців, які голосують за всенарод
ного кандидата в депутати, 
прапороносця миру великого 
Сталіна»,—пишуть колгоспни
ки Кубані. «Поділяємо вашу ра
дість голосування за великого 
Сталіна», — телеграфували ви
борці Новосибірська.

Уже до 9 годин 40 хвилин 
ранку проголосували всі вибор
ці Нарвської застави.

До першої години дня стало 
відомо, що в усіх округах міс
та виборці виконали свій гро
мадянський обов'язок.

Голосування за кандидатів 
сталінського блоку комуністів 
і безпартійних проходило в міс
ті Леніна, як могутня демон
страція безмежної любові і від
даності ленінградців партії біль
шовиків, радянському урядові, 
великому Сталіну.

(ТАРС).

молдін, Єгор Хубулурі, Терен- 
тій Ільїн, —учасники підпіль
них революційних гуртків, пер
ших страйків і демонстрацій, 
проведених під керівництвом 
товариша її. В. Сталіна.

Після голосування виборці 
зібралися в просторому залі 
клубу. Виникла задушевна бе
сіда. Слюсар монтажного цеху 
паровозовагоноремонтного заво
ду імені Сталіна Давид Аміра- 
нашвілі сказав:

—Велике щастя припало на 
нашу долю. Ми голосували за 
великого Сталіна, який веде 
нас до перемоги комунізму. Від 
щирого серця хочеться поба
жати нашому дорогому вождю, 
другу і вчителю товаришеві 
Сталіну довгих, довгих років 
життя па благо всіх трудящих!

Радянські люди продемон
стрували в цей день свою без
межну любов до великого 
Сталіна, який веде нашу краї
ну до сяючих вершин комуніз
му.

(ТАРС).
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Підготовка до виборів у Верховну Раду Української РСР

Одностайно голосуватимемо за вірну дочку народу
Зустріч з виборцями кандидата у депутати Верховної Ради УРСР Ф. В. Рєпки

18 лютого в залі педагогіч
ного училища зібралися вибор
ці виборчої дільниці № 8 для 
зустрічі з кандидатом у депу
тати Верховної Ради Українсь
кої РСР Федосією Василівною 
І’єпкою.

Довірена особа Рада Леоні
дівна Пономаренко у своєму 
виступі першим словом скла
дає подяку тому, хто дав ра
дянським людям щастя вільно 
жити, творити й вершити дер
жавні справи—творцеві иайде- 
мократнчнішої в світі Консти
туції—великому Сталіну. Сталін 
— всенародний кандидат у де
путати Верховних Рад братніх 
радянських республік. Товари
ша Сталіна висували своїм пер
шим кандидатом 1 багаточисель- 
пі збори трудящих підприємств 
нашого міста. А за ім'ям вож
дя вони називали імена його 
соратників, членів ІІолітбюро 
ЦК ВКІІ(б) тт. Молотова, Ма- 
ленкова, Берія, Ворошилова, 
Мікояна, Булганіна, Каганови- 
ча, Андреєва, Хрущова, Коси- 
гіна, ІПверника.

Передвиборні збори робітни
ків та інженерно-технічних пра
цівників Байдаківського вугле
розрізу також висунули канди
датом в депутати Верховної Ра
ди УРСР безпартійного біль
шовика, вірну дочку нашого 
народу, лікаря Олександрійської 
міської лікарні Федосію Васи
лівну Рєпку, яку зареєстрова
но Окружною виборчою комі
сією для балотування по Олек
сандрійському виборчому округу 
№ 198.

Довірена особа стисло розпо
відає про заслуги радянського 
лікаря Рєпки перед народом і 
закликає виборців віддати свої 
голоси за достойного кандидата 
в депутати республіканського

Привітно зустрінемо виборців
Лічені дні відділяють нас від 

радісного свята трудящих Ра
дянської України—дня виборів 
до Верховної Ради УРСР.

І тому з такою відповідаль
ністю, з таким запалом і ра
дістю готується наша Дільнич
на виборча комісія до цього 
великого дня. Кожен член ко
місії зараз перевіряє, ще раз 
обдумує чи все зроблено для 
того, щоб трудящі змогли без
перешкодно і урочисто викона
ти своє велике громадянське 
право.

Всі виборці, які голосувати
муть па нашій дільниці, вже 
перевірили себе в списках. 
Члени Дільничної виборчої ко
місії разом з активом виявили 
громадян, які не зможуть у 
день виборів самі прибути па 
дільницю. До таких виборців 
поїде член комісії з урною і 
вони дома виконають своє пра
во, надане Сталінською Консти
туцією.

Вже зараз наша дільниця 
має все необхідне для її об
ладнання. Вдосталь столів, 
стільців, обладнано чотири ка

С Т Р І
У неділю, 18 лютого, відбу

лися стрілецькі змагання на 
першість міста, присвячені 33 
річниці Радянської Армії, Вій
ськово-Морського Флоту та вп- 

парламенту Федосію Василівну 
Рєпку.

Слово бере вчителька Анас- 
тасія Василівна Чаговець. Во
на також закликає всіх відда
ти голоси за кандидата - ліка
ря, всіма своїми зусиллями і 
згуртованістю кріпити справу 
миру, ще? далі рухати вперед 
економічний і культурний роз
виток нашої Батьківщини.

Ф. В. Репка

З промовами виступили та
кож молодий виборець слухач
ка педагогічного училнщаЛідія 
Гогуля, представник колективу 
фінансово-банківських праців
ників Ріта Кравченко, слухач
ка педагогічного училища Оль
га Воронкевич та лікар Зіно- 
вій Грановський. Вони закли
кали виборців голосувати 25 
лютого за вірну дочку Батьків
щини, лікаря тов Ф. В. Рєпку.

Наприкінці з промовою ви
ступила тепло зустрінута ви
борцями тов. Репка.

—Від щирого серця дякую 
робітникам, колгоспникам, ін

біни, є одна велика і дві ма
лих урни, необхідна кількість 
автомашин.

Для кращого оформлення діль
ниці члени комісії домовилися 
з домогосподарками, які на день 
виборів принесуть на дільницю 
багато кімнатних квітів. 6 та
кож три великих художні кар- 
тини-панно.

Днями ми провели чергове 
засідання виборчої комісії, па 
якому розподілили свої обов'яз
ки в день виборів. Голова ви
борчої комісії, заступник голо
ви і секретар будуть відпові
дати за загальний хід виборів 
на дільниці. Члени комісії тт. 
Наталія Олефірова та Лідія Єв- 
сеєва чергуватимуть біля урни, 
Віктор Носов з малою урною 
поїде до виборців, які не мо
жуть самі з'явитись на діль
ницю, Василь ІІІульгин буде 
чергувати в залі, де видавати
муться бюлетені.

Для допомоги комісії залу
чено 16 активістів, які працю
ватимуть реєстраторами. З ни
ми проведено семінар.

В день виборів на дільниці

ЛЕЦЬКІ З М А Г 
борам до Верховної Ради УРСР.

У змаганні взяли участь 
члени добровільних товариств 
сприяння армії та флоту. Най
кращих результатів домоглися 

телігенції, всім виборцям Олек
сандрійського виборчого окру
гу за те, що вони виявили ме
ні велике довір'я, висунувши 
кандидатом у депутати Верхов
ної Ради УРСР,—говорить тов. 
Ф. В. Репка,—Це справді вели
ка честь бути обранцем наро
ду, його слугою. Представники 
різних спеціальностей висуну
ли мене, жінку - лікаря, кан
дидатом у депутати народного 
парламенту. Це можливо лише 
в радянській країні, де, по- 
перше, жінка має рівні права 
з чоловіком, по-друге,— люди 
інтелектуальної праці у нас не 
відірвані від життя, від наро
ду. У всіх пас єдина мета— 
будувати щасливе, радісне жит
тя, будувати комунізм у нашій 
країні. Немає більше радості, 
як зробити щось корисне для 
народу. Я докладу всіх сил, 
щоб виправдати високе довір'я 
виборців і падалі працюватиму 
так, як вчить нас великий пра
пороносець миру ІІоспф Вісса- 
ріонович Сталін.

Учасники зустрічі прийняли 
текст вітального листа товари
шеві Сталіну, в якому запев
няють великого вождя народів, 
що віддадуть всі свої сили для 
творчої мирної праці, для про
цвітання любимої Вітчизни.

Після зустрічі силами колек
тиву художньої самодіяльності 
педагогічного училища був да
ний концерт.

’Х
Багатолюдні збори виборців, 

присвячені зустрічі з кандида
том у депутати Верховної Ради 
УРСР відбулися також в селі 
Войнівці та в радгоспі імені 
Комінтерну. Учасники зборів 
закликали виборців одностайно 
голосувати за вірну дочку на
роду тов. Ф. В. Рєпку.

будуть влаштовані концерти, 
виступи колективів художньої 
самодіяльності, гратиме баян, 
радіола. Гурток художньої са
модіяльності артілі «Червона 
вишивальниця», наприклад, го
тує до цього дня цікавий мон
таж про великі будови комуніз
му. Хор в тридцять співців ви
конає пісні радянських компо
зиторів: «Кантата про Сталіна», 
«Солдати миру» та Інші. В 
програмі танцювальної групи— 
українські, російські та інші 
народні танці.

Дільнична виборча комісія 
докладає зусилля, щоб створи
ти найкращі умови виборцям, 
найповніше задовольнити їх ви
моги 1 створити на дільниці 
святковий, радісний настрій.

Скоро, скоро, уквітчана свят
ковими вогнями дільниця, по
кличе виборців використати своє 
велике право і ми радісно і 
урочисто скажемо їм: «Добро 
пожалувати, дорогі товариші».

М. Мартинцева,
голова Дільничної виборчої 

комісії виборчої дільниці №10.

А Н Н Я
тт. Т. Федоренко, II. Велпко- 
жон, II. Носов та 10. Здор. їм 
присвоєно звання стрільців тре
тього розряду.

Почуття гордості 
за свою Вітчизну

Зараз серед виборців, які 
проживають на території вибор
чих дільниць № 19 і 20, пра
цює понад 250 агітаторів. В бу
динках, гуртожитках, на агіт 
пунктах регулярно проводять
ся бесіди, доповіді, лекції.

Агітатори у своїх бесідах роз
повідають трудящим про зростан
ня селища Димитрове.

Добре працюють агітатори 
партійної організації будівель
ного управління № 2 Семенів- 
ського тресту. Яскраві, змістов
ні їх бесіди надовго залиша
ються в пам'яті виборців. Ве
село вечорами в гуртожитках 
цього управління. Агітатори 
провели багато бесід про вели
кі будови комунізму. їх розпо
віді викликають трудове підне
сення серед молоді.

Особливо пожвавилась агіта- 
ційно-роз'язнювальпа робота се
ред виборців за кандидата в 
депутати Верховної Ради УРСР 
Федосію Василівну Рєпку. Май
же в кожній кімнаті є листів

Щоб зростала могутність наша
Відповідь її. В. Сталіна на 

запитання кореспондента «Прав
ди» викликали великий інтерес 
у механізаторів Олександрійсь
кої МТС.

19 лютого для групи комбай
нерів, трактористів і ремонтни
ків МТС був прочитаний текст 
відповідей товариша Сталіна.

Активність
Всі вчителі семирічної ІНКО

ЛИ Олександрійського кіпзаво- 
ду—активні агітатори. Вони 
ведуть агітаційно-масову робо
ту серед працівників заводу і 
колгоспників артілі імені Бу- 
дьонпого.

Кожен агітатор провів па 
своїй дільниці но кілька зміс
товних лекцій і бесід про між
народне становище, великі бу
дови комунізму, події в Кореї 

І та інші.
Зараз всі агітатори знайом

лять виборців з трудовою ді-

Бесіди про
З наближенням дня виборів 

до Верховної Ради УРСР агі
татори посилюють агітаційно- 
масову роботу серед трудящих 
виборчої дільниці № 16.

З одержанням матеріалів про 
життя і трудову діяльність кан
дидата в депутати Верховної 
Ради УРСР Федосії Василівни 
Рєпки, 55 агітаторів майже 
щодня роз'яснюють виборцям

Колектив робіт
ників та інженер
но-технічних пра
цівників Романів- 
ськогої склозаводу 
„Червоний Жов
тень,, Дзержинсь- 
кого району, Жи
томирської облас
ті, освоїв вироб
ництво кришталю. 
Завод виготовляє 
художньо оформ
лену продукцію: 
різноманітні вази, 
понад десять видів 
бокалів для вина, 
чайні сервізи тощо.

На знімку: май
стер алмазної грані 
Олександра Яков- 
лівна Бондаренко. 

ки про трудову діяльність кан
дидата.

Великим успіхом серед ви
борців користуються агітатори 
Іван ІІївняк, Яків Грибанов та 
інші. Зараз агітатори обох ви
борчих дільниць проводять ко
лективне читання розмови Йоси- 
фа Віссаріоновича Сталіна з 
кореспондентом» Правди». Кож
не слово, кожна фраза, сказану 
вождем, викликає у виборців 
почуття гордості за свою мо
гутню Батьківщину і жагучу 
ненависть до паліїв нової вій
ни.—Радянський народ не хоче 
війни. Про це ще раз чітко і 
ясно заявив у своїй розмові 
товариш Сталін. В ім'я миру 
ми працюватимемо ще наполег
ливіше, — говорять виборці.

Виборці селища Димитрове 
одностайно заявляють, що вони 
25 лютого віддадуть голоси за 
непорушний сталінський блок 
комуністів і безпартійних.

П. Кошман.

Загальну думку всіх присут
ніх висловив токар т. Зеленсь- 
кий:—з нами Сталін, за нами 
правда, її весь світ бачить. А 
де правда,—там перемога!

Будемо трудом своїм зміцню
вати могутність нашої Батьків
щини—надійного оплоту миру 
і безпеки в усьому світі.

вчителів
яльністю нашого кандидата — 
Федосії Василівни Рєпки, зак
ликають їх віддати свої голоси 
за вірну дочку радянського 
народу.

Крім того, вчителі допомогли 
художньо оздобити агітпункт, 
написати багато лозунгів на 
будинках.

Особливу активність прояв
ляють агітатори тт. Радченко, 
Бережний та Гарасюта.

К. Жежель, 
голова місцевкому 
профспілки школи,

кандидата
пройдений славний шлях прос
тої радянської жінки.

По 7—8 бесід провели агі
татори Михайло Гончарук. Ан
дрій Вовченко, Микола Гера- 
сименко, Михайло Заболотній і 
ряд інших.

М. Святець,
завідуючий агітпунктом.
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Тру дові подарунки 
на честь виборів 

Наслідки зразкового догляду 
за механізмами

Здраствуй, нова школо!

Ще торік старший пресуваль
ник Олександрійської брикет
ної фабрики Семен Євашов ні
чим не відрізнявся від інших. 
Як і багато інших, він вико
нував свої завдання, але виро
біток його рідко перебільшував 
сто процентів.

Включившись у передвибор
не змагання за почином гір
ників шахти № 2, т. Євашов 
зобов'язався перевиконувати 
норми виробітку.

Він давно помітив, що коли 
добре слідкуєш за механізма
ми, утримуєш їх у зразковому 
стані, своєчасно підкручуєш

Виробнича перемога будівельників
Колектив будівельників тре

тього управління тресту «Олек- 
сандріявуглерозріз» у відповідь 
на заклик гірників шахти № 2 
широко розгорнув змагання за 
гідну зустріч дня виборів у 
Верховну Раду Української РСР.

В ході передвиборного зма
гання будівельники добилися

Кращий
Три роки працює рамщиком 

лісопильного цеху деревооброб
них майстерень тресту «Олек- 
сандріявуглерозріз» Петро Іва
нович Гориславець. За цей час 
він став справжнім майстром 
своєї справи.

Особливо дбайливо ставиться 
тов. Гориславець до механіз
мів. Пилорама його завжди в 
зразковому стані.

Високі виробітки
Лютневий план—до дня ви

борів!—під таким лозунгом зма
гаються трудящі промислової 
артілі «Хімпраця».

Ставши на передвиборну 
трудову вахту, передові бригади 
значно перекрили свої зобов'я
зання. Найкраще працює брига
да жерстяного цеху в складі 
Івана Дячепка, Василя Захар- 
ченка, Федора Гавриленка, Сте
пана Петренка. В січні во
на викопала своє виробниче

Борис Горбатов

РОМАН

(Продовження*)

*) Початок див. з 13 номера 
газети „Більшовицька правда".

Розділ VI.
Вони йшли по селищі, ніяк не 

соромлячись того, що брудні, за- 
мурзані, а навіть пишаючись цим. 
Це вугілля—а не грязь — лежало 
на їх обличчях, благородне вугіл
ля, найчистіше, що є в світі: шах
тар навіть рани загоює вугіллям. 
В цьому вугіллі вони рубалися 
цілий день, дихали ним, жили ним, 
давали на-гора—все для вас, лю
ди па поверхні, щоб вам тепліше 
жилося на холодній, непривітній 
землі.

Від вічного лазіння і совання 
по вугіллі шахтарська спецовка 
швидко перетворювалася в лах
міття, але то було найживопис- 
ніше лахміття в світі. Жирна, 
м'яка, оксамитова вугільна пиль 
лежала на ньому. І шахтар ніс це. 
лахміття так, ніби то був чорний 
оксамит. Так здавалося Вікторові, 
коли він з захопленням дивився 
на цих замурзаних людей.

—Ти дивися на них, дивися! — 

гайки і гвинти, то преси 
працюють безперебійно і ніко
ли не зупиняються.

З цього і почав т. Євашов. 
Він налагодив зразковий догляд 
за пресами 1 цим ліквідував 
непередбачені зупинки на ре
монт. Це дало йому змогу щод
ня перевиконувати завдання.

Зараз преси Семена Євашо- 
ва працюють найкраще, а 
його ім'я занесено на фабрич
ну Дошку пошани поряд з кра
щими стахановцями фабрики.

П. Дмитріев, 
заступник директора фабрики.

визначного виробничого успіху. 
19 лютого завершено виконан
ня плану будівельно-монтаж
них робіт за перший квартал 
нинішнього року.

0. Сиротенко,
заступник начальника 

управління.

рамщик
У змаганні па честь виборів 

до Верховної Ради У РСР тов. 
Гориславець добився виконання 
денного завдання на 120—135 
процентів.

Кращий рамщик тов Горис
лавець досвід своєї роботи пе
редає робітникам лісопильного 
цеху.

А. Маменко, 
секретар парторганізації.

завдання на 387 процентів, а 
за 15 днів лютого—на 235.

Робітник Яків Меткий дає 
щозміни по дві з половиною— 
три норми, а робітниця Поліна 
Судакова, яка виготовляє ві
конну замазку і фарби, дає цієї 
продукції щозміни на 100 кі
лограмів більше норми.

Добре працює бригада гон
чарного цеху та інші.

Я. Шевченко, 
завідуючий виробництвом.

о н б а с
Два товариші 
шептав він Андрієві,—На очі ди
вися! Ач, блищать! В шахті, брат, 
не всякий зможе працювати. В 
шахті можна тільки хороброму.

І дійсно, від того, що на чор
ному обличчі біліли лише вис
калені зуби та білки очей, зда
валось, що всі шахтарі дивляться 
сміливо, відважно, пустотливо; 
навіть дівчата.

— Ризиковані люди! — захоплю
вався Віктор. — Кожний день зі 
смертю в жмурки грають!

Все залежить від того, якими 
очима дивитися; Андрій дивився 
на тих же шахтарів, що Віктор, 
і бачив: прямо ідуть з роботи 
гарні, стомлені люди, їм поїсти 
хочеться, посидіти в палісаднику 
під акацією, покурити в холодку... 
Вони чимсь були дуже схожі на 
андрушиного батька.

Ввечері в гуртожитку тільки й 
було розмов, що про завтрашній 
спуск в шахту. Принесли і розда
ли хлопцям новенькі брезентові 
шахтарки, чуні, онучі... Дядя Они- 
сим був уже тут. Роз'яснював 
призначення кожної речі, давав 
поради, розповідав різні історії. 
Він помолодів з комсомольцями,

Цей будинок виділяється з 
усіх, що є в місті. Він має 
чотири поверхи і зайняв своїм 
величним корпусом цілий квар
тал.

З нетерпінням чекали діти 
того радісного дня, коли роз
чиняться двері чудового бу
динку, двері нової школи. І 
ось довгожданний день настав.

Вчора, 20 лютого, ранкову 
тишу порушили звуки духово
го оркестру. Під урочистий 
марш з прапорами прибули сю
ди колони учнів. Святково при
бране подвір'я. Біля скульп
тури великого вождя і вчителя 
II. В. Сталіна та російського 
пролетарського письменника 
0. М. Горького встановлена 
трибуна.

Голова виконкому міської 
Ради депутатів трудящих тов. 
Луценко відкриває мітинг. Пер
ше слово надається завідуючо
му відділом пропаганди 1 агі
тації міськкому КП(б)У тов. 
Суховому.
—Більшовицька партія,радян

ський уряд і особисто товариш 
Сталін,—говорить він,—завжди 
приділяли і приділяють велику 
увагу підростаючому поколін
ню, створюють якнайкращі умо
ви для його виховання. Яскра
вим прикладом цього є відкрит
тя нової школи в нашому місті.

Свято у дітей селища Перемога
ІЦе одним красивим двоповер

ховим будинком прикрасилось 
робітниче селище Перемога. Бу
дівельники третього управлін
ня підготували достойний по
дарунок дітям—здали в експ
луатацію нову семирічну шко
лу. Щаслива дітвора заповни
ла світлі просторі класи.

19 лютого тут панувало над
звичайне пожвавлення. У вели
кому залі зібралось понад 600 
учнів, вчителі.
„ Директор школи Полікарп 
Йосипович Демпденко, відкри
ваючи мітинг, сказав:

—Дорогі діти! Сьогоднішній 
день — незабутній в нашому 
житті. Ми переселились в нове 
приміщення школи з достат

Книга перша

ожив; в його розповідях химерно 
змішувалося корисне з фантас
тичним.

— Головне, в шахті голови бе
режіть, хлопці!—повчав він.— Не 
тримай голову високо, як раз лоб 
об верхняк розколині. Шахта лю
бить, щоб їй уклонялися, году
вальниці...—він інакше і не нази
вав її, як матінкою та годуваль
ницею; для нього шахта була жи
вою істотою; це вона любить, а 
того не любить.—А щоб курити, 
і ні-ні! 1 сірники дома забудь. 
Вона цих пустощів не терпить. На
ша „Крута Марія"—шахта сур- 
йозна, газова...

—А що, вибухи часто бувають? 
—жадібно запитав Віктор.

—Та ні, бог милує! Інколи десь 
випалить, так це так...—старик за
мислився,-Це Шубін лякає...

—Шубін? Це хто ж Шубін?..
—Шубін?— замислився комен

дант.—Як тобі сказати?.. Брехня, 
звичайно. Старики вигадали. Ніби 
бродить по шахтах така істота. 
Шубін називається, шахтарів ля
кає... В далеких виробках він 
проживає або в покинутих... Ну,

Тов. Суховий поздоровив уч
нів з радісним святом і висло
вив упевненість, що вони папо 
легливо оволодіватимуть осно
вами науки, виростуть гідними 
будівниками комуністичного су
спільства.

Від імені колективу російсь
кої середньої школи №2 слово 
взяв учень 10 класу Каплан. 
Він сказав: «Ми запевняємо,що 
па батьківське піклування про

На знімку, новозбудована в м. 
Олександрії середня школа № 2.

ньою кількістю класів, кабі
нетів. На повсякденне піклу
вання більшовицької партії, 
уряду, рідного вождя і вчителя 
Иосифа Віссаріоноїшча Сталіна 
ви повинні відповісти відмін
ним навчанням.

Вчителі тт. Репепько, Рябиш, 
учні Лена Андрієвська, Рая 
Журавська, батьки подякували 
будівельникам за їх подару
нок і запевнили, що бережли
во будуть зберігати приміщен
ня школи.

Відмінниця навчання учени
ця 4 «б» класу Лєна Андрієвсь
ка від імені піонерської орга
нізації заявила:

—Ми обіцяємо вчитися в сті
нах цієї школи тільки на «доб

кому зустрінеться—тому, значить, 
швидко амба: привалить!

—Це що ж, бог такий шахтар
ський чи що?

— Різне про нього говорили... 
—ухильно відповів старик.—Ніби 
був шахтар такий у давнину, на 
прізвище Шубін. Ну, і ніби гос
подар шахти і незлюбив його за 
вдачу. Дуже сміливий шахтар був, 
характерний. Ну і став його гос
подар пригноблювати. І так при
гноблює і сяк. Ну, простіше ска
зати,—експлуатує людину, і все! 
А господар був німець. Тут рані
ше всі господарі німці були, бель
гійці або французи... Іноземний 
капітал. Ну, і так цей німець на
шого Шубіна притиснув, що зов
сім шахтар з шляху зійшов: за
пив. 1 в куражному вигляді раз 
мав з господарем таку розмову: 
„Ти, говорить, по якому праву 
нашу кров шахтарську п'єш?" А 
той кричить: „Я—господар! Я що 
хочу, те й роблю!" „А, господар? 
—говорить Шубін. — Ну, так я 
тобі покажу, хто тут справжній 
господар!" 1 зник він тут. Хто го
ворить—сам помер, а хто — ніби 
поліз п'яний в шахту і вибух 
зробив. Всю шахту зірвав. 1 себе. 
Ну тільки незабаром об'явився 
Шубін: там його бачили, там... І 
де з'явиться—зразу там вибухи, 
обвали, вибухи, наводнення... Це, 
—дядя Онисим велично підняв 
палець перед собою,—це Шубін,— 
показував, хто тут насправді гос
подар!—він засміявся і від задо

нас відповімо лише добрими і 
відмінними оцінками в навчан
ні, будемо берегти свою шко
лу, щоб вона завжди була та
кою красивою,як зараз".

На мітингу з поздоровлен
нями виступили начальник бу
дівельного управління №6 трес
ту «Олександріявуглерозріз» 
тов. Лавров, завідуючий облас
ним відділом народної освіти 
тов. Єрьомін.

В урочисту хвилину учениця 
першого «а» класу Лариса Вор- 
вульова перерізає па дверях 
червону стрічку і дитячий по
тік влився життєрадісним стру
менем у світлі просторі класи.

Здраствуй, нова школо! Прий
май гідне покоління!

♦
* ♦

Цього ж дня увечері в залі 
середньої школи №2 відбулось 
урочисте засідання педагогіч
ного колективу разом з пред
ставниками партійних, громад
ських організацій, будівельни
ків та батьків, присвячене від
криттю нової школи.

Учасники засідання заслу
хали доповідь: «Піклування 
партії і уряду про підростаюче 
покоління»

Силами учнів була дана ху
дожня частина.

С. МІркотан.

ре» та «відмінно», берегти 
шкільне майно, утримувати йо
го в зразковому стані.

Від імені будівельників шко
ли виступив секретар партійної 
організації третього управ
ління тов. Болдирев:

—Колектив будівельників,— 
сказав він,—вирішив взяти шеф
ство над школою. Ми подбаємо 
про устаткування її меблею, 
інвентарем.

На мітингу також виступив 
заступник голови виконкому 
міської Ради тов. Харитонов, 
який поздоровив дітей, учи
тельський колектив з визнач
ною подією в їх житті.

С. Макаренко.

волення навіть головою покрутив.
—Ну, а тепер що ж, ходить 

Шубін по шахтах?—пошепки за
питав Віктор: він уже в Шубіна 
вірив.

—Тепер?—дядя Онисим хитро 
примружився і підморгнув.—Ну, а 
як в сімнадцятому господарів виг
нали, так і Шубін зник. Значить, 
закінчив свою упряжку. З того 
часу й не бачили.

—От чорти!—засміявся Маль- 
ченко.—У людей міфи як міфи; 
чорти, водяні, духи лісу, води, 
вогню. А в них—п'яний шахтар!

—Ні, тут не п'яний шахтар,— 
сказав Світличний: він всю істо
рію уважно вислухав.—Ну, а ти, 
дядя, сам віриш в Шубіна?

— Я? От запитав!—образився ко
мендант,—Я і в бога не здорово 
вірю, не те що в Шубіна. Я не 
сірий...

—АзШубіним тобі самому зус
трічатися не доводилося?—не со
ромлячись продовжував Світлич
ний.

—І знову-таки дурна розмова— 
розлютувався старик.—Та як же 
я міг його зустріти, як я і зараз 
живий? Хто зустріне—тому, зна
чить, скоро амба! Кінець!

—Ну от,—посміхнувся Світлич
ний,—а говориш не віриш...

Всі розсміялися, зрозумівши ма
невр Світличного.

Дядя Онисим мовчки встав і, 
ні на кого не дивлячись, вийшов 
з кімнати.
(Продовження на 4-й стор.)
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Високий урожай виборемо
Колектив працівників Олек

сандрійського кінного заводу з 
честю виконав завдання, пос
тавлені перед ними п'ятиріч
ним планом відбудови і роз
витку народного господарства 
СРСР.

Планом було передбачено у
1950 році одержати стопудовий 
урожай зернових з кожного 
гектара па всій площі посі
ву. Фактично торік кінний 
завод одержав по 114 пудів 
зернових з гектара, а найцін
нішої продовольчої культури— 
озимої пшениці—вирощено на 
всій площі 300 гектар—по 155 
пудів з гектара.

У 1950 році кінний завод 
здав державі хліба стільки, 
скільки було здано за два по
передні роки.

Проте трудящі заводу не зу
пиняються на досягнутому. 
Включившись у соціалістичне 
змагання за високий врожай в
1951 році, вони зобов'язалися 
піднести врожайність своїх ла
нів проти 1950 року на 24— 
25 пудів зерна з гектара.

Боротьбу за високий урожай 
наші люди.почали ще торік, в 
період збирання врожаю, коли 
до комбайнових агрегатів вони 
пристосували лущильники. Та
ким чином разом з збиранням 
хліба ми злущили стерню на 
409 гектарах.

В кращі строки—до 16 жовт
ня підняли зяб. Особливу ува
гу приділяємо агротехніці. Всі 
700 гектарів зябу зорано плу
гами з передплужниками і на 
глибину 25—27 сантиметрів. 
Під оранку внесено 1635 тонн 
гною. Зимою на зяб додатково 
вивезли 2115 тонн перегною, 
зібрали 50 центнерів попелу і 
60 центнерів фекалію та пта
шиного посліду. Збір і виве
зення добрив продовжується й 
зараз.

Крім того, нами завезено 85 
тонн мінеральних добрив. Знач
но перевиконані планові зав
дання по снігозатриманню.

ДОНБАС

Змагаючись за гідну зустріч 
дня виборів у Верховну Раду 
УРСР, працівники заводу до
моглися хороших успіхів у ро
боті. Так, на вивезенні добрив 
у поле тг. Федір Мусулега, 
Іїетро Левченко, Ліда Олещен- 
ко, Килппа Кришень та багато 
інших значно перевиконують 
денні завдання.

Вже зараз наш завод гото
вий вступити у весняні робо- 
боти. Всі трактори і сільсько
господарський інвентар пов
ністю відремонтовано, виготов
лено необхідну кількість при
чепів і борін з тим, щоб за 
перші два дні закрити вологу 
на всій площі 430 гектар.

На ремонті сільськогосподар
ського інвентаря і тракторів 
відзначились ремонтники Яків 
Столяр, ІІикифір Шевченко, 
Яків Соустін та Ілля Солощен- 
ко. Перевиконуючи завдання, 
ці товариші домоглися відмін
ної якості виконуваних робіт.

Забезпечені ми і висококон- 
диційним насінням.

Нещодавно працівники кін
ного заводу обговорювали ро
бочі плани весняно-польових 
робіт. Вони зобов'язалися про
вести сівбу ранніх зернових за 
4 робочі дні.

В зимові дні весь колектив 
заводу наполегливо оволодіває 
теоретичними знаннями з біо
логічної науки та вивчає пе
редовий досвід вирощування ви
соких урожаїв. 11а трирічних 
курсах підготовки масових кад
рів вже проведено 19 занять. 
Слухачі курсів—комбайнер т. 
Литвипенко, трактористи тт. 
Онуфрієнко, Похил, Шнейдер, 
робітники тт. Кононов, Оле- 
щенко, Кришень та інші добре 
засвоюють пройдене, а все це 
разом взяте дозволяє нам впев
нено сказати, що зобов'язання, 
взяті на 1951 рік, колектив 
кінного заводу з честю вико
нає.

В. Боннський, 
старший агроном.

радістю він вліз би в скафандр. 
Капелюх він зразу ж надів козир
ком назад—підглянув у лісого- 
нів: його й без того сміливе, роз
бійне обличчя стало зовсім пус
тотливим.

За хлопцями прийшов десятник- 
старик. Подивився, чомусь зітх
нув і махнув рукою:

—Ну, пішли!
Вони потяглися за ним, як кур

чата за квочкою, через увесь ру
дник. „Тепер цим шляхом буде
мо кожного ранку ходити!—поду
мав Андрій. — Тепер це — наш 
шлях..." Йому здавалося, що всі 
на них дивляться насмішкувато.

—Ач, чистенькі які, гарненькі! 
— сказала їм в слід жінка біля 
„фонтану".

Десятник привів хлопців у лам
пову. Гуськом, один за одним, 
підходили до віконця комсомоль
ці, називали своє ім'я і одержу
вали лампу. Лампочки вже були 
заправлені й горіли. Вдень, на 
сонці, їх світ здавався нікчемним, 
боязким і непотрібним. „Ну що 
така каптілочка може?"—з жахом 
подумав Андрій.

—Всі одержали лампи?—запи
тав десятник. Він був стурбова-

Коли керівники байдужі
(ЛИСТ ДО РЕДАКЦІЇ) 
Олександрійське будівельно- 

монтажне управління тресту 
«Укрособвуглемонтаж» має по 
вулиці імені Клари Цеткін, 
№ 5-7 дерев'яний двоповерхо
вий будинок, в якому прожи
вають переважно робітники цьо
го управління.

Коли влітку вселяли людей 
в будинок, в ньому було вияв
лено багато недоробленостей, 
які треба було негайно усуну
ти. Але начальник управління 
тов. Згонников не потурбував
ся про наведення порядку в 
житловому будинку. Тепер тут 
тече дах, обвалилися печі, прос
вічуються стіни.

Щоб хоч трохи обігріти при
міщення, жителі будинку ко
ристуються електропечами. Це, 
по-перше, призводить до пере
витрат електроенергії, а, по- 
друге,—до пожеж, бо електро
проводка часто перегоряє.

Дуже поганий і санітарний 
стан двору. Біля будинку не
має вигрібної ями, тому бруд 
та помиї виливають під вікна
ми, несправна і прибиральня.

Незабаром настане весна, 
пригріє сонце, і до нашого бу
динку не можна буде близько 
підійти.

Жителі будинку могли б де
що і самі зробити для поліп
шення житлових умов, але 
ніхто їх на це не організовує.

М. Вершиніна, 
жителька будинку.

Слідами виступів 
„Більшовицької правди"

„Затишшя 
в заводському клубі"
Під таким заголовком в нашій 

газеті за 10 січня ц. р. було над
руковано статтю про незадовіль
ну роботу клубу рудоремонтного 
заводу.

Як повідомив секретар парт- 
бюро заводу т. Кім, газета пра
вильно і своєчасно виявила недо
ліки в роботі клубу. Стаття „За
тишшя в заводському клубі" об
говорена на партбюро. Накресле
но заходи до налагодження клуб
ної роботи.

Тепер клуб значно поліпшив 
свою роботу. Демонстрування кі
нофільмів і заняття гуртків про
ходить чітко, за планом, затверд
женим заводським комітетом.

I ний і неговіркий, не те що дядя 
Онисим.

—Видивіться! — суворо сказав 
він,—В шахті від мене не відста
вати! Ше загубитеся, бог вас 

| знає!..—він суворо подивився на 
всіх і сказав:—Ну, пішли!

Вони пішли за ним чераз увесь 
двір; потім почали підніматися 
кудись вгору по критій галереї. 
Тут було напівтемно. На вікон
них шклянках товстим шаром ле
жала вугільна пиль. Вугільна пиль 
була і на стінах, і на підлозі, і 
вже—і на обличчях хлопців; Анд
рій відчув її навіть на зубах.

Біля стволу їм довелося поче
кати трохи: кліть була внизу, в 
шахті. Тут, в надшахтній будові 
метушилося декілька дівчат-від- 
катниць. Вони з цікавістю і смі
ливо розглядали новачків і пере
сміювалися на їх адресу між со
бою. Шахтарські дівчата—дівчата 
сміливі, розбитні, особливо коли 
їх декілька. Віктор підморгнув їм, 
вони засміялися.

Підійшла кліть. З силою за- 
брязчало залізо, так що Андрій 
навіть затремтів. Рукоятниця, здо
рова ряба жінка, виштовхнула з 
кліті вагонетку з вугіллям. На ній 
крейдою, великими літерами було 
написано: „Привіт, Нюра!"

(Далі буде).

ІИ і ж нар од ний ог ля д
Зарубіжні відгуки 

на розмову И. В. Сталіна 
з кореспондентом „Правдьґ

Розмова товариша Й. В. Сталіна 
з кореспондентом „Правдьі", яка 
дає вичерпні відповіді на най
важливіші питання зовнішньо-по
літичного характеру, зустрінута з 
глибоким задоволенням прогреси
вною громадськістю всього світу. 
Сталінська політика миру палко 
підтримується всіма волелюбними 
народами.

Преса країн народної демокра
тії, Китайської Народної Респуб
ліки, Німецької демократичної 
республіки опублікувала повний 
текст розмови товариша Сталіна 
з кореспондентом „Правдьі". Ба
гато газет вмістили на перших 
сторінках портрети великого пра
пороносця миру Й. В. Сталіна.

В містах і селах Угорщини, 
Болгарії, Корейської народно-де
мократичної республіки йде пал
ке обговорення розмови Й. В, 
Сталіна, яка розкрила причини 
загрози війни і показала, як на
роди можуть усунути цю небез
пеку. Висловлювання керівника 
табору миру великого Сталіна 
зустрічають скрізь одностайне 
схвалення широких народнихимас.

Широко коментує розмову Й. В. 
Сталіна з кореспондентом „Прав

Розвиток мирної економіки 
Німецької демократичної республіки

Трудящі Німецької демократич
ної республіки добилися великих 
успіхів у минулому році. В краї
ні зміцнів демократичний держав
ний лад, підвищився життєвий 
рівень населення, швидкими тем
пами розвивається економіка.

Цими днями прогресивна преса 
Берліна опублікувала повідомлен
ня державної планової комісії 
Німецької демократичної респуб
ліки про виконання народногос
подарського плану 1950 року.

По валовій продукції промис
ловості план реалізований на 109 
процентів. Це на 26 процентів 
перевищує промислове вироб
ництво 1949 року. Вирішальна 
роль у цьому успіху належить 
народним підприємствам. У мину
лому році відбулося дальше зни
ження собівартості промислової 
продукції народних підприємств. 
Це—результат підвищення про
дуктивності праці, а також еко
номії сировини, матеріалів, паль
ного і електроенергії.

ПОДИ В КОРЕЇ
Повідомлення Головного командування 

Народної армії
ПХЕНЬЯН, 17 лютого. (ТАРС). 

У переданому сьогодні повідом
ленні Головного командування 
Народної армії Корейської на
родно-демократичної республіки 
говориться:

На всіх фронтах частини На
родної армії разом з китайськи
ми добровольцями продовжують 
вести наступ.

15 лютого на північ від Чечхо- 
ня частини Народної армії вбили, 
поранили і взяли в полон понад

Жителі Хамхина
ПХЕНЬЯН, 17 лютого. (ТАРС). 

За повідомленням Пхеньянського 
радіо, за два місяці окупації аме
риканські варвари зруйнували 
майже дощенту місто Хамхин. Те
пер жителі визволеного міста від
будовують житлові будинки і зруй
новані підприємства. В місті від
криті ринки і магазини.

Завдяки самовідданій праці ко

Відповідальний редактор Д. РАВВЕ.

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКІЙ БУРЯКОБАЗІ 
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Звертатись на адресу: м. Олександрія, вул. Ворошилова, 39.

Дирекція.

ди" прогресивна преса капіталіс
тичних країн. „Сталін показує, — 
пише італійська газета -„Аванті", 
—що СРСР не може бажати вій
ни, тому що радянська економіка 
спрямована на справу миру і ци
вілізації".

Паризька газета „Се суар", яка 
надрукувала повний текст розмо
ви, пише, що заяви, зроблені Й. В. 
Сталіним, являють собою доку
мент величезної ваги. Значення 
заяви тим більше зростає, що во
на зроблена в момент загострен
ня міжнародних незгод і відпові
дає глибокому бажанню й праг
ненню народів до миру. Вона по
казує їм єдино правильний шлях, 
по якому треба йти для вряту
вання і зміцнення миру, якому 
загрожують ті, хто намагається 
обвинуватити Радянський Союз в 
агресивності.

Сотні мільйонів людей сповне
ні рішимості йти по шляху, вка
заному товаришем Сталіним в 
його чудових словах: „Мир буде 
збережений і зміцнений, якщо 
народи візьмуть справу збережен
ня миру в свої руки 1 відстою
ватимуть його до кінця".

Нових успіхів добилося сільське 
господарство. В 1950 році досяг
нутий, а по деяких культурах пе
ревищений рівень урожаю довоєн
них років.

Значно підвищився добробут 
трудящих. В республіці назавжди 
покінчено з безробіттям. Заробіт
на плата робітників і службовців 
збільшена, а ціни на продоволь
чі продукти і промислові товари 
знижені. З першого січня ниніш
нього року скасовані картки на 
хліб і круп'яні вироби.

Основою успіхів у розвитку 
мирної економіки Німецької де
мократичної республіки є її друж
ба і співробітництво з Радянсь
ким Союзом і країнами народної 
демократії, які ведуть планове 
господарство. Ці успіхи показують 
всьому німецькому народові твір
ний шлях до розв'язання всіх жит
тєвих питань Німеччини в інте
ресах народу.

П. Бабенко.

900 ворожих солдатів і офіцерів. 
Захоплені трофеї.

На південний схід від Хенсона 
(Одзіо) частини Народної армії 
взяли в полон понад 130 ворожих 
солдатів і офіцерів.

ПХЕНЬЯН, 18 лютого. (ТАРС). 
У переданому сьогодні повідом
ленні Головного командування На
родної армії Корейської народно- 
демократичної республіки гово
риться, що на всіх ділянках фрон
ту йшли активні бойові дії.

відбудовують своє місто
рейських робітників відбудована 
електростанція,працює радіоцентр, 
кінотеатр, відбудовано паровозне 
депо.

Незважаючи на безперервні на
льоти ворожих літаків, населення 
міста продовжує відбудовувати 
зруйновані будинки і підприємства 
і подає всіляку допомогу Народній 
армії і китайським добровольцям.
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(Продовження)
—Образився!., —прошепотів Вік

тор і враз, гаряче зірвавшись з 
місця, побіг за стариком.

В цей вечір довго не лягали 
спати. Братченко знову приніс з 
поля траву, мовчки розкидав по 
підлозі й ліг на своє ліжко. Ницьма.

„Значить, він боїться шахти!" 
—здогадався Андрій. Хотів підій
ти до нього, заговорити, розва
жити—і передумав: в самого на 
серці неспокійно.

Пісень в цей вечір не грали. 
Віктор прнтяг все-таки дядю Они- 
сима знову. Світличний вибачився 
перед ним при всіх.

—Я не сердюсь!—важно сказав 
комендант і через хвилину уже 
розповідав свої історії. Але Анд
рій не слухав. Лежав на ліжку й 
думав: „Значить, завтра!"

Ранком комсомольці одяглися в 
шахтарки й чуні і стали несхо
жими на себе. Шахтарки були но
венькі, неодівані ні разу; від них 
ще пахло сирістю складу. В них 
було незручно і непривітно, ніби 
пошиті вони були не з бризенту, 
а з дерев'яної кори. Лише Віктор 
говорив, що йому в шахтарці—і 
гарно, і зручно; з ще більшою



Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

БІЛЬШОВИЦЬКА
ПРДВДЯ

V ОРГАН ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО МК ТА РК КП(б)У, 
МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Велика
великого

Сьогодні народи СРСР від
значають 33-і роковини Зброй
них Сил країни соціалізму. Тру
дящі нашої Батьківщини вша
новують своїх героїчних синів- 
воїнів Радянської Армії, Вій
ськово-Морського Флоту і авіа
ції. Вони знову і знову звер
тають слова любові і вдячності 
до свого мудрого вождя, най
визначнішого полководця всіх 
часів і народів Посифа Віссарі- 
оновича Сталіна.

Радянська Армія, армія но
вого типу, — дітище Великої 
Жовтневої соціалістичної рево
люції. Вона була створена і 
випестувана партією більшови
ків, великими вождями В. І. 
Леніним і Й. В. Сталіним.

Історія Збройних Сил СРСР 
сповнена яскравих, героїчних 
сторінок, являє живий прик
лад безмежної відданості ра
дянських воїнів своєму народо
ві, соціалістичній Батьківщині. 
Весь славний літопис Радян
ської Армії, її будівництво, ви
ховання кадрів, оснащення мо
гутньою воєнною технікою не
віддільні від імені натхненника 
і організатора всіх перемог ра
дянського народу товариша 
Й. В. Сталіна. Товариш Сталін 
створив найпередовішу в світі 
радянську воєнну науку. Това
риш Сталін є творцем геніаль
них воєнно-стратегічних пла
нів. Товариш Сталін безпосе
редньо керував вирішальними 
бойовими операціями Радянсь
кої Армії.

Під керівництвом партії біль
шовиків, спираючись на під
тримку всіх трудящих, молода 
Радянська Армія в роки гро
мадянської війни наголову роз
била полчища внутрішньої 
контрреволюції і іноземної ін
тервенції— озброєні до зубів 
війська американських, англій
ських, французьких, японсь
ких і інших імперіалістів.

Керуючись вказівками Леніна 
і Сталіна, партія більшовиків 
у роки мирного будівництва 
безустанно кріпила обороно
здатність нашої Батьківщини, 
передбачаючи можливість напа
ду з зовні. Вирішальне значен
ня для зростання могутності 
Збройних Сил СРСР відіграла 
мудра сталінська політика ін
дустріалізації країни і колек
тивізації сільського господар
ства.

На початок Великої Вітчиз
няної війни наша країна мала 
достатні матеріально-технічні 
ресурси для організації актив
ної оборони.

Урочисте засідання, присвячене 33 річниці 
Радянської Армії

Учора, 22 лютого, в місько
му театрі відбулося урочисте 
засідання виконкому міської 
Ради депутатів трудящих разом 
з партійними, профспілковими 
та комсомольськими організа
ціями, присвячене 33-й річниці

армія 
народу

Війна проти гітлерівських за
гарбників була серйозним ви
пробуванням для нашої держа
ви. Радянська Армія, керована 
більшовицькою партією, під 
проводом Верховного Головно
командуючого товариша II. В. 
Сталіна з честю витримала це 
випробування. Протягом майже 
трьох років вона сам на сам 
билась з полчищами гітлерівсь
кої Німеччини та її численних 
сателітів, у руках яких була 
промисловість майже всієї За
хідної Європи. Розгромивши гіт
лерівців, примусивши беззас
тережно капітулювати японсь
ких імперіалістів, радянські 
воїни врятували честь і неза
лежність нашої Батьківщини, 
врятували від фашистського по
неволення народи Європи і Азії.

В боях проти загарбників, що 
посягнули на священну ра
дянську землю, воїни Зброй
них Сил СРСР виявили без
прикладний героїзм, зробили 
безсмертні подвиги. Трудівни
ки тилу дали фронтові все по
трібне для перемоги над воро
гом. Натхненником і організа
тором всенародної боротьби про
ти фашистських загарбників бу
ла мудра партія більшовиків, 
яка згуртувала всіх радянських 
людей на фронті і в тилу.

Вшосте після радісного дня 
Перемоги трудящі СРСР свят
кують роковини Радянської Ар
мії. За цей час наша країна 
під керівництвом більшовиць
кої партії, великого вождя і 
вчителя товариша Сталіна до
билась всесвітньо - історичних 
перемог у боротьбі за побудову 
комунізму. Радянська соціалі
стична система з новою силою 
продемонструвала свою перева
гу перед прогнилою системою 
капіталізму, що роздирається не
розв'язаними суперечностями.

Наша соціалістична Вітчизна 
— оплот миру в усьому світі. 
Радянський Союз стоїть на чо
лі могутнього, всезростаючого 
табору миру, демократії і со
ціалізму, іде в авангарді бо
ротьби проти паліїв нової війни. 
Про це ще раз свідчать відпо
віді товариша Сталіна на запи
тання кореспондента «Правди».

Збройні Сили СРСР пильно 
стоять на варті інтересів на
шої Батьківщини, мирної пра
ці наших людей, миру і без
пеки всіх народів. Овіяна сла
вою найвизначніших перемог, 
велика армія великого народу 
є грозою для всякого роду аг
ресорів 1 претендентів на сві
тове панування.

Радянської Армії та Військово- 
Морського Флоту.

Учасники засідання вислу
хали доповідь про 33 роковини 
Радянської Армії.

Після офіційної частини від
бувся великий концерт.
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Зустріч тов. А. Г. Мельникова 
з своїми виборцями

Близько двох тисяч виборців 
Молотовського виборчого ок
ругу м. Києва прийшли 21 лю
того на зустріч з своїм канди
датом у депутати Верховної Ра
ди Української РСР першим 
секретарем Центрального Комі
тету КП(б) України тов. Лео
нідом Георгійовичем Мельни
ковим.

З винятковим піднесенням 
до почесної Президії обираєть
ся ІІолітбюро ЦК ВКП(б) на 
чолі з великим Сталіним.

Виборці тепло зустріли поя
ву в президії тов. Л. Г. Мель
никова.

На трибуні—довірена особа, 
стахановець заводу «Укрка- 
бель» тов. Кияниця. Схвильо
вано і проникливо говорить 
він про величезну честь, якої 
удостоїв киян великий керма
нич комунізму, прапороносець 
миру Йосиф Віссаріонович 
Сталін, давши свою згоду ба
лотуватися в депутати Верхов
ної Ради Української РСР.

Тов. Кияниця говорить далі 
про трудове піднесення на під
приємствах 1 в установах Мо
лотовського виборчого округу, 
колективи яких висунули кан
дидатом у депутати Верховної 
Ради Української РСР тов. Л. Г. 
Мельникова. Він характеризує 
тов. Л. Г. Мельникова як вір
ного сина більшовицької пар

Підсумки виборів до Верховної Ради РРФСР
Центральна виборча комісія 

по виборах до Верховної Ради 
РРФСР опублікувала підсумки 
виборів до Верховної Ради Ро
сійської Федерації, що відбули
ся 18 лютого 1951 року.

Вибори проходили в обста
новці величезного політичного 
піднесення, при високій актив
ності і організованості виборців.

З загальної кількості вибор
ців 64 мільйони 832 тисячі

Сьогодні 33-ті роковини 
Радянської Армії

Хай живуть Збройні Сили СРСЗР! 
Хай живе Генералісимус СТАЛІН!

тії і радянського народу. Тов. 
Кияниця заявляє, що всі ви
борці округу в день виборів — 
25 лютого—віддадуть свої го
лоси за тов. Л. Г. Мельникова.

З промовами виступили та
кож заслужена вчителька шко
ли Української РСР тов. Бу- 
риченко, студент Художнього 
інституту, Сталінський стипен
діат тов. Ятченко та інші. Всі 
вони заявили, що 25 лютого 
виборці одностайно голосува
тимуть за керівника більшови
ків України, вірного сина біль
шовицької партії і радянсько
го народу Леоніда Георгійови
ча Мельникова і тим самим 
ще раз продемонструють свою 
любов і відданість більшовиць
кій партії, рідному, палко лю
бимому її. В. Сталіну.

Наприкінці з великою про
мовою виступив, тепло зустріну
тий присутніми, кандидат у де
путати Верховної Ради Україн
ської РСР тов. Л. Г. Мельни- 
ков. Він сердечно подякував за 
високу честь і довір'я, вияв
лені йому, і запевнив, що до
кладе всіх зусиль до того, 
щоб виправдати це високе до
вір'я виборців. В своїй промові 
тов. Л. Г. Мельников докладно 
спинився на завданнях дальшо
го піднесення промисловості, 
сільського господарства, роз
витку науки, культури і мис

312 чоловік взяли участь у 
виборах 64 мільйони 821 ти
сяча 824 чоловіки або 99,98 
процента.

За кандидатів блоку кому
ністів і безпартійних голосу
вало 64 мільйони 665 тисяч 
587 виборців, що становить 
99,76 процента від загального 
числа виборців, які брали 
участь у голосуванні.

Проти кандидатів у депута

тецтва Радянської України.
Під бурхливі, довго нестиха- 

ючі оплески тов. Л. Г. Мель
ников проголошує здравиці на 
честь великої радянської Бать
ківщини, славної більшовиць
кої партії—організатора всіх 
наших перемог, на честь вели
кого вождя радянського народу 
їїосифа Віссаріоновича Сталіна.

З величезним ентузіазмом 
прийнято привітання великому 
вождю і вчителю радянського на
роду і всього прогресивного люд
ства товаришеві Й. В. Сталіну.

*« * *
В Житомирі відбулася зуст

річ трудящих Житомирського і 
Довбиського районів з кандида
том у депутати Верховної Ради 
Української РСР по Житомир
ському сільському виборчому 
округу Головою Ради Міністрів 
Української РСР Дем'яном 
Сергійовичем Коротченком.

*« *
У клубі Мереф'янського скля

ного заводу відбулася зустріч 
виборців з кандидатом у депу
тати Верховної Ради Українсь
кої РСР по Харківському сіль
ському виборчому округу Го
ловою Президії Верховної Ради 
Української РСР Михайлом 
Сергійовичем Гречухою.

(РАТАУ).

ти голосувало 155 тисяч 723 
чоловіки або 0,24 процента. 
Визнано недійсними 514 бю
летенів.

Центральна виборча комісія 
зареєструвала обраних до Вер
ховної Ради РРФСР депутатів 
по всіх виборчих округах.

Всі обрані депутати є кан
дидатами блоку комуністів і 
безпартійних.

(РАТАУ).
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Партійне життя

Вище рівень ідейного 
виховання інтелігенції

У нашому місті є великий 
загін інтелігенції. Цс інжене
ри, техніки підприємств та бу
дов вугільної промисловості, 
вчителі шкіл та технікумів, лі
карі, працівники, культосвітніх 
установ тощо. Як і всі праців
ники інтелектуальної праці на
шої країни, інтелігенція Олек
сандрії виконує почесні і від
повідальні завдання в усіх про
цесах розвитку народного гос
подарства і культури.

Щоб завжди бути на рівні 
вимог, радянська інтелігенція 
повинна невтомно оволодівати 
марксистсько - ленінською нау
кою.

Товариш Сталін вчить: «...Є 
одна галузь науки, знання якої 
повинно бути обов'язковим для 
більшовиків всіх галузей нау
ки—це марксистсько-ленінська 
наука про суспільство, про за
кони розвитку соціалістичного 
будівництва, про перемогу ко
мунізму».

Отже завдання первинних 
парторганізацій систематично 
працювати з інтелігенцією, ідей
но виховувати її, допомагати 
в пойовненні знань.

На звітно-виборних партій
них зборах і на п'ятій міській 
партійній конференції відзна
чалось, що саме цим питанням 
партійні організації недос
татньо приділяли уваги.

Найістотніший недолік є 
відсутність систематичної робо
ти по підвищенню ідейно-тео
ретичного рівня інтелігенції і, 
навіть, серед керівних пар
тійних і радянських кадрів. 
Слабо залучалася інтелігенція, 
особливо інженерно - технічні 
працівники, до участі в гро
мадсько-політичному житті, в 
агітаційно-пропагандистській та 
культурно-освітній роботі, а це 
в свою чергу послаблювало ро
боту серед населення міста.

Міський комітет КП(б)У і 
первинні партійні організації, 
виконуючи рішення звітно-ви
борних зборів і п'ятої міської 
партійної конференції, значно 
посилили роботу серед інтелі
генції.Тепер в нашому місті 584 
працівників інтелектуальної 
праці підвищують свій ідейно- 
теоретичний рівень в сітці пар
тійно-комсомольської освіти, у 
вечірній міській партшколі, в 
гуртках і політшколах та семі
нарах, а 108 товаришів самос
тійно вивчають основи марк- 
сизму-ленінізму.

Багато товаришів подають 
зразки наполегливості у полі
тичному навчанні.

Так, т. Вдовиченко—учитель
ка середньої школи №1, тов. 
Кашуба—(лісопитомник), т. Ка- 
рандін—інженер Байдаківсько- 
го вуглерозрізу систематично 
відвідують семінари пропаган
дистів, сумлінно готуються до 
занять і проводять їх па ви
сокому ідейно - політичному 
рівні.

Товариші Логвин - працівник 
тресту «Олександріявуглероз-

Лекція про житія і діяльність В. В. Маяновського
Цікаву лекцію про життя і 

діяльність великого радянсько
го поета В. В. Маяковського 
нещодавно прочитав учням гір
ничопромислового училища №1 

різ», Бабаєв—інженер тресту 
«Олександріявугілля», Заєнч- 
ковський—начальники дистан
ції служби колії, Ідельсон— 
лікар мають особисті плани са
мостійного навчання,складають 
змістовні конспекти і пишуть 
реферати. Зазначені товариші 
добре засвоюють матеріали з 
історії і теорії більшовизму.

Директор середньої школи 
№ 4 т. Жученко, інженер трес
ту «Укрособвуглемонтаж» тов. 
Левицький, викладач педаго
гічного училища т. Крайня та 
інші виступають з лекціями, 
читають їх на високому рівні, 
проводять семінари та консуль
тації на допомогу вивчаючим 
основи марксизму-лснінізму.

Важливе значення в ідейно
му вихованні мають збори ін
телігенції з постановкою допо
відей 1 лекцій партійних, ра
дянських і господарських ке
рівників. Останнім часом такі 
збори практикуються.

Ми домагаємось, щоб збори 
інтелігенції проходили регу
лярно і на високому політич
ному рівні.

Значна частина учителів, ін
женерів і лікарів беруть діяль
ну участь в роботі міського 
лекторія і товариства Для по
ширення політичних і науко
вих знань. Ними лише в січні 
та лютому прочитано 286 лек
цій і доповідей.

З особливою активністю пра
цює наша інтелігенція з ви
борцями у дні підготовки до 
виборів у Верховну Раду Ук
раїнської РСР.

Але в роботі з інтелігенцією 
ще й зараз мають місце істот
ні недоліки.

Первинні парторганізації не
достатньо, а деякі і зовсім не
задовільно проводять роботу 
серед інтелігенції. Значна час
тина її, особливо інженерно- 
технічних працівників, підпри
ємств та окремих установ не 
залучені до політичного нав
чання. Тільки цим пояснюєть
ся те, що в конторі залізнич
ного транспорту не працюють 
над підвищенням ідейно-теоре
тичного рівня 40 інженерно- 
технічних працівників і служ
бовців, па електростанції —20, 
в Олександрійському будівель
но-монтажному управлінні—32.

Серед інтелігенції, особливо 
медичних установ і навчаль
них закладів, зовсім слабо 
розгорнута критика і самокри
тика, мають місце самовдово
лення та самовихваляння.

Неухильно виконуючи захо
ди, спрямовані для поліпшен
ня ідейно-виховної роботи серед 
інтелігенції, міська партійна ор
ганізація зуміє забезпечити 
піднесення всієї ідеологічної 
роботи в масах 1 доб'ється но
вих успіхів у політичному і 
господарському житті міста та 
внесе свій вклад у справу пере
моги комунізму в нашій країні.

І. Гідулянов, 
секретар міськкому КП(б)У.

лектор Всесоюзного товариства 
для поширення політичних і 
наукових знань т. Масс.

С. МОШКОВСЬКИЙ, учень 
гірничопромислового училища №1.

Республіканська нарада передовиків 
сільського господарства Української РСР

15—17 лютого в Києві від
бувалася республіканська на
рада передовиків сільського гос
подарства Української РСР. 
У часники наради обговорили 
доповідь міністра сільського 
господарства Української РСР 
тов. II. Т. Кальченка «Підсум
ки виконання зобов'язань по 
сільському господарству, „ взя
тих перед товаришем її. В. 
Сталіним у 1950 році, і захо
ди по розгортанню соціалістич
ного змагання за одержання 
високих врожаїв усіх сільсько
господарських культур і роз
виток громадського продуктив
ного тваринництва в 1951 році».

— Виконуючи зобов'язання, 
взяті перед товаришем Сталіним, 
—говорить тов. Кальчепко, — 
колгоспники і колгоспниці, 
працівники МТС і спеціалісти 
сільського господарства Радян
ської України при величезній 
допомозі і під мудрим керів
ництвом ЦК ВКІЦб), радянсь
кого уряду і особисто товари
ша Сталіна добилися нових ус
піхів в укрупненні колгоспів, 
вирощуванні високих урожаїв 
всіх культур і в розвитку гро
мадського продуктивного тва
ринництва. Доповідач докладно 
спиняється па завданнях, що 
стоять у 1951 році перед кол
госпами і всіма працівниками 
сільського господарства, вис
ловлює впевненість у тому, що 
колгоспне селянство, всі тру
дящі Радянської України, тісно 
згуртовані навколо партії Леніна 
— Сталіна, натхненні великим 
Сталіним, в цьому році доб'ю
ться нових видатних успіхів.

Передовики сільського гос
подарства розповідали про свої 
успіхи, ділилися досвідом ро
боти, брали на себе нові зо
бов'язання в соціалістичному 
змаганні на 1951 рік, вислов
лювали палку вдячність біль
шовицькій партії, радянському 
урядові і великому Сталіну за 
повсякденне піклування про 
трудівників соціалістичного зем
леробства.

Першим бере слово голова 
колгоспу імені Сталіна, Сели- 
дівського району, Сталінської 
області, Герой Соціалістичної 
Праці тов. Литвипенко. Він го
ворить про успіхи колгоспу, 
досягнуті завдяки укрупненню, 
правильній організації праці і 
підвищенню культури земле
робства. Бригадир тракторної 
бригади Канівської МТС, Київ
ської області, тов. Басистий 
розповів про свій досвід засто
сування погодинного графіка в 
роботі бригади і про досягнуті 
в результаті цього успіхи.

Про досвід вирощування ви
соких урожаїв цукрових буря
ків розповіла ланкова колгоспу 
ім. Мічуріна, Котовського ра
йону, Одеської області, тов. 
Десятська, яка виростила по 
577 центнерів буряків на кож
ному гектарі. За здані буряки

Косівський сільський лекто
рій нараховує 14 лекторів. Всі 
вони висококваліфіковані спе
ціалісти — вчителі, агрономи, 
медичні та зоотехнічні праців
ники.

Прислухаючись до побажань 
і вимог трудящих села, члени 
лекторію старанно готують лек

ланка одержала 140 пудів цук
ру і 20 тисяч карбованців. Тов. 
Десятська запевнила учасників 
паради, що в цьому році її 
ланка збере і здасть державі 
по 750 центнерів цукрових бу
ряків з гектара.

Свинарка колгоспу імені 
Леніна. ІІово-Георгіївського ра
йону, Кіровоградської області, 
тов. Тратило розповіла, як во
на одержала від 8 свиноматок 
206 поросят. У цьому ропі во
на зобов'язалася виростити від 
кожної свиноматки по 28 діло
вих поросят.

На трибуні тов. Калина — 
трактористка першої в Ізмаїль
ській області жіночої молодіж
ної тракторної бригади Марії 
Дротенко з Маразліївської МТС. 
Вона повідомила, що всі трак
тори і причіпний реманент 
бригади готові до виходу в по
ле.—Я працюю трактористкою 
три роки,—говорить тов. Ка
лина,—На тракторі «ДТ—54» 
я виробила торік 1400 гекта
рів умовної оранки і зеконо
мила 1725 кілограмів пально
го. Паша бригада, вступивши в 
соціалістичне змагання з брига
дою тов. Ангеліпої, вирішила до
битися в цьому році нових успі
хів у підвищенні врожайності 
всіх культур. Особисто я беру 
зобов'язання виробити 1500 
гектарів умовної оранки, зеко
номити 1800 кілограмів паль
ного і забезпечити разом з 
колгоспниками одержання не 
менше 100 пудів зернових з 
гектара.

Своїм досвідом вирощування 
високих урожаїв льону-довгуп- 
ця поділилась ланкова колгос
пу імені Сталіна, бмільчинсь- 
кого району, Житомирської об
ласті, тов. Саух. За зданий 
державі льон її лапка одержа
ла самої лише додаткової опла
ти 300 центнерів пшениці і 
50 тисяч карбованців грішми. 
Особисто ланкова одержала 60 
центнерів пшениці і 15 тисяч 
карбованців. У цьому ропі, — 
говорить тов. Саух,—я зобов'я
зуюсь виростити з своєю лан
кою по 25 центнерів льопу- 
волокна з гектара.

Тепло зустріли учасники на
ради знатну трактористку кра
їни, Героя Соціалістичної Пра
ці тов. Апгеліну, яка докладно 
розповіла, як її бригада в спів
дружності з рільничою брига
дою колгоспу «Запорожець» 
бореться за високий урожай. 
Тов. Ангеліна закликає зміц
нювати трудову співдружбу 
тракторних і рільничих бригад 
і спільно боротися за виконан
ня і перевиконання взятих зо
бов'язань.

Ланкова колгоспу ім. Моло
това, Станіславського району, 
Станіславської області, тов. 
Сливинська розповіла, як тяж
ко жилось селянській бідноті 
за папської Польщі і яким ра

Сільський ленто
ції на теми, що найбільш ці
кавлять трудящих.

Цікаву лекцію про будови 
комунізму прочитала член 
лекторію тов. Білокур. За 
невеликий проміжок часу про
читано десять лекцій.

В дні підготовки до виборів 
у Верховну Раду УРСР члени 

дісним і щасливим стало жит
тя селян завдяки колгоспного 
ладу.—Наш колгосп,—говорить 
вона, — організувався в 1948 
році. Уже в наступному році 
я зі своєю ланкою одержала 
врожай кукурудзи по 55 цент
нерів з гектара, в 1950 році з 
трьох гектарів зняли врожай 
по 108 центнерів, а з усієї 
площі, яку обробляла наша 
ланка—по 69,5 центнера. На 
1951 рік паша ланка зобов'я
зується виростити по 110 цент
нерів кукурудзи з гектара.

—Я працюватиму так,—за
явила тов. Сливинська під оп
лески присутніх,—щоб наздо
гнати і перевищити показники 
по врожаях, досягнуті Оленою 
Хобтою, Марком Озерним і 
Ііенчо Пенчовим.

Па трибуні—майстер високих 
урожаїв кукурудзи, ланковий 
колгоспу «Червоний партизан», 
Лихівського району, Дніпро
петровської області, Марко Озер
ний. Він докладно розповідає 
про агротехніку вирощування 
високих і сталих урожаїв ку
курудзи, розроблену ним на 
основі багаторічного досвіду.— 
Колись кукурудза, — говорить 
прославлений ланковий,—роди
ла по 5—6 центнерів па гекта
рі, а тепер збираємо врожаї, 
що перевищують 100-150 цент
нерів з гектара, і вважаємо, 
що це—не межа. На 1951 рік 
я беру зобов'язання виростити 
на ділянці два гектари по 225 
центнерів, а на площі 15 гек
тарів—по 175 центнерів куку
рудзи па кожному гектарі.

Побажавши успіху тов. Озер
ному, знатна ланкова колгос
пу ім. Шевченка, ІІереяслав- 
Хмельницького району, Київ
ської області, Герой Соціаліс
тичної Праці Олена Хобта під 
оплески присутніх заявила,що 
вона зобов'язується в цьому 
році зібрати з кожного гектара 
по 220 центнерів кукурудзи і 
викликає на соціалістичне зма
гання Марка Остаповича Озер
ного.

—Виклик приймаю, — гово
рить тов. Озерний,—Осінь по
каже, чия візьме. З свого бо
ку викликаю на змагання тов. 
Пенчо ІІенчева з артілі ім. 
Димитрова, Закарпатської об
ласті. (Оплески).

Всього в дебатах по допові
ді тов. Кальченка виступило 
40 чоловік.

Тепло зустрінутий учасника
ми наради, з промовою висту
пив секретар Центрального Ко
мітету КІІ(б) України тов. 
Л. Г. Мельник о в.

Учасники наради передови
ків сільського господарства Ук
раїни з винятковим піднесен
ням прийняли лист вождю на
родів великому Сталіну.

(РАТАУ).

р І Й
лекторію прочитали ряд лекцій 
для виборців: «ТабІ.р миру рос
те і перемагає», «ІІосиф Вісса- 
ріоповпч Сталін— всенародний 
кандидат», «Сталінська Кон
ституція— найдемократичнішав 
світі» та інші. 0. Бузинник,

Інспектор райвідділу 
культосвітньої роботи.
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25 лютого—вибори до Верховної Ради Української РСР

Віддамо свої голоси 
за достойного кандидата

Зустріч кандидата у депутати 
Верховної Ради УРСР Ф.В. Рєпки з виборцями

Великий зал новозбудованої 
неповно-середньої школи сели
ща Перемога переповнений. 
Близько 400 робітників і ро
бітниць, майстрів, техніків, ін
женерів, службовців та вчителів 
прийшли на зустріч з канди
датом в депутати Верховної Ра
ди Української РСР Федосією 
Василівною Рєпкою.

Довірена особа на 17 вибор
чій дільниці тов. Войлов, від
криваючи збори виборців, го
ворить про великі досягнення 
радянського народу, про Ста
лінську Конституцію і її твор
ця товариша Сталіна.

—Славна дочка нашої Віт
чизни Ф. В. Рєпка,—говорить 
тов. Войлов,—пройшла великий 
шлях боротьби за збереження 
народного здоров'я.

—Ми посилаємо до вищого 
органу влади нашої республі
ки кращих людей,—заявив до
вірена особа на 18 вибор
чій дільниці тов. Долкарт. Наш 
кандидат Ф. В. Рєпка буде дос
тойним посланцем, вірним слу
гою народу. Я закликаю ви
борців селища Перемога в день 
виборів одностайно голосувати 
за Ф. В. Рєпку.

Бригадир електриків буді
вельного управління № 3 тов. 
Донець сказав:

— Всенародне свято день вибо
рів—колектив нашого управлін
ня зустрічає достроковим вико

Я першою голосуватиму
Веселий і радісний гомін на

повнює мою квартиру—це наші 
сипи і дочки на дозвіллі. 9 дітей 
народила і виростила я, четве
ро з них вже вчаться в школі. 
Живемо ми в достатках, бо про 
нас, простих людей, турбуєть
ся більшовицька партія, радян
ський уряд і особисто товариш 
Сталін.

Почуття гордості відчула я, 
коли довідалась про висування 
кандидатом у депутати Верхов

Борис Горбатов

РОМАН о н б а с- Книга перша

(Продовження*)

*) Початок див. 813 номера 
газети „Більшовицька правда". 

Розділ VI.
—Ей, Нюрка!—закричала ру- 

коятниця.—Одержуй листа! Заказ
ник—і штовхнула вагончик. Він, 
хитаючись, покотився по рейках.

Відкатниці зареготали, а одна з 
них, очевидно, Нюрка, — збенте
жившись, прийняла вагонетку.

—Та ну його, набрид!'—сказала 
вона і, тріпнувши головою, поко
тила вагончик далі, на сорти- 
ровку.

Десятник підійшов до рукоят- 
ннці.

—Ти ось що, стурбовано ска
зав він,—ти дай сигнал: обереж
ніше. Бачиш,—кивнув він лампоч
кою в бік хлопців,—кого везу.

—А що їм станеться?—засмія
лася рукоятниця.—Ач, вони які! 
їх з вітерком треба. Ви, хлопці, 
нежонаті?

Але все ж таки дала сигнал, 
який вимагав десятник: чотири 
удари об залізо — обережніше, 
гості! 

нанням квартального плану бу
дівельно-монтажних робіт. Моя 
бригада дає в ці дні по півто
ри—дві норми.

Ми продемонструємо свою 
одностайність, згуртованість і 
в знаменний день виборів—25 
лютого першими прибудемо на 
дільницю, щоб віддати голоси 
за гідного нашого кандидата.

Закликом — голосувати за 
Ф. В. Рєпку—звучали виступи 
виборців тт. Рябіш і Чуб.

Головуючий надає слово кан
дидату в депутати Верховної 
Ради Української РСР Федосії 
Василівні Рєпці. Вона говорить:

—Трудно в такий момент 
висловити все те, що відчува
єш в глибині душі. Я прино
шу, мої дорогі виборці, щиру 
подяку за виявлене довір'я і 
зобов'язуюсь дорожити цим до
вір'ям, виправдати його з честю.

З великим піднесенням ви
борці прийняли вітального лис
та вождю радянського народу 
і всього прогресивного людства 
прапороносцю миру ІІосифу 
Віссаріоновичу Сталіну.

* *
Зустріч з кандидатом в де

путати Верховної Ради УРСР 
відбулася також на рудоремонт- 
ному заводі. Учасники багато
людних зборів одностайно зая
вили, що з радістю будуть го
лосувати за гідну дочку радян
ського народу Ф. В. Рєпку.

ної Ради УРСР Федосію Васи
лівну Рєпку.

Я багато разів зверталася по 
лікарську допомогу до Федосії 
Василівни і завжди відчувала 
чуйне ставлення.

В день виборів я першою 
прибуду на виборчу дільницю 
і віддам свій голос за вірну 
дочку нашого народу—Рєпку 
Федосію Василівну.

Євдокія Макаренко, 
виборець виборчої дільниці №10.

Два товариші
Ці чотири удари прозвучали у 

вухах Андрія, як похоронний дзвін. 
Побілів не він один, зовсім білим 
став Братченко. 1 помітивши це, 
одна відкатниця розсміялася і лу
каво заспівала:

Шахтйр в шахту опустилси-и-н
С бельїм светом распростил- 

си и-и...
Ну, ти!—погрозив їй десят

ник лампочкою.—Входьте, хлопці!
Вони увійшли в кліть, як вхо

дять в холодну воду.
—Тісніше, тісніше!—командував 

десятник. Нарешті, він і сам увій
шов.—3 богом!—Кліть здригнула
ся і полетіла вниз. Зразу стало 
сиро. Звідкись побігла вода. Ан
дрій відчув тонкий струмок за 
коміром, слизький і швидкий, як 
змійка. „В шахті завжди дощ",— 
пригадав він.

Кліть швидко падала кудись в 
пітьму .

—Ой, боязко! - пустуючи скрик
нув Віктор.—Ой, жах!—Всі мимо
волі засміялися, навіть Андрій.— 
Мандрувати в центр землі, твір 
Жюль Берна...

—Сорок років так мандрую,— 
враз сказав десятник. —Нічого, 
звикнете.

Добро пожалувати, 
товариші виборці!

Бесіда з головою Дільничної 
виборчої комісії виборчої 

дільниці № 18
Ю. Й. Строгановим

Два дні відділяють нас від 
великого торжества—виборів до 
Верховної Ради Української 
РСР. Післязавтра близько двох 
тисяч виборців прийдуть на на
шу дільницю, щоб здійснити 
своє велике право, надане Ста
лінською Конституцією—обра
ти кандидата в депутати до 
республіканського парламенту.

Наша дільниця перемісти
лась із звичайного житлового 
будинку в просторе приміщен
ня новозбудованої неповно-се
редньої школи № 10. Ми зав
часно подбали про організацій
но-технічну підготовку своєї 
дільниці. Перш за все устано
вили 5 кабін. Кожну з них 
забезпечили столиком, стільцем, 
електричним освітленням. Бі
лосніжні стінки кабін прикра
сили портретами великого 
Сталіна, керівників партії та 
уряду. Над кабінами теж порт
рети. Кімната, де розміщені ка
біни, прибрана доріжками, в 
ній є дивани тощо.

Окремо відведено кімнату для 
реєстратури. Для видачі бюле
тенів ми виділили 14 реєстра
торів з числа вчителів, розпо
ділили обов'язки серед членів 
комісії. Григорій Кравцов, на
приклад, буде контролювати ви
дачу бюлетенів, Юлія Логвино- 
ва чергуватиме біля урни, Те
тяна Гладун—біля телефону, 
Іван Карпов та Дмитро Петров 
виїжджатимуть з маленькими 
урнами до хворих виборців і 
тих, що зайняті на роботі.

Агітатори подали нам списки 
хворих і пристарілих виборців, 
до яких будуть послані з урна
ми члени комісії. Виділено дос
татню кількість автомашин для 
підвезення пристарілих вибор
ців. У великому залі до послуг 
виборців будуть влаштовуватись 
бесіди, концерти,гратиме духо
вий оркестр, працюватиме буфет.

Виборча дільниця готова прий
мати виборців.

—Я вже привик!—зразу ж від
гукнувся Віктор.

А кліть все падала і падала; 
здавалося, цьому кінця не буде. І 
кудись далеко-далеко пливло від 
Андрія все, чим жив він до цієї 
хвилини: і тихі Чібіряки, золоті 
гарбузи на дахах, і дитинство, і 
батько навіть навпочіпки біля гря
док, ніби цього й не було ніколи. 
І не буде, ні, тепер вже ніколи 
не буде!

Звідкись вирвалось раптом яск
раве світло, кліть стукнулась і 
зупинилася.

— Приїхали!
Андрій першим вистрибнув з 

кліті—і потрапив під зливу. Так 
його зустріла шахта. Збентежено 
обтрушуючись, він відійшов від 
стволу; далі було сухо.

—Ну ось, — сказав десятник з 
несподіваною в ньому теплотою, 
— ось і наше підземне царство. 
Га?—і тихо по-старечому засмі
явся. Він був тепер зовсім інший, 
ніж на поверхні. Тут він був—до
ма. Йому хотілося, щоб і пусту
нам сподобалося.

Він сказав майже заграючи:
— Шахта в нас красуня, хоч 

і старенька. Ровесниця моя!

На трудовій вахті— 
слюсар Володимир Осокін

Чудові наслідки принесло 
передвиборне соціалістичне зма
гання робітників механічних 
майстерень Олександрійського 
монтажного управління. Всі то
карі, слюсарі, стругальники, 
ковалі з честю виконали свої 
зобов'язання, добилися знач
ного перевиконання норм. Ви
сокопродуктивною працею від
значились токарі Тимофій Мар- 
ков і Григорій Кисельов, стру
гальник Микола Беліков і слю
сар Сергій Адамчук, які дове
ли свій виробіток до трьох 
норм щозміни.

Кращий стахановець слюсар 
Володимир Осокін першим став 
на трудову вахту і показує 
зразки вмілої роботи по вико
нанню будь-якого замовлення. 
Борючись за економію електро
енергії, тов. Осокін замінив

Змагаючись за гідну зустріч ви
борів до Верховної Ради Україн
ської РСР, токар механічних май
стерень Олександрійського мон
тажного управління Григорій Ки
сельов виробляє по три норми 
щозміни. За минулу п'ятирічку він 
виконав 16 річних норм.

На знімку: токар т. Кисельов 
за роботою.

Фото А. Дібровного.

Андрій ще раніше примітив, що 
старики завжди говорять про свою 
шахту ласкаво. Чи любов тут, чи 
забобон, тільки вони ніколи її не 
лають, хоч не мало в кожного і 
синяків, і рубців від годувальни
ці. Ось і вчора зітхав дядя Онн- 
сим: „Ой, і висушила ж вона ме
не. матінка, всі соки випила, го
лубочка!" Хлопці знали вже, що 
дядю Онисима „висунули" тому, 
що в шахті йому більше працю
вати не можна. У нього гострий 
антракоз—гірницька хвороба. „В 
мене в кожній легені по ваго
нетці вугілля!"—журливо хвалив
ся він і нудьгував за шахтою.

І так, ось вона—шахта, про яку 
стільки думалось всі ці дні і но
чі! Андрій обдивився. На руднич
ному подвір'ї було шумно, бадьо
ро, світло. Біля ствола, просто 
під зливою, працювала молодень
ка стволова. В своєму резиново- 
му плащі і у великій чорній блис
кучій від води шляпі вона зда
валося схожа на матроса в шторм: 
мокрі плити під нею були її па
лубою. Дівчина була гарна і мо
торна, не один Андрій задивляв
ся на неї.

Звідкись з пітьми шахти з де
ренчанням і гуркотом винеслася 
„партія". Патлатий коногон по- 
молодецькому свиснув і зіскочив 
з вагончика.

—Ей, Люба! — весело крикнув 
він.—Приймай партію, крихітка 
моя! 

пасову передачу штампуваль
ного пресу па редукторну. Це 
збільшило потужність пресу 1 
зменшились витрати електро
енергії. Якщо при пасовій пе
редачі використовувався елек
тромотор потужністю в 15 кі
ловат, то при редукторній пе
редачі вистачає мотора в три 
кіловати. Виграш за місяць 
становить 1728 кіловат-годин 
електроенергії.

В ці дні тов. Осокін вико
нує виробниче завдання на 300 
і більше процентів.

Методи роботи передового 
слюсаря переймають інші ро
бітники майстерень. Кожний з 
них прагне працювати так, як 
працює тов. Осокін.

О. Трифонова.
інструментальниця механічних 

майстерень.

Виробничі 
досягнення 

екскаваторників
У змаганні на честь вибо

рів до Верховної Ради УРСР 
серед машиністів екскаваторів 
Байдаківського вуглерозрізу 
перше місце зайняв Олександр 
Лепихін, який працює на ек
скаваторі УЗВМ—9.

Скорочуючи час на один 
цикл ковша, тов. Лепихін до
мігся обертання 140-кубомет- 
рової вертушки за 25 хвилин 
при нормі 40 хвилин. Цей та 
інші заходи скорочення часу 
дали змогу тов. Лепихіну зні
мати екскаватором за зміну 
2176 кубометрів наносів при 
нормі 1200 кубометрів.

З Олександром Лепихіним 
змагається машиніст екскава
тора Андрій Смішко. За 15 
днів лютого він зняв понад 
план 5000 кубометрів напосів.

М. Решетняк,
заступник головного інженера 

вуглерозрізу.

—Ну, як там на Далекому За
ході?—запитав десятник.

—Погано! Стоїть лава, не качає.
—От сучі сини!—вилаявся де

сятник. — Порожняку, чи що, не
має?

Андрій тихенько підійшов до ко
ня. Він стояв, похнюпивши голову, 
і, видно, уже дрімав, ледве хро
пів. иВін обережно потріпав гри
ву. Йому раптом захотілося при
пасти до його шиї і запитати ти
хенько, в самісіньке вухо: „Ну, 
як тобі живеться тут? Не обра
жають? А я, розумієш, мобілізо
ваний".,. Він знову ласкаво потрі
пав рукою по його шиї. Він під
няв до нього морду і подивився 
добрими, розумними і покірними 
очима. Кінь був зрячий.

І враз всі нічні і денні жахи 
розлетілися, розвіялися, ніби все 
в тому й полягало, що кінь—ви
дющий. Він засміявся і вже ін
шими очима подивився на оточу
ючий його світ. Дійсно, підземне 
царство! Низьке, печерне скле
піння, вогні, люди в балахонах з 
відлогою, схожі на гномів,— все 
фантастичне й прекрасне. Так, кра
сиво!—здивувався він сам.

—Ну, пішли!—сказав, нарешті, 
десятник.—Тільки від мене, цур, 
не відставати!

І він пішов вперед легкою хо
дою гірняка, тихо ступаючи на 
носки, трохи згорбившись і втяг
нувши голову в плечі. А за ним,

(Продовження на 4-й стор.)
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Листи наших читачів

Немає елементарних зручностей
В будівельному управлінні 

№ 3 Семенівського тресту пра
цює 112 колишніх учнів гір
ничопромислових шкіл та ре
місничих училищ.

За півтора року роботи ми 
тут набули по кілька спеціаль
ностей.

Серед нашого молодого ко
лективу є багато .передовиків 
будівництва, ініціаторів соціа
лістичного змагання. Наприк
лад, молодий робітник Петро 
Кривенко за період перебуван
ня в цьому управлінні набув 
три спеціальності, а зараз, 
працюючи на малярських ро
ботах, виконує змінні завдан
ня на 160 процентів. Так пра
цює багато наших товаришів. 
Молодь управління прагне ще 
вище підняти прапор соціаліс
тичного змагання і відмінно 
виконувати будівельні роботи.

Але про нас, молодих робіт
ників, мало дбають керівники 
управління, не створюють умов 
для праці. У двоповерхових 
гуртожитках, в яких ми про
живаємо, немає елементарних 
зручностей.

Ми покищо не можемо за
безпечити себе всим необхідним. 
В кімнаті № 1, де проживають 4 
робітники, не створено нормаль
них умов. ІІа весь будинок 
є лише маленька кухня, та і 
в ній комендант т. Гончаров 
не дозволяє топити. Немає у 
нас кімнати для просушування 
одягу, камери для збережен

Більше уваги розповсюдженню газет і журналів
Нещодавно комісія перевіри

ла роботу Косівського відділу 
зв'язку і виявила ряд недолі
ків по доставці передплатникам 
періодичних видань і, зокрема 
газет та журналів.

Як виявилось,при Косівській, 
Занфирівській і Костяптинів- 
ській сільрадах досі немає га
зетних вітрин, хоч газети для 
них і передплачуються. Такий 
же стан і в колгоспах імені 
Щорса, імені Молотова та імені 
Рози Люксембург.

Керівники колгоспів мало 
приділяють уваги розповсюд
женню і доставці періодичних 
видань, виділяють для цього І

ДОН
('Продовження)_______  

ня речей. Стіни гуртожитку 
закопчені, підлога брудна. По
стільну білизну міняють нам 
нерегулярно, а тому вона ду
же брудна. Навіть питтєва во
да замерзає в кімнаті, а керу
ючий будинками т. Щербина 
не вживає заходів, щоб в гур
тожитках було тепло.

Паші молоді робітники ба
жають підвищувати свій ідейно- 
політичний рівень. Та протя
гом довгого часу в гуртожит
ках не знайдемо ні газети, ні 
журналу. Пе проводять з на
ми бесід, не читають лекцій.

Ми зверталися до т. Щерби
ни не тільки як до керуючого 
будинками, а і як до секре
таря партійної організації уп
равління, щоб він звернув ува
гу на життя і побут молодих 
робітників. Але дістали від ньо
го таку відповідь:

—•Менше балакайте, самі на
ведіть порядок!

Звичайно, де в чому поря
док навести ми змогли б і самі, 
але не про це йде мова. Нам 
потрібні кімната для просушу
вання одягу, камера для збе
реження речей, нарешті, пот
рібне паливо для опалення при
міщення. Цього власними си
лами зробити ми не можемо, 
зробити це повинні наші гос
подарники.

М. Летючий—тесляр, 
П. Кривенко—маляр, 
Г. Шаповал—маляр.

малодосвідчених людей. Так, в 
колгоспі імені Петровського 
листоношею працює колгоспни
ця Ііалагея Троян, якій не під 
силу забезпечити цю роботу. 
Тому вона і не організує пе
редплати на газети та журнали.

Голови колгоспів «Жовтень» 
т. Сушко та імені Молотова 
т. Треліс самі не передплачу
ють газет.

Голови сільських Рад і кол
госпів повинні виправити ці 
недоліки і допомогти кожному 
колгоспникові передплатити га
зети і журнали.

Г. Кульбій, 
зав. відділом „Союзпечати".

БАС
Але Віктор і не слухав би йо

го зараз. Він ішов по шахті як 
зачарований. І в його палкій уяві 
вимальовувалося, що потрапив він 
в підземний палац або в старо
давній рицарський замок. Колона
ди, колонади, колонади кругом і 
довга шеренга розчинених нав
стіж дверей. А він іде цією ам- 
філадою, Шахтар Віктор Перший, 
і під світлом його лампочки роз
ходяться перед ним арки і нечут
но, невидимо, як в казці, розкри
ваються і розкриваються двері...

—Грибами пахне...—враз по
чувся голос Андрія.

Віктор очнувся.
—Що?
—Грибами пахне... — здивовано 

повторив Андрій.
— Це цвіллю пахне,—відгукнувся 
з темряви, як завжди різкий, го
лос Світличного.

—Ні, грибами!—уперто повто
рив Андрій.

Як і Віктор, як, очевидно, і всі 
хлопці, раптово притихлі в шах
ті, Андрій відчував, що з реаль
ного світу, в якому він до цього 
часу жив, він потрапив тепер у 
свиіт казки.

Йому здавалося, шо навколо

Організовано 
проведемо звіти 

і вибори 
у добровільних 

товариствах
16 лютого проведена спільна 

нарада голів первинних орга
нізацій добровільних товариств 
сприяння армії та флоту по 
питанню звітів і виборів у пер
винних організаціях ДТСАРМ і 
ДТСФЛОТ, які відбуватимуться 
з 1 до ЗО березня 1951 року.

Ця важлива кампанія в доб
ровільних товариствах сприяння 
армії та флоту покладає відпо
відальні завдання на комітети 
первинних організацій ДТСАРМ 
і ДТСФЛОТ. Вони зобов'язані 
ширше розгорнути роботу по 
пропаганді, навчанню і спор
тивній роботі, яка сприяє зміц
ненню могутності нашої Бать
ківщини, залученню в членство 
товариств найбільше трудящих.

Підготовка до звітно-вибор
них зборів повинна проходити 
під безпосереднім керівництвом 
партійних організацій, при ак
тивній допомозі комсомольсь
ких і профспілкових організа
цій.

Первинні організації ДТСАРМ 
гірничопромислової школи №1, 
ДТСФЛОТ швейної фабрики та 
ряд інших добре готуються до 
цієї важливої кампанії і зараз 
значно поліпшили свою роботу.

Проте деякі первинні орга
нізації ДТСАРМ, наприклад, 
Байдаківського вуглерозрізу (го
лова комітету т. Герман), це
гельного заводу № 2 (голова 
комітету т. Бельмовпч), рудо- 
ремонтного заводу (голова ко
мітету т. Лобанов) та інші ще 
не розгорнули підготовки до 
звітно-виборних зборів.

Звітно-виборна кампанія—ве
лика подія в житті і діяльності 
добровільних товариств сприян
ня армії та флоту. Успішне її 
проведення повинно забезпе
чити дальше організаційне зміц
нення цих товариств.

Зразково підготуймося до зві
тів і виборів комітетів добро
вільних товариств ДТСАРМ і 
ДТСФЛОТ!

Т. Тесленко, 
голова міського комітету 

ДТСАРМ.
В. Береговий, 

голова міського комітету 
ДТСФЛОТ.

них—ліс. Не звичайний ліс, *не  
такий, що синіє за Пслом, а ліс 
чарівний; невиразно пригадувало
ся Андрієві, що він колись, дав
ним-давно, чув про нього. В ди
тинстві, чи що? Від бабусі?спотикаючись і плутаючись, як 

сліпі безпомічні цуценята, потяг
лися всі. Вони ще й лампочок три
мати в руках не вміли; світло па
дало кудись назад,-а не вперед.

Потім вони звикли до темряви 
і стали розпізнавати предмети. 
Побачили колію, канавку, в якій 
тихо дзюрчала підземна вода, сті
ни дощані, рублена стеля...

Вони йшли квершлагом. І те, 
що здавалося їм стелею і стіна
ми, було лише кріпленням, спра
вою рук дяді Онисима або його 
товаришів. І попадися старина тут. 
він вже пояснив би хлопцям, що 
кріпили тут, як звичайно, непов
ним дверним обкладом: ось цей 
верхній стовп стелі— „верхняк" 
або „матка“, ці бокові— „стойки", 
а був би ще нижній стовп, він 
був би „лежан" або „поріг", і то
ді дверний обклад був би повний. 
А стойки ставили тут трапецією: 
бачиш внизу ширше, а вгорі— 
вужче; і замок робили міцно, в 
лапу; і на цьому кріпленні все 
тримається, вся земляна товщина, 
і коли б не було дяді Онисима, 
все б тут до чорта зруйнувалося 
б і завалилося...

В цьому підземному лісі немає 
на деревах ні гілок, ні листя, ні 
шелестіння папоротників під но
гами, ні шарудіння трави, ні пта
хів. Не похитнуться тут голі стов
бури, немає на них ні гнізд, ні 
навіть кори.

—Це сплячий, закам'янілий, за
чарований ліс. І тече в ньому під
земна Ріка Життя; хто скупаєть
ся в ній-буде жити вічно.

Чим вони були при житті, ці 
голі стовбури? Деревом, людиною, 
велетнем? В цьому чарівному лі
сі все незвичайне. Тут побродити 
цікаво і трохи боязко...

—Ей, голову бережи!—закричав 
попереду десятник.

Андрій вчасно втяг голову в 
плечі: перед ним висіла перелом
лена балка. Вона теліпалася, як 
перебита рука велетня, а за нею 
далі ще і ще звисали поламані 
колоди, наче був тут недавно бій, 
неначе могутній бурелом прой
шов тут по лісі.

(Далі буде).

' Господарі колгоспу наказують...
...Голова зборів надає слово 

для звіту про роботу правлін
ня колгоспу у 1950 сільсько
господарському році голові прав
ління т. Ткаченку.

Близько чотирьох сот членів 
артілі імені Карла-Маркса ува
жно слухають доповідача.

Він говорить про те, що хлі
бороби, виконуючи свої соціа
лістичні зобов'язання, взяті пе
ред товаришем Сталіним у 1950 
році, здобули нових успіхів у 
піднесенні свого колективного 
господарства.

—Урожай зернових культур 
з площі 1668 гектарів,—гово
рить доповідач,—в середньому 
становить 14,2 центнера з кож
ного гектара,а по четвертій ріль
ничій бригаді він перевищує 
двадцять центнерів з гектара. 
Наш колгосп виконав план роз
витку громадського тваринницт
ва, вчасно розрахувався з держа
вою по всіх видах поставок і за
безпечив високу оплату тру
додня. 3,5 кілограма зерна і 
чотири карбованці грішми ви
дано колгоспникам на кожен 
вироблений трудодень.

Минулого року в артілі збу
довано дві конюшні, свинар
ник, пташник, два телятники, 
цегельний завод, три ставки. 
Наш колгосп став колгоспом- 
мільйонером.

Але ми мали можливість 
досягти значно кращих показ
ників.

Радянський Союз наполягає 
на скасуванні смертних вироків 

грецьким патріотам
НЬЮ-ЙОРК, (ТАРС). Делега

ція матерів 3-х тисяч грецьких 
патріотів, засуджених на страту, 
звернулись до товариша Й. В. 
Сталіна з просьбою сприяти в то
му, щоб були скасовані смертні 
вироки їх дітям.

Представник СРСР при органі

ПОДІЇ В КОРЕЇ
Повідомлення головного командування 

Народної армії
ПХЕНЬЯН. (ТАРС). Головне 

командування Народної армії Ко
рейської народно-демократичної 
республіки повідомило 20 лютого:

Частини Народної армії разом 
з частинами китайських доброволь
ців на всіх ділянках фронту про

Китайський народ не допустить озброєння Японії
ПЕКІН. (ТАРС). Газета „Чахар- 

жібао" повідомила, що понад 
8.000 робітників і службовців Кал- 
гана організували мітинг і де
монстрацію протесту проти аме
риканських планів укладення се
паратного мирного договору з 
Японією та озброєння Японії.

Промовці, що виступили на мі
тингу, заявили про рішимість ки
тайського народу зірвати ці пла- 

•ни. „Китайський народ, що його 
японські розбійники терзали на 
протязі 8 років,—заявив голову

Відповідальний редактор Д. РАВВЕ.

КІНОТЕАТР ІМЕНІ ПЕРШОГО ТРАВНЯ
Сьогодні демонструється художній фільм

„ТРИ МУШКЕТЕРА"

ОЛЕКСАНДРІЙСЬКІЙ БУРЯКОБАЗІ 
ПОТРІБНИЙ НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ 
ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР

Звертатись на адресу: м. Олександрія, вул. Ворошилова, 39.

Дирекція.

Зупиняючись на недоліках, 
голова правління звертає ува
гу на те, що колгосп не ви
конав планової врожайності. У 
п'ятій і шостій рільничих 
бригадах урожай зернових, ста
новить 11 центнерів з гектара, 
що на 3 центнери нижче від 
середнього врожаю по колгоспу. 
Тваринницькі ферми ще мало
продуктивні, план розвитку 
бджільництва колгоспом не ви
конаний.

Самокритична доповідь голо
ви правління і виступи това
ришів, по звітній доповіді роз
крили причини, що породжу
ють недоліки в роботі. Всі го
ворили про те, що досягнуті 
успіхи не задовольняють за
раз їх, що 1951 рік повинен 
бути роком нових досягнень 
колгоспу.

Намітивши заходи до най
кращої підготовки до весни, хлі
бороби особливу увагу зверну
ли на піднесення культури 
свого колгоспу. Бони дали на
каз правлінню електрифікувати 
цього року село і трудомісткі 
роботи на фермах, обладнати 
два механічних і один вітря
ний млин, придбати олійницю, 
збудувати Будинок культури 
на 400—500 місць, баню, ста
вок.

Роботу правління в 1950 ро
ці загальні збори визнали за
довільною.

В. Леонтьев.

зації Об'єднаних націй тов. Ма- 
лик Я. О., з метою врятування 
засуджених на страту 3-х тисяч 
грецьких патріотів, надіслав 16 
лютого листи голові Генеральної 
Асамблеї і в Секретаріат ООН, 
додавши до них зазначене вище 
звернення.

довжують вести бої, міцно вдер
жуючи вигідні позиції.

На сеульському напрямі части
ни Народної армії з 24 січня по 
17 лютого збили 38 літаків про
тивника.

ючий на мітингу Бань Мань,—ні
коли не дозволить відродити япон
ський мілітаризм. Ми сповнені рі
шимості зірвати плани амери
канських імперіалістів".

Голова чахарської ради проф
спілок Сунь Мін заявив у своєму 
виступі: „Для того, щоб завдати 
імперіалістам сильнішого удару, 
ми повинні збільшити випуск про
дукції і ще дужче згуртуватися, 
щоб конкретними ділами дати 
відсіч спробам С1ІІА озброїти 
Японію".
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Сьогодні вибори 
до Верховної Ради УРСР 

Товариші виборці! Одностайно 
голосуйте за кандидатів сталінського 

блоку комуністів і безпартійних!

Хай живе сталінський блок
комуністів і

Сьогодні у нас велике свято, 
свято шахтарів, будівельників, 
монтажників, екскаваторників, 
брикетників, колгоспників, ін
телігенції, свято всіх трудящих. 
Паш народ обирає верховний 
орган влади своєї республіки.

Всі трудящі сповнені єдиним 
прагненням — забезпечити на 
виборах нове торжество блоку 
комуністів і безпартійних.

Кожна радянська людина, 
якій дорога соціалістична Бать
ківщина, сама входить до скла
ду цього могутнього і славно
го блоку і кровно заінтере
сована в його перемозі. До ста
лінського блоку комуністів і 
безпартійних входить, по суті, 
все наше суспільство, в якому 
немає ворожих класів, а мо
рально-політична єдність всіх 
людей є незаперечним фактом.

Трудящі нашого міста і ра
йону, як і всієї Радянської 
України, з честю виконають 
сьогодні свій громадянський 
обов'язок. В цей день вони ще 
й ще раз продемонструють 
свою згуртованість і всі, як 
один, з ім'ям великого Сталіна 
в серцях підуть до виборчих 
урн, щоб одностайно віддати 
свої голоси за блок комуністів 
і безпартійних.

Виборці Олександрії та райо
ну віддадуть свої голоси за 
висококваліфікованого лікаря 
міської лікарні, достойну доч
ку радянського народу Федосію 
Василівну Рєпку. Все свідоме 
життя папі кандидат служить 
своєму народові, великій спра
ві Леніна—Сталіна. Ось чому 
наші виборці на багатолюдних 
зборах, на зустрічах з канди
датом з такою одностайністю 
заявляли, що з гордістю від
дадуть свої голоси за тов. 
Рєпку Ф. В.

В урочистий день виборів 
трудящі Радянської України 
ще раз оглядають свій славний 
шлях праці і перемог, прой
дений під керівництвом партії 
Леніна—Сталіна, під проводом 
товариша Сталіна, і почуття 
гордості за свою любиму Бать
ківщину сповнює їх серця.

Український народ з допо
могою свого старшого брата — 
великого російського народу і 
всіх братніх народів Радянсь
кого Союзу за післявоєнні ро
ки добився грандіозних успіхів 
у відбудові і дальшому роз
витку народного господарства, 
культури, піднесенні добро
буту трудящих.

28 лютого—сесія міської Ради депутатів трудящих
Доводиться до відома депутатів Олександрійської 

міської Ради депутатів трудящих, що третя сесія міської 
Ради відбудеться 28 лютого 1951 року в залі засідань 
міської Ради (другий поверх). Початок роботи сесії—о 
18 годині.

МІСЬКВИКОНКОМ.

безпартійних!
Величезні зміни сталися в 

нашому місті і селах району. 
Підприємства, будови збагати
лись першокласною технікою, 
полегшилась фізична праця на
ших людей. Багато складних 
машин одержали за ці роки 
МТС і колгоспи району.

З кожним днем зростає куль
тура. Прекрасний театр, чудо
ві приміщення щойно зданих в 
експлуатацію десятирічної та 
семирічної шкіл, десятки тисяч 
квадратних метрів житла—яск
раве свідчення сталінського 
піклування про трудящих на
шого міста 1 району.

День виборів до Верховної 
Ради Української РСР трудящі 
підприємств, будов, колгоспів, 
МТС і радгоспів зустріли но
вими виробничими успіхами.

Шахтарі, будівельники, мон
тажники, хлібороби і всі тру
дящі міста та району, як і весь 
радянський народ, самовідданою 
працею зміцнюють справу ми
ру. Вони добре знають, як аме- 
рикано-англійські мільярдери 
та мільйонери прагнуть силою 
зброї поневолити миролюбні на
роди світу, нав'язати їм своє 
панування. Почавши криваву 
авантюру в Кореї та інших 
країнах Азії, імперіалісти га
рячково готуються до агресії в 
Європі. Але, як підкреслив ве
ликий прапороносець миру то
вариш Сталін у своїй розмові 
з кореспондентом «Правди»,— 
«Мир буде збережений, і зміц
нений, якщо народи візьмуть 
справу збереження миру в свої 
руки і відстоюватимуть його до 
кінця». «Щодо Радянського Со
юзу,—говорив товариш Сталін, 
—то він і далі непохитно про
водитиме політику відвернення 
війни і збереження миру».

Голосуючи сьогодні за кан
дидатів блоку комуністів і без
партійних, радянські люди од
ностайно продемонструють свою 
безмежну підтримку зовнішньої 
політики нашої держави, полі
тики миру і безпеки в усьому 
світі.

Товариші виборці! Дружно і 
організовано йдіть на вибори 
до Верховної Ради УРСР і ви
конайте свій почесний грома
дянський обов'язок!

За нову перемогу сталінсь
кого блоку комуністів і без
партійних!

Всі, як один, віддамо свої го
лоси за справу партії Леніна— 
Сталіна, за любиму Батьківщи
ну, за комунізм!

<><>----------

33-і роковини 
Радянської Армії 

і Військово- 
Морського Флоту
23 лютого радянський народ 

з величезним політичним і ви
робничим піднесенням відзна
чив 33-і роковини Радянської 
Армії і Військово - Морського 
Флоту.

На підприємствах, в устано
вах, у військових частинах бу
ли організовані урочисті засі
дання, вечори і бесіди. В ба
гатьох клубах і палацах куль
тури відкрито виставки, при
свячені цій знаменній даті.

22 лютого в Москві відбулись 
урочисті засідання Військового 
Міністерства СРСР і Військово- 
Морського Міністерства СРСР.

З доповідями про 33-і роко
вини Радянської Армії і Війсь
ково-Морського Флоту виступи
ли генерал-полковник 0. ГІ. По- 
кровський і адмірал А. Г. Го
ловко.

Опубліковані накази Війсь
кового Міністра Союзу РСР 
Маршала Радянського Союзу 
0. Василевського і Військово- 
Морського Міністра Союзу РСР 
Адмірала І. ІОмашева.

Ввечері 23 лютого в столиці 
нашої Батьківщини Москві, в 
столицях союзних республік, а 
також у Калінінграді, Львові, 
Хабаровську, Владивостоку і в 
містах-героях: Ленінграді, Ста- 
лінграді, Севастополі і Одесі 
був проведений святковий салют.

(ТАРС).

Видання розмови 
т. Сталіна Й. В.

з кореспондентом 
„Правдьґ

Державне видавництво полі
тичної літератури випустило 
брошуру з текстом розмови то
вариша Й. В. Сталіна з корес
пондентом «Правди».

Тираж брошури—2 мільйони 
.примірників.

(ТАРС).

Цех виконав план першого кварталу
Настала радісна година. Сьо

годні ми віддамо свої голоси за 
кандидата блоку комуністів і 
безпартійних.

Робітники столярного цеху 
деревообробних майстерень го
тувалися до сьогоднішнього дня 
з великим піднесенням. Адже 
на прикладі свого цеху, свого 
підприємства ми бачимо великі 
перетворення, що сталися за 
останні роки.

Наш цех оснащений потуж
ними фрезерними верстатами, 
які полегшили фізичну працю

Й. В. Сталін.

Переможці соціалістичного змагання
Виконання плану підприємствами 

тресту „Олександріявугілля11 
за 23 дні лютого

Шахта №2 план вуглевидобутку виконала на 123 про
центи, план підготовчих робіт—на 100,4 процента.

Шахта №3 план підготовчих робіт виконала на 137 
процентів.

Значно перевиконали свої плани Олександрійська 
брикетна фабрика та Олександрійська електростанція.

Прагну працювати ще краще
Велика 1 почесна робота шо

фера. Щоденно машиною ГАЗ— 
93 я перевожу десятки тонн 
вантажу для будов нашого міс
та. В час транспортування ван
тажів я ретельно доглядаю ма
шину. Це дало можливіть мені 
зекономити за півтора місяця 
120 літрів пального, па яко
му я відпрацював п'ять робо
чих змін.

робітників, в багато разів під
несли її продуктивність.

Виросли люди. Колишні тіе- 
кваліфіковані робітники Мико
ла Переяслав, Василь Бугрій, 
Олександр ’іорнобасв тепер май- 
стри-розмітники. Випускники 
гірничопромислової школи Во
лодимир Соколов, Олег Лещен- 
ко, Микола Бондаренко, Ва
силь Мазур у передвиборному 
соціалістичному змаганні стали 
стахановцями.

Весь колектив цеху в соціа
лістичному змаганні на честь

Взяте мною соціалістичне зо
бов'язання на честь виборів до 
радянського парламенту Укра
їнської РСР, я з честю вико
нав. Зараз прагну домогтись 
ще вищих показників по еко
номії пального та збільшити 
тоннокілометри пробігу.

А. Дудник, 
шофер автотранспортної контори 
тресту „Олександріявуглерозріз".

виборів до Верховної Ради Ук
раїнської РСР здобув видатну 
перемогу. До 25 лютого ми ви
конали виробничий план пер
шого кварталу. Будовам міста 
дано понад план 200 віконних 
рам, 63 віконних та дверних 
коробок. Із зекономленого ма
теріалу виготовлено 100 столів 
і 100 стільців.

Своє зобов'язання, яке бра
ли на честь виборів, ми наба
гато перевиконали.

М. Супрун, 
начальник столярного цеху.
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За Сталіна рідного, за партію більшовиків,
ВИСЛОВИМО ВІРНІСТЬ

ЛЮБИМІЙ ВІТЧИЗНІ
У святковому вбранні я з 

сім'єю поспішаю сьогодні на 
виборчу дільницю, щоб висло
вити свою вірність і любов до 
рідної Вітчизни, великого 
прапороносця миру ПосифаВіс- 
саріоновича Сталіна — віддати 
свій голос за кандидата блоку 
комуністів і безпартійних.

Кожний з нас розуміє, що 
за кого б він не голосував— 
за видатного діяча радянської 
держави, робітника, вчителя, 
лікаря—він голосує за політи
ку нашої рідної більшовицької 
партії, за Сталіна. Сталін ви
ховав кращих синів і дочок 
нашої Батьківщини. Геній вож
дя вдохновляє кожного на слав
ні діла в ім'я дальшого проц
вітання любимої Батьківщини. 
Представники народу, які оби
раються нами до Верховних 
Рад, проводять в життя мудру 
сталінську політику миру і 
прогресу.

Коли я погляну на своє міс
то, яке невпинно зростає, місто, 
залите електричним сяйвом, я 
перш за все приношу подяку

Свято п о ч а л о с ь...
Учора на квартирах вибор

ців побували агітатори. Вос
таннє перед виборами нагадали 
адреси дільниць і порядок го
лосування.

Престарілих попереджали:
—За вами пришлють авто

машину.
Всім нагадували:
—Не забудьте взяти з собою 

документ.
Па прощання говорили:
—До побачення на виборчій 

дільниці!
А па виборчих дільницях 

йшли останні приготування.
Вулиці і площі набули 

святкового вигляду. Портрети 
всенародного кандидата, прапо
роносця миру великого Сталіна 
прикрасили фасади будинків. 
Плакати і транспаранти кли
чуть виборців віддати свої го
лоси за кандидата сталінсько

рідному Сталіну. Сталін дає нам 
| натхнення для високопродук

тивної праці, він окрилює кож
ного трудівника на нові вироб
ничі досягнення.

Я, токар, шляхом вдоскона
лення швидкісного методу ро
боти виконую по три з поло
виною норми. Такий мій пода
рунок знаменному святу. Але 
це не межа. Буду працювати 
ще краще.

Тиждень тому відбулися ви
бори до Верховних Рад Росій
ської Федерації та інших ра
дянських республік. Особливо 
високу організованість прояви
ли виборці Нарвської застави 
героїчного Ленінграда. Вони 
закінчили голосувати до 9 го
дин 40 хвилин ранку.

Я закликаю всіх олександ- 
| рійців бути такими ж організо- 
і ваними, як і виборці Нарвської 
І застави.

І. Коваль, 
токар майстерень авто- 

' транспортної контори тресту 
„Укрособвуглемонтаж".

го блоку комуністів і безпар- | 
тійнпх Федосію Василівну Рей
ку.

На вулиці, на дільниці шахт, 
вуглерозрізів, будов, в цехи за
водів і фабрик, в будинки олек-

; сандрійців учора звечера ввіП- 
; шло сьогоднішнє свято. Зуст-
| річаючпсь, вони привіталися:

—З наступаючим святом, вас!
і Опівночі в квартирах поча

ли гаснути вогні. Пустіли ву
лиці. Тільки в приміщеннях ви-

; борчих дільниць і агітпунктів 
яскраво горіло світло. В цю 
пізню пору збиралися члени 
Дільничних виборчих комісій. 
Рівно о шостій годині відкри
лися двері виборчих дільниць. 
В урни опущено перші бюле
тені.

Свято почалось...
Л. Максименко.

Ф. В. Рєпка.

Сьогодні 
на виборчих 
дільницях

З радістю віддаю свій голос
за нашого

З радістю віддаю свій голос 
за достойну дочку нашого на
роду Федосію Василівну Рєпку.

Сумлінною, самовідданою пра
цею на благо рідної соціаліс
тичної Вітчизни Федосія Васи
лівна цілком заслужила висо
кої честі—бути ^іашим послан
цем до Верховної Ради Україн
ської РСР.

Я особисто дуже вдячна тов. 
Рєпці, як лікарю, за те, що 
вона зберегла моє життя.

Після складної операції, що

кандидата
вона зробила мені, я з кожним 
днем відчуваю себе все краще. 
І скоро зовсім видужаю.

Тов. Рєпка активна в гро
мадській роботі і я певна, що 
вона буде достойною слугою 
народу.

За людину, яка оберігає здо
ров’я людське, за нашого кан
дидата Федосію Василівну Рєп
ку я закликаю всіх виборців 
одностайно віддати сьогодні 
свої голоси. Н. Фокасіева, 

виборець.

Масове гуляння
Красиво прибрана Дівоче- 

пільська виборча дільниця 
№37. Квіти, килими, гардини, 
великі художні портрети Кар- 
ла Маркса, Леніна, Сталіна.

До агітпункту дільниці 
вчора вечером прямо з деся- 
тихаток зійшлись агітато
ри. Вони ще раз відвідали ви
борців, розповіли їм про поря
док голосування, виявили хто 
сьогодні не зможе сам прий
ти голосувати і повідомили 
про це виборчу комісію.

П'ять підвід і автомашина 
о 6 годині ранку організовано 
привезуть виборців з села 
Золотарівки.

Рядом з приміщенням ви
борчої дільниці в сільському 
клубі буде організоване масо
ве гуляння. М. Попов,
голова Дільничної виборчої 

комісії № 37.
☆

Виступи артистів 
театру

Колектив Олександрійсько
го міського театру ім. Сак- 
саганського сьогодні виступає 
з великою художньою про
грамою на виборчих дільни
цях перед будівниками Семе- 
нівського тресту, гірниками 
шахти № З, робітниками 
Олександрійської електро
станції та жителями сели
ща Перемога.

Увечері для трудящих міс
та буде поставлено новий 
спектакль „Людина повинна 
жити". ‘ І. Кирилов.

☆
Концерти, музика, 

танці
Весело проведуть день ви

борів до Верховної Ради УРСР 
трудящі Бойківської виборчої 
дільниці №33.

Тут виступить духовий ор
кестр, робітник залізничної 
станції Корисгпівки т. Круг- 
ленко гратиме на акордеоні, 
колгоспник т. Десненко—на 
гармонії. Під музику будуть 
організовані масові танці.

Колективи дитячої худож
ньої самодіяльності дитбу
динку імені Фрунзе та Во'й- 
нівськоі семирічної школи 
влаштують для виборців 
цікаві концерти.

С. Чередниченко, 
голова Войнівської сільради.

ЗВИЧАЙНА СІМ'Я
ЩОБ Дмитро Петрович Сльо- 

зкін був агітатором, ні.ІІо- 
го ніхто не уповноважував па це. 
Він просто агітатор за прист
расним велінням серця. У 
передвиборні дні бувало прий
де з роботи, повечеряє, розгла
дить вуса та й каже своїй дру
жині Сусані Дмитрівні:

—Ну що ж, одівай, старень
ка, свою кращу сукню та піде
мо на агітпункт. Послухаємо, 
що новенького діється навко
ло, а дещо й самі розкажемо 
людям.

І завжди, коли приходили на 
агітпункт 12-ої виборчої діль
ниці Сльозкіни, люди привітно 
зустрічали їх. Багатьох Дмитро 
Петрович знав і раніше, а ба
гатьох бачив вперше. Та всі 
вони в однаковій мірі виявляли 
з першого разу симпатію до 
цих стариків. Не одна бесіда, 
яка виникала сама по собі в 
розмові з Сльозкіними, заці
кавлювала виборців. З ними по- 
справжньому здружився Дмитро 

Петрович. І звичайним було те, 
що прямо з агітпункту люди 
йшли не по домівках, а в сім'ю 
Сльозкіних.

Збереться стільки, що й при
сісти ніде. Тоді Дмитро Петро
вич внесе з сіней довгу лаву, 
що змайстрював про запас і обо
в'язково розмістить всіх. 1 тут. 
на квартирі, ще довго ведуться 
задушевні бесіди.

Старики розходяться раніше, 
а хлопці та дівчата ще слуха
ють акордеон, веселяться, і за
лишають оселю Сльозкіних піз
ньої ночі. Але Дмитро Петро
вич ніколи не просина, вдосві
та він уже па ногах, поспішає 
на роботу. Не раз дочки і син 
доводили йому:

—Вам би, тату, в свої 60 ро
ків на спочинок іти.

—Як це так?—з обуренням 
говорив старик,—Того вам не 
зрозуміти, що без труда для 
мене життя не життя. Ну доб
ре, хай біля верстату я вже 
не вистою. Але все ж таки на 

виробництві. Сторожем бути — 
теж відповідальна робота. Дер
жавне ж добро на Байдаківсь- 
кому вуглерозрізі довірено мені 
оберігати.

— Непосидючий ви, тату, у 
нас,—жартували діти.

—Бо не звик сидіти дома. Я 
людина громадська.

І тому не трудно зрозуміти 
чому часто відвідує агітпункт 
Дмитро Петрович. Любить він 
з молоддю порозмовляти, ди
витись у сяючі від радості об
личчя юнаків та дівчат. Щас
лива у них юність. Зовсім не 
та, що була в нього.

Він — син лісника. Батько 
одержував п'ять карбованців 
на місяць, а дітей було п'яте
ро. Віддав їх на село куркуль
ських свиней доглядати. Та й 
це не полегшило його стано
вища. Тоді батько покинув ліс 
і також став пастухом у кур
кулів. Але і на цій роботі зли
днів не минув.

Маленький Дмитро з братом 

п їмандрували з Калузької гу
бернії на Україну в розшуках 
шматка хліба. Батракували в 
поміщиків. Дмитро навчився 
трохи мулярській справі: гатив 
греблі, будував парові млини, 
конюшні. І за це одержував 
стусани в спину, а часто й 
нагаї.

При цих спогадах руки у 
Дмитра Петровича починали 
тремтіти. Але він стримувався.

—Не дарма і прізвище у ме
не Сльозкін,—говорить ВІН. — 
Бо не життя тоді було, а одні 
сльози. Я ось зараз дивлюся па 
своїх дітей та й думаю, коли б 
не радянська влада, не бачити 
б їм радості все життя.

У Дмитра Петровича один 
син і п'ять дочок. Всі вони 
одержали освіту, старші пра
цюють. 1 кожен відчуває на
солоду, бо праця радістю стала 
для них.

Син Дмитро зарекомендував се
бе у п'ятому будівельному упра
влінні. Він разом з батьком фа
шистів бив, тричі поранений, 
але до Берліну дійшов і до 
рідного дому переможцем по
вернувся.

Дочка Клавдія—краща укла
дальниця на цегельному заво
ді № 2, Килина—підмайстер 
кондитерського цеху промарті
лі «Победа», Віра—вчиться в 
Москві в школі ФЗН, Галя— 
в третій клас ходить.

Трохи не тридцять років 
проживають в Олександрії Сльо- 
зкіни. Про цю сім'ю з пова
гою говорять не лише жителі 
Вище Празької, а й інших ву
лиць.

Коли хто з молоді запитує 
у Дмитра Петровича, чи труд
но йому доводилось виростити 
таку сім'ю, він відповідає:

—Не легко, звичайно. Але 
рідний Сталін і радянська вла
да допомогли мені в цьому. 
Вони вивели на світлий шлях 
життя всіх моїх дітей.

Сьогодні звичайна радянсь
ка сім'я Сльозкіних з іменем 
великого Сталіна на устах, як 
і мільйони інших радянських 
людей, голосує за неперемож
ний блок комуністів і безпар
тійних, представником якого є 
гідна дочка нашої країни Фе
досія Василівна Рєпка.

С. МІркотін.
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за мир,
Сьогодні 

на виборчих 
дільницях

Гостинно відчинились 
двері

Як і на всіх дільницях, для 
виборців сьогодні гостинно 
відчинилися двері виборчої 
дільниці №11. 1576 трудя
щих з гордістю і радістю ви
конають своє громадянське 
право, надане їм Сталінською 
Конституцією. Для виборців 
тут створено всі умови. Пе
ред ними виступатимуть ко
лективи художньої само
діяльності.

Для обслужування вибор
ців тут чергують дві ванта
жні та дві легкові автома
шини.

Є. Гуженко,
член Дільничної виборчої 

КОМІСІЇ.
☆

Сяйво електричних
ВОГНІВ

Вулиця імені Сталіна. Тут 
міститься виборча дільниця 
№ 1. Любовно прикрашена во
на. Яскравими електричними 
вогнями залиті її кімнати. їх 
прикрашують живі квіти, а 
серед них великий портрет 
першого всенародного канди
дата Йосифа Віссаріоновича 
Сталіна.

В. Зелененький.
☆

Святкове вбрання
В святкове вбрання одяг- 

лась виборча дільниця № 12. 
Тут встанов ієно сілі кабін. 
Кожна з них забезпечена тум
бочкою, стільцем та елект
ричним освітленням. При
міщення любовно прикра
шено портретами товариша 
Сталіна та його соратників.

Виборців привітно зустрі
чають 25 відмінників - піоне
рів. Вони несуть - піонер
ську вахту і салютують 
трудящим.

П. Рабинович, 
завідуючий агітпунктом.

☆

До послуг виборців
Виборців, які проживають 

на віддалені від виборчих діль
ниць, а також пристарілих, 
сьогодні обслуговує 63 прек
расно обладнаних автомашини 
та 28 кінних виїздів.

0. Малоок, 
секретар виконкому міської 
Ради депутатів трудящих.

за щастя народне, за комунізм!
Голосують хлібороби колгос

пу імені 18 партконференціі. 
З відчутніш хвилюванням бе
руть в руки бюлетені. 1 хоч в 
них написано просте ім'я зви
чайної радянської жінки, лі
каря міської лікарні Федосії 
Василівни Рєпки, в цю мить 
кожний думає про могутній 
сталінський блок комуністів і 
безпартійних.

Урочисто опускають бюлете
ні. Всі, хто па весь голос, хто 
тихо про себе, хто думкою го
ворить одне, чим сповнене сер
це: «За Сталіна, за мир, зана- 
иіе щастя віддаю сьогодні я свій 
голос».

Безмежна радість на облич
чях виборців. Вони славлять пар
тію, Сталіна, які вивели нас 
на світлий шлях заможного, 
культурного життя.

Всі колгоспники пам'ятають 
перший післявоєнний 1945 рік. 
Виснажена земля тоді давала 
всього по 2,8 центнера зерна 
з гектара. Треба було шукати 
шляхи до піднесення врожай
ності. 1 цей шлях вказав нам 
товариш Сталін у великому 
п'ятирічному плані відбудови 
й розвитку народного госпо
дарства СРСР.

Виконуючи сталінські на
креслення, ми в останньому ро
ці післявоєнної п'ятирічки зіб
рали вже по 15,6 центнера зер
на з кожного гектара. В по
рівнянні з 1945 роком валовий

Я радію і хвилююсь, 
Надзвичайний нині день: 
Вперше я сьогодні в урну 
Опускаю бюлетень.

Вісімнадцять років маю— 
Маю право обирать. 
Скільки щастя відчуваю, 
Що не можу й передать! 

На дільниці ясно, чисто, 
Чути музику, пісні. 
Реєстратор урочисто 
Бюлетень вруча мені.

Я заходжу до кімнати, 
Розгортаю бюлетень, 
Бачу ім'я кандидата.

день
Ще яснішим стає день. 

Сонце ласкаво сміється 
У небесній глибині.
Чи то так, чи то здається— 
Усміхається мені.

Повій, вітре, над полями
У той край, де сонця схід.
У Москві товариш Сталін,
Передай йому привіт.

Ти скажи, що ми щасливі, 
Що життя цвіте, мов сад. 
Ще скажи, що він, любимий, 
Є наш перший кандидат!

0. Маковецька. 
с. Ворошиловка.

З іменем вождя
збір зерна на одного працездат
ного колгоспника зріс більше, 
ніж в десять разів. Заможним 
стало наше життя.

Якось ми поцікавились се
редньомісячним заробітком кол
госпників в переводі на гроші. 
Підрахували. Виходить, що за
робіток рядового колгоспника 
Сидора ІІІияна становить 1280 
карбованців па місяць, свинар
ки Євдокії Федоренко—973 кар
бованці, конюха Івана Алещен- 
ка—близько 800 карбованців, 
а заробіток колгоспниці Федо
сії Дзюби складає 1550 карбо
ванців на місяць.

(Прескліше РАТАУ).

Ось за це життя вільне, 
щасливе і заможне вдячні хлі
бороби партії і Сталіну. Ось 
чому з таким запалом змагали
ся вони за гідну зустріч свого 
великого свята—дня виборів до 
Верховної Ради УРСР.

Виступивши ініціаторами зма
гання за високий урожай у 
1951 році, наші люди зобов'я
залися ознаменувати цей день 
новими трудовими перемогами 
—зразковою підготовкою до вес
ни. Змагались всі—хлібороби, 
тваринники, майстри, члени 
городньої бригади.

Сьогодні хлібороби з радістю 
доповідають:—Ми готові почати 
польові роботи.

Вже зараз кожному колгосп
нику доведено особисті завдан
ня на весняно-польові роботи 
з розрахунку закінчити сівбу 
ранніх зернових і олійних куль
тур за чотири робочі дні.

Всіма своїми здобутками хлі
бороби нашого колгоспу зобо
в'язані більшовицькій партії, 
великому Сталіну. 1 сьогодні, 
віддаючи свої голоси за кан
дидата сталінського блоку ко
муністів і безпартійних Федо- 
сію Василівну Рєпку, вони з 
великою радістю в серцях го
лосують за рідну владу радян
ську, за щастя своє нинішнє, 
за ще краще майбутнє.

І. Попов,
голова колгоспу Імені 

18 партконференціі.

І ВЕЛИКЕ НАШЕ 
ПРАВО

З думою про рідного Сталіна 
йдемо ми, трудівники землі кол
госпної, на велике свято—ви
бори до народного республі
канського парламенту. Сталін 
—це наша радість, наша гор
дість. Він дав нам,радянським 
людям, щгсллве радісне життя, 
він веде нас до ще кращого май
бутнього—до комунізму.

Хіба мали до революції тру
дові люди такі права, які вони 
мають зараз. Ні, про ці права 
мріяли тільки колись. В стро
ку коротала життя біднота. 
Гнула спини па багатіїв. А 
тепер ми, колишні батраки, рів
ноправні господарі Вітчизни 
своєї.

Скажу про себе. Злиденним 
було моє життя за царату, по 
наймах за мізерну платню 
служив у поміщиків. А тепер 
я шановний всіма член артілі.

Хоч 1 маю 64 роки, але я 
не можу сидіти дома, склавши 
руки. Не можу бути в стороні 
від діла. Мені доручено догля
дати п'ятнадцять волів колгосп
них. І я стараюсь їх догляда
ти так, щоб колгоспники були 
задоволені моєю роботою. Дарма, 
що маю досвід по догляду за 
худобою, все ж поповнюю свої 
знання. Двічі на тиждень від
відую трирічну школу тва
ринників, де спеціалісти вчать 
нас як краще доглядати худо
бу, як засівати зелений кон
вейєр.

За свою працю я одержую 
належне. Па вироблені торік 
380 трудоднів мені видано 
143 пуди хліба та багато гро
шей.

Ось так я живу. Є з чого 
пекти паляниці, є й до паля
ниць.

За щасливе життя в сьогод
нішній урочистий день хочеть
ся ще раз висловити свою без
межну подяку дорогому бать
кові Сталіну. З цим ім'ям я 
йду до виборчої урни і віддам 
свій голос за сталінський блок 
комуністів і безпартійних.

Є. Овчаренко, 
колгоспник міської артілі 

імені Леніна.

Сьогодні минає 80 років з дня 
народження славної дочки україн
ського народу, видатної поетеси 
Лесі Українки.

Народилася Леся Українка (Ла
риса Петрівна Косач) 25 лютого 
1871 р. Дитячі роки письменниці 
пройшли на Волині в селі Коло- 
дяжному. Леся Українка з дитин
ства пройнялася любов'ю до тру
дящих, ненавистю до гнобителів. 
Від селянських дітей та дорослих 
майбутня письменниця чула бага
то пісень та казок, в яких опові
далося про боротьбу народу за 
волю. Це сприяло розвиткові во
лелюбності в характері поетеси.

Твори Пушкіна, Некрасова, Сал- 
тикова—Щедріна, Шевченка, Мар
ка Вовчка були для Лесі Україн
ки зразком того, як треба худож
нім словом боротися за народні 
ідеали.

Ранні поетичні твори Лесі Ук
раїнки, друковані в періодичній 
пресі, вийшли в 1892 р. в збірці 
„На крилах пісень“. Мужній, ба
дьорий тон поезій, громадський ха
рактер тематики, гаряча прист
расність і схвильованість образної 
мови свідчили про те, що в літе
ратуру ввійшов сильний і оригі
нальний талант. В дальшій твор
чості громадські мотиви поезії

Леся Українка
молодої письменниці все глибша
ють, в її творах все виразніше й 
яскравіше звучить заклик до ре
волюційної боротьби. Серед моро
ку і темряви пригніченого цариз
мом життя Бона бачить перемож
ні вогні вільного майбутнього, 
оспівує „робочих людей"—проле
таріат, який за це майбутнє бо
реться:

Досвітні огні вже горять. 
То світять їх люди робочі.

(„Досвітні огні")
Леся Українка надавала вели

кої ваги художньому слову в ре
волюційній боротьбі мас. В її по
езії часті образи, в яких худож
нє слово прирівнюється до палких 
блискавиць, до меча, до зброї, з 
якою народні месники йдуть на 
бій проти тиранів.У формуванні ре
волюційно-демократичних погля
дів Лесі Українки вирішальну роль 
відіграло піднесення пролетарсь
кого революційного руху в 90-х— 
900-х роках.

Вже в 90-х роках вона вивчає 
„Капітал" К. Маркса, „Маніфест 
комуністичної партії", читає тво
ри В. І. Леніна. Комплект ленін
ської газети „Искра" зберігся у 
Лесі Українки аж до того часу, 
коли в 1907 р. він був одібраний 

жандармами під час обшуку і її 
арешту.

В 1901 р. письменниця перек
лала на українську мову попу
лярну в марксистських гуртках 
книгу Дикштейна „Хто з чого 
жив" та написала до неї післямо
ву. Пропагуючи в цій післямові 
марксистський принцип інтерна
ціоналізму, вона писала: „Свідомі 
свого стану робітники не повинні 
вважати па те, хто з них до якої 
віри чи народу належить..., а по
винні триматися спільно, одно
стайно, бо у всіх у них один во
рог—стан багачів, капіталістів". 
Закінчуючи післямову, письмен
ниця закликає: „Щоб слушний 
час настав для повного визволен
ня всіх робітників з неволі: Ро
бітники всіх країн, єднайтесь!" 
(Підкреслення Лесі Українки). З 
метою поширення марксистської 
літератури Леся Українка пере
клала на українську мову і вида
ла у Львові в 1902 р. „Маніфест 
комуністичної партії" К. Маркса 
і Ф. Енгельса та взяла участь у 
написанні передмови до нього.

Під впливом ідей марксизму 
поглиблюється й розгортається 
дальша художня творчість Лесі 
Українки. Викриваючи брехли
вість опортуністичних теорій про 

можливість мирних шляхів до кра
щого життя, вона писала про по
требу нещадної кривавої й запек
лої боротьби з гнобителями, бо 
лише в такій боротьбі здобуваєть
ся визволення.

Гарячою вірою в могутні твор
чі сили народу, вірою в немину
чість загибелі царизму пройнятий 
її твір „Напис на руїні", написа
ний 1904 р„ напередодні револю
ції.

В 1905 р. письменниця створи
ла ряд поезій („Мріє, не зрадь", 
„Пісні про волю", „Упоєні на бен
кетах кривавих"), в яких оспівала 
революцію, прославила борців за 
волю. Основним образом цих по
езій є червоний прапор, який по
лум'яніє вогнем і єднає гісні ла
ви повсталого народу.

Тема боротьби з царизмом роз
горнена і в драмі „Осіння казка". 
В образі робітників, які з черво
ними прапорами штурмують коро
лівські укріплення і визволяють 
замкнену в темницю принцесу, Ле
ся Українка в алегоричній формі 
відобразила боротьбу робітників 
за волю.

В період 1905—1906 рр. Леся 
Українка створила ряд сатирич
них віршів („Веселий пан", „Прак
тичний пан", „Пан—народовець", 
„Пан політик"). Подібно до М. Ко
цюбинського, вона викриває в цих 
творах потворне обличчя панів— 
Лібералів та чорносотенців, які 

виступають в ролі душителів ре
волюції.

Мрія про вільне майбутнє - один 
з головних мотивів останніх тво
рів поетеси. В останні роки свого 
життя поетеса привітала нове ре
волюційне піднесення. Передчут
тям революційної перелоги наро
ду над гнобителями сповнений 
один з передостанніх її творів— 
поезія „Про велетня" (1913 р.). 
Звертаючись думкою до рідного 
народу, вона бачить його в образі 
казкового велетня, який випросто- 
вується і рве на собі пута:

І встане велетень тоді,
Розправить руки грізні,
І вмить розірве на собі
Усі дроти залізні.
Вірою в перемогу творчих сил 

народу, оптимістичним почуттям 
сповнений і її останній драматич
ний твір—„Лісова пісня".

Більшовицька газета „Рабочая 
правда" („Правда") в 1913 р. в 
некролозі на смерть поетеси писа
ла: „Леся Українка, стоячи близь
ко до визвольного суспільного ру
ху взагалі і до пролетарського 
зокрема, віддавала йому всі сили, 
сіяла розумне, добре, вічне... Леся 
Українка вмерла, але її бадьорі 
твори довго будитимуть нас до 
роботи - боротьби. Добра, вічна 
пам'ять письменниці—другові ро
бітників".

В. Курашова, 
кандидат філологічних наук.
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Сьогодні—ЗО-річчя Грузинської РСР

ГРУЗИНСЬКА РСР%Новий”жилнй будинок на проспекті Пле- 
ханова в м. Тбілісі.

Фото П. Луценка. (Прескліше РАТАУ).

Щоб яскравіше сяяли 
вогні комунізму

Радянський народ споруд
жує будови комунізму. Великі 
ріки—Волга, Дніпро, Дон, пус
тині Середньої Азії, посушливі 
райони Приволжжя, України, 
Криму покоряться людям і бу
дуть служити комунізму.

А скільки нових, невеликих 
за своїм розміром, електростан
цій будується в нашій країні! 
Всі вони прискорюють нашу 
ходу до світлого майбутнього.

Цього року і в нашому кол
госпі імені Ворошилова засві
тились електричні вогні. Вони 
горять в 150 хатах хліборобів. 
Скоро буде електрифіковано все 
село Ворошиловка. Почалася 
радіофікація. Вже є апаратура

Механізатори виїхали в колгосп
ІІо-стахановському попрацю

вали механізатори передових 
тракторних бригад Трохима Дей- 
негп та Микити Лелеки з Ко- 
ристівської МТС. Перебуваючи 
на ремонті, колективи цих 
бригад організували бригадно- 
вузловий метод і одними з пер
ших в машинно - тракторній

Борис Горбатов

РОМАН

(Продовження*) ____

*) Початок див. з 13 номера 
газети „Більшовицька правда".

”"бК—00322* "

Розділ VI.
—Це чому ж?—запитав чийсь 

з пітьми переляканий голос; Анд
рієві здалося—голос Братчснка.

—Тисне!—коротко пояснив де
сятник.-Давить!

І всі відразу зрозуміли, що 
„тисне",—1 притихли.

„Тисне" земля (шахтар сказав 
би: порода)! Тисне зверху, давить 
з боків; Андрій примітив, що де- 
не-де стойки видавилися з загаль
ного ладу кріплення, пригнулися, 
як поранені, на одно коліно. Аза 
ними—грізно і тьмяно уже поблис
кувала порожня порода...

І Андрієві враз ясно уявилося 
становище, в якому вони опини
лися. Вони були глибоко-глибоко 
під землею. Маленька жменька 
безпорадних хлопчиків та кволий 
старичок з ними. Вони йшли по 
пустинйому проході, що проруба
ний людьми прямо в збмляній 
товщі. Нічого навколо немає, крім 
таких же проходів—просік. А нац 
ними нависла вся величезна маса 
розбудженої і розгніваної землі. 

для обладнання сільського ра
діовузла. Скоро в кожній кол
госпній хаті буде чути голос 
Москви, Києва, Ленінграда.

І сьогодні в день радісного 
свята — виборів до найвищого 
республіканського органу влади 
ми опустимо свої бюлетені за 
кандидата сталінського блоку, 
за мир, за море електричного 
світла у нашій країні, за те, 
щоб швидше зростали все нові 
і нові електричні станції, щоб 
ще кращим було наше життя.

В. Сорокін,
механізатор колгоспу.

Т. Чумак,
шофер колгоспу.

станції повністю закінчили ре
монт тракторів і причіпного ін
вентаря.

Зараз обидві бригади виїха
ли в колгоспи Косівської сіль
ради, де беруть участь у під
готовці причіпного інвентаря.

В. Скрипник,
диспетчер МТС.

о н б а с
Два товариші 
Маленька людина безцеремонно 
вповзла сюди, в це піцземне цар
ство, порушила віковий спокій 
цих могутніх пластів, втрутилася в 
плавну течію цих кам'яних річок 
—та і що їм перешкодить розда
вити її. як комашку? Хіба стри
мають ці нікчемні соснові стойки 
їх могутній натиск? І Андрієві 
зробилося трохи моторошно...

Десятник раптом зупинився і 
повернувся до комсомольців.

—А ви, бува, не потомилися, 
хлопці?—благодушно запитав він.

Новачки зразу ж стовпилися 
навколо нього, як навколо пас
туха стадо.

—Трохи є...—зізнався Світлич- 
ний.

—А тоді і відпочити можна!— 
сказав старик і перший присів — 
по - вибійницькому, навпочіпки. 
Хлопці прямо повалилися на зем
лю. Земля була сира, волога...

— Так, ремонтувати, ремонту
вати цей прохід треба!— крек- 
тячи сказав десятник і пос
тукав лампочкою об стойку; 
посипалася жовта трухлявина.— 
Ось і сосна, а—слаба! Не витри
мують вони тутешнього клімату: 
гниють. Адже вони,—сказав він, 
розглядаючи кріплення,—і пос-
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На першій сесії 
Всесвітньої Ради Миру

21 лютого в Берліні в урочистій 
обстановці відкрилась перша се
сія Всесвітньої Ради Миру.

Сесія Ради мала відбутися в 
Женеві. Перелякані широким роз
махом руху на захист миру аме- 
рикано-англійські палії війни, як 
і в дні Варшавського конгресу, 
доклали всіх зусиль до того, щоб 
поставити рогатки на шляху при
хильників миру. В результаті 
швейцарські федеральні власті не 
дозволили скликати сесію Всес
вітньої Ради Миру в Женеві.

Проте ніякі підступи імперіа
лістів не можуть прешкодити лю
дям доброї волі договоритися про 
шляхи й засоби збереження за
гального миру. Уряд Німецької 
демократичної республіки гостин
но розчинив двері перед членами 
Всесвітньої Ради Миру.Сесія скли
кана в Берліні.

З доповіддю на тему: „Здійснен
ня програми, виробленої на Дру
гому Всесвітньому конгресі при
хильників миру" виступив П'етро 
Ненні (Італія).

У своїй доповіді П'етро Ненні 
відзначив головні завдання пер
шої сесії Всесвітньої Ради Миру. 
Ці завдання зводяться до того, 
щоб викрити перед світовою гро
мадською думкою розпад і нес
проможність ООН. яка стала зна
ряддям політики США; осудити 
наклепницьку резолюцію Гене
ральної Асамблеї ООН, яка ого

Святкування 33-х роковин 
Радянської Армії за рубежем

З різних країн світу надходять 
повідомлення про святкування 33-х 
роковин Радянської Армії.

В Пхеньяні відбулися урочисті 
збори, присвячені 33 роковинам 
Радянської Армії. Присутні на
діслали вітального листа Генера
лісимусу Сталіну і Радянській Ар
мії.

Урочисті збори, присвячені 33 
роковинам Радянської Армії від
булися в столиці Болгарії Софії. 
З доповіддю виступив заступник

Короткі повідомлення
Селяни і сільськогосподарські 

робітники Індонезії продовжують 
боротьбу за проведення демокра
тичної земельної реформи. В різ
них районах острова Суматра се
ляни захопили плантації інозем
них колонізаторів і розподілили ці 
землі між собою.

Книга перша

тавлені недавно.—Він знову пос
тукав по стопках, як настройщик 
по клавишах: звук був хворий, 
глухий, і повернувся до хлопців. 
—А я,—враз сказав він, хитро 
прижмурюючись,— я ось сорок 
років в шахті, а байдуже. Живу! 
—і він навіть вдарив себе по 
колінах.

—І не гниєте?—сміючись підхо
пив Віктор.

—І не гнию!—радісно вигукнув 
старик.

Всі засміялися, Андрій теж.
—Людина—не сосна!—сміючись 

сказав десятник. Людина, вона 
все може, на те вона й людина! 
Ви тільки зразу носа не вішайте, 
хлопці, раджу я вам. Спочатку все 
важко, навіть горілку пити.

„Людина все може!" Ой, як це 
гарно, як правильно сказано! — 
зрадів Андрій. — Людина, вона 
скрізь пройде, і нічого їй не 
страшно. А як же я?—враз роз
гублено подумав він і пригадав 
всі свої жахи.—І що я за людина 
така, всього боюся?..."—розсер
дився він сам на себе.

Вони йшли вже довго, дуже 
довго, все якимись проходами, 
штреками, просіками і, здавалося, 
кінця не буде їх мандруванню в 

лошує Китай агресором; боротися 
за скликання наради представни
ків п'яти великих держав для роз
в'язання конфлікту на Далекому 
Сході і наради представників чо
тирьох великих держав для воз
з'єднання і демілітаризації Німеч
чини; викрити агресивний Атлан
тичний блок; організувати в на
ціональному і міжнародному мас
штабі опір гонці озброєнь.

У дебатах на доповідь П. Нен
ні виступили настоятель Кентер- 
берійського собору Х'юлетт Джон- 
сон (Англія), професор Дембов- 
ський (Польща), відомий німець
кий поет Йоганнес Бехер, радян
ський представник академік О. І. 
Опарін та інші.

З доповіддю про мирне розв'я
зання німецької та японської про
блем виступив член бюро Всес
вітньої Ради Миру Ів Фарш (Фран
ція).

У дебатах на доповідь ІваФар- 
ша виступили: епіскоп реформат
ської церкви Угорщини Янош 
Петер, член Всесвітньої Ради Ми
ру, відомий китайський письмен
ник Го Мо-жо, радянський пись
менник Ілля Еренбург, діяч проф
спілкового руху в Англії Персі 
Белчер, митрополії Миколай 
(СРСР) та інші.

Перша сесія Всесвітньої Ради 
Миру продовжує свою роботу.

(ТАРС).

голови Ради Міністрів генерал- 
лейтенант Михайлов.

Широко відзначили знаменну да
ту трудящі Голландії. Товариство 
„Нідерланди—СРСР" провело в 
містах країни збори, присвячені 
33 роковинам Радянської Армії.

Газети країн народної демокра
тії вмістили статті, присвячені 
Дню Радянської Армії і Військово- 
Морського Флоту.

(ТАРС).

В газеті французької компар
тії „Юманіте" опубліковані по
відомлення про зростання фран
цузької компартії. З початку 1951 
року в партію було прийнято 15 
тисяч нових членів.

(ТАРС).

центр землі. Було пустинно нав
коло них, люди зустрічалися рід
ко, блисне десь з боку одиноке 
жовте вовче око лампочки і зник
не. Це—ремонтний робітник по
рається біля колій або сидить, 
нудьгуючи, біля вентиляційних 
дверей дівчина. Хлопці пройдуть 
повз неї з шумом, схожим на по
стріл гармати, хлопнуть двері—і 
знову пустиня і тиша...

Комсомольці не бачили ще жод
ної людини, яка б працювала в 
вугіллі, та і вугілля ще не бачи
ли: тільки матовий купол покрів
лі над головою та соснові стойки 
навколо, ніби і справді брели во
ни не по шахті, а по лісу.

Стояла тут якась особлива ти
ша, такої і в лісі немає: ні ше
лесту, ні вітерку. Лише тихенько 
і сухо потріскують соснові стойки 
та десь шепнеться вода...

Ця тиша була приємна Андріє
ві; в ній гарно думалося. Він зав
жди любив тишу, а Вікторові ця 
тиша була нестерпна. Йому вже 
надокучив парад розчинених две
рей. Йому хотілося швидше б до
братися туди, де битва, де руба
ються у вугіллі шахтарі, зрива
ють динамітом пласти, стоять об
личчям до обличчя зі смертю...

Він незадовільно запитав:
—А що, чи доберемося ми до 

тих місць, де вугілля рубають?
—Доберемося, синок,—бадьоро 

відгукнувся десятник і пояснив, 
ніби вибачаючись: — старушка, 
шахта; виробки тут далекі...

(Далі буде).

ПОДІЇ
В КОРЕЇ
У переданому 23 лютого пові

домленні Головного командуван
ня Народної армії Корейської на
родно-демократичної республіки 
говориться, що частини Народної 
армії разом з китайськими доб
ровольцями на всіх ділянках фрон
ту продовжували бойові операції.

В районі Сеула частини Народ
ної армії 22 лютого знищили 4 
танки і збили 1 літак ворога.

(ТАРС).

Літак західної держави 
скинув над Австрією 

личинки 
найнебезпечнішого 

шкідника лісів
За повідомленнями австрійської 

преси, цими днями жителі Схід
ної Штірії виявили сотні тисяч 
личинок невідомої комахи. Личин
ки були знайдені незабаром після 
того, як над цим районом проле
тів літак з розпізнавальними зна
ками однієї із західних держав 
(газети не вказуюь якої).

Зоологічний інститут після вив
чення личинок заявив, що це—так 
звані іспанські мухи, які є одним 
з найнебезпечніших шкідників 
лісів.

Преса вказує, що личинки іс
панської мухи були скинуті над 
територією Австрії помилково. 
Пілот повинен був скинути їх над 
територією Угорщини, щоб зав
дати шкоди угорським лісам.

• (ТАРС).

Підступи імперіалістів 
США в Латинській 

Америці
МОНТЕВІДЕО. (ТАРС). Арген- 

тінська газета „Ель Лідер" від 11 
лютого ц. р. пише, що воєнно-по
літичні питання будуть основни
ми питаннями наступної конфе
ренції міністрів закордонних справ 
американського континенту і що 
„безсумнівно, США проситимуть 
у латино-американських країн 
вкладу крові" тому, що „Вашінг- 
тон після здобутого в Азії уроку 
взяв курс на розшуки солдатів в 
усіх частинах світу".

Далі говориться, що другим мож
ливим питанням конференції буде 
вимога з боку США надати воєн
ні бази і що „це питання дуже 
делікатне саме по собі, бо зачі
пає суверенітет країн і до того ж 
у латиноамериканців ще надто 
свіжі враження від відмови США 
евакуювати після закінчення дру
гої світової війни бази в Еквадорі 
і Панамі".

В газеті підкреслюється, що з 
цих міркувань США наполягають 
на секретності засідань конферен
ції.

Слідами неопублікованих 
листів

До редакції газети „Більшо
вицька правда" надійшов лист, в 
якому розповідалось, що примі
щення агентства зв'язку селища 
Октябрського довгий час не опа
люється, працівники пошти пра
цюють одягнені, що негативно по
значається на роботі агентства.

Як повідомив редакцію началь
ник міської контори зв'язку тов. 
Терешенко, наведені факти під
твердились.

Зараз в агентство зв'язку сели
ща Октябрського завезено паливо 
і приміщення опалюється.

Відповідальний редактор 
Д РАВВЕ.

КІНОТЕАТР ІМЕНІ 
ПЕРШОГО ТРАВНЯ 

Сьогодні демонструється 
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Постанова ЦК ВКП(б) (1 стор.).
Море безмежне любові народної 

до Сталіна рідного.
За Сталіна, за мир, за комунізм!

(2 стор.).
Радісне всенародне свято (2 стор.).
Голос серця (написи на бюлете

нях) (2 стор,).
А. Гончаров.— Демонстрація єднос

ті (2 стор.).
Виняткова одностайність виборців 

(З стор.).

В НОМЕРІ:
Джамбул Джабаєв (3 стор.).
Листи наших читачів (3 стор.).
Борис Горбатов. — Донбас (3 і 4 

стор.).
І. Чалапко, М. Білик. — Подорож 

до Ленінграда (4 стор.).
Зразково підготуємось до сівби 

(4 стор.).
М. Ніколаєв. —Місцеві добрива — 

резерв одержання високих урожаїв 
(4 стор.),

Події в Кореї (4 стор.).про міжнародний жіночий день 8 березня
Постанова ЦК ВКП(б)

Міжнародний жіночий день 8 березня трудя- 
^щі Радянського Союзу зустрічають у цьому ро

ці в обстановці могутнього піднесення політич
ної і трудової активності мас, викликаного но
вими перемогами радянського народу в будів
ництві комунізму. На виборах до місцевих Рад 
депутатів трудящих 1 до Верховних Рад союз
них 1 автономних республік радянський народ 
знов показав свою морально-політичну єдність, 
виявив одностайне схвалення політики партії 
Леніна—Сталіна, свою готовність і далі безус
танно зміцнювати могутність соціалістичної 
Батьківщини.

В результаті самовідданої праці робітників, 
колгоспників та інтелігенції за роки післявоєн
ної п‘ятирічки відбудовано господарство потер
пілих від війни районів країни, значно перевер
шено довоєнний рівень розвитку народного гос
подарства Радянського Союзу. Промисловість, 
транспорт 1 сільське господарство багато осна
щені новою сучасною технікою, набагато ви- 

мів росла продуктивність праці. На основі підне
сення народного господарства неухильно зрос
тає національний доход СРСР, поліпшується 
матеріальний добробут трудящих, систематично 
знижуються ціни на товари масового споживан
ня, зростає купівельна спроможність населення. 
Успішно розвивається радянська соціалістична 
культура.

Успіхи господарського і культурного будів
ництва в нашій країні, послідовна мирна полі
тика СРСР—політика боротьби за мир 1 співро
бітництво народів, ще більше підвищили між
народний авторитет Радянського Союзу.

В досягненні успіхів комуністичного будів
ництва велика роль належить радянським жін
кам. В усіх галузях державного, господарсько
го і культурного життя жінки беруть активну 
участь. Більшовицька партія забезпечила для 
жінок нашої країни необмежені можливості роз
витку їх творчих здібностей і підняла радянсь
ку жінку на недосяжну для жінок капіталістич
них країн височінь. Разом з усім радянським на
родом жінки Радянського Союзу є повновлад
ними господарями своєї держави, активними бу
дівниками комунізму.

Мільйони славних патріоток добросовісно 
трудяться на підприємствах промисловості, на 
транспорті 1 новобудовах, підвищують свою 
майстерність, виробничу кваліфікацію, оволо
дівають технікою 1 передовими методами праці. 
Гіонад 380 тисяч жінок працюють інженерами 
1 техніками, при цьому тільки за останній рік 
число їх зросло більш як на 50 тисяч.

Жінки-колгоспниці активно борються за під
несення сільського господарства 1 йдуть у пер
ших рядах соціалістичного змагання - за одер
жання високих сталих урожаїв, всемірне збіль
шення поголів'я і продуктивності громадського 
тваринництва. Десятки тисяч жінок перебува
ють на керівній роботі в колгоспах, є спеціа
лістами сільського господарства.

Жінка в СРСР стала великою культурною 
силою. Її роль у розвитку радянської науки, 
техніки і мистецтва все більше зростає. В Ра
дянському Союзі налічується близько 60 тисяч 
жінок—наукових працівників, які працюють в 
університетах, інститутах і науково- дослідних 
закладах. Своєю творчою працею вони збага
чують радянську науку, підносять її славу. Ба
гато жінок працюють у галузі літератури і мис
тецтва, створюють високоідейні художні твори, 
що запалюють радянський народ на нові подви
ги в ім'я Батьківщини. За видатні роботи в га
лузі науки, винахідництва, літератури та мис
тецтва 399 жінкам присуджені Сталінські премії.

Винятково велика роль радянських жінок у 
народній освіті і охороні здоров'я. В СРСР 945 
тисяч жінок-учителів виховують учнів нашої 
школи в дусі радянського патріотизму і кому
ністичної свідомості. Більше мільйона жінок 
працюють у галузі охорони здоров'я, з них 191 
тисяча лікарів.

Подвиги радянських жінок у захисті соціа

лістичної Батьківщини, в мирній творчій праці 
високо оцінюються комуністичною партією і ра
дянським урядом. Звання Героя Радянського 
Союзу присвоєно 70 жінкам; Героя Соціалістич
ної Праці—1.988 жінкам; понад 600 тисяч жінок 
нагороджені орденами 1 медалями СРСР.

У нашій країні постійним піклуванням ото
чена жінка-матір, яка виховує підростаюче по
коління—майбутність нашої Батьківщини. По
чесне звання „Мати-героїня" присвоєно більш 
як 33.000 жінкам, орденами „Материнська слава" 
і „Медаллю материнства" нагороджено понад З 
мільйони жінок. Багатодітним 1 одиноким ма
терям тільки за 1950 рік було виплачено держав
ної допомоги понад три з половиною мільярди 
карбованців. З кожним роком зростає сітка ро
дильних будинків, дитячих ясел, садків 1 піонер
ських таборів Щороку в піонерських таборах, 
санаторіях та інших дитячих закладах відпочи
вало понад 5 мільйонів дітей.

Радянська жінка бере широку участь у керу
ванні державою. 280 кращих дочок радянського 
народу є депутатами Верховної Ради СРСР, ба
гато сотень жінок обрано до Верховних Рад со
юзних та автономних республік і більш як пів- 
мільйона—до місцевих Рад депутатів трудящих.

На досвіді Радянського Союзу все людство 
переконується втому, що тільки перемога соціа
лізму забезпечує повне розкріпачення жінок і при
лучення їх до активної громадської діяльності.

Наслідуючи приклад радянських жінок, ак
тивну участь у будівництві нового життя беруть 
жінки країн народної демократії. Разом з усіма 

■■ трудящими жінки Китаю, Польщі, Чехословач- 
чини, Угорщини, Румунії, Болгарії, Албанії, 
Монгольської народної республіки здобули нові 
перемоги в зміцненні народно-демократичного 
ладу, в розвитку економіки й культури своїх 
країн, у піднесенні життєвого рівня трудящих. 
Зростає творча активність жінок Німецької де
мократичної республіки.

В той час, як жінки Радянського Союзу і 
країн народної демократії зустрічають день 8 
березня новими успіхами мирного будівництва, 
жінки капіталістичних, колоніальних 1 залежних 
країн відзначають цей день в умовах дальшого 
наступу капіталу на життєвий рівень і демокра
тичні права трудящих. Роздування воєнних ви
трат, невпинне зростання цін на товари широко
го споживання, підвищення податків і квартир
ної плати, зростання безробіття ще більше по
гіршують становище трудящих. Безпросвітна 
нужда, злидні і вимирання від голоду стали до
лею десятків мільйонів людей у капіталістичних і 
колоніальних країнах.З особливою силою ці неща
стя й нестатки відбиваються на жінках і дітях.

Міжнародний жіночий день трудящі жінки 
всього світу проводять в обстановці посилення 
боротьби проти загрози нової світової війни, під- 
готовлюваної американо-англійськими імперіа
лістами, що розв'язали криваву агресію в Кореї. 
З кожним днем зростає активність народних мас, 
які піднімаються на захист миру,своїх економіч
них 1 демократичних прав, зростає 1 міцніє орга
нізований фронт прихильників миру, очолюваний 
великим Союзом Радянських Соціалістичних Рес
публік. 500 мільйонів підписів під Стокгольмсь
кою Відозвою про заборону атомної зброї, рішен
ня Другого Всесвітнього конгресу прихильників 
миру виявляють одностайне прагнення народів 
відстояти велику справу миру, зірвати злочинні 
плани паліїв нової війни.

Все зростаючою силою в боротьбі за мир 1 
демократію є міжнародний рух жінок. Понад 
90 мільйонів жінок об'єдналися в Міжнародну 
демократичну федерацію жінок. В авангарді 
міжнародного демократичного руху жінок за 
мир стоять жінки Радянського Союзу і країн 
народної демократії.

Обов'язок радянських жінок—ще більше 
зміцнювати інтернаціональні зв'язки з жінками 
країн народної демократії 1 жінками капіталіс

Центральний Комітет Всесоюзної Комуністичної Партії (більшовиків).

тичних країн, разом з ними посилити боротьбу 
за мир в усьому світі, за дружбу народів, про
ти імперіалістичних паліїв нової війни.

Центральний Комітет Всесоюзної Комуніс
тичної Партії (більшовиків) пропонує всім пар
тійним організаціям провести Міжнародний жі
ночий день 8 березня під знаком мобілізації 
всіх сил трудящих жінок на боротьбу за нове 
піднесення економіки й культури нашої Бать
ківщини, за дальше зміцнення могутності ра
дянської соціалістичної держави—оплоту миру 
в усьому світі.

ЦК ВКП(б) закликає жінок—робітниць, інже
нерів 1 техніків ще енергійніше боротися за по
вне використання всіх можливостей для вико
нання і перевиконання виробничих планів, до
сконале оволодіння технікою, підвищення про
дуктивності праці, за поліпшення якості і зни
ження собівартості продукції, додержання 
найсуворішої економії на виробництві і в бу
дівництві.

ЦК ВКП(б) звертається до жінок-колгосп- 
ниць, до всіх жінок, що працюють у сільсько
му господарстві, з закликом спрямувати свої 
зусилля на дальше організаційно-господарське 
зміцнення колгоспів, одержання високих 1 ста
лих урожаїв, всемірне збільшенн^-яере=Ц^я 1 
продуктивності громадського тваринництва, ви
конання сталінського плану перетворення при
роди, створення в нашій країні достатку про
довольства 1 сировини для промисловості.

Жінки—працівники науки й культури повин
ні спрямувати свої творчі здібності на дальше 
піднесення соціалістичної культури, науки, мис
тецтва, народної освіти і охорони здоров'я, на 
широке впровадження в практику досягнень 
передової радянської науки.

Разом з усім радянським народом радянські 
жінки покликані всемірно сприяти успішному 
здійсненню планів спорудження великих будов 
комунізму—гідроелектростанцій на Волзі і Дніп
рі, каналів і зрошувальних систем у Поволжі 
і Прикаспії, на Україні і в Криму.

Завдання побудови комунізму вимагають від 
партійних організацій дальшого залучення жі
нок до громадсько-продуктивної праці в про
мисловості, на транспорті і в сільському госпо
дарстві, посилення політичної роботи серед жі
нок, систематичного підвищення їх культурно- 
технічного рівня, їх політичної та виробничої 
активності. Висунення жінок на керівну роботу 
є життєво важливим завданням комуністичного 
будівництва. ЦК ВКП(б) вимагає від партійних, 
радянських, профспілкових і комсомольських 
організацій сміливіше й рішучіше висувати пе
редових жінок на керівну партійну, радянську, 
господарську, профспілкову 1 комсомольську 
роботу.

Партійні організації, профспілки, комсомол, 
радянські і господарські органи повинні поси
лити піклування про поліпшення умов праці і 
побуту робітниць, колгоспниць, службовців і 
всіх трудящих жінок, подавати постійну допо
могу жінці-матері в справі виховання дітей, за
безпечити розширення сітки і поліпшення ро
боти дитячих та лікувальних закладів, громад
ських їдалень, пошивних майстерень, пралень 
та інших підприємств побутового обслужуван
ня, покликаних полегшити домашню працю 
жінок.

Центральний Комітет Всесоюзної Комуніс
тичної Партії (більшовиків) вітає всіх трудящих 
жінок Радянського Союзу—робітниць, колгосп
ниць, інженерів, техніків, агрономів, зоотехні
ків, учителів, медичних працівників, працівни
ків науки, мистецтва і радянських установ в 
Міжнародний жіночий день 8*березня  і вислов
лює впевненість у тому, що радянські жінки і 
далі йтимуть у передових рядах борців за но
вий розквіт економіки й культури Радянського 
Союзу, за побудову комуністичного суспільства 
в нашій країні. .
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Море безмежне любові народної до Сталіна рідного
За Сталіна, за мир, за комунізм!

В нарядному вбранні столиця 
Радянської України — Київ. 
Розцвічені кумачем прапорів 1 
транспарантів, прикрашені жи
вими квітами виборчі дільниці. 
Всюди портрети всенародного 
кандидата в депутати Верхов
ної Ради Української РСР 
Йосифа Віссаріоновича Сталіна.

...Сталінський виборчий ок
руг. Ще задовго до світанку 
виборці з сім‘ями і в одиноч
ку направлялись до пунктів го
лосування. В кожного палке 
прагнення—віддати свій голос 
за творця всенародного щастя, 
рідного товариша Сталіна.

У виборчій дільниці № 32 в 
числі перших одержують бю
летені з дорогим на ньому 
ім'ям —ЇЇ оси ф Віссарі- 
о н о в и ч СТАЛІН, старі 
кадровики заводу «Ленінська 
кузня» майстер Щербаков, за
ступник начальника монтаж
ного цеху, лауреат Сталінської 
премії Кальпетто. Вірні своєму 
передвиборному зобов'язанню, 
монтажники достроково завер
шили двомісячну програму.

Проголосувавши і йдучи до
дому, тов. Щербаков у розмові 
з товаришами говорить:

— За рідного Сталіна, за 
мир, за комунізм віддав я за
раз свій голос. Яке щастя жи
ти й працювати в епоху вели- 
кого-Сталіна. Йому радянський

25 лютого в житті українсь
кого народу було велике, ра
дісне свято. В обстановці не
бувалого політичного піднесен
ня і всенародної радості трудя
щі Радянської України голосу
вали за кандидатів у депутати 
Верховної Ради Української 
РСР. Вибори були новою, мо
гутньою демонстрацією мораль
но-політичної єдності і згурто
ваності українського народу 
навколо більшовицької партії, 
великого Сталіна.

З думками про першого все
народного кандидата в депута
ти товариша Сталіна, під гли
боким враженням недавньої 
розмови великого вождя з ко
респондентом «ІІравдм», в якій 
викладена ясна програма миру 
в усьому світі, йшли трудящі 
республіки на виборчі дільниці.

З величезним піднесенням 
голосували виборці сталінсько
го виборчого округу міста Ки
єва за великого продовжувача 
безсмертної справи Леніна— 
за Йосифа Віссаріоновича 
Сталіна. Вже до 8 години ран
ку в округу проголосували всі 
виборці.

З небувалою одностайністю 
пройшло голосування у вибор
чих округах, де балотувалися 
в депутати Верховної Ради Ук
раїнської РСР керівники біль
шовицької партії і радянського 
уряду тт. В. М. Молотов, Г. М. 
Маленков, Л. П. Берія, К. Є. !

З захопленням вивчаємо історичний документ
Близько 100 чоловік трудя

щих Звенигородки цими днями 
зібралися в приміщенні сіль
ського клубу для вивчення 
тексту розмови товариша Сталіна 

народ зобов'язаний своїм щас
тям, світлим майбутнім наших 
днів.

Голосують пенсіонер Ілля 
Голубєв і його дружина Єли
завета Борисівна—батьки Ге
роя Радянського Союзу Якова 
Голубєва.

—За рідного Сталіна відда
ла я зараз свій голос, він паш 
батько, вождь і вчитель,—го
ворить, повертаючись додому, 
Єлизавета Борисівна.—В мене 
семеро дітей. Четверо синів бу
ли па фронті. Один загинув 
смертю хоробрих, захищаючи 
радянську Батьківщину,а троє 
з перемогою повернулися до
дому і тепер працюють по 
своїй спеціальності. Який мер
зенний вигляд має Еттлі, по- 
наклепницькому твердячи, що 
Радянський Союз після війни 
не демобілізував своїх військ. 
У розмові з кореспондентом 
«Правди» товариш Сталін вик
рив імперіалістичних паліїв 
війни, показав народам шлях 
боротьби за міцний, тривалий 
мир.

Радість і щастя киян поді
ляли всі трудящі Радянської 
України. За рідного Сталіна 
голосували за Посвідками на 
право голосування багато ви
борців — інженер-електрпк із 
Львова Мигало, колгоспниця'з 
Гримайлівського району, Тер

Радісне всенародне свято
Ворошилов, А. І. Мікоян, М. 0. 
Булганін, Л. М. Каганович, 
А. А. Андреєв, М. С. Хрущов, 
0. М. Косигін, М. М. Шверник, 
М. А. Суслов, П. К. Понома- 
ренко, М. Ф. Шкірятов.

З великою активністю 1 ор
ганізованістю трудящі респуб
ліки голосували за керівників 
КІІ(б) України і уряду Україн
ської РСР тт. Л. І’. Мельнико
ва, Д. С. Коротченка, М. С. 
Гречуху, 0. І. Кпрпченка, 
Д. 3. Мапуїльського, В. В. Мар
кевича, Л. Р. Корнійця, I. С. 
Сеніна, І. Д. Назаренка, 3. Т. 
Сердюка, А. А. Гречка, за сво
їх кращих синів і дочок—знат
них стахаповців, прославлених 
майстрів високих урожаїв, трак
тористів, партійних і радянсь
ких працівників, людей науки, 
мистецтва й літератури—за кан
дидатів непорушного сталінсь
кого блоку комуністів і без
партійних.

Скрізь—в містах і селах Ук
раїни вибори пройшли органі
зовано, на високому патріотич
ному піднесенні і вилились у 
світле радісне свято україн
ського народу.

Біля домен і мартенів, в за
боях шахт і рудників, на ліс
них просіках і нафтових про
мислах, у майстернях машин
но-тракторних станцій і в кол
госпах—всюди трудящі піднес
ли Батьківщині до дня вибо
рів гідні виробничі подарунки.

з кореспондентом «Правди».
Ми з захопленням вивчали 

цей історичний документ. Вели
кий Сталін до кінця викрив 
паліїв нової війни і зі всією 

нопільської області, Рудяк і ба
гато інших. Всі вони прийш
ли на виборчі дільниці Ста
лінського виборчого округу м. 
Києва, щоб з радістю віддати 
свої голоси за мудрого і рід
ного вождя і вчителя великого 
Сталіна.

Вже до 8 години ранку на 
всіх 35 виборчих дільницях 
Сталінського виборчого округу 
міста Києва проголосували всі 
виборці. Віддавши свої голоси 
за рідного і любимого Сталіна, 
виборці голосували за мудру 
політику нашої партії, за мир 
в усьому світі, за торжество 
комунізму.

25 лютого Київ був весь у 
сяйві всенародної радості. Сон
це нашого життя, великий пра
пороносець миру — товариш 
Сталін балотувався тут депу
татом до Верховної Ради Ук
раїнської РСР. Весь день гри
міли оркестри, не стихали піс
ні, що славлять великого вождя.

Український народ своїм од
ностайним голосуванням з но
вою силою продемонстрував без
межну любов і відданість партії 
більшовиків, радянському уря
дові, творцю народного щастя 
і великому борцю за мир—то
варишеві Сталіну.

(РАТАУ).

Вибори до Верховної Ради 
Української РСР 25 лютого 
1951 року показали, що ук
раїнський народ як ніколи тіс
но згуртований навколо слав
ної партії Леніна — Сталіна, 
навколо великого Сталіна. Од
ностайним голосуванням на 
виборах до Верховної Ради Ук
раїнської РСР трудящі України 
продемонстрували своє палке 
прагнення добиватися нових 
перемог, умножати багатство 
нашої країни, зміцнювати її 
могутність.

25 лютого *в  обстановці ве
ликого політичного піднесення 
пройшли вибори також у Біло
руській, Узбецькій, Вірменсь
кій, Туркменській і Естонсь
кій братніх союзних республі
ках.

З гордістю і радістю трудя
щі цих республік голосували в 
цей день за великого продов
жувача справи Леніна—това
риша Сталіна, за славну пар
тію більшовиків, за кандида
тів сталінського блоку кому
ністів і безпартійних.

З великим піднесенням про
ходило голосування в округах 
цих республік, де балотували
ся в депутати Йосиф Віссаріо- 
новпч Сталін, вірні соратники 
товариша Сталіна—керівники 
партії більшовиків і радянсько
го уряду.

(РАТАУ).

переконливістю ще раз довів, 
що паша Батьківщина—могут
ній оплот миру в усьому світі.

І. Бугрій, В. Торба, 
житмі села Звенигородки.

ГОЛОС СЕРЦЯ
(НАПИСИ НА БЮЛЕТЕНЯХ)

Живи и здравстзуй!
Я счастлив, безгранично 

рад
Использовать законом 
предоставленное право.

Живи и здравствуй, слав
ний депутат,

☆ ☆

Хвала тобі, Сталін, на ро
ки і роки.

Ти віра і правда, ти сер
це народне,

Спасибі за сонце, що ти 
засвітив,

За щастя народу—велике 
спасибі.

* **
Я, молода мати, з радістю сьо

годні віддаю свій голос за Вас, 
любимий Сталін, за те, щоб 
мій шестирічний син спав спо
кійно і ріс щасливий. Голосуючи 
за Вас, дорогий наш вождь, я 
голосую, за мир на всій землі.

* **
Голосую за рідного Сталіна. 

За щастя людства. За мир в 
усьому світі!

* **
Я голосую за Сталіна, за ко

мунізм, за мир в усьому світі. 
Сталін наше щастя!« **

Я голосую за мир, за партію 
більшовиків, за найлюбимішого, 
найдорожчого друга радянської 
молоді—Сталіна!

* **
Голосуючи за кандидатів ста

лінського блоку комуністів і без
партійних, ми завдаємо ще силь
ніших ударів паліям нової війни.

І. Кличко.
(Написи зроблені на бюлетенях 

виборцями виборчої дільниці
№ 11).

* **
Голосуючи за кандидатів бло

ку комуністів і безпартійних, я 
голосую за великого Сталіна, за 
мир між народами світу, проти 
паліїв нової війни.

Хай живе непереможний блок 
комуністів і безпартійних!

Слава ВКП(б)!
Слава Сталіну!

Демонстрація єдності
6 годин. Кремлівські куран

ти сповістили про ранок нашої 
великої Батьківщини. Примі
щення виборчої дільниці № 19 
вже переповнене людьми. Го
лова Дільничної виборчої комі
сії запрошує почати голосуван
ня. Радісно поспішають до ур
ни ті, кому випало щастя пер
шим віддати свій голос за кан
дидата сталінського блоку ко
муністів і безпартійних.

Потомствений коваль т. Би- 
рюков, який працює за цією 
професією понад 50 років, 
опустив в урну бюлетень, вий
шов з приміщення і сказав:

—Голосуючи за нашого кан
дидата Федосію Василівну Рєп- 
ку, я голосую за могутність 
нашу, за ще світліше майбутнє 
радянського народу, за прапо
роносця миру у всьому світі 
товариша Сталіна.

В числі перших опускають 
бюлетені подружжя Легких. 
Єфросинії Легких пішов 106 
рік, а її чоловікові 108. Вони

Множь нашей Родини не- 
меркнущую славу!

(Лист впущений в урну на ви
борчій дільниці № 10).

☆
* **

Щаслива, вільна жінка в на
шій країні. Будьте активним 
борцем за найшвидшу побудову 
комунізму. Бажаю Вам багато 
літ плодотворної праці на щас
тя нашої любимої Батьківщини!

* **
Великому Сталіну слава!
За рідного Сталіна, за мир!
Віддаю свій голос за сталін

ський блок комуністів і безпар
тійних! * **

Голосую за наше щастя, за 
щастя всього людства, за жит
тя, за товариша Сталіна!

Геть паліїв нової війни! Ми 
голосуємо за мир, за Сталіна! 
(Написи зроблені на бюлетенях 

виборцями виборчої дільниці 
№ 2/* **

За мир, за Сталіна!
* **

Хай живе сталінський блок 
комуністів і безпартійних!

За свій рідний уряд, за това
риша Сталіна! Слава великому 
Сталіну!

Голосую за партію Леніна— 
Сталіна, за мир!

* **
Голосую за нашого рідного, 

любимого Сталіна!

Віддаю голос за нашого вели
кого, мудрого Сталіна, за мир, 
за комунізм!
(Написи зроблені на бюлетенях 

виборцями виборчої дільниці
№ 8).

* **
Голосуючи за блок комуністів 

і безпартійних, я голосую за 
зміцнення нашої могутньої 
Батьківщини, за могутність Ра
дянської Армії.

Химононко, робітник. 
(Напис зроблений на бюлетені 

з виборчої дільниці № 12/

з гордістю виконують своє ве
лике громадянське право.

Потік людей збільшується. 
Ось організовано прибула го
лосувати бригада вантажників 
разом з своїм бригадиром тов. 
Вдовиченком. Вона виконала 
січневий виробничий план па 
239 процентів. З своєю брига
дою голосує і знатний брига
дир теслярів т. Бодяко. Це він 
в степу заклав перший буди
нок селища Димитрове. Ного 
бригада в найстисліші строки 
збудувала чудову їдальню для 
робітників будівельного управ
ління № 3 Семенівського 
тресту.

Невпинним потоком ідуть і 
йдуть виборці. Вони продемон
стрували свою одностайність і 
беззавітну відданість великій 
справі Леніна—Сталіна.

0 десятій годині (переважна 
більшість виборців здійснили 
своє велике право.

А. Гончаров.
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Виняткова одностайність виборців
25 лютого...
Задовго до того часу, коли 

з тисяч репродукторів донісся 
знайомий, урочистий передзвін 
кремлівських курантів Спась- 
кої башні, ожили вулиці на
шого міста. Сім'ями і групами 
люди поспішали па виборчі 
дільниці, які не могли в собі 
вмістити бажаючих першими 
виконати своє велике громадян
ське право.

Понад 150 виборців зібра
лось па 12-тій виборчій діль
ниці. Першою одержує вибор
чий бюлетень багатодітна мати 
Ганна Йосипівна Кондус. Вона 
не могла стриматись від радіс
ного хвилювання і, вийшовши 
з приміщення, де відбувалося 
голосування, заявила:

—У мене певпстачас слів, 
—говорить вона,—щоб висло
вити безмежну подяку рідному 
і дорогому товаришеві Сталіну, 
який дав нам щасливе, радіс
не життя. Я народила і вихо
вала дев'ятеро дітей. Щасливе 
життя моєї сім'ї забезпечили 
партія, уряд, товариш Сталін. 
Голосуючи за кандидата ста
лінського блоку комуністів і 
безпартійних, я знаю, що го
лосую за процвітання нашої 
любимої Батьківщини.

Молода робітниця контори 
залізничного транспорту Ганна 
Березняк заявила:

—Я здійснила свій громадян
ський обов'язок—віддала голос 
за партію більшовиків, за рідну 
Вітчизну, за любимого Сталіна. 
Хай ще щасливішим буде на
ше життя, ще могутнішою ста
не велика радянська країна.

В числі тих, які першими 
одержали виборчі бюлетені мож
на було зустріти і 18-річну 
Діну Тимошепко і 80-річних 
Артема Юхимовича та Васили- 
су Родіонівну Андрієпків і ба
гато інших. їх обличчя сяяли 
великою радістю.

Па одинадцятій виборчій діль
ниці перший бюлетень було 
вручено токарю механічних 
майстерень Олександрійського 
монтажного управління Григо
рію Максимовичу Кисельову. 
Опустивши бюлетень в урну і 
вийшовши з приміщення, він 
сказав:

Борис Горбатов

РОМАН Книга перша

_____ (Продовження*)

*) Початок див. з 13 номера 
газети „Більшовицька правда".

Розділ VI.
—А коли виробки далекі,—сер

дито сказав Світличннй,—так лю
дей треба підвозити. Адже це 
скільки золотого робочого часу і 
сил витрачає даремно шахтар, по
ки добереться до вибою.

—Що ж, трамвай пустити?— 
єхидно запитав десятник.

Всі засміялися.
—Трамвай не трамвай, — не 

збентежився Світличннй,—а під
возити людей треба. Тому і в про
риві ви. Ось дивлюся,—з прикріс
тю сказав він,—кругом кустарщи
на, кам'яний вік. Працюють як 
при царю Горосі. Зовсім механі
зації не видно...—і він презирливо 
сплюнув.

—А-а, механізація... —несподі
вано тоненько і люто протягнув 
десятник. І навіть зупинився. Йо
го обличчя стало зобіженим і ма
леньким, як у дитини. —Ось,— 
сказав він ні до кого не зверта
ючись, — ось вигадали слівце і 
граються ним. А машину видума-

—Велика честь голосувати 
за непорушний блок комуніс
тів і безпартійних. Ми цим са
мим голосуємо за миролюбний 
Радянський Союз, який,за сло
вами товариша Сталіна, і далі 
непохитно проводитиме політи
ку відвернення війни і збере
ження миру.

— Я учасник двох револю
цій 1905 і 1917 років,—зая
вив па другій виборчій діль
ниці 67-річний Олександр Гри
горович Возов.—Знаю як заво
йовувалась радянська влада, 
яка принесла звільнення тру
дящих від гніту поміщиків і 
капіталістів. Ось чому, голосу
ючи за нашого кандидата тов. 
Рєику, я віддаю свій голос за 
Сталіна, за мир в усьому сві
ті, за побудову комунізму. 
Хай живе великий Сталін!

Палкі промови після зали
шення приміщення, де відбу
валося голосування, звучали на 
виборчій дільниці № 8.

—Сьогодні я почуваю себе 
особливо щасливо, — говорила 
слухачка педагогічного учили
ща Олена Іїовалевська,—бо го
лосую за сталінський блок ко
муністів і безпартійних, пред
ставником якого є Ф. В. Рєпка. 
Я голосую за рідного Сталіна, 
який відкрив для радянської 
молоді широкий шлях до нау
ки, до щасливого життя.

Організовано пройшло голо
сування на всіх виборчих діль
ницях міста. Про Батьківщину, 
про Сталіна, про чудовий сьо
годнішній день, про світле ко
муністичне майбутнє, до якого 
упевнено йде радянський на
род, говорили в день виборів 
олександрійці, голосуючи за 
кандидата сталінського блоку 
комуністів і безпартійних, за 
мир, за дружбу народів, за кому
нізм. В обстановці небаченого 
патріотичного піднесення і од
ностайності всі виборці міста і 
району взяли участь в голосу
ванні.

День виборів перетворився в 
нову могутню демонстрацію без
межної любові і відданості тру-: 
дящих до рідної Вітчизни, біль
шовицької партії, дорогого 
ІІосифа Віссаріоновпча Сталіна.

а с
Два товариші 
ти не можуть! Ні, ти машину ви
думай!—люто замахав він лампоч
кою прямо перед обличчям Світ- 
личного.—Ти таку машину виду
май, щоб сама вона тут по всіх 
проходах та закутках повзала б, 
сама вугілля шукала, сама б за 
покрівлею слідкувала, за газом, 
сама б вугілля рубала, та ванта
жила б, та давала на-гора,—ось 
тоді нас, стариків, можна і міт
лою звідси, геть.—Він очевидно, 
не з Світличним сперечався; він 
з кимсь стару сварку вів.

—Машину всяку придумати мож
на!—пробурмотів Світличннй.

—Е, ні, брат, брешеш! — крик
нув старик. Брешеш! Шахта—не 
завод!—гаряче викрикнув він,—Тут 
умови не ті! Тут машина не піде, 
брешеш! Тут ударе вона не туди 
—і обвал; іскру випадкову дасть 
—і вибух газу. Ні,—люто засміяв
ся він,—ти нам сюди таку маши
ну давай, щоб у неї і обереж
ність була, і розуміння, 1 вуха, 
щоб чути, як кріплення скрипить, 
і ніс...

—А для цього людина є—керу
вати машиною.

А-а! Людина! Урочисто хіхік
нув старик.—Не можеш, значить

Джамбул
Джабаєв

28 лютого минає 105 років з дня 
народження великого народного 
акина (співця) Казахстану Джам- 
була Джабаєва (1846—1945 рр.).

Довге життя прожив Джамбул, 
але тільки після Великого Жовт
ня розцвів його талант народного 
співця. Він радісно вітає Жовтне
ву революцію: „Радость моя при
шле в Октябре, радость принес 
Московский декрет".

З гарячою подякою від себе 
особисто і від всього казахсько
го народу звертається поет в^своїх 
творах до В. І. Леніна та Й. В. 
Сталіна, славить більшовицьку 
партію, яка дала казахському на
родові щасливе й радісне життя.

Відвідання мавзолею В. І. Леніна 
викликало глибоко зворушливий 
і повний синівської відданості 
Іллічу вірш Джамбула „Стоит мав
золей в самом центре земли, на
роди, как рекн, к нему потекли..."

Образ Сталіна—основний, цент
ральний у всій .післяжовтневій 
поезії Джамбула. Й. В. Сталіну 
присвячено багато віршів акина. 
З іменем вождя зв'язані есі кра
щі почуття і думи співця. Сталін 
— творець Великої радянської 
Конституції—джерело щастя для 
поета і для всіх народів Радянсь
кого Союзу. „Я самий счастливьій 
певец на земле—я Сталина видел 
в московском Кремле",—натхнен
но говорив Джамбул.

Героїчній боротьбі радянсько
го народу проти фашистських за
гарбників Джамбул присвятив ряд 
своїх творів. Серед гіих—„В час, 
когда зовет Сталин", „Советским 
гвардейцам", „Советскому воину", 
„Ответ сину" і багато інших.

Джамбул дожив до перемоги 
великого радянського народу. 9 
травня 1945 року він попросив дом
ру і склав пісню на честь великого 
Сталіна, творця перемоги над 
фашистською Німеччиною. Це бу
ла остання пісня Джамбула. 22 
червня 1945 року, не доживши 
лише декілька місяців до 100 ро
ків, Джамбул помер.

Прескліше РАТАУ.

без людини? Отож!—Він махнув 
лампочкою, ніби взяв уже верх 
в сварці, і спокійно закінчив:—Ні, 
це все від лінощів у вас, моло- 
діж. Ледачий дуже народ став, — 
він засміявся.—Все йому хочеть
ся, щоб за нього дядя працював 
або машина, а він би покурював 
біля неї. А в шахті цей номер не 
пройде, ні-і! Тут, брат, все треба 
горбом та на колінах.

Світличннй більше не супере
чив старикові. Не тому, догадав
ся Андрій, що відповісти нічим, 
а просто, що слова даремно товк
ти? Балаканиною справи не вип
равиш. Ось обживеться Світлич- 
ний тут,—думав Андрій, — приди
виться, та й візьме всіх під реб
ра. Адже він такий!

Тепер, бродячи по штреку, він 
думав про Світличного. У Андрія 
з дитинства була звичка: про все, 
що побачив він або почув, потім 
думати самотньо, про себе. В ньо
му завжди відбувалася ніким не
бачена внутрішня робота, ніби 
крутилися там повільні жорна і 
перемелювали, перетирали вра- 
жіння дня—туго, довго, болюче, 
але зате—до кінця. Зараз його 
здивувало не те, що сказав Світ-

Листи наших читачів
В двох гуртожитках різні порядки

Приємне враження складаєть
ся у кожного, хто побуває в 
робітничому гуртожитку дере
вообробних майстерень. Тут 
відчувається повсякденне дбан
ня про поліпшення побутових 
умов робітників. Скрізь тепло 
і затишно. В червоному кутку 
є вдосталь різних газет і жур
налів, регулярно для трудя
щих читаються лекції, допові
ді, проводяться бесіди. Є комп
лект струнних музичних інст
рументів. Культурно проводить 
дозвілля молодь.

Зовсім інше в гуртожитку 
Байдаківської брикетної фаб
рики (директор т. Войлов, за
ступник директора в побутових 
справах т. Строганов), розта
шованому поряд. В гурто
житку бруд, холод.

В клубі відкрили...
Довгий час клуб артілі іме

ні Жданова розміщувався під 
одним дахом з конторою кол
госпу. Торік контора перейшла 
в інший будинок. Зраділи кол
госпники.--Ось коли ми клуб 
по-справжньому обладнаємо,— 
говорили вони.

Незабаром колишній кабінет 
голови правління було переоб
ладнано на кінобудку. Більш 
пристосованим для демонстру
вання фільмів став клуб.

СЛІДАМИ ВИСТУПІВ „БІЛЬШОВИЦЬКОЇ ПРАВДИ"
„На кам'яному кар'єрі не дбають 

про побут робітників"
Під таким заголовком у „Біль

шовицькій правді" 14 лютого був 
надрукований лист, в якому під
давалась критиці занедбаність 
побутових умов робітників на 
кам'яному кар'єрі.

Начальник кар'єроуправління 
тов. Беренштам повідомив редак
цію, що факти, викладені в листі, 
цілком правильні. Для поліпшен
ня побутових умов робітників

Слідами неопублікованих листів
Позаштатний інспектор по тор

гівлі Олександр Ковальов надіс
лав до редакції нашої газети лис
та, в якому писав про порушен
ня правил радянської торгівлі за
відуючим магазином № 9 відділу 
робітничого постачанна Василем 
Владимировим.

личний про механізацію. Вразило, 
що Світличннй взагалі так сміли
во пішов на суперечку. 1 про що 
ж? Про шахту! Адже він, як і 
Андрій, був у шахті вперше і ба
чив тільки те, що й Андрій ба
чив. Але Андрієві здавалося, що 
все як і в цій шахті було, так і 
взагалі на кожній шахті повинно 
бути, і інакше бути й не може. 
Значить, так вже на шахтах за
ведено, вважав він.

А Світличннй і слів таких тер
піти не міг: належить, заведено, 
прийнято; вони приводили його в 
лють. Він належав до неспокій
ної породи людей-теслярів; таким 
людям все хочеться негайно спра
вити, полагодити, переробити. Не 
поламати, а саме переробити. 
Потрап такий на місяць, він там 
зразу ж піде з сокирою: а чи не 
можна ці місяцеві кратери пола
годити, щоб і тут з'явилося життя?

Люди цієї породи завжди диву
вали і захоплювали Андрія; він 
їм заздрив: сам він був, на жаль, 
не такий! Але його завжди стур
бовано тягло до них: в Чібіряках 
—до Пащенка, тут—до Світлич
ного.

Звичайно, це були люди партій
ні. У цих наполегливих хлоп
ців була щаслива здібність зразу 
схоплювати все—1 деталі, і суть. 
Вони якось зразу входили в курс 
справи. Вони все брали близько 
до серця. Вони завжди і скрізь 
почували себе господарями. І хоч 
Андрія і лякали насуплені брови

Робітники скаржаться, що в 
гуртожиток не завозять пали
ва, немає води, щоб помитись 
після роботи.

Крім того, керівники фабри
ки досі не призначили навіть 
коменданта, а самі в гурто
житках не бувають.

Занедбано і виховну роботу 
серед трудящих. До них не 
приходять агітатори, немає га
зет, журналів, книг.

Керівникам Байдаківської 
брикетної фабрики слід побу
вати в гуртожитку деревооб
робних майстерень і повчитись, 
як треба дбати про побут тру
дящих.

В. Маслив,
депутат міської Ради 
депутатів трудящих.

шорну майстерню
Та не довго раділи хліборо

би, бо голова колгоспу т. Ков
басенко звелів кінобудку вико
ристовувати під шорну майстер
ню, а клуб закрив на замок.

Навіть коли приїжджає кі
нопересувка, Ковбасенко не до
пускає її до клубу.

Колгоспники запитують: — 
Доки Ковбасенко буде зневаж
ливо ставитись до їх культур
них запитів?

А. Швидкий.

кар'єроуправління придбало і 
встановило в гуртожитку гарди- 
роби для одягу, кухонні столи для 
посуду, замінено всі скатерті. У 
червоному кутку встановлено но
вий радіоприймач, придбано пе
ресувну бібліотеку на 100 книг, в 
гуртожитках наведено порядок, 
додатково придбано 100 прости- 
нів і 100 наволочок для подушок.

Як повідомив редакцію началь
ник відділу робітничого постачан
ня тресту „ Олександріявуглероз- 
різ" тов. Дверницький, факти, за
значені в листі, цілком стверди
лись. Порушника правил торгівлі 
Владимирова з роботи знято.

Світличного і його колючі очі, 
але він всією душею уже тягся 
до нього.У вісімнадцять років не
можливо жити без ідеала.

В одному Світличний був уже 
напевно правий: шахтарів треба 
підвозити до робочого місця, це 
Андрій тепер і сам бачив. Вони 
ще і до вибоїв не дійшли, а вже 
сили нема. Болюче нило все тіло, 
особливо спина; вже давно хлоп
ці йшли зігнувшись вдвоє, як 
складав! ножики,— покрівля навис
ла зовсім низько. Стало тяжче 
дихати, та й нічим—гірко-кисле 
повітря лише боляче драло гор
ло, його хотілося швидше виплю
нути геть, а іншого не було (Анд
рій не знав, що йдуть вони зараз 
вентиляційним штреком, по якому 
виходить із шахти струм спра
цьованого повітря). Боляче коло
тилося серце—це вперше в житті 
Андрій відчув його.

А по обличчі не котився, а повз 
тяжкий, липкий і грязний піт, за
ливав очі, капав у рот—солоний, 
і Андрій знай витирав його рука
вом колючої брезентової шах
тарки.

„Тільки б не впасти, не відста
ти. соромно!—думав він на ходу. 
—Чи далеко ще? Ой, не дійду!"

„В шахті, дружок, всього тре
ба вчитися знову, як дитині, на
віть ходити!"—пригадав він сло
ва дяді Онисима,—Ой, чи навчу
ся я? Чи привикну? І знову за
дряпали душу сумніви і жахи: 

(Продовження на 4-й стор.)
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Подорож до Ленінграда
☆ ☆

Відмінники навчання, педагогічного училища 
Михайло Білик, Надія Кохно, Марія Шаповалова 
та Іван Чалапко одержали путівки від учнівської

☆ ☆

☆
профспілкової організації для поїздки до Ленін 
града.Црукуємо враження учнів від їхньої подоро 
жі до міста-героя.

^ЗРАЗКОВО
СІВБИ

Нам, удням педагогічного 
училища, випало велике щастя: 
відвідати одно з найкращих 
міст світу, колиску Великої 
Жовтневої соціалістичної рево
люції, місто-герой Ленінград,

По дорозі ми проїздили Моск
ву. З хвилюючою радістю під'їз
дили до столиці нашої Бать
ківщини.

З одного вокзалу па ішпий 
ми переїхали в метро і полю
бувалися цим чудовим, велич
ним спорудженням.

З незабутнім почуттям зій
шли ми з поїзда в Ленінграді.

Тут вперше гримнув револю
ційний постріл., «Аврори», тут 
В. І. Ленін і Й. В. Сталін го
тували першу в світі соціаліс
тичну революцію.

Виходимо на центральну ву
лицю—Невський проспект. Ве
лика, простора, бездоганно ас
фальтована вулиця, якою ру
халася безперервна течія лю
дей, трамваїв, автомашин.

На цій вулиці ми пригадали 
багато моментів з історії вели
кої російської культури. По 
Невському ходили герої Пуш
кіна, Лєрмонтова, Гоголя, Тол- 
стого. В Ленінграді жили і 
працювали Бєлінський, Чер- 
нишевськпй, Добролюбов. 14 
грудня 1825 року на Се
натській площі піднялося ре
волюційне повстання декабрис
тів.

Насамперед ми відвідали му
зей В. І. Леніна. Музей спра
вив незабутнє враження. В 
ньому 22 кімнати, багато до
кументів і особистих речей 
В. І. Леніна. Подушка, ватяна 
ковдра, дві простині, сорочка, 
бритва, жилетка, чоботи... Ци
ми речами В. І. Ленін корис

ДОН
(Продовження) 

тувався, живучи у розливі, вліт
ку 1917 року, уникаючи роз
прави Тимчасового уряду. Ко
ли ми побачили ці речі, ще 
ближчим і ріднішим став нам 
любимий Володимир Ілліч.

На фотознімках поряд з Во
лодимиром Іллічем II. В. Сталін. 
Вони спільно готували Жовтне
ву революцію і вели в бій ре
волюційних солдатів і матро
сів. Згадалися слова з поеми 
Маяковського «Володимир Ілліч 
Ленін»;

Сегодпя
Настоящей болью, 

сердце холодей
Міл хороним

самого земного
Из всех прошедших 

по земле людей.
Музей розташовано у колиш

ньому палаці цариці Марії Фе
дорівни. Палац називається Мар
муровим і справді вражає роз
кішшю, вишуканою архітекту
рою. Тепер цей палац служить 
дише згадкою про минуле.

Весь Ленінград нагадує про 
Володимира Ілліча. Ось пам'ят
ник біля Фінляндського вокза
лу. Сюди прибув Володимир 
Ілліч з-за кордону, після лют
невої революції. І'ут його зу
стріли торжествуючі колони ро
бітників, палко привітали і 
пішли за ним у рішучий бій з 
старим світом.

Побували ми у Петропавлов
ській фортеці—сумному пам'ят
нику самодержавного деспотиз
му. Бачили кам'яні казарми, в 
яких гинули перші революціо
нери- декабристи, читали чу
дові слова декабриста 1. Я.Куш- 
кина: «Любити Батьківщину— 
не значить знаходить в ній

БАС
десять. Пласт, як вам уже пояс
нювали, мабуть,—круто падаючий. 
Вибої розмішені уступами. Ну, та 
ви все це на практиці побачите, 
в лаві. Ми її між собою полем 
називаємо, — посміхнувся він.— 
Так... Полем, полюшком. Ми теж 
не під землею народилися! —ска
зав він з якимсь викликом.—Жи
ли і ми на землі. В селянстві. 
Ось і—полюшко. Хоч і не оремо 
ми, а все-таки... пам'ять. Як в піс
ні співається:

Шахтер пашенки не пашет, 
Косьі в руки не бСрет. 
Чуть настанет воскресенье...

— Він до шинкарочки іде!.. Знає
мо ми цю пісню!—фиркнув Світ- 
личний.

—А що ж?—образився старик. 
—Із пісні слів не викинеш...

—Слова що! А шинкарочку ви
кинути треба б!..

Всі засміялися.
—Та вже викинули, викинули! 

—засміявся і десятник. Тепер не- 
п'юші ми, новобутні. В новому 
побуті живемо, горло квасом по
лощемо. Ну, смішки в сторону, 
полізли, ЧИ ЩО?
—Та куди лізти?—вигукнув Маль- 
ченко.

—А сюди! — коротко пояснив 
десятник, показуючи на якусь щі
лину в породі. Потім він приче
пив лампочку крючком до курт
ки, щоб руки були вільні (всі 
хлопці механічно зробили те ж), 
став на четвереньки і, крикнувши: 
—Ну, з богом!—першим пірнув в 
Дірку.

Всі полізли за ним. 

усе чудовим, а значить уоолі- 
вати за неї, боротися за її 
майбутнє і якщо шлях до ньо
го перетятий — ламати пере
пони». Так міркувати була під
става у І. Я. Кушкина, бо гань
ба панської неволі часто зать
марювала красу Батьківщини і 
для страждаючого народу.

А тепер нічого не заважає 
нам бачити і захоплюватися 
величною красою нашої вели
кої Батьківщини—і ще з біль
шим запалом боротися за її 
краще майбутнє. У фортеці був 
ув'язнений перед смертю Олек
сандр Ілліч Ульянов, старший 
і любимий брат Володимира 
Ілліча.

Відвідали ми всі істо
ричні пам'ятники та будин
ки міста. Смольний інститут, 
крейсер «Аврора», вулицю їм. 
Салтикова-Щедріиа, ІСіровський 
міст, під яким пролетів Валерій 
Чкалов, Марсове поле, Зимо
вий палац, адміралтейство, 
Академію наук ім. Ломоносова, 
Ісаковськпй собор.

Чудесне враження справив 
на нас новий Московський ра
йон міста, що виріс в радян
ський час.

Були в музеї С. М. Кірова, 
в Російському музеї мистецтва 
та в державному ермітажі.

Ми з радістю переконалися, 
що в Ленінграді не лишилося 
й сліду великих руїн, заподі
яних німецько - фашистськими 
варварами.

Захоплені красою міста-ге
роя, залишили ми його, на все 
життя запам'ятавши про чудо
ву подорож.

І. Чалапко, М. Білик, 
слухачі педучилища.

Розділ VII.
„Ось воно де починається, шах

та!"—догадався Андрій. Він повз 
в пітьмі, нічого не бачачи, не ро
зуміючи, вигинаючись всим тілом, 
мов черв'як, і боляче стукаючись 
колінами об якісь стойки, то 
головою об зовсім низьку покрів
лю. А попереду і позаду його, 
також стукаючись, пихкаючи і со
пучи, повзли всі. І Андрій мимо
волі подумав, що ось так же, як 
вони, в пласт, вповзає, очевидно, 
і черв'як в древесину дуба, через 
виточений ним же самим і для 
себе „прохід", ледве примітний 
людині. Чи думав при цьому чер
в'як. що це він підкорив дерево, 
що він—цар природи?

„Та ні, черв'як нічого не думає! 
А людина—не черв'як. Людина — 
все може!"—„А повзаємо, як чер
ви".—Ну і хай! Це тому, що тут 
механізації справжньої немає. Ось 
візьметься за них Світличний!" — 
„Та яка ж машина сюди зможе, 
вповзти? Тут і людині тісно!" — 
„Машину всяку можна придума
ти".—„Та хто ж придумає? Пев
но, пробували вже".—А можливо, 
це я, я придумаю!" — враз в за
хопленні сказав собі він і сам 
злякався цієї думки.

Він навіть зупинився на мить, 
перестав повзти. Ох, як би це 
було гарно, як добре, як би са
ме він придумав цю машину! Ли
ше б придумати, а люди підхоп
лять, зроблять, та й Світличний 
допоможе... Ця думка захопила 
його; і повзти навіть легше ста
ло; ніби й щілина розсунулась, і 
покрівля стала вище, стала небом.

Але зараз же і вічний черв'ячок 
прокинувся в ньому.

(Далі буде).

Зволікають підготовку до весни
Колгосп ім. Рози Люксем

бург відстає у підготовці до 
весняних польових робіт. При
чиною цьому є низька трудо
ва дисципліна.

Особливо занедбана вона у 
другій рільничій бригаді Сер
гія Цибуленка. Колгоспники 
на роботу виходять дуже піз
но, їх роботу ніхто не конт
ролює. Ще не було випадку, 
щоб ця бригада повністю ви
конала денне завдання.

10 коней, 12 волів, придатних 
до роботи, більше простою
ють, ніж працюють.

Неорганізованість призвела 
до того, що артіль не закін

ПОРАДА АГРОНОМА

Місцеві добрива — резерв 
одержання високих урожаїв

Листопадовий пленум ЦК 
КП(б)У зобов'язав партійні, ра
дянські організації, керівни
ків колгоспів і МТС, спеціа
лістів сільського господарства, 
всіх колгоспників і колгосп
ниць всебічно підготуватись до 
проведення весняного піджив
лення та догляду за озиминою, 
а також до внесення добрив під 
пари.

Досвід багаторічної практики 
показав, що для того, щоб до
могтися найкращого впливу 
добрив на підвищення врожаю, 
треба достатньо заготовити, 
правильно зберегти і внести їх 
так, як цього потребує агроно
мічна наука і досвід передовиків

Основні види місцевих доб
рив — гній, пташиний послід, 
попіл.

Гній має в своєму скла
ді всі необхідні елементи для 
життя рослин. Середня норма 
внесення його на гектар 20 
тонн. В ціП кількості гною є 
100 кілограмів азоту, 50 кіло
грамів фосфору і 120 кілогра
мів калію. Такої кількості по
живних речовин достатньо для 
того, щоб виростити урожай по

ПОДІЇ В КОРЕЇ
Повідомлення Головного командування 

Народної армії Корейської 
народно-демократичної республіки

ПХЕНЬЯН, 24 лютого. (ТАРС). 
У переданому сьогодні повідом
ленні Головного командування На
родної армії Корейської народно- 
демократичної республіки гово
риться. що частини Народної ар
мії і китайські добровольці про
довжували бойові операції на всіх 
ділянках фронту.

ПХЕНЬЯН, 25 лютого. (ТАРС). 
Головне командування Народної 
армії Корейської народно-демок
ратичної республіки повідомило 
25 лютого:

На центральному фронті части
ни Народної армії, що діють у ра
йоні Пхенчхана (Хейсіо), завда
ють ударів противникові. В боях 
на цьому напрямі частини Народ

Нарсуд 1-ої дільниці м. Олек
сандрії розглядає справу грома
дянки Настусенко Євгенії Опа- 
насівни, яка проживає в м. Олек
сандрії по вул. Шевченка, № 25, 

чила обмін посівного насіння 
соняшника, кукурудзи. Дуже 
погано тут поставлена робота 
на вивезенні місцевих добрив. 
З плану 2800 тонн гною кол
госп спромігся вивезти па по
ле лише 1140.

Пробний виїзд в поле, який 
недавно відбувся в артілі, по
казав, що багато сільськогос
подарського інвентаря відре
монтовано наспіх—неякісно.

Минають кращі строки під
готовки до весняної сівби, про
те правління колгоспу не вжи
ває заходів, щоб виправити 
становище.

А. Скачков.

40 і більше центнерів з гек
тара зернових.

Пташиний послід—дуже цін
не добриво. Вноситься під всі 
культури. Особливо добре діє 
при підживленні ним цукрових 
буряків і пшениці. Пташиний 
послід утримує основні пожив
ні речовини, які легко засвою
ються рослинами.

Попіл є теж цінним добри
вом. Наприклад, в попелі, одер
жаному з соломи, міститься 
від 4 до 6 процентів фосфору, 
13,5 процента калію і 8 про
центів кальцію. Попіл з дров 
містить особливо багато каль
цію. Кількість калію в попелі 
з соняшників стільки, скільки 
його є в такому дорогому мі
неральному добриві, як калій
на сіль.

Попіл дає добрі результати 
на всіх грунтах. Особливо діє 
на підвищення врожаю картоп
лі, цукрових буряків, льону, 
соняшника, овочів.

Зараз найкращий час для 
вивозки і заготівлі добрив.

М. НІколаєв,
агроном райсільгоспвідділу.

ної армії знищили і поранили 890 
і взяли в полон понад 80 солда
тів і офіцерів противника. Захоп
лені такі трофеї: гармат різних— 
7, кулеметів—34. а також багато 
іншої бойової техніки і боєпри
пасів.

На Сеульському напрямі тепер 
на окремих ділянках фронту йдуть 
бої місцевого значення.

24 лютого частини Народної 
армії збили 2 літаки противника.

Партизанський загін, який діє 
в тилу ворога, 16 лютого раптово 
напав на військову частину про
тивника, знищив і поранив при 
цьому понад 560 солдатів і офі
церів.

Відповідальний редактор Д. РАВВЕ.

про розлучення з громадянином 
Настусенком Михайлом Онуф
рійовичем, який проживає в м. 
Олександрії по вул. Декабристів, 
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та коли ж він позбудеться їх? 
Ось і прийшли!—почувся десь 

далеко попереду голос десятника. 
Дійсно, десь там, в пітьмі, вже 

було видно вогні. Ще кілька кро
ків і Андрій теж увійшов в ши
рокий просторий штрек.

Ну, ось! Тут були люди, коні, 
рух, життя. І висока покрівля 
над головою—можна розігнутися. 
1 свіже повітря. Андрій жадібно 
зробив декілька нетерплячих ковт
ків і ледве не захмелів: яке ж це 
смачне, солодке, п'яне повітря, 
такого і в полі немає!

—Ось і Далекий Захід, хлопці! 
—майже урочисто об'явив десят
ник.

На його худенькому обличчі не 
було ні краплинки поту. Він, оче
видно, і не втомивсь аж ніяк.

—Ми зараз в лаву поліземо?— 
запитав Віктор.

— Поліземо, благословившись,— 
благодушно сказав десятник.— 
Вам сьогодні все подивитися пе
редбачено. А вже завтра—і в уп
ряжку. Пора! П'ятий день руд
ничний хліб їсте...

— Ми свій хліб відпрацюємо! — 
образливо сказав Віктор.

—А я не з докором, я до слова... 
—пояснив десятник.—Ну-с, всі є? 
—запитав він, оглядаючи жмень
ку новачків.—Ніхто не відстав? 
Добре! Тепер ми, благословив
шись, в лаву поліземо, хлопці. Лава 
- це місце, де добувається вугілля. 
Складається з лінії вибоїв. В цій 
лаві, куди ми поліземо, вибоїв—


