
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

Ірі всіх врвїн, вдявАтее^

БІЛЬШОВИЦЬКА 
ПРАВДА 

ОРГАН ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО АДК ТА РК КП(б)У, -
< МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОГ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

19 5 0

V

^_і'ьогодп: почався новий. 1950 
Тлі, осташі; ;к першої поло
вини двадцятого століття. Міль
йони радянських людей, зуст
річаючи новий рік, проголосили 
новорічний тост за нашу могут
ню Батьківщину, за велику 
чш^щібільшовиків, за муд- 

вожТТГ паш 

рівництвом якого ми зі 
щасливе сучасне і 
ще ^Іигьш щасливе комуністпч- 
v .майбутнє.

Бадьоро, впевнено, з іюлпчез- 
\ИМ політичним піднесенням 

h упили радянські люди в-но- 
Тий, 1950 рік.

Народи СРСР під керівниц
твом більшовицької партії і 
Великого Сталіна успішно бо
рються за дострокове виконан
ня післявоєнної сталінської 
п'ятирічки. Тисячі фабрик, за
водів, шахт і рудників, кол
госпів і радгоспів нашої країни 
у минулому році не тільки 
досяглії рівня довоєнного 1940 
року, але fl значно перевер- 
TWftui рівень, намічений на 

1949 
-т Ш WW іи!нІГ№ 

процентів перевершила серед- 
- 1 цьомісшш|>итпуск 1940 року. 

__ У успіхів ДОСЯГЛІЇ і 
" трудівники соціалістичного зем

леробства. Здійснюючи історич
ні рішення лютневого Пленуму 
ЦК ВКП(б), сталінський план 
перетворення природи, впровад
жуючи мічурінську науку в 
практику землеробства, колгосп
ники і працівники радгоспів 

. уже в минулому році зібрали 
врожай, якпй перевищив рівень 
довоєнного 1940 року. Успішно 

'виконується трирічний план 
розвитку продуктивного КОЛ
ГОСПНОГО й радгоспного тварин
ництва, в результаті чого в 
країні значно збільшилось ви
робництво м'яса, сала, масла, 
молока, яєць для постачання 

'"Народу, збільшився випуск вов
ни, шкіри та іншої сировини 
для промисловості.

Десятки й сотні тисячстаха
новців Радянської України оз
наменували 1949 рік новими 
перемогами патріотичної ста- 
хановської праці. Київський 

-— токар-іпвпдкіснпк тов. Семінсь-
кий за 4 роки виконав 20річ- 

j. них норм; ланкова артілі імені
Сталіна, Дзержинського райо- 

г -^Житомирської області, тов. 
Марцун виростила по 753. цент-

А ------------------

І Пленум міськкому КП(б)У 
f ЗО грудня відбувся черговий пленум міськкому КП(б)У, який роз-
4 глянув і обговорив питання:

Про підготовку, добір і розстановку керівних партійних і радянських 
кадрів в міській парторганізації.

Про стан І заходи поліпшення роботи по створенню культурно-по
бутових умов і закріплення трудящих на підприємствах і будовах 
вугільної промисловості міста.

По першому питанню з доповіддю виступив секретар міськкому 
КЛ(б)У тов. Трушкин Г. В., по другому—голова виконкому міської Ради 
депутатів трудящих тов. Луценко Н. X.

По обох питаннях пленум прийняв розгорнуті рішення, 
роботі пленуму взяв участь секретар обкому КП(б)У тов. За- 

М. В.

- 4JI

11 і

J

нерп цукрових буряків з гекта
ра; високих показників добили
ся шахтарі Донбасу і машино
будівники Харкова, нафтовики 
Борислава і лісоруби Закар
паття.

З надзвичайним патріотичним 
піднесенням український народ 
разом з усіма народами нашої 
Вітчизни відзначив дорогу сер- 

адянської людині!
з дня народжен- 

ря нашого мудрщо гЧкчя і 
вчителя великого Сталіна—’СТТьськогосподарський
гяні:<а.ті>п:і і натхненника нсіх гганізатора і натхненника всіх 
перемог нашої соціалістичної 
Батьківщини.

Велич перемог радянського на
роду, досягнутих під керівницт
вом партії Леніна—Сталіна, 
ми відчуваємо з особливою си
лою. коли порівнюємо високі 
темпи розвитку господарства і 
культури СРСР з тяжким ста
новищем господарства і з за
непадом культури країн капі
талізму. СРСР і країни народної 
демократії неухильно йдуть 
вперед. У той же час в капі
талістичних країнах, охоплених 
новою економічною кризою, 
І'Тшості, а ‘число бе.зрбїїГІ'111!?: 
і напівбезробітних вже посяг
ло 40 мільйонів чоловік.

Про дальше зміцнення табо
ру миру, демократії і соціаліз
му свідчить також всесвітньо 
історична перемога китайського 
пароду, створення китайської 
НародноЦРеспубліки. Видатним 
успіхом антиімперіалістичного, 
демократичного табору є ство
рення Німецької демократичної 
республіки.

Тепер табір соціалізму і де
мократії, очолюваний Радянсь
ким Союзом, налічує близько 
800 мільйонів чоловік.

Радянський народ вступив 
у новий, 1950 рік упевнений 
в своїх силах, з твердим ба
жанням в новому році, під ке
рівництвом партії Леніна— 
Сталіна,' під проводом свого 
мудрого вчителя і вождя—то
вариша Сталіна боротися за 
дострокове виконання планів 
післявоєнної сталінської п'яти
річки, успішно підготуватися 
до весняної сівби і виростити 
в нинішньому році високий 
сталінський урожай, не шко
дуючи сил і енергії для бо
ротьби за нові перемоги кому
нізму в нашій країні.

З новим роком, товариші! 
(РА'І’АУ).

Ус
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монті відзначились тракторні 
бригади тт. Івана Маховського та 
Трохима Скоблюка.

1950 р.
♦—

Ціна 20 коп.

Новорічні 
виробничі 

подарунки 
хліборобів

Закінчили ремонт 
тракторів 

Тракторні бригади тт. Петра Но 
вікова і Андрія Коваленка з Ліка- 
рівського кінного заводу достроко 
во закінчили грудневий план ре
монту тракторів, комбайнів і 
причіпного інвентаря.

інвентар 
готовий до весни

Новий, 1950 рік ковалі артілі „3-й 
вирішальний" зустріли успішним 
виконанням плану ремонту сільсь 
негосподарського інвентаря. До 
роботи в полі готові: 2 сівалки, 25 
борін, 8 плугів.

Досягнення 
механізаторів 

радгоспу 
Квартальний план ремонту трак

торів, комбайнів і причіпного ін
вентаря достроково завершили 
механізатори радгоспу „Комін-

Провадять 
снігозатримання

850 щитів, 200 кулів для сніго
затримання виготовили І розста
вили на полях хлібороби колгоспу 
„Перше серпня".

Молодь 
тримає 

першість
Хлібороби колгоспу „Червоні 

квіти" заготовили під урожай 1950 
року біля 200 центнерів місцевих 
добрив.

В боротьбі за урожай першість 
тримає комсомольсько-молодіжна 
ланка т. Бондаренко. Не відстають 
також ланки тт Бабиченко, Гур 
тової, Гонтар та Кришень.

Радісні підсумки минулого року
Закінчився знаменний 1949 рік. 

Радянський народ під керівниц
твом великої партії Леніна— 
Сталіна зробив ще один крок 
вперед до комунізму. Це був рік 
великих успгаів в усіх галузях 
промисловості і сільського госпо
дарства.

Тисячі стахановців радянської 
індустрії зустрічають новий рік 
виконанням 5- 6 п'ятирічних норм. 
Багато підприємств закінчили 
свої п'ятирічні плани. Успішно 
закінчив виконання річного плану 
по всьому виробничому циклу 
колектив сталінського металур
гійного заводу. Достроково спра
вились з програмою 1949 року 
колективи 250 підприємств: При
дніпров'я. Криворізький залізо
рудний басейн. Ворошидовград- 
ський паровозобудівний завод 
імені Жовтневої Революції та 
багато інших. *

Чудові виробничі подарунки 
новому року підготували стаха- 
новці. Токар Київського заводу 
„Червоний 
С«мінський

екскаватор" Віталій 
і токар-швидкісник

дорогі товариші!

‘ ! І? і

І

До нових трудових успіхів
Надпланова ііридукція u ТГ. LUIIO Hfr.'.- ——

Бутоломи кар'єроуправління тресту „Олександріявуглеро - 
різбуд" Михайло Мусійович Бахмацький та Павло Максимович 
Колеснік протягом року систематично виконували норму виробіт
ку на 150 180 процентів.

Ці стахановці за рахунок перевиконання норм дали каменю- 
буту стільки, скільки потрібно для фундаментів 30 одноквартир
них будинків. ' Гудков.

Успіхи комсомольця Білого
Великого успіху в 1949 році домігся колишній учень ремісни

чого училища комсомолець X. /. Білий. В монтажне" управління 
№ 1 він прийшов слюсарем 4 розряду.

Та систематично підвищуючи свою ділову кваліфікацію, він 
оволодів новою професією монтажника і в грудні витримав екза
мен на 7 розряд.

Гов. Білий систематично дає по три, три з половиною норми. 
А. Васильєв.

ЗО тисяч тонно-кілометрів понад план
Високими виробничими показниками завершили 1949 рік шо- 
автотранспортної контори тресту „Олександріявуглероз-'фери

різбуд’ комуніст Олексій Іванович Шаменко та Іван Дмитрович 
Онищенко.

Старанно доглядаючи за своїми автомашинами, кожен з них 
збільшив міжремонтний пробіг на 15 тисяч тонно-кілометрів.

Харківського заводу „Світло шах
таря" Олександр Голубов вико
нали з початку п'ятирічки по 20 
річних норм кожний; 34 тисячі 
метрів льняних тканин понад п'я
тирічне завдання наткала ткаля 
Казанського льонокомбінату Лав
рентьева; Герой Соціалістичної 
Праці, старший машиніст депо 
Курган тов. Блинов перевіз 50 
тисяч тонн вантажу понад норму; 
18 тисяч- кубометрів лісу загото
вила бригада лауреата Сталінської 
премії, електропильщика Медве- 
жьєгорського ліспромгоспу Каре- 
лофінської.РСР тов. Готичева. Для 
перевезення цього лісу треба бу
ло 20 ешелонів по 40 платформ.

Великими успіхами зустрічають 
новий рік колгоспники нашої 
країни. Урожай одержано скрізь 
відмінний. Громадські амбари пов
ні зерна, а ферми худоби. Спо
руджено нові села, виробничі і 
громадські будівлі. Колгоспники 
збудували в 1949 році тисячі 
електростанцій. Електрика міцно 
увійшла у колгоспний побут..

Небувалий на Україні уро: 

кукурудзи одержав в 1949 році 
Героя Соціалістичної Праці, лан
ковий колгоспу „Червоний парти
зан", Лихівського району, Дніпро
петровської області, Марко Озер
ний. Він зібрав з гектара по 123,8 
центнера кукурудзи. Герой Соціа
лістичної праці, ланкова колгоспу 
1-іне травня", Талди-Курганського 
району, Казахської PCI’, г. Гона- 
женко зібрала з кожного гектара 
по 1515 центнерів цукрових буря
ків. 314 пудів пшениці з гектара 
виростив ланковий колгоспу „Маяк 
революції", Брюховецького райо
ну, Краснодарського краю, тов. 
Бухалов. Знатна тракторна брига
да Овідіопільської МТС, Одеської 
області, комуніста Леонтія Кушка, 
виробила на умовний трак ц. ■» І ! її, 
гектарів м'якої орв 
данні 540 гектарів 
торів відремонтові 
рантійні паспорти

Трудящі нашої 
вступаю



 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

БІЛЬШОВИЦЬКА ПРАВДА

В. Срібний, секретар райкому КГ1(б)У

Підсумки за рік

х перед великим

За цифрою проценти
виконання лі oro плану 
криється^шружена, творча 
праця кожного навалови- 
бі.йішка, кожного прохідни
ка, кожного інщенерно-тех- 
нічного працівника, служ
бовця, слюсаря, електрика, 
кожного члена колективу 
новобудови післявоєнної п'я
тирічки вугільної 
ловості 
України шахти № 3.

Гордість колективу по
чесні шахтарі тт. Сичов, 
Унтілов, Сафін, Кожевніков, 
відмінники соціалістичного 
змагання тт. Баглюк, Цапен- 
ко, Пономарчук, , давно вже 
вивершили, <щ.зї річні норми,

А‘^’''ііайвідради Ішим є те» 
що. р^що«£ірників, наздога
няючи ПЄрСТГ*Н^- ,- П1ДВИЩИ 
ли продуктицнісп цр

Якщо в пЄрШОму квартал[ 
продуктивн1сть . Щдці дорів
нювала 1О0 процентдм то в 
четвертому ква<тал| ’вона 
становила 147 доцентів.

Внаслідок високоефек
тивного викорИдання основ
них засобів виробництва 
шахта має ] мільйон 200 
тисячЛідпланової економії.

промис-
на" правобережжі

Найперший тост

вим щастям, товариші
и за вугілля

Славно попрацювали шах
тарі в минулому 1949 році.

Але колективу в новому, 
1950 році належить виріши
ти складніші завдання.

Щоб справитись з цими по
чесними завданнями, ближ
чим часом буде здійснений 
перехід на експлуатацію 
ще одного крила шахтного 
поля. Там лави будуть об
ладнані новими стрічковими 
транспортерами типу рудо
ремонтного заводу.

Вступаючи у новиіі рік, 
шахта завершила модерні
зацію вагонного парку. Те
пер з кожною вагонеткою 
видається на-гора не 750 
кілограмів вугілля, 
тонну.

А щоб ще краще 
ристовувати головний 
йом, транспортировка 
ди буде здійснюватис 
допоміжний -етвоЯ.
Натхненний більшовицькою 

партією 1 найкращим другом 
шахтарів—вождем радянсь
кого народу Йосифом Вісса- 
ріоновичем Сталіним, ко
лектив шахти № 3 з честю 
виконає завдання, поставлені 
на 1950 рік. І. Барабаш.

Счастливый
Он был из серой шерсти связанный,
С отделкой ярко-голубой, 
Он был подарен внуку бабушкой 
Однажды вечером, зимой.
С тех пор он с Колей бегал взапуски 
И вместе с ним он в мяч играл, 
Бросал в мальчишек комья снежные 
И по снегу -на. лыжах мчал.
Прохладным летним поздним, вечером, 
Когда на грядках спят, цветы, 
Он с Колей прятался от бабушки, 
Полз по сырой траве в кусты. 
И вот уже они разведчики.
Им. должно выследить „врага". 
Переходить границу садика 
Не смеет ведь ничья нога.
...Прошли года. Однажды Колею 
Получен был приказ: „В поход".
„Ну, из чего ему шить варежки?"

Виконуючи постанови лютневого 
Пленуму 1ДК ВКП(б), березневого 
Пленуму ЦК КП(б)У та рішення 
16 з'їзду КП(б)У, колгоспне госпо
дарство нашого району в минуло
му році зробило ще один крок 
вперед. •

Широко впроваджуючи у вироб
ництво передову агробіологічну 
науку, використовуючи нашу мо
гутню вітчизняну техніку, ми ус
пішно провели всі сільськогоспо
дарські роботи, підвищили куль
туру соціалістичного землеробства 
і виростили ■ непоганий урожай.

Десятки рільничих і тракторних 
бригад, сотні ланок, працівники 
тваринницьких ферм, колгоспники. 

правівшжи МТС і 
ристи та комЧаї- 
:гливу боротьбу 
ай - за виконанії.

Зимовий вечір землю огортає, 
В минуле день останній одійіиов... 
Годинник знов дванадцять відбиває, 
І знов, як торік, новий рік прийшов.

У цю хвилину чути дзвін'бакаліє 
1 побажань урочисті слова 
Тому, хто нас веде у світлі далі. 
Хто шлях, до комунізму проклади.

шахтарки
Іду з роботи ввечері, 
Ліхтарик мій горить, 
Як радісно і весело 
На світі стало жить!

За нього тост найперший піднімає 
Шахтар, і будівник, і хлібороб. 
І з гордістю ім'я це вимовляє 
Уся сім'я—радянський наш. народ.

Нам рік новий несе нову наснагу, 
Ясне майбутнє бачимо здаля.
Для нас як символ і життя й звитяги 
Величне й рідне Сталіна ім'я.

Станіслав МІРКОТАН.0 8®------------

В чому
На новий рік заведено 

бажати щастя. Люди висловлю
ють один одному це побажання 
і приймають його із завмира
ючим від надії серцем.

ІЦастя! Хвилююче, приваб
ливе слово! Люди колись нада
вали цьому слсшунадто різного 
зм шту . Б сжали того, що і 
б у 
та

♦

■'J

щастя?
цей зміст відродився в нашому 
новому соціалістичному сус
пільстві. Генієм великих вождів 
Леніна і Сталіна наші люди 
згуртовані н могутню сім'ю 
рівноправних, вільних і рі.лпщх-»- 
народів.

а 1
її

грасується

виконую, 
Ідуть

вико-
під

поро-

Я норми всі 
Діла вперед
І в шахті по закону 
Стахановкою звуть.

а дошці золотій,
Хай кожний полюбується- 
Геройський наш забій.

Нічого, що обличчя 
Вугіллям порошу, 
Зате ім'я шахтарки 
Я з гордістю ношу.

Ще краще, краще буду 
Зверх плану все робить, 
Щоб зірочку на грудях 

я могла носить.

Іду з роботи ввечері, 
Ліхтарик мій горить, 
На св іті стало жить!

В. Сергіенко.

джемпер
Открыла бабушка комод.
Увидел внук в нем. джемпер порваний 
„А милый, верный, добрый^друг!
Вот про таких друзей и сказано, 
Что старый лучше новых двух!
Вот из чего мне сшейте варежки!" .
...Был. зимний вечер. Тьма. Мороз.
С утра в снегу под елкой колкою 
Лежать разведчику пришлось.
В руках, что были в серых варежках
С отделкой ярко-голубой, 
Он автомат сжимал. Он выследил: 
Внизу... в овраге... тот... чужой...
И поздно ночью в штаб приведен был. 
Немецкий хмурый {часовой.
Был весел Коля. Ну и джемпер рад 
Он тоже чуточку герой!

Н. СИММЕЛИДИ- 
*) По одноименной сказке О. Гурьян.

» . ------------------------------------------

В патріотичній боротьбі вирос
ла - численна армія передовиків 
колгоспного виробництва, які по
долали деякі труднощі, зв'язані 
з несприятливими кліматичними 
умовами цього року, і одержали 
урожай значно вищий, ніж у 1948 
році.

Бригадир рільничої бригади 
колгоспу „Шлях до соціалізму" 
т. Хоцький з площі 80 га зібрав 
по 138 пудів озимої пшениці з гек
тара, а ланкова цього колгоспу 
т. Овчаренко на 23 гектарах ви
ростила по 156 'пудів пшениці з 
кожного га.

Чудових показників добилися 
хлібороби артілі ім. 18 парткон- 
ференції. В бригаді т. Юниченка 
середній урожай соняшника з пло
щі 55 га становить по 104 пуди, 
а урожай - кукурудзи ланка т. 
Усенко з 16 га зібрала по 53 
центнери з гектара.

В артілі ім. Сталіна (Бапдурів- 
ка) бригада т. Козубенка вирос
тила урожай кукурудзи по 51 цен
тнеру на 38 гектарах, а ланкова 
цієї бригади т. Нікітіна на закріп
леній площі 10 га виростила по 
61 центнеру кукурудзи з гектара.

Непоганий урожай виростила 
ланкова колгоспу „Перше серпня" 
т. Колодяжна. 37 центнерів ку
курудзи і 282 центнери цукрових 
буряків з кожного гектара—такі 
результати самовідданої праці 
ланки.

Високі врожаї зернових, соняш
ника та цукрових буряків вирос
тили також колгоспи ім. 18 з'їзду 
ВКП(б), „Комунар", ім. В. Ульянова 
та інші.

Добрих показників домоглися і 
тваринники району. На перше 
грудня 1949 року державний план 
розвитку громадського тварин
ництва виконано по конях—па 106 
процентів, по великій рогатій 
худобі—на 111,9 процента, по сви
нях—на 136,5 процента, по вівцях 
і птиці—на 109 процентів і по 
кршіях—на 100 процентів.

Передові колгоспи домоглися

що тільки 
бути щастям. /

Мало, дуже мало було щастя 
на довгому історичному шляху 
людства. Класові суперечності, 
майнова нерівність, війни, на
ціональне і расове гноблення 
і багато, ' 
заважали 
вими.

І все ж 
гнули до 
нього, ' 
щастя у новому році.

Щастя!., гарне, приємне сло
во... У російській мові краще 
видно справжній зміст цього 
слова. «Счастье»=—мас корінь 
«часть ■-, частину. Частина ці-

багато інших причин 
людям бути щасли-

довгі віки люди пра- 
іцастя, боролися за 

бажали один одному

Іншого соціа
лістичного сус її ільств;а—щаспі!

Відчувати щоденно зв'язок 
з могутнім колективом нашого 
єдиного- народу, щоденно чер
пати від нього нові сили 1 ДЛЯ 
натхненної праці—щастя! ,

Щоденно відчувати коріїстя 
від своєї праці і запалюватися 
бажанням ще краще працюва- 
ти—щастя!

Відчувати, що ти живеш і пра
цюєш. разом з великим Сталіним 
—щастя!

Від усього серця бажайте 
один одному щастя у новому, 
1950 році.

Ваші побажання збудуться! 
Бо за кожним з нас стоїть ве
ликий могутній колектив, 
кожним з пас ■ стоїт

’таліна
усіма., в спільній праці, віддана 
кожній людині. Цей зміст, 
справжній зміст щастя, був на
довго забутий людьми, коли в 
суспільстві запанували класові 
сили, гніт і експлуатація. Але

‘ За, 
ЛО-

Ьудемо жцц,, т
І рідлІшіе— в ттПьм-v 
нашого великого щастя- 
і боротися за щастя всього 
людства—за комунізм!

С. Тасін.

Рукописний журнал
У педагогічному училищі вийшов четвертий номер рукописного 

ілюстрованого журналу „Радянський учитель". В кожному номері жур
налу вміщено цікаві змістовні статті викладачів училища поважливих 
питаннях навчально-виховної роботи. Серед матеріалів: „ідейне вихо
вання молоді". „Педагогічні ідеї В. І. Леніна і Й. В. Сталіна", „Розви
ток логічного мислення учнів".

Викладачі допомагають Г учням училища виступати в журналах 
із змістовними статтями. Так вміщено статті „Образ Й. В. Сталіна 
в художній літературі"-- Марії Єрух, „Комсомольці—герої Сталінгра-, 
да“—Галини Мержієвської. „Моральні риси радянської молодн*=“' 
Боровика, „Естетичне виховання радянської молоді"—Марії Смуглій.

Журнали красиво і старанно оформляються. Особливо вдалим є 
спеціальний номер журналу, присвячений 100-річчю виходу в світ 
„Маніфесту комуністичної партії" К. Маркса і Ф. 'Енгельса.

також значного підвищення про
дуктивності худоби та птиці.

Так, в колгоспі імені Сталіна 
(Бандурівка) удій на одну фураж
ну корову за (( місяців становить 
(720 літрів, у колгоспі ім. Паризь
кої комуни—1900 літрів, у буряко
радгоспі „Комінтерн" 3467 літрів.

МТС району в (949 році пра
цювали значно краще минулих 
років. Лущіння стерні, міжрядний 
обробіток, культивація та інші 
тракторні роботи проведені в біль
ших розмірах і на більш високо
му агротехнічному рівні.

По тракторній бригаді т. Щер
бини виробіток на умовний трак
тор становить 919 гектарів, . по 
бригаді т. Гайдамаки—871 га, по 
бригаді т. Лелеки—825 га.

Ще вищі показники мають ок
ремі механізатори МТС. Так, трак
торист радгоспу „Комінтерн" 
т. Скоблюк за зміну трактором 
„ХТЗ—НАТ1" підняв 1160 гектарів 
умовної оранки. Комбайнер Олек
сандрійської МТС Гнат Пижснко 
за сезон комбайном „Сталінець 
—6“ зібрав 789 гектарів і заробив 
140 пудів хліба та 6833 карбован-

ці грішми.
Наполеглива праця хліборобів 

сприяла тому, що наш район до
строково виконав першу заповідь 
—здав державі хліба на 31932 
центнери більше, ніж торік. Пе
ревиконаний план по здачі соняш
ника, м'яса, молока, яєць і т. д.

Та на жаль, не всі колгоспи ра
йону працюють по-більшовицько- 
му. Ми маємо ряд колгоспів, які 
ще збирають низькі врожаї. В 
районі велика строкатість у виро
щенні врожаю не лише в окремих
колгоспах, а навіть у бригдпгл-45^ 
ланках одного колгоспу. Тварин
ництво району в цілому.ще мало
продуктивне.

Все це ставить пере,; хліборо
бами і тваринниками'району у 
1950 році - нові завдання: закріпи
ти досягнення окремих колгоспів, 
бригад і ланок 1949 року і зро
бити їх надбанням всіх хліборобів 
району в 1950 році, зробити всі 
колгоспи передовими, високоуро- 
жайними, з фермами кращої про
дуктивної худоби.

Редактор П. КАПУСТЯНСЬКИЙ

Адреса ведакдії: м. Олександре. Юровоградської область вулиця_^евченка, _№ 58.
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БІЛЬШОВИЦЬКА
ПРАВДА

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

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

По-більшовицькому готуватися 
до весняної сівби!

/ Для колгоспного селянства, 
|^ЧС*^Гййтнпків радгоспів і МТС, для 

всіх спеціалістів соціалістично
го сільського господарства не
має тепер • більш важливого 
завдання, ніж доброї підготовки 
до весняної сівби. Зразкове 
утримання посівних площ ози
мини і підготовка до сівби 
ярих культур допоможуть одер
жати в' 1950 році багато хліба, 
цукру, масла—всього того, чого 
чекає від сільського господар
ства наша Батьківщина.

Недавно опублікована поста- 
нона грудневого Пленуму ЦК 

Н| К1І(б)У «Про підсумки сільсь- 
^“Кін’осподарськпх робіт за 1949 
і рік і заходи по підготовці до

І вирощування високого врожаю
всіх сільськогосподарських 
культур у 1950 році». І! ній 
ставиться вимога вже тепер, 
негаючи жодного дня, по-біль- 

^иювпцькому організувати під- 
ЩЮ_уС!ЙЩН0Ги ирове- 

■ Р^ВҐІХ СІ.ІЬЄЬКоГНСІІОДирСЬ- 
^Ишх робіт у 1950 році, і. на

самперед, фтаранно підготувати
ся і зразково провести весняну 
сівбу.

__ Лпйчєння постанови 
вето Пленуму ЦК 
ланках, бригадах, 

к МТС і радгоспах 
L іе.інке політичне і 
Ждіднесення. З новою силою на 

розгортається соціалістнч- 
Иімаг:іння.

^^Колгоспники артілі Шлях 
Ио соціалізму» повністю завер- 

|Жіпііли ремонт сільськогосподар- 
V ського інвентаря, очистили на- 
F сіння і перевірили його на 
’ якість у контрольно-насінній 

лабораторії. Па ланах цього 
[рспу розставлені щити та 

,’лц які затримують сніг.
Коваль Кирило Донченко та 

молотобоєць Марко Чепурний в 
артілі імені Володимира Улья
нова завершили ремонт всіх 
сівалок, борін, культиваторів, 
кінних просапників.

Виробниче піднесення панує 
в ці дні і в колгоспі імені 18 

^нференції. Колгоспні 
мйь^Т^^стріли новий рік за- 

' ‘M0HTV всього сіль
ськогосподарського інвентаря.

Ланок, бригад і цілих кол- 
ГОСПІВ, ЯКІ добр»’ готуються до 
весни, в нашому районі стає все 
більше. Але є в\ районі і такі 
колгоспи, в якЬх первинні 
колгоспні і територіальні парт- 
організації не розгорнули ще 
""ЛЛ"Л ...............Є 4 y)raHj3a.

пконан-
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вступив радянсБ

грудне- 
КП(о)У в 
колгоспах, 
викликало 
виробниче

масово-політичної і 
дійної роботи навколо

ня постанови грудневого Пле
нуму ЦК КІ1(б)У, не подають 
дійової допомоги ланкам у 
здійсненні їх зобов'язань.

Ось в колгоспі «3-й вирі
шальнії іі», про який пишеться 
в сьогоднішньому номері нашої 
газети, є 6 ланок. Але жодна 
з них по-справжньому не зай
мається очищенням насіння, 
збором місцевих добрив, сніго
затриманням. За розпоряджен
ням недалекоглядного голови 
колгоспу тов. Саф'янника чле
ни ланок використовуються на 
різних допоміжних роботах. 
Не розгорнули підготовки до 
весни і в колгоспах ім. Щорса, 
ім. Молотова та в ряді інших.

Дільничні агрономп^МТС, які 
обслуговують ці колгоспи, та іі 
окремі агрономи райсільгосп- 
відділу не| подають належної 
допомоги ланкам, бригадам у 
здійсненні взятих зобов'язань 
по завоюванню високого вро
жаю.

Такі факти не випадкові. Во
ни мають місце тому, що ра
йонний відділ сільського гос
подарства і його завідуючий 
TUB. Котспко Ііч.1.1611.іп керів
ництво і контроль за роботою 
колгоспів, по-суті не очолили 
боротьби колгоспників за здійс
нення вимог грудневого Плену
му ЦІЇ ІЇІІ(б)У.'

Зараз найвідповідальніше 
завдання—організувати старан
ний догляд за озиминою, широ
ко розгорнути підготовку до 
весняної сівби, не допускаючи 
ні найменшого перепочинку. 
Більше затримати снігу на 
полях. Весь реманент, всі ма
шини якнайкраще відремонту
вати, повністю засипати і очис
тити насінні фонди, більше 
заготовити і вивезти добрив на 
поля. Завезти і дбайливо збе
рігати мінеральні добрива, 
отрутохімікати, широко розгор
нути агронавчаиня і підготовку 
масових кадрів.

Партійні і комсомольські ор
ганізації повинні повсякденно 
контролювати діяльність прав
лінь колгоспів по виконанню 
взятих зобов'язань колгоспами. 
Треба створити всі умови, щоб 
кожна ланка, бригада, кожний 
колгоспник міг не тільки ви
конати, а іі перевиконати взяті 
зобов'язання в завоюванні ви
сокого врожаю у I960 році.

Розгортаймо ж, товариші 
хлібороби, більшовицьку бороть
бу, щоб зустріти весну у все
озброєнні!

інтерв'ю кореспондента ТАРС
з Головою Центрального Народного Уряду 

Народної республіки Китаю п. Мао Цзе-дуном
Запитання корзспондента. Як обстоять 

справи в Китаї тепер?
Відповідь. Воєнні справи в Китаї ідуть 

добре. Тепер комуністична партія І Цент
ральний Народний Уряд Народної респуб
ліки Китаю переходять на рейки мирного 
господарського будівництва.

Запитання. Чи надовго Ви, пане Мао 
1 (зе-дун, приїхали в СРСР?

Відповідь ty приїхав на кілька тижнів. 
Частково час мого перебування в СРСР 
залежить від строків, на протязі яких 
вдасться вирішити питання, що цікавлять

Люди Сталінської епохи
Знатний комбайнер країни А. 1. 

Оськін в цьому році закінчив 
сільськогосподарську академію 
імені Тімірязева і був зарахова
ний асистентом кафедри сільсько
господарських машин. Влітку він 
виїжджав з групою студентів на 
виробничу практику, де навчав їх 
збиранню комбайном. Працюючи 
на полях Кубані, тов. Оськін на 
зчепі двох комбайнів „Сталінець 
- 6“ скосив хліб з 1135 гектарів, 
намолотивши більше 150 тисяч 
пудів зерна.

З осени цього року А. і. Оськін 
проводить в академії викладання 
курсу сільськогосподарських ма
шин і одночасно готується до 
захисту дисертації па научну сту
пінь кандидата сільськогосподар
ських наук.

На знімку: А. 1. Оськін з сина
ми у себе дома.

Фото В. Шаровського. 
Прескліше ТАРС.

Народну республіку Китаю.
Запитання. Чи не можна довідатпЛ, 

які питання Ви маєте на увазі?
Відповідь. До цих питань відносяться, 

перш за все, такі, як Існуючий договір 
про дружбу і союз між Китаєм 1 СРСР, 
питання про торгівлю і торговельну угоду 
між нашими країнами й- інші.

Крім того, я маю намір відвідати кіль
ка районів і міст Радянського Союзу, щоб 
поближче познайомитись з господарським 
1 культурним будівництвом в Радянській 
державі.

І*

Іуркменії почалася 
сівба

У перший день нового року 
колгоспи басейну ріки Теджен 
(Туркменія) почали сівбу ярих 
колоскових. Тракторна бригада 
відмінної якості комуніста

ярих
Хорджа Ходжаєва в
засіяла більше 20 
перевиконавши завдання.

(ТАРС).

цей день 
гектарів,

По-святковому радісно 1 
урочисто відзначила ді твора 
новий рік. Особливе по
жвавлення було в палаці 
піонерів. Тут, немов в казко
вому залі, розквітла у вог
нях і прикрасах довгождана 
новорічна ялинка.

Сказанням про подорож 
діда Мороза 1 про зустріч 
нового року відкривається 
літературно - музичний мон
таж. В ньому беруть участь 
юні учасники драматичного, 
співочого і балетного гурт
ків. Тут 1 Світлана Попова, 
1 Пеля Годулянова, 1 Оля

з своїми

колективи рудників імені Карла 
Лібкнехта, імені Дзержинсько- 
го, «Комінтерн» та інші. На 
шахті «Центральна рудника 
«Інгулець» всі робітники пе
ревиконали завдання першого 
дня січня, а бурильники тт. 
Иодборськліі, Идавін, Куниця 

інші виробили за зміну по’ 
норми.

На підприємствах 
Львова

Першою почала 
новому році ц

та
4

в
кому СКЛЯНОМУ д 
комуніста тов. АФщ 
робітники прийняли 
бов'язанпя. Фуркісти зі 
за збільшення швидкостей 
машинах Фурко, скловари за 
високу якість скломаси. Зо
бов'язання були перові) копа ні. 
Одержано продукції на 10 про
центів більше завдання. З 
першого дня нового року пе
ревиконати план,—під таким 
девізом почали змагання ро
бітники заводів електролампо
вого, механічного та інш; 
підприємств Львова.

(РАТАУ)

Перші ешелони ч Р 
надпланового металу
За першу добу нового року 

Магнітогорський металургійний 
комбінат відвантажив тисячі 
тонн прокату в Москву, Ленін
град, на Україну, в Білорусію 
та інші райони країни. Понад 
план, відвантажено кілька ве
ликовагових составів з.не-талом.

Денні завдання 
перевиконані

2 січня, в перший робочий 
день нового року, колектив 
Київського машинобудівного за
воду «Більшовик» перевиконав 
денний графік і всі робітники 
успішно справилися
завданнями. Майже на 10 про
центів перевиконав денне зав
дання завод «Червоний екска
ватор». На заводі «Ленінську 
кузня» багато стахановців за
вершили свої змінні завдання 
за 4 години.

По 4 норми за зміну
На шахтах Криворізького 

.басейну велике трудове підне
сення. Сотні тонн надпланової 
руди видали в перші дні січня

Успіхи шахтарів в перший день нового року
З першого дня нового, 1950 року колектив шаддн 

бореться за перевиконання плану видобутку вугілля.
2 січня новий добовий план виконано-на 115 

центів.

новорічної ЯЛИНКИ
Віденко і багато інших уче
ниць, які відмінними оцін
ками у навчанні ознамену
вали 1949 рік.

Відкривається завіса. На 
сцені з'являється хлопчик 
з цифрою 1949. Всіх на мить 
охоплює здивування. При
йшов рік, який повинен йти 
на спочинок. Але вій при
йшов тільки до тих, хто ще 
має погані оцінки. 1 лише 
після запевнення, що ці оцін
ки будуть виправлені 1949-й, 
заспокоївшись, йде на спо
чинок. Та ось знову непоро
зуміння. З'являється 1951 і

£ t »-

та

рік... Згодом стає відомо, 
що він прийшов до тих, хто 
випередив час, прийшов при
вітати героїв праці, побажа
ти їм ще кращих успіхів. 
Нарешті, ось він справжній 
1950-й! Урочистим маршем ’ 
під розгорнутим прапором 
крокує. Веселим, щасливим 
карнавалом навколо ялинки 
вітали діти появу нового ро
ку, який несе їм багато ці
кавого, радісного.

Хорошу зустріч 
року приготували 
піонерів.



БІЛЬШОВИЦЬКА ПРАВДА Середа, 4 січня 1950 р.

за

дострокове внконаиня виробни
чих планів досягнуто визнач
них успіхів. Новий виробничий 
рік фактично розпочато ще в 
жовтні. За надпланові ешелони 
боровся весь колектив без ви
нятку. Ця колективна праця 
перетворила гірників в дружню 
радянську сім'ю. Згуртованість, 
колективізм в роботі позна
чаються і на шахтарському 
побуті.

Добре працювали, добре й но
вий рік зустріли. Увечері црп- 

'бра ний зал заповнюється свят
ково оДягненямп шахтарями. 
Важко відрізнити по зовнішньо
му вигляду де інженер, а де 
прохідник. Та нелегко вияви
ти цю різницю і в розмовах. 
Бо більша половина трудящих 
шахти є постійними читачами 
багатої бібліотеки, що утворена 
при клубі. Вони уперто підви
щують свій політичний і куль
турний рівень.

Наближається урочиста годи
на. У залі панує радість, гри
мить музика, кружляє молодь 
у вальсі. ”—.........  —
Марченко 
Пролунав 
лівськпх

Голова шахткому тов. 
запрошує до столу, 
перший' дзвін крем- 
курантів. Начальник

хіі іигзнаєте, не про них за
раз мова. Пропоную тост за 
здоров'я того, хто привів нас 
до цього радісного життя, 
найкращого друга радянських
шахтарів, за Иосифа Віссаріоно- 
впча Сталіна! За більшовиць
ку партію! За нові успіхи! За 
щастя!

Ці слова покриваються бур
хливими оплесками. Дзвін бо
калів. За товариша Сталіна! 
За шину соціалістичну Бать
ківщину! За комунізм! -лунає 
з усіх кінців.

Хтось почав застольну. І мит
тю чудовим хором залунала 
могутня пісня.

Змінюється страва на столах. 
Наповнюються бокали, знову 
пісні і знову музика. Ніхто не 
порушив а ні окриком, а ні 
чимось іншим веселої і дійсно 
дружньої вечірки, 
видно, що це новий 
ний 
к их

I 
тив 
з найскладнішими новими зав
даннями.

Кузбас. В парткабінеті шахти 
№ 5—7 Антерського рудника.

На знімку: завідуючий партка
бинету І. Іванов проводить кон
сультацію з комуністами по чер
говій темі історії ВКП(б).

Фото П. Костюкова. 
Прескліпіе ТАРС.

В усьому 
, іірекрас- 

колектив, нових, радянсь- 
шахтарів.

вірпться, що такий колек- 
і в новому році справиться

Г. Байдаров.

Непередбачливість 
в організації канікул• ••

В школах міста почалися 
зимові канікули. Слід було 
чекати, що тут своєчасно под- 
і>ають про організацію для 

:ей розумного й веселого 
'починку. Але поспішність 
“ п’отовці до канікул вііклю- 

лі можливість. Міськ- 
КМУ і віщлом народ- 

■їі заплановано прове- 
чля дітей екскурсій на 

і підприємства вугільної 
, ...цевої промисловості, культ

походи в кіно і театр, зустрічі 
з знатними шахтарями, літера
турні диспути. Це, звичайно, 
цікаво і потрібно. Однак цього 
мало, цим не можливо охопити 
понад 5 тисяч учнів. Серед 
усіх цих заходів немає таких, 
як проведення ніжних змагань 
і змагань на ковзанках. Місь
кий відділ, народної освіти 
(завідуючий тов. Суховий) не 
подбав про забезпечення шкіл 
зимовим спортивним інвентарем, 
а міськком ЛКСМУ не мобілі
зував піонервожатих і фізке- 
увників на те, щоб при шко- 
лах'булп підготовлені майдан
чики для влаштування на них

І. . 101 і'і ним II h.-iiiuix|fl |
міст Владивостока, Ворошилова, 
Хабаровська, Чіти, Благовещен- |
ська. Уже розвідувалися райо. І
майбутньої бактеріологічної вій» І
проти Радянського Союзу, СТВІ J
рювалися групи диверсантів, ;
роєних бацилами заразних хвориь^_ Д
Однак, усі ці страхітливо-злочин
ні плани японської вояччини були 
зірвані Збройними силами Радян- , . 
ського Союзу, які наголову роз
громили мільйонну Квантунську 
армію, що стояла біля кордонів з 
СРСР.

На судовому процесі з великою 
промовою виступі.. дсржа^й^И 
обвинувач JI. Н. Смирнов.

* ... *
Хабаровськ, ЗО грудня. (ТАРС). 

Сьогодні на вечірньому засіданні 
Військовий Трибунал Приморсь
кого Війькового округу виніс ви
рок колишнім в.ійськовослужбов- 
цям японської армії, обвинувачу- 
ваним у підготовці й застосуванні 
бактеріологічної зброї.

Суд засудив: підсудних Ямада, . 
Кадзіцука, Такахасі і Кавасіма до 
25 років виправно-трудових табо- 
рів; підсудних Сато і Карасава— 
до 20 років; Нісі- до 18 років; 4 
Мітомо—до 15 років; Оноуе- Др» 
12 років; Хиразакура—дсг-Г>-*р£- 
ків; Курусіма—до 3 років і KiicyW^^ 

шшрашіо - і р;, іоінЛНН 
таборів.

Присутніми в залі суду пре’1'; 
никами трудящих ХабацХ-^/т 
вирок зустрінутий з велін. 
задоволенням. "х. ■

Шість днів тривав у Хабаров
ську судовий процес у справі ко
лишніх військовослужбовців япон
ської. так. званої Квантунської 
армії, обвПнувацщшх у підготовці 
й застосуванні бактеріологічної 
зброї. • ' г

На процесі закінчився допит 
підсудних і свідків.

Показаннями підсудних нама
льована страхітлива картина зло
чинної діяльності бактеріологіч
них фабрик смерті, організованих 
за секретними вказівками ниніш
нього імператора Хірохіто і япон
ського генерального штабу у сек
ретних загонах, створених при 
Квантунській армії, провадилась 
посилена підготовка засобів ма
сового винищення людей, 3 циніч
ною холоднокровністю розповіли 
на суді японські злочинці про те, 
як вони цілими тоннами вирощу
вали бактерії чуми, холери, газо
вої гангрени, тифу, сапу, сибірсь
кої язви та інших захворювань, 
що викликають епідемії і смерть. 
Дію цих бактерій випробовували 
на живих людях, 
дослідів були 
жертв—китайці, 
американці.

Як розповіли 
бактеріологічні загони, крім бомб, 
начинених чумними блохами, ви
готовляли спеціальні цукерки і 
печення, начинені бацілами тифу, 
холери, а також спеціальні палич
ки й автоматичні ручки для роз
пилювання заразних бактерій. 
Командування Квантунської армії 
розробило план бомбардув ті

У результаті 
замучені тисячі 
росіяни, монголи,Перевиконують план 

з першого дня
Виконувати 1 перевикону

вати виробничі плани з пер
ших днів року таке завдан
ня поставив перед собою 
колектив рудоремонтного 
заводу. З цією метою розгор
тається соціалістичне зма
гання.

За перший день роботи 
досягнуто непоганих успі
хів. Оперативний план вико
нано на 102 проценти.

Попереду ідуть цехи ко
вальський та механічний.

Гарних успіхів домоглися 
котельники те Єрещенко, 
Бабиченко, Чипак, коваль 
Мироненко, автогенщик Бі- 
локуров, токарі Захарченко 
та Харитонов. Всі вони дали 
по півтори, дві норми.

І. Воронов.

підсудні і свідки,

Страйк французьких робітників 
проти воєнних замовлень

В результаті триденного страйку, 
оголошеного трудящими фран
цузького заводу „Форж де Кран" 
на знак протесту проти виконання 
воєнних замовлень, дирекція'за
воду змушена була відмовитися

ні ранни' ...
мовлення на виготовД^М^ 
ничних прикладів. K,\ ’4^. 
дирекція заявила, що ,4т, 
робитиме передбачених неК 
нень.

ковзанок, трамплінів, снігових 
гірок.

—Хто знав, що саме на ка
нікули випаде сніг,—говорить 
завідуюча відділом піонерів тов. 
Бабенко,—адже зима здавалось 
буде малосніжною. Як видно 
непередбачливі керівники ні в 
міськкомі ЛКСМУ. ні у від
ділі народної освіти.

В одній лише семирічній 
школі № 3 готувались до ка
нікул. Тут взято на облік весь 
зимовий спортивний інвентар, 
який є в індивідуальному ко
ристуванні учнів. Силами уч
нівського колективу залито 
велику ковзанку. Організовані 
спортивні групи, які проведуть 
ряд походів на лижах і різні 
спортивні змагання на ков
занах.

Це ж саме можна було б 
зробити в усіх школах, коли 
б в міськкомі ЛКСМУ прояв
ляли більше ініціативи і напо
легливості, а не займались 
формальним складанням планів.

Треба також ширше залу
чити учнів до участі в гурт
ках художньої самодіяльності.

Короткі 
повідомлення

Президія Великих Національних 
зборів Румунії видала дикрет про 
заснування державних премій за 
видатні досягнення в будівництві 
соціалізму в республіці.

* *•4!
У робітничому районі Будапеш

та Андялфельд відбулося урочис
те відкриття будинку культури 
імені Матіаса Раконіі. За п'яти
річним народногосподарським пла
ном, до здійснення якого Угорщи
на приступає 1 січня, буде споруд
жено 60 нових будинків культури 
і 8 Палаців культури.

(ТАРС).
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Гітлерівці на службі у кліки Тщ)_
Югославська воєнна місія у 

Франкфурті-на-Майні і в Гамбур
гу (Західна Німеччина) займаєть
ся вербуванням колишніх есесів
ців і солдатів гітлерівської армії

на службу в югославське гесташ» 
Тіто - Ранковича. Як повідомляє 
преса, близько 500 німецьких фа
шистських найманців уже служать, 
у Гіто. (ТАрС). J

Р я д а к т о р П. КАЛУСТЯНСМо W

□ • □__
В міському кінотеатрі їм. Першого травня з З 

демонструється новий художній фільм

„Сталінградська битва 1
Приймаються заявки на колективне відвідування. z

Дирекція. \ /

В стані зимової сплячки
’міннії‘-урожай сільсько- 

jMMkд^ськіх культур одержа
но минулої) року в колгоспі 
«Третій вирішальний».

Правлінню колгоспу слід 
було б звійсити на допущені 
недоліки і розгорнути наполег
ливу боротьбу за урожай 1950 
року. Та торішня практика 
зимового перепочинку тут три
ває і зараз.

колгоспі організовано (і 
/З них 4 працюють на 

ицьких фермах.
і колгоспу т. Саф'ян- 

раз вказувалось на 
сі ланки повинні пра-

Z %

цювати над виконанням своїх 
зобов'язань: заготовляти місце
ві добрива, вивозити гній, про
вадити снігозатримання і т. д.

Та глухий він до цих за
конних вимог. Хто ж буде 
на фермах працювати, вип
равдовується Саф'янник, тим 
сімейні обставини не дозво
ляють працювати, а тим дале
ко ходити до ферм...

Так, ідучи на поводку ок
ремих несумлінних колгосп
ників, голова правління розва
лює трудову дисципліну, зриває 
підготовку до весни.

Робочий день в колгоспі

розпочинається не раніше оди
надцятої години,- Контроль за 
виконанням нарядів відсутній, і 
тому денні завдання не вико
нуються.

А це все призвело до того, 
що в колгоспі зриваються зи
мові роботи: місцеві добрива- 
заготовляються погано, жодно
го центнера гною в поле не 
вивезено, снігозатримання не 
провадиться.

Досі не підготовлено посівне 
насіння. Жодна культура не 
відправлена на аналіз, а просо, 
ячмінь, овес 
очищаються.

ше й досі не

К. Рубан, 
агроном МТС.

ПРОДОВЖУЄТЬСЯ 
ІНДИВІДУАЛЬНА ПЕРЕДПЛАТА 

на 1950 рік 
НА МІСЬКУ ТА РАЙОННУ ГАЗЕТУ 

„БІЛЬШОВИЦЬКА ПРАВДА"
Передплатна ціна на 1 місяць—2 крб. 60 і у 

З місяці 7 крб. 80 кои., на півріччя 15 крГт 
рік—31 крб. 20 коп.

Передплата приймається поштовими фіг; ями та аген
тами зв'язку, поштальйонами та громадськи чи уповноваже
ними по передплаті на підприємствах у колгоспах, 
радгоспах, МТС, установах.

Райбюро „СОІІЗПЕЧАТЬ".

на 
на

V» ч

ЕЛЕКТРОПІДСТАНЦІЯ МІСЬККОМУНГОСПУ 
доводить до відома всіх споживачів елвктро”*8Ргії, що з 2 по 25 січ 
ня провадиться перереєстрація. Споживачі (мактроенергії, які з'являтя 
муться на перереєстрацію повинні мати кв’анцію про сплату забор 
і ов$ності за грудень та будинкову книгу, j

Домовласники реєструють спожива^8 електроенергії всьог 
будинку.

Після зазначеного строку споживачі елеа''а^мЄРгії^кГ не мати 
муть на руках дозволу на право користування ь/^іржнергією по" 
гатимуться до кремінальної відповідальності згідно з статей 172 
УРСР, як за кражу електроенергії.

Адреса електропідстанції: Діброва, №1.
Дирекції*

1

Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, № 58.
сська міська друкарня Кіровоградського обласного управління в справах поліграфічної промсловості, вндавиництв і книжкової торгівлі, м, Олександрія.вул. Шевченка, 57*
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С БІЛЬШОВИЦЬКА

ОРГАН ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО МК ТА РК КП(б)У, * 
х МІСЬКО! ТА РАЙОННО! рад депутатів трудящих 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Рік видання XXI
♦ •

№ З (3369)

П'ЯТНИЦЯ6
січня

1950 р.
♦— •

Ціна 20 коп.

Під знаком критики й сймокритики, поліп
шення організаційної роботи в колгоспах, ліквідації 
відставання, рішучого піднесення культури земле
робства, розгортання всенародного змагання за 
одержання високих урожаїв і піднесення громадсь
кого тваринництва мають бути проведені звітно- 
виборні збори в колгоспах.

Посилити роботу по добору, 
вихованню і розстановці кадрів
Весь пройдений шлях нашою 

більшовицькою партією спов
нений героїчними перемогами. 
1 перемоги ці досягнуто тому, 
іца партія завжди дбає, щоб 
на керівних постах були люди, 

"^“які добре розуміють політику 
партії і здатні на ділі здійс
нювати її.

У своїй практичній роботі з 
кадрами партійні організації 
на місцях виходять з вказівок 
товариша Сталіна, що правиль
на розставляти працівників оз
начає добирати їх за політнч- 

~ уш ознаками, тобто чи зас
луговують вони довір'я і за 
діловими ознаками - чи придат
ні вони для певної конкретної 
роботи. Дотримуючись цього 
сталінського принципу, в на
шій країні виховано багаточи- 
сельні досвідчені кадри партій
них, радянських і господарсь
ких працівників.

Звіти і вибори в первинних 
парторганізаціях нашого міста 
ще раз підтвердили невичерпні 
багатства наших партійних 

Склад партійних орга
нізацій будов і підприємств 

буровугільної прбкіїсловості не
впинно зростає за-рахунок ко
муністів з вищою і середньою 
освітою. До керівництва пер
винних партійних організацій, 
як і до керівництва будовами 
і підприємствами, висунуто по- 

^jil'i'ino загартованих товаришів.
Це дало змогу у 1949 році 
більшості підприємств працюва
ти значно краще, ніж у попе- 

„ редні роки. Керівні товариші 
Лі'ЦЇЇрІІЄтИ'ТВ очолили трудовий 

ентузіазм 'робітничих колекти
вів і забезпечили виконання 
та перевиконання виробничих 
планів.

Але заспокоюватися на до
сягнутому невластиво більшо
викам, тим більше, що в на
шому місті є будови, які ще 
відста io-і в. -Хна ліз причин від
ставання показує, що саме па 
цих будовах слабо поставлена 
справа вивчення і розстановки 
кадрів.

Будівельне управління № 5 
тресту «Вуглерозрізбуд» у ве
ликому боргу перед державою. 
Воно не виконує виробничих 
завдань. Технічне керівництво 
цією будовою очолює головний 
інженер Вафальсон. Та саме 
у нього бракує потрібних для 
цієї роботи полі нічних і діло
вих якостей. В поводженні з 
людьми він допускає бюрокра
тизм, з запізненням, а поде

Нарада агітаторів
4’січня відбулася районна нарада агітаторів, яку 

скликав відділ пропаганди та агітації райкому КП(б)У.
На нараді агітатори поділились досвідом своєї робо

ти та одержали інструктаж про роз'яснення постанови 
грудневого Пленуму ЦК КП(б)У серед населення району.

Для агітаторів була прочитана лекція про міжнарод
ний стан,

куди неправильно скеровує ро
боту виконробів, десятників 
будови.

Начальник будівельного уп
равління Л? 4 цього ж тресту 
тов. Никифоров при доборі ке
рівних працівників будови нех
тує партійний принцип, не 
цікавиться тим, як .проявив 
себе топ чи інший працівник 
у минулому, чи заслуговує він 
довір'я. Довіривши відповідаль
ні ділянки роботи сумнівним 
особам і бездіяльнпкам, керів
ники будови допускають хиби 
в організації праці, не вико
ристовують механізмів на тру
домістких роботах. Благодуш
ність керівників заважає будові 
Лі’ 4 виконувати виробничі 
плани.

Первинні партійні організа
ції будов Лі5 і Лі4 та й дея
ких інших незадовільно вико
ристовують право контролю 
діяльності адміністрації, не ви
вчають досконало, що являють 
собою кадри кожної дільниці 
або бригади.

.Обсяг робіт в буровугільній 
промисловості нашого міста у 
1950 ропі набагато більший, 
ніж минулого року.їх виконан
ня вирішуватиметься тим ус
пішніше, чим більш послідовно 
і рішуче керівні кадри промис
ловості здійснюватимуть інте
реси партії і всього радянсь
кого народу. Отже, питання 
розстановки і виховання кадрів 
набуває тепер особливого зна
чення.

Вивчення кадрів повинно 
охопити всі сторони, які ха
рактеризують морально - полі
тичне обличчя працівників. 
Разом з тим треба повсякденно 
дбати про політичний гарт ке
рівних працівників, про систе
матичне підвищення їх ділової 
кваліфікації.

Тепер, коли партія веде ве
лику боротьбу з пережитками 
капіталізму у свідомості людей, 
широко розгортає комуністичне 
виховання трудящих, особливу 
рбль набуває'особистий прик
лад керівника. Адже не можна 
виховувати, не будучи самому 
вихованим!

Завдання партійних органі
зацій будов і підприємств, гос
подарських керівників нашого 
міста посилити роботу но до-, 
бору, вихованню і розстановці 
кадрів. Розв'язання цього зав
дання набагато забезпечить 
успіх всієї роботи у I960 році.І

Кіровоградська область. Ланко
ва Т. Тхоренко з Анікеевського 
цукрорадгоспу в 1948 році одер
жала урожай озимої пшениці 29 
центнерів з гектара на площі 25 
гектарів. Нона нагороджена орле-' 
ном Леніна.

В 1949 році Т. Тхоренко з своєю 
ланкою виростила урожай цукро
вих буряків 450 центнерів з гек
тара на плоніі 4 гектари і буря
кового насіння 27 центнерів з 
гектара па площі 9 гектарів.

Ланка т. Конотоп 
бореться за врожай

• Ланкова Василина Конотоп з 
колгоспу «Перше серпня^, об
говоривши постанову груднево
го Пленуму ЦІЇ ІЇ1І(б)У серед 
членів своєї ланки, розгорнула, 
наполегливу боротьбу за під
готовку до весняних робіт і 
вирощування високих урожа
їв всіх сільськогосподарських 
культур в цьому році.

Зараз членами ланки виго
товлено і виставлено в полі 
300 щитів для снігозатримання, 
заготовлено 10 центнерів куря
чого посліду, 15 центнерів по
пелу і вивезено більше 1(10 
тонн гною.

С. Прохоров, 
голова колгоспу.

15.400 тонн вугілля на врубівку
Врубмашиніст шахти № 8 біс 

тресту „Сніжнянантрацит" кому
ніст Федір Мещеряков установив 
видатний рекорд- па вітчизняній 
врубівці „МВ 60“ він відрубав у 
грудні 15400 тонн антрациту. Та

Особисті рахунки 
надпланової продукції

З перших днів нового року 
близько 3000 уралмашівців вико
нують від півтори до 4 норм кож
ний. Зуборіз Поиомарьов почав 
давати продукцію в рахунок 1968 
року, зуборіз Нікобенко в раху
нок 1966 року, багато дільниць і 
цехів Свердловського заводу

Почалось перевезення 
посівних вантажів

Колектив Київського обласного 
автотресту почав перевезення ван
тажів до весняної посівної кампа
нії. В колгоспи доставлено перші

З перших днів нового року 
давати високі виробничі темпи 

Будуємо цех дірчастої цегли
Колектив цегельного заводу 

Лі' 2 розгорнув діяльну підго
товку до роботи в новому сезоні.

Па ремонті обладнання особ
ливо відзначаються механік 
т. Дяченко, коваль т. ІІІелес- 
товський, машиніст екскаватора 
т. Іващенко. пресовіцик т. Гру
ша, токар Матвеев. Всі вони 
змагаються за дострокову під
готовку всіх механізмів.

В цьому році завод має ос

Успіхи гірників шахти № 2
З перших днів нового року 

колектив шахти Лі’ 2 набирає 
високих темпів вуглевидобутку. 
Якщо 2 січня добовий план ви
конано на 101.9 процента, З 
січня—на 107, то 4 січня на 
114 процентів.

За 4 січня першість серед 
прохідників завоювала бригада 
тов. Бульби. Вона пройшла в

По дві норми за зміну
Високими виробничими по

казниками розпочали новий рік 
робітники монтажної дільниці 
будівельного управління Лі 5. 
Передові бригади тт. Кищенка 
та Грінченка, які змагаються

Агроном Кикоть
зриває навчання

Агроном Користівської МТС 
т. Кикоть для організації і 
проведення агронавчання за
кріплений за чотирма колгос
пами. Та його рідко бачать 
колгоспники.

Наприклад, в артілі Черво
ний промінь» з грудня місяця 
не проведено жодного занят
тя. Особливо характерний 
приклад несумлінного ставлен
ня до роботи був уже в цьому

По нашій Батьківщині
кого високого виробітку ще не 
досягав жодний врубмашиніст 
Донбасу. Тепер тов. Мещеряков 
бореться за те, щоб дати в цьому 
місяці не менше 18 тисяч тонн 
антрациту.

транспортного машинобудування у 
ці дні добилися колективної ста- 
хановської праці. У новому році 
тисячі металургів, машинобудів
ників, гірників Середнього Уралу 
відкрили особисті рахунки надпла
нової продукції.

і десятки гони посівної кукурудзи, 
ячменю і вівса високої кондиції.

j Починаються масові перевезення 
і мінеральних добрив. 

воїти і налагодити випуск дір- 
частої цегли. За міцністю сво
єю вона не поступається перед 
звичайною і має значно кращі 
теплопровідні якості.

11а спорудженні нового цеху 
стахановською працею відзна
чаються теслярі тт. Маслим та 
Возіян. Вони е/вої норми вико
нують па 120- 150 процентів.

П. Кидалов, 
директор заводу.

два з половиною рази більше, 
ніж це передбачено нормами.

Близько двох змінних норм 
дали бригади вибійників тт. Ми- 
колаєнка, Холодовського та 
Чорнова. Бригада т. Терещснка 
своє завдання виконала на 149 
процентів.

Ф. Гаркуша.

за дострокове виконання місяч
ного плану,систематично дають 
по дві денні норми.

Приклад передовиків ласиі- 
дують всі робітники дільниці.

П. Григор ев.

році. Кикоть передав в артіль, 
що 3 січня буде агронавчання. 
Зійшлись колгоспники, ланко
ві, бригадири. Ждали, ждали 
та так і розійшлись, не діждав
шись агронома.

Таке безвідповідальне ста 
лення агронома Кпктя до сиг 
обов'язків обурює колгоспнпі

А. Шаповалов/ 
голова колгоспові

В Узбекістані почалася 
сівба ярих

З перших днів нового року на 
півдні Узбекістану встановилась 
тепла сонячна погода. Використо
вуючи ці сприятливі умови, кол
госпи Сурхан-Дар'їнської області 
розпочали сівбу зернових.

Масове навчання 
робітників 

стахановських 
методів праці

Стахановка Казанського льоно
комбінату імені В. 1. Леніна ткаля 

Лаврентьева виступила з цінною 
пропозицією організувати на під
приємствах легкої промисловості 
навчання всіх робітників передо
вих методів праці. Тепер за її 
прикладом 260 стахановців комбі 
нату передають свій досвід. В 
результаті навчання всі робітники 
прядильної фабрики почали вико
нувати норми. (РАТАУ).
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Партійне життя

Колгоспний агітатор
З виступу т. Н. Двірник керівника агітколективу колгоспу „Шлях до соціалізму"

При партійній організації 
нашого колгоспу створено агіт
колектив. який налічує дев'ять 
чоловік. Всі вони політично 
грамотні, мають досвід агіта
ційної роботи.

Партійна організація систе
матично працює з агітаторами, 
планує їх роботу, провадить 
семінари.

Кожен агітатор закріпленні 
за окремою бригадою, ланкою 
чи фермою. В тісній взаємодії 
з правлінням колгоспу вони 
регулярно і наполегливо про
водять в життя всі рішення 
нашої партії та уряду. ..

Зараз, в зимовий період, пе
ред агітаторами поставлено 
завдання: глибоко роз'яснити 
колгоспникам рішення грудне
вого Пленуму ЦК КП('б)У, до
могтися повного виконання 
взятих зобов'язань по снігоза
триманню, заготівлі місцевих 
добрив, очищенню посівного 
матеріалу і т. д.

Як працюють агітатори над. 
виконанням цього завдання 
можна, показати на прикладі 
роботи вчительки т. Яриної.

Роз'яснивши колгоспникам 

Ростовська область. В зерновому радгоспі імені Вільямса;? Ка
гал ьницького району.

На знімку: секретар Комітету ВЛКСМ Р. Ксбало проводить за
няття з працівниками радгоспу по вивченню біографії товариша Сталіна.

І-------------------------------------------------- !----------------------------------- -------

постанову грудневого Пленуму, 
т. Ярина конкретними прикла
дами доводить хліборобам про 
значення снігозатримання та 
використання місцевих і міне
ральних добрив.

Вона, розповідає колгоспни
кам про досвід роботи майстрів 
високих врожаїв---Марка. Озер
ного та. інших, що завдяки 
впровадженню передової агро
біологічної науки домоглися 
небувалих врожаїв сільськогос
подарських культур.

Далі наводить приклади з 
роботи свого колгоспу. Ось дві 
ланки тт. Горбаченко і Гуш- 
левської. Ланкава т. Горбачен
ко торік провела. снігозатри
мання. внесла. під посів куку
рудзи відповідну кількість 
добрив, старанно доглядала по
сіви' і урожай одержала по 32 
центнери кукурудзи з гектара.

Колгоспниці цієї ланки одер
жали лише в рахунок додат
кової оплати по 23—25 пудів 
кукурудзи кожна.

Інше в ланці т. Гушлевської. 
Не дотримавшись необхідних 
агрозаходів, вона одержала зна
чно менший урожай, аутому і

додаткової оплати одержали
вдвічі менше.

Кожного дня т. Ярина буває 
в бригаді, ланках.

Вона інформує колгоспни
ків про хід виконання завдан
ня. Показує хто найбільше 
виготовив щитів, заготовив мі
неральних добрив, а хто, на
впаки, відстає..

'Гак будують свою роботу 
всі агітатори нашого колекти
ву і це дало добрі наслідки. 
Зараз кожен колгоспник бере 
участь у роботі, більшість з 
них перевиконують денні зав
дання, а. тому плани грудня по 
заготівлі і вивезенні добрив в 
колгоспі значно перевиконані. 
Успішно провадяться і роботи 
по снігозатриманню, очищенню 
посівного матеріалу і т. д.

Крім того, щотижня на за
няттях агрогуртка робимо під
сумки роботи ланок по вико
нанню своїх зобов'язань. До
свід передовиків висвітлюємо 
в польовках і колгоспній га
зеті.

Все це допомагає правлінню 
колгоспу успішно впоратись 
з поставленими завданнями.

Січневі наради 
вчителів

З метою иідсумування робо
ти шкіл за перше півріччя 
1949 — 1950 року, популяри
зації передового досвіду вчите
лів в організації навчально- 
виховної роботи з 5 по 7(січня 
відбудуться міська та районна 
наради вчителів.

На парадах будуть обгово
рені питання:

Про недоліки і заходи до 
поліпшення виховної роботи 
серед дітей.

Про"роботу комсомольських 
і піонерських організацій в 
школі.

Про хід виконання закону 
про загальне обов'язкове нав
чання в школах.

Про стан навчально-виховної 
роботи в школах та заходи до 
ліквідації другорічництва.

Дати шлакоблоки будовам
- Рубають сук, на якому 

-сидять,—так один із робітни
ків визначив ставлення керів
ників будівельного управління 
№ 5 до шлакоблочного заводу.

1 справді, в минулому році 
завод не додав шлакоблоків— 
замінювачів цегли—стільки, 
скільки вистачило б на спо
рудження 300 одноквартирних 
будинків.

Факт дуже прикрий. 1 тим 
більше, що будови тресту «Олек- 
сандріявуглерозрізбуд» змушені 
були завозити цеглу з інших 
заводів, яка, до речі, вдвічі 
дорожча ніж місцева.

Замість того, щоб ліквідува
ти ганебне відставання керів
ники управління з перших 
днів нового року свідомо про
довжують зривати виконання 
плану виготовлення шлакобло
ків.

Про це свідчить такий факт. 
Замість 18 годин на просу
шування шлакоблоків у су- 
шильно-пропарочних камерах, 
вони просушуються 36 і біль
ше годин. Для ліквідації цього 
недоліку треба в котельній 
лише замінити насос.

Пі головний механік т. Но
вак, ні начальник виробничого 
відділу т. Анохін не вживають 
заходів до заміни насосу.

Гірше того, 
знає, 
цією 
давно 
котла 
сфер. 
цікавиться роботою заводу.

Але цим не вичерпуються 
причини поганої роботи заво
ду. Наявна можливість, дати 
хоч дві третини запланованих 
шлакоблоків, не використо
вується. Завод не забезпечу
ється такою сировиною як 
шлак, якого біля енергопоїз-

т. Новак не 
навіть, про те, що інспек- 
по котлонагляду вже 
заборонено експлуатацію 
з тиском вище 5 атмо- 

А т. Анохін взагалі. не

Спортивні змагання і походи
8 січня міський комітет фізкуль

тури і спорту разом з профспіл
ковими та комсомольськими орга
нізаціями провадить масовий вихід 
лижників за місто. Запрошуються 
всі бажаючі. Збір відбудеться о 
12 годині дня біля приміщення 
міськради.

Одночасно цього ж дня розпо
чинається шахматно - шашковий

4

І дів, що по сусідству з заводом, 
є вдосталь. Управління не
виділяє достатньої кільком
автомашин для підвозки шлаку,^ 
а спорудження залізничної ко
лії до заводу зволікається.

В світлі цих фактів неприг
лядна роль і начальника управ
ління т. Кондратенка, який не 
вживає заходів по забезпечен
ню нормальної роботи заводу.

О^зке, план виготовлення 
шлакоблоків на січень з само
го початку приречено на зрив.

Кілька слів про роботу шл 4* 
коблочної установки будівель1- 
ного управління №3.

В найкращі дні, коли можна 
було користуватися природною 
сушкою шлакоблоків, установки *■ 
цього управління простояли 
через нестачу шлаку. Началь
ник відділу технічного поста-' 
чання тресту т. Комаров без
відповідально ставиться до за
везення цих матеріалів. В ми
нулому році недовезено сотні 
вагонів, ця ж система продов
жується і в цьому році. І тому~‘< 
шлакоблочні установки третьо- . 
го управління простоюють-—MF 
зараз.

В першому кварталі цього 
року цегельний завод № 1 має 
стати на профілактичний ре
монт. Значить розраховувати на 
одержання потрібної кількості 
цегли з заводу не доводиться. 
І тим більше. таке ставлення 
до використання шлакоблочних • 
установок не просто «рубати 
сук, на якому сидиш», а слід 
розцінювати як зрив виконання 
плану. Керівники тресту «Олек- 
сандріявуглерозрізбуд» Мусять 
вжити всіх зн-кх.Ддн-джГшіконни- 
ня державного йлану по виготов
ленню місцевих стінових ма
теріалів.

І. Константінов.

1

І турнір на першість міста в клубі 
добровільно - спортивного това
риства „Шахтар", а також зма
гання з баскетболу в спортивному 
залі агролісомеліоративного тех
нікуму.

В. Куликов,
голова комітету фізкультури

і спорту.

Районна нарада
нями відбулася районна.
ца жінок-активісток, яка 

обгоякіла доповідь секретаря 
райкому КП(б)У т. Божкова 
про підсумки звітно-виборних 
зборів жіночих рад громадських 
діячок у районі.

Виступаючі жінки відзначи
ли, що звітно-виборні збори 
жіночих рад пройшли на висо- 

-вдйу ідейно-політичному рівні, 
нріі активній участі жінок.

Багато жінок району прос
лавили себе, як активні гро- 

'дські діячі і старанні пра- 
чпці. Так, вихователька. 

Д-йнова-тського дитбудинку т. 
'Прилуцька проявила себе, як 
активний агітатор. Вона. систе
матично провадить агітмасову 
роботу серед колгоспників ар
тілі «Комунар», читає доповіді 
і лекції на наукові і політичні 
теми серед колгоспників.

Значна частина жінок від
значилася самовідданою працею

жінок-активісток
в колгоспному виробництві.

Депутат обласної та. район
ної Рад депутатів трудящих 
Меланін Кличко по праву 
вважається майстром високих. 
врожаїв. Ланкова т. Овчаренко 
з колгоспу «Шлях до соціаліз
му» виростила на закріпленій 
площі по 156 пудів пшениці 
з гектара, ланка т. Нікіті- 
ної з колгоспу ім. Сталіна 
(Бандурівка) домоглася урожаю 
кукурудзи по 61 центнеру з га, 
доярка радгоспу «Комінтерн» 
т. Померан за І0 місяців ми
нулого року надоїла від кожної 
закріпленої за нею корови по 
3800 літрів молока.

Проте в роботі з жінками в 
районі мають місце серйозні 
недоліки. Не скрізь ще залу
чають їх до активного полі
тичного і громадського життя, 
несміливо висувають на 
керівну роботу.

В. Смоляр.

Рік славних
Минулий 1949 рік ознаменова

ний великими політичними і гос
подарськими успіхами країн на
родної демократії. З братерською 
допомогою великого Радянського 
Союзу, під керівництвом своїх 
комуністичних і робітничих пар
тій, робітничий клас цих країн 
іце тісніше згуртував навколо се
бе трудящі маси міст і сіл. Ре
жим народної демократії міцніє 
і успішно виконує функції дикта
тури пролетаріату. Зриваючи під
ступні змови англо-американських 
імперіалістів та їх лакея Гіто, 
які мріють знову надіти ярмо ка
піталізму на трудящих країн на
родної демократії, придушуючи 
опір внутрішньої реакції, робітни
чий клас і трудове селянство цих 
країн успішно закладають основи 
соціалізму.

Тільки за 1949 рік промислове 
виробництво Румунії зросло біль
ше як на 40 процентів. Продукція 
чорної металургії на 54 проц. пе
ревищує найбільший довоєнний 
рівень. У Польщі промислової 
продукції на душу населення те
пер припадає в 2,5 рази більше, 
ніж перед війною (за вартістю в 
довоєнних цінах).

перемог країн народної демократії
В міру відбудови промисловості 

підвищується і матеріальний доб
робут трудящих. За 1949 рік се
редня зарплата промислових ро
бітників Румунії збільшилась на 
ЗО процентів. Проти довоєнної 
зарплата працівників фізичної 
праці в Польщі підвищилась на 
26,6 процента. У Чехословаччині 
за 1949 рік зарплата збільшилась 
на 15 процентів, комерційні ціни 
на продукти знижені наполовину.

Трудове селянство Народної 
республіки Болгарії, запалене при
кладом колгоспного селянства Ра
дянського Союзу, створило 1505 
сільських виробничих кооперати
вів. В Угорщині з літа минулого 
року число землеробських коопе
ративів збільшилось майже втроє.

Яскравою сторінкою в літопис 
1949 року ввійде перемога китай
ського народу, який скинув ярмо 
імперіалістичного і феодального 
гніту і створив Китайську Народ
но-демократичну республіку. Зна
менною подією минулого року 
було утворення Німецької демо
кратичної миролюбної республіки, 
що „є поворотним пунктом в іс
торії Європи".

Успіхи країн народної демокра

тії показують чого можуть доби
тися народи- коли вони <’а«г .диц 
рішують свою долю і мають мо
гутню опору в особі міжнародного 
демократичного табору, очолюва
ного Радянським Союзом. Ці ус
піхи особливо значні в порівнянні 
з становищем маршаллізованих 
країн. Економіка Англії, Франції, 
Італії та інших буржуазних країн 
неухильно падає. В усіх країнах 
капіталу катастрофічно знижуєть
ся життєвий рівень трудящих, 
посилюється зубожіння мас. В 
країнах капіталістичного світу на
лічується вже не менше 40 міль
йонів безробітних' і напівбезро
бітних.

Трудящі країн народної демок
ратії вступили в новий рік бороть
би і праці. Нема сумніву, що 
новий 1950 рік буде для них ро
ком дальшого прогресу на шляху 
будівництва соціалізму. Гарантією 
цього є неухильне зростання де
мократичного табору, ■ очолювано
го Радянським Союзом і великим 
Сталіним — вождем і вчителем 
всього прогресивного людства.

П. Бабенко.
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Більшовицька партія, радянський уряд 
і особисто товариш Сталін невтомно 
дбають про соціалістичний лад на селі, 
про організаційно-господарське зміцнення 
колгоспів, про заможне й культурне 
життя колгоспників.

Важлива подія в житті колгоспів Високопродуктивно працювати щодня
З 12 січня в колгоспах ра- 

’ ^ону розпочнуться звітно-ви
борні збори. Ця важлива подія 
в житті радянського селянства 
повинна стати масовим оглядом 
колгоспного господарства за рік. 
більшовицькою перевіркою кож
ного керівника, кожного рядо
вого члена артілі.

Звітно-виборні збори повинні 
підсумувати, як виконані соці
алістичні зобов'язання, дані 
великому Сталіну, як впорався 
колгосп з своїми завданнями.

Могутнім і непорушним за
коном’ колгоспного життя 6 

Ши^сталінсшсий статут сільськогос
подарської артілі. В ньому виз
начені всі права і обов'язки 
кожного члена колгоспної сім'ї. 
Тому збори з більшовицькою 
гостротою повинні обговорити, 
як дотримувалися цього закону 

ИГ в житті кожного колгоспу. Чи 
у не було випадків розбазарю

вання громадського 
рушень колгоспної 
і т. д.

На жаль, такі факти є в кол
госпах нашого району.

Колгосп «ІПлйх до соціалізму» 
на. кінець року мав 22000 
карбованців деоеторської за
боргованості. В колгоспі імені 
Петровського незаконно витра
чено понад 18000 карбованців 
і перевитрачено зверх плану 
13000 карбованців. В цьому 
колгоспі ще й на сьогодні не 
розрахувались з колгоспниками .._ чгио -г.... колгоспниці

виплачено 
772 крб., 

- 308 крб.

до бра, II о- 
демократії

за 1948 рік. Так, 
т. Рахубовській не 
за позаторішній рік 
т. Горпславцю Г. II.

*Гт7д. '
Голова правління 

k т. Гориславець 
І дюнне авансування 

осіб на значні суми.
Голова колгоспу «Шлях до 

культури т. Кравченко розба
зарює трудодні. Допустив пере
витрату на адміністративний 
апарат—623 трудодні і біля 
75 трудоднів нараховано неза
конно. Тов. Кравченко взяв з 
каси колгоспу 2250 карбован
ців в рахунок авансу. Такі ви
падки тут не поодинокі.

6 випадки розбазарюван
ня колгоспних земель. В кол
госпі ■Колективіст Олександ- 
рійщинп» торік розбазарено 
більше 2 гектарів артільної зем-

колгоспу 
допустив неза- 

окремпх

За врожай
Хлібороби бригади т. Матві- 

єнко з колгоспу «Комунар 
розпочали боротьбу за вологу 
—провадять снігозатримання. 
Щити, кукурудзяні кулі, хмиз 
розставлені по полю -все йде 
на службу майбутньому вро
жаєві .

Попереду всіх, потопаючи в 
снігу, несуть кулі кращі кол
госпниці Паша Матвієнко, Дмит
ро Сидорчук, Тетяна Коваленко.

Дружний, веселий сміх не 

лі, стільки ж розбазарено і в 
колгоспі ім. 12-річчя Жовтня.

Не можна також миритися з 
тим, що в окремих колгоспах 
за минулий рік майже не скли
калися загальні збори колгосп
ників.

Наприклад, в колгоспі «Ко
лективіст Олександрійщиіш» за 
півріччя відбулися лише одні 
збори, а в колгоспі «Радянсь
ка дача» за рік правління не 
спромоглося ні разу звітувати 
за свою роботу.

Все це серйозні недоліки в 
господарському керівництві кол
госпами.

Щоб правильно, на високому 
ідейно-політичному рівні про
вести звітно-виборні збори, до 
них треба добре підготуватися. 
До цього часу колгоспи повин
ні скласти річні звіти, правиль
но розподілити продукти та 
гроші на трудодні, провести 
інвентаризацію всіх матеріаль
них цінностей колгоспу.

Па звітно-виборних зборах 
мають бути всі колгоспники. 
Більшовицькою критикою і са
мокритикою вони повинні ви
явити всі недоліки в роботі за 
минулий рік і накреслити дійо
ві заходи до їх усунення. Пар
тійні, радянські та сільеькогос- 
подавські органи повинні всс- подарські органи повинні 
бічно сприяти цьому.

Колгоспники повинні 
державному оцінити роботу 
кожного малого і великого ар
тільного керівника. До Суворої 
державної відповідальності слід 
притягнути тих, хто не дбає 
за інтереси держави і колгоспу, 
розтринькує громадське добро, 
залазить у артільну комору і 
касу, як у свою власну.

Членами правління колгоспів 
слід обрати чесних,^працьови
тих людей, які здібні викону
вати завдання, поставлені лют
невим Пленумом ЦК ВКП(б) 
та грудневим Пленумом ЦК 
КП(б)У, які зможуть по-біль- 
шовицькому організувати під
готовку до весни і виростити 
на наших колгоспних полях 
високі врожаї.

Партійні організації повинні 
спрямувати колгоспників саме 
тут, на зборах, на самовіддану 
працю, на завоювання в 1950 
році високих врожаїв усіх 
культур, на всіх масивах і у

по

стихає весь день на зимових 
полях. Вже па 15 гектарах 
проведено снігозатримання, але 
це ліпне початок. ІІде боротьба 
за вологу на всій площі ози
мини, на буряковій плантації— 
скрізь. Роботи багато, але хлі
бороби бригади т. Матвієнко 
впевнено виходять на бій за 
високий врожай, і вони, безу
мовно, одержать перемогу, ви
ростять сталінські врожаї.

Г. Гордієнко.

Нове піднесення 
в майстерні МТС

Виконавши достроково груд
невий план, токарі, слюсарі і 
електрозварювальники з Олек
сандрійської МТС в новому році 
працюють з подвоєною енер
гією.

Павло Мамренко, Андрій Зе- 
ленськпй та Володимир Сухаць- 
кпп з І січня на токарних 
верстатах виконують виробничі 
норми на 150—160 процентів.

Своєю стахановською роботою 
завоювала велику пошану серед 
ремонтників електродна рюваль- 
нпця Явдокія Цибулько. 160 — 
170 процентів становить кож
ний її робочий день.

По дві норми за зміну вико
нують слюсарі Федір Засядько 
та Олекса Олені н.

Зараз між ними розгорнулось 
змагання за ■ дострокове завер
шення січневого плану ремонту.

Л. Нечипорук.

Успіх ремонтників
З перших днів нового ро

ку трактористи - ремонтники 
бригади Андрія-Димури, Олек
сандрійської МТС, працюють 
з подвоєною енергією. Па 6 
січня вони відремонтували 2 
трактора «ХТЗ» і один «У—2».

На ремонті тракторів і при
чіпного інвентаря особливо 
відзначились трактористи Федір 
Кошиленко та Петро Клименко, 
які кожний день виконували 
свої виробничі норми на 120 
—130 процентів.

В. Богомолов.

Посівний матеріал 
готовий до сівби
Колгоспники артілі ім. Во

рошилова (Ворошиловка) успіш
но закінчили очищення всього 
посівного насіння.

Тепер в колгоспних закра- 
мах лежить біля 180 центне
рів добротного посівного мате
ріалу. засипано також страхо
вий фонд. В. Козак.

Україна готується до сівби
В колгоспах і МТС України 

іде діяльна підготовка до вес
няної сівби.

Колгоспники Онуфріївського 
району, Кіровоградської області, 
змагаються за одержання висо
кого врожаю зернових і тех
нічних культур. Створено пот
рібний запас насіння. До сівби 
кукурудзи заготовлене гібридне 
насіння. Всі колгоспи достро
ково закінчили очищення зер
на, довели його до посівних 
кондицій. Па поля вивезено 
тисячі возів місцевих добрив.

В колгоспах Царичанського 
району, Дніпропетровської об
ласті, почалось змагання за 
одержання 120 пудів зернових 
і 300 пудів кукурудзи з гек

Назустріч міській партконференції
Па колектив деревообробних 

майстерень покладено тепер 
нові підвищені завдання по 
забезпеченню високоякіснії ми 
матеріалами будов тресту 
«Олсксандріявуглерозрізбуд».

З перших днів нового року 
майстерні виконують свій план, 
а теслярський і столярний 
цехи значно перевиконують 
свої завдання.

Зараз серед робітників роз
гортається соціалістичне зма
гання на честь 4-ої міської 
па ртійнеї конференції. Колек - 
тив зобов'язався до 25 січня 
виконати місячну програму 1 
домогтися, щоб всі, як один,

Перевиконання плану
Колектив дренажної шахти 

Де 2 другого управління трес
ту «Олсксандріявуглерозрізбуд» 
новий рік розпочав високими 
■виробничими показниками. Тут 
кожного дня перевиконуються 
добові плани прохідки.

Тульська область. Гірники шахти №9 тресту „Скуратоввугілля“ 
комбінату „Тулавугілля" успішно несли стахановську вахту на честь 
70-річчя товариша Й. В. Сталіна, щоденно даючи на-гора на ЗО 40 
процентів більше, ніж установлено планом.

На знімку: Одна з кращих стахановок машиніст електровоза ком
сомолка Г. 11. Шарандак, яка виконує норму на 130 процентів.

Фото В. Кошового. Прескліше ТАРС.

тара. Всі колгоспи, за винят
ком чотирьох, уже відремонту
вали інвентар, очистили насіння 
ярцх культур, які будуть по
сіяні виключно по зябу. Прид
бано гібридне насіння кукуруд
зи. Майже на 5 тисячах гекта
рів розкидано хмиз і розстав
лено щити для снігозатримання. 
В поле вивезено 11 тисяч 
тонн місцевих добрив.

Посилено готуються до вес
няної сівби молоді колгоспи 
Закарпаття. Скрізь провадиться 
міжколгоспний сортовий обмін 
посівного матеріалу. Колгоспи 
Мукачівського округу закін
чують повторне очищення на
сіння. У сільгоспартілі імені 
Леніна, де головою правління 

робітники не лише виконували, 
а іі значно перевиконували 
норми виробітку.

Зразки стахановської праці 
з перших днів нового року 
показує тесляр тов. Девляш. 
Він кожного дня дає не менше 
як дві з половиною норми.

Серед верстатників особливо 
І відзначаються молоді робітники 

тт. Мазур та Левченко. Свої 
норми вони виконують на 250

280 процентів.
Столяр тов. Иазпна свої 

денні завдання виконує на 
250 -300 процентів.

М. Токарев, 
начальник майстерень.

Особливого успіху домага
ються бригади прохідників 
тт. Л уценка, Нархоменка та 
Павлюченка. Свої норми виро
бітку вони виконують на 120 
150 процентів.

І. Снньоок.

Герой Соціалістичної Праці 
Юрій Рубиш, створено міжкол-
госпнпй зерноочисний пункт. 
В округах створені взаємопе
ревірці бригади, які переві
ряють якість иосівматеріалу.

Тисячі механізаторів Сталін
ської області змагаються за 
успішне проведення ремонтної 
кампанії, длібодарівська МТС 
і Ново-Троїцька лісозахисна 
станція повністю завершили 
ремонт усіх машин. Старо-Бе- 
шівська і Покрово-Кирсївська 
МТС майже вдвоє перевикона
ли план ремонту тракторів. 
Механізатори Парутинської МТС 
на Миколаївщпні відремонтува
ли 27 тракторів понад план 
4 кварталу. (І’АТАУ),
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Комсомольське життя
Гостра критика недоліків

ці брикетної фабрики слухали 
звітну доповідь секретаря ко
мітету ЛКСМУ Володимира Кон- 
дуса. Він розповідав про діяль
ність комсомольської організа
ції за звітний період, як вико
нуючи рішення XVI з’їзду 
КП(б)У і XI з'їзду ВЛКСМ, а 
також рішення вищестоящих 
комсомольських органів, комсо
мольська організація поліпши
ла внутріспілкову і політико- 
виховну роботу, добилась знач
них успіхів. Секретар комітету 
ЛКСМУ сказав і про те, як 
комсомольці здійснювали аван
гардну ролі, на виробництві, 
як вони виконували комсомоль
ські доручення і свої власні 
рішення.

Все ж доповідь секретаря 
була недостатньо критичною, 
без глибокого аналізу стану 
справ в організації. Те, про 
що не сказав секретар, допов
нювали в своїх виступах ком
сомольці.

У нас останнім часом при
пинили роботу політгурткп,— 
сказав член комітету ЛКСМУ 
Во лодими р І львовсышй. — Час
тина. комсомольців несерйозно 
ставиться до політичного нав
чання, погано відвідували за
няття гуртків. Комітет комсо
молу не вжив заходів для 
забезпечення систематичної ро
боти гуртків, недостатньо зай
мався питанням підвищення 
ідейно-політичного рівня ком
сомольців і молоді.

Антирелігійний вечір в педучилищі
5 січня 1950 року в Олек

сандрійському педучилищі від
бувся антирелігійний вечір. Па 
цьому вечорі прочитано три 
доповіді на антирелігійні темп: 
«Наука спростовує міф про 
«різдво» - викладачем біології 
II. А. ІІІкитенко, «Як виникла 
релігія. ученицею Надією 
Чижиченко, «Церковники на 
службі у капіталістів учнем 
ІЙшілем Тбряним.

Виробництво портативних млинів
Колектив Каспійського заводу сільськогосподарського ' машинобу

дування (Челябінська область) освоїв виробництво портативних млинів 
типу „Рекорд". Вага машини—500 кілограмів, продуктивність—5 тонн 
за добу. До кінця року ’буде випущено кілька тисяч портативних 
млинів.

(РАТАУ).

Секретар партійного бюро 
фабрики тов. Філіцов в своєму 
виступі відзначив, що всі ком
сомольці займали авангардну 
роль на виробництві, були пе
редовиками. Але внаслідок 
послаблення керівництва збо
ку первинної партійної орга
нізації і міськкому ЛКСМУ 
погіршилась дисципліна ком
сомольців, недостатньо велась 
культурно-масова робота.

Про недостатню роботу з 
активом і несерйозне ставлення 
до виконання комсомольських 
доручень говорив член ВЛКСМ 
тов. Гробовщіїнін.

З особливою гостротою під
давалась більшовицькій критиці 
діяльність адміністрації. Куль
турно-масовою роботою молоді 
мало цікавиться директор фаб
рики тов. Філатов, — сказав 
комсомолець Резніченко. — На 
фабриці не було червоного кут
ка, де б ми могли зосередити 
свою роботу.

В розгорнутому' рішенні 
збори накреслили конкретні 
заходи, спрямовані на мобіліза
цію всіх сил для успішного 
виконання першочергових зав
дань.

До складу комітету обрані 
кращі комсомольці, здатні вип
равдати довір'я організації і 
піднести внутріспілкову і ма
сово-політичну роботу на ви
щий рівень.

Г. Кравцов, 
інструктор МК ЛКСМУ.

Ви к ладач і продемонстрували 
хімічні спроби, які викривають 
шахрайські «чудеса» попів.

Особливо зацікавило присут
ніх «перетворення» води в 

вино», вибух «вулкану» і 
інші досліди.

Печі]) закінчився художньою 
самодіяльністю слухачів з ан
тирелігійним змістом.

С. Гончаров.

Красноярський край. В бібліоте- 
ці-читальні молочного радгоспу 
„Красный маяк" комсомолка-трак
тористка П. Коновалова, яка вив
чає Короткий курс історії ВКП(б), 
одержує книги для чергового за
няття у завідуючої бібліотекою 
Є. А. Агте.

За рубежем 
Англія визнала уряд 
Китайської народної 

республіки
НЬЮ-ЙОРК, 5 січня. (ТАРС).

Як повідомляє лондонський 
кореспондент агентства Юнай
тед Пресс, за відомостями з офі
ціальних джерел, англійський 
уряд заявив, що він відправив по 
телеграфу лист у Пекін, який 
повідомляє про офіціальне ви
знання Китайської народної 
республіки. Особи, які повідо
мили про це. заявили, що ви
знання буде, повним, беззас
тережним визнанням де-юре.

Лист послано англійському 
генеральному консулові в Пекі
ні Грехему для вручення мініс
трові закордонних справ Ки
тайської народної республіки 
Чжоу Епь-лаю.

Розрив відносин 
між Англією і урядом 

Чан-Кай-ші
ЛОНДОН, 5 січня. (ТАРС). 

Агентство Рейтер передає: із 
звичайно вірогідного джерела 
стало відомо, що ввечері 5 січ
ня Англія порвала відносини з 

j китайським націоналістичним 
урядом.

В автотранспортній конторі не ждали зими
Настали морози і автотран

спортна контора тресту «Олек- 
сандріявуглерозрізбуд» стала 
гальмувати роботу всіх будов. 
Кожного дня десятки автома
шин виїжджають на місце ро
боти з великим запізненням, 
а деякі зовсім не виходять з 
гаража.

2 січня, наприклад, робітни
ки будівельного управління 
Ді'2, що проживають біля ОЦЕС, 
змушені були йти на роботу 
пішки, бо машина не прибула 
за ними. І вони запізнилися 
більше, ніж па годину.

Подібні факти повторюються 
кожного дня, бо керівники ав
тотранспортної контори, началь
ник т. Олефіренко і виконую
чий обов’язки головного інже
нера т. Саркіс’ян, не подбали

БЕЗДІЯЛЬНІ КЕРІВНИКИ
Багато колгоспів району 

напружено боряться за урожай, 
використовують сприятливі клі
матичні умови зими—провадять 
снігозатримання, вивчають дос
від передовиків, агробіологічну 
науку, збирають місцеві доб
рива і т. д. Лише в колгоспі 
ім. Карла Маркса панує дивний 
спокій.

Пі голова правління колгоспу 
т. Ткаченко, пі дільничний аг
роном т. Шпильова не турбу
ються за врожай.

Встигнемо,—кажуть вони, 
—весна ще далеченько. А тим 
часом в артілі ганебно прова
люються всі роботи.

В колгоспі є достатня кіль
кість спеціалістів—ковалів і 
теслярів, які вже давно могли б 
відремонтувати весь інвентар, 
але т. Ткаченко використовує 
їх на другорядних роботах, ' і 
тому сільськогосподарський ре
манент ремонтується дуже по
вільно.

До цього часу не укомплек

ПОПРАВКА
В газеті - Більшовицька правда» 

від 4 січня ц. р. в Інтерв’ю 
кореспондента ТАРС з Го
ловою Центрального На
родного Уряду Народної 
Республіки Китаю п. Мао 
Цзе-дуном з впин редакції 
допущено пропуск.

На запитання: „Чи не 
можна довідатись, які пи- <-——---- —  ----------  

про підготовленість автопарку 
до роботи в зимових умовах.

по

л

Для того, наприклад, щоб 
залити радіатор машини гаря
чою водою, кожному шоферу 
доводиться стояти в черзі 
півтори—дві години.

В гаражі є котельна,
повинна постачати гарячу во 
ду. Та через те, що існуючпі 
колодязь не вспромозі дати ї. 
в потрібній кількості, коте.ть 
на працює на половинну потужу 
ність. <

Запізнень можна було б уник
нути, коли б в конторі 'була 
морозостійка суміш, але і її 
не придбано.

Нема в гаражі і ланцюгів 
протпковзання.

Ф. Гаркуша.

товані ланки, ніхто не знає 
місць для складання місцевих 
добрив, через що в колгоспі 
не заготовлено жодного цент- 
мера попелу, пташиного hoc- 
ліду.

Вкрай повільно провадиться 
і снігозатримання. З плану 
700 га розставлено кулі лише 
на 15 гектарах.

Плани до ланок пе~'іттпгтгг- 
Агроном т. Шпильова не зна
ходить собі роботи взимку. ї> 
той же час нею проведено ли
ше два агрозаняття, а як про
ходять роботи по підготовці до 
весни її як і т. Ткаченка не 
цікавлять.

Двічі слухала сесія сільської 
Ради т.Ткаченка про незадовіль
не його керівництво колгоспом, 
про поганий стан з підготов
кою до весни. Двічі прийма
лись рішення, в яких зобо
в’язували Ткаченка поліпшити 
свою роботу. Та справи в кол
госпі від цього не поліпшились.

П. Терещенко.

..1тання Ви 
відповідь

„До цих питань Відні 
сяться, нерпі за все, так 
як існуючий договір пре j 
дружбу і союз між Китаєм’ 
і СРСР, питання про "ра
дянський кредит для На
родної Республіки Китаю” 
.. далі за текстом.

Літопис могутності нашої
Глядачі про кінофільм „Сталінградська битва

19 листопада 1942 року. В своєму 
кабінеті в Кремлі товариш Сталін 
бере телефонну трубку і гово
рить: „Починайте, товаришу Васи- 
левський".

Цей кадр із другої серії фільму 
„Сталінградська битва", що від
творив перед нами дату корінного 
перелому на фронті Великої Віт
чизняної війни, западає в серце 
на все життя.

Грім багатотисячних гармат і 
мінометів в цей історичний день 
потрясає повітря. Радянські літаки 
бомблять позиції ворога. В стані 
німців все руйнується. З могутнім 
„Ура!" незламною лавиною бійці 
наших військ кидаються на люто
го ворога.
''"’Радість, з якою доповідає то
вариш Василевський товаришеві 
Сталіну про те, що 23 листопада 
в місті Калач завершено оточення 
німецького угруповання військ, 
проймає почуттям хвилюючої ра
дості кожного глядача.

А ось і „завоювателі". Голодні, 
перелякані, брудні. Вони тисячами 
здаються в полон, могутністю на
ших військ змушені зрозуміти 
безнадійність опору.

Як звір принишклий, головно
командуючий цим збродом, отрує
них ідеєю світового панування, 
їде в машині Паулюс.

Перед нами знову товариш 
Сталін. Він слухає повідомлення 
товариша Воронова про повну 
ліквідацію оточення німецького 
угрупування. „Дуже радий,—го
ворить товариш Сталін.- Поздо
ровляю... Дякую Вам, товариш 
Воронов... Дякую товаришу Ро- 
косовському... його офіцерам і 
солдатам".

Ці прості слова подяки нашого 
вождя, полководця схвильовано 
слухають сталінградці. Цією схви
льованістю проймається кожен 
глядач.

Ось товариш Сталін серед своїх 
соратників чигає повідомлення про

а

ліквідацію німецького угрупував- 
І ня. Товаришеві Сталіну передають 
j зведення. Сталін бере зведення, 
І читає:

—Зайняті Старий Оскол, Ізюм, 
Варвенково, Балаклея, Батайськ, 
Ейськ... Наші частини вийшли на 
узбережжя Азовського моря. Ви
гнання ворога з нашої землі по- 

I чалося.
—Є всі передумови продовжува

ти наступ,—говорить товариш Мо
лотов.

—Так, далі і навально. І вже 
не зупинятись до кінця,—говорить 
товариш Сталін,—Попереду звіль
нення Донбасу, Харкова, Курська, 
звільнення всієї території, захоп
леної німцями... Перемога.

Фільм „Сталінградська битва" 
величний літопис могутності 
нашої.

М. Стрюкова, 
К. Басенко, 

техніки тресту 
„Олександріявуглерозрізбуд."

Про встановлення диференційованих норм 
обов'язкових поставок шкіряної сировини державі 

колгоспами Олександрійської міськради
Відповідно до рішення виконкому Кіровоградської обласної Ради 

депутатів трудящих №1886 від 9. ХІГ 1949 року встановлено такі ди
ференційовані річні норми обов'язкових поставок великої та дрібної 
шкірсировини державі колгоспами міськради з кожних 100 гектарів 
закріпленої за ними земельної площі (рілля, в тому числі сади і го
роди, луки і пасовиська) та свинячих шкір з кожних 100 гектарів ріллі:

великі дрібні свинячі
Назва колгоспів

1950 р.
норми

1951 р. 1950 р
в штуках

1951 р. 1950 р. 1951 р
ім. Леніна 2,6 2,9 1,9 2,8 5,8 7,3
ім. Ворошилова 2,0 2.3 1,2 2,0 4,8 5,8
„Борець за краще

життя" 2,0 2,3 1,2 2,0 4,8 5,8
ім. Хрущова 2,0 2,3 1,2 2,0 4,8 5,8

Виконком міської Ради депутатів трудящих.

Нова протипожежну машина
На Ждановському механічному заводі закінчено випробування 

нової протипожежної машини „Сталінець—1“, призначеної для кол
госпів і МТС. До початку збиральних робіт в польових станах МТС і 
колгоспів з'явиться перша тисяча таких машин.

Редактор П. КАПУСТЯНСЬКИЙ
Б К—00254._______ Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, № 58. Зам. № 4. Т. 4000.
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Вести всю нашу партійну, радянську 
і господарську роботу під знаком розгор
нутої критики і самокритики—це значить 
працювати по-сталінському, працювати 
так, як вчить нас наша партія Леніна- 
Сталіна.

УКАЗ
Президії Верховної Ради СРСР

до Верховної Ради СРСР
Ради СРСР", яка передбачає, що день ви
борів до Верховної Ради СРСР оголошу
ється не пізніше, як за два місяці до стро
ку виборів, і що вибори проводяться в 
неробочий день, Президія Верховної Ради 
Союзу Радянських Соціалістичних Респуб
лік постановляє:

Призначити вибори до Верховної Ради 
СРСР на неділю 12 березня 1950 року.

Г'

~>^ПрО проведення виборів
У зв'язку з закінченням 10 лютого 1950 

року повноважень Верховної Ради СРСР 
другого скликання, на підставі статті 54 
Конституції СРСР, яка встановлює, що 
нові вибори призначаються Президією Вер
ховної Ради СРСР у строк не більше двох 
місяців з дня закінчення повноважень Вер
ховної Ради СРСР, 1 відповідно до статті 
72 „Положення про вибори до Верховної

Голова Президії Верховної Ради СРСР М. Шверник.
Секретар Президії Верховної Ради СРСР 0 Горкін.

Москва, Кремль. 9 січня 1950 р.

- Повсякденно дбати про добробут 
робітників

Наведено належний порядок 
в гуртожитках керівниками бу
дівельного управління № 1 трес
ту «Олександріявуглерозрізбуд», 
контори залізничного тран
спорту цього ж тресту. Тут в гур
тожитках з'явилася м'яка ме- 
біль, створено нормальні побуто
ві умови.

Зовсім інша картина в гур
тожитках цегельного заводу 
№ 1. Бруд в кімнатах, брудна 
білизна. В кожній кімнаті, 
крім опалювальної печі, вста
новлено плиту, на якій готуєть
ся страва. Відсутність кухні і 
сушильні директор заводу тов. 
Сахацький виправдовує неста
чею кімнат. А можна ж на 
місце кожної плити поставити 
ліжко і за рахунок цього об
ладнати сушильню і кухню.

Великі неиорядки і в гурто
житках будівельного управлін
ня № 2 (начальник т. 
ненко). На 
проживають дівчата, 
одне корито для прання білиз
ни.

В гуртожитках будівельного 
управління № 2 тресту «Се- 
менівськвуглебуд» холодно, вік-

Пачальник 
Чернуха 

побут мо-

к
к

Е

МОЛОДИХ
Приємне враження справляє 

вігляд гуртожитку № 16, де 
проживають молоді робітники 
шахти № 3.

Завжди чиста білизна на 
иружпнних ліжках, на утепле
них вікнах хороші занавіски, 
на дверях дорогі порт'єри, а 
над кожним ліжком красиві ки
лими. Піклування керівників 
тахти про побут молодих ро
бітників видно і в гарних 
скатертях на столах, які зак
риті клейонками, в доріжках, 
в ніжному світлі, що ллється 
з-під шовкових абажурів, в 
квітах, в годіїнниках-будильнп- 
ках, в радіофікації кожної кім
нати. А для перепочинку є 
дивани.

В нижньому поверсі прожи
вають дівчата. Для кожної з 
них видано алюміньові тазки, 
придбано швейну машину.

Але не тільки вигляд цього 
гуртожитку справляє приємне 
враження. Ключем б'є тут куль
турне життя. В прекрасно об
ладнаному червоному кутку 
радіоприймач, бібліотека, інст
рументи струнного оркестру, 
тут систематично проводяться 
бесіди, лекції. На одному із 
столиків лежить журнал запи
тань, куди кожен може запи
сати виникле питання, а через 
деякий час лектор, чи агітатор, 
чи лікар дають відповіді або ж 
читають лекції, проводять бе
сіди.

Бажаючі підвищувати свою 
грамотність мають можливість 
систематично, у вільний від 
роботи час, навчатися. Таких 
в цьому гуртожитку є вже 36 
чоловік. І

Назустріч міській 
партійній конференції 

В рахунок
Високими виробничими по

казниками завершив 1949 рік 
стахановець механічної май
стерні автотранспортної конто
ри Михайло Сергійович Стецен- 
ко. З початку післявоєнної 
п'ятирічки він виконав і) річ
них норм і з нового року по
чав працювати в рахунок 1956 
року.

Особливого успіху домігся і 
токар комуніст Федір Гнатович 
Бондаренко. Працюючи одно
разово на 3-х верстатах, він за 
1949 рік дав 2,К річних нор
ми, а з початку п'ятирічки—N.

Завершенням N річної норми 
почав 1950 рік слюсар Воло-

План вуглевидобутку 
перевиконується

Включившись у соціалістич
не змагання на честь четвер
тої міської партійної конфе
ренції, колектив шахти №2 
нарощує темпи вуглевидобутку. 
Середньодобовий процент спо
чатку місяця становить 109.

Краще всіх працює перша 
дільниця (начальник т. Радіо-

••

1956 року
дпмир Васильович Скрипні- 
ченко.

Серед водіїв автомашин ви
соким виробітком норм відзна
чаються комуніст Іван Панфі- 
ловпч Стріленко та Михайло^ 
Гйсанович Нідерлі. В новому 
році нони почали працювати її 
рахунок 1953 року.

Включившись у соціаліЛіч- 
не змагання на честь 4-ї місь
кої партійної конференції, Федір 
Бондаренко, Володимир Скрпп- 
ніченко, Іван Стреленко днями 
вивершують виконання січне
вих норм виробітку.

М. Невеселий.

пов). Свій план вуглевидобутку 
вона викопує на 120 процен
тів. Комуніст вибійник т. ІІІел- 
ковський свої змінні норми ви
конує на 1 50-414)0- .щіо.центчіі .

Значно перевиконують свої 
завдання шахтарі т. Чернов, 
Іїраіщов тії багато інших.

Ф. Гаркуша.
В змагання включаються каменярі

Дати більше каменю, щебеню 
новобудовам, під таким лозун
гом розгортають соціалістично 
змагання на честь четвертої

міської партійної конференції 
робітники кар'ороу правління 
тресту «Олекса ндріявугдерод- 
різбуд». л

Філо-
всі кімнати, де 

є лише

на не утеплені, двері закрива
ються не щільно, 
цього управління т.
не піклується про 
лоді.

Прикро говорити 
факти. Адже керівники 
підприємств мають

про такі 
цих 

одинакові 
можливості з усіма будовами і 
підприємствами вугільної про
мисловості. І тільки тому, що 
вони забули про свій священ
ний обов'язок —піклуватися про 
добробут трудящих.

Передовики снігозатримання
Хлібороби району з кожним 

дмем все ширше і ширше роз
гортають роботи по снігоза
триманню.

Першість в цій справі три
мав колгосп «Шлях до соціа
лізму», д« снігозатримання

проведено на нлощі 
гектарів.

На 150 гектарах 
снігозатримання і в 
ім. В.
дона країни».

понад 160

зроолено 
колгоспах 

Ульянова та «Перебу-

В Красноярському краї широко 
відомі імена майстрів високих 
урожаїв з колгоспу „Заветьі 
Ильича“ Канського району—Ге
роїв Соціалістичної Праці. Брига
да Степана Маркевича Виноку- 
рова зібрала з 516 гектарів посіву 
в середньому по 204 центнери 
зернових з гектара, а на насінньо- 
віи ділянці у 85 гектарів по 
29,4 центнера пшениці з гектара.

Ланка К. В. Винокурової на 
ділянці у 26,7 гектара виростила 
по ЗО центнерів пшениці з гектара.

Всі ланки колгоспу в 1949 році 
виконали планове завдання по 
врожайності.

На знімку: С. М. і К. В. Вино- 
курови.

В боротьбі
Серед колгоспників артілі 

«Заповіт Леніна» розгорнулося 
змагання за кращу зустріч 
весни.

З особливим піднесенням 
проходить вивезення місцевих 
добрив на поля.

Першість тримає ланка Бу
денної Федори Федорівни. Вона 
вже вивезла на свою ділянку 
під цукрові буряки понад ЗО 
тонн перегною. 25 тонн пе
регною вивезла також ланка

за врожай
Катерини Давпденко, сті.імш ж 
вивезено і в ланці Марфіі ІІор- 
ІІЛПЦІ.

Для завоювання високого 
врожаю цукрових буряків кол
госпники завезли потрібну кіль
кість мінеральних добрив і за
готовили понад 15 центнерів 
попелу та 10 центнерів пта
шиного посліду.

Й. Корніленко, 
агроном бурякобази.

По нашій Батьківщині
20-річчя Мордовської АРСР

Минуло 20 років з дня утворен
ня Мордовської АРСР. За роки 
радянської влади трудящі Мордо
вії досягли великих успіхів. Ство
рено соціалістичну промисловість. 
Зростає і зміцнюється колективне 
високомеханізоване сільське гос
подарство. В республіці є понад

Снігопади
Протягом останнього тижня по 

всій Україні ідуть снігопади, які 
утворили майже в усіх областях 
сталий сніговий покрив. У Закар
патській, Станіславській, Дрого
бицькій, Сталінській і Запорізькій 
областях, сніговий покрив досягає

1300 шкіл, 18 технікумів, 3 вузи. 
У зв'язку з ювілеєм, трудящі Мор
довської АРСР одержали приві
тання від Ради Міністрів СРСР і 
ЦК ВКП(б), від Президії Верхов
ної Ради СРСР. Велику групу 
трудящих республіки нагороджено 
орденами і медалями.

на Україні
ЗО—40 сантиметрів.

Змагаючись за високий урожай, 
хлібороби республіки енергійно 
борються за нагромадження воло
ги в грунті. Снігозатримання вже 
проведено на площі півмільйона 
гектарів.

В

Звідусіль
Здано в експлуатацію перший 
Прибалтиці завод комбінованих 

кормів. Він постачатиме високо
якісні корми колгоспам Естонсь
кої, Латвійської, Литовської РСР 
і Ленінградської області.

И: " *
В колгоспах Харківської області 

широко розгорнулося снігозатри
мання. На полях працюють близь
ко 5 тисяч ланок.

Пересувні зерноочисні обози
Щоб прискорити підготовку на- і 

сіння до весняної сівби в Мало- І 
ярославецькому районі, Калузької 
області, організовано 27 зерно- І 
очисних обозів. Кожний обоз, що

I складається з трієра, сортувалки 
і і віялки, пересувається від села 

до села за заздалегідь розробле- 
і ним маршрутом. Досвід малояро- 

славців підхоплено в області.

8 січня трудящі Ростова-ііа До
ну відзначили знаменну дату 30- 
річчя з дня визволення міста від 
білогвардійців.

Близько 100 тисяч^здп53рО(, 
Львівщини передплачують гаж?в 
і журнали. “

Ч \ . ХА
Понад 7 тисяч заліЯшчНд.- - 

Південної магістраїї 
п'ятирічні норми, (РАДАХ)
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Міська нарада жінок-активісток
Днями відбулась міська 

нарада жінок-активісток, яка 
заслухала та обговорила до
повідь секретаря міськкому 
КП(б)У т. Трушкина, про 
підсумки звітно - виборних 
зборів жіночих рад громад
ських діячок.

В обговоренні доповіді 
жінки відзначили, що звітно- 
виборні збори проходили на 
високому ідейно-політично
му рівні, в них взяли актив
ну участь багато жінок.

Велика Жовтнева соці
алістична революція дала 
нам, жінкам, змогу стати 
оівноправиими з чоловіками.

1 Радянському Союзі жін- 
працюють інженерами, 

/•Лікарями, вчителями, агро
номами й 1н., заявила в сво
єму виступі лікар т. Зверєва,

Колгоспний лад діти- 
ще більшовицької партії,

Успіх кінофільму „Сталінградська битва“
Протягом (і днів в міському 

кінотеатрі демонструвався кіно
фільм «Сталінградська битва 
(2 серія).

Про великий успіх цього 
фільму свідчить те, що за пе
ріод з 3 по 8 січня колектив
но відвідали кіно понад ЗО 
організацій міста підприємств, 
будов, шахт, шкіл, технікумів 
і установ.

Кожен день в переповнено
му залі демонструвалось по 6 
сеансів. Кінофільме Сталінград
ська битва» переглянуло 10.000 
глядачів.

Фільм «Сталінградська бит
ва це ще одна блискуча иерс-

Колхсомольська ініціатива
Комсомольська організація про

мислової артілі „Червона виши
вальниця1* широко розгорнула 
масово - політичну роботу серед 
комсомольців і працівників артілі, 
очолила дійове соціалістичне зма
гання і за останній час домоглась 

.чималих успіхів.
Центром всієї культурно-освіт

ньої роботи серед молоді є чудо
во прибраний клуб. На стінах пор
трети керівників партії й уряду, ве
лика кількість плакатів, які відоб
ражають успіхи в роботі. Серед 
залу стоїть біліард, коло нього 
у вільний час молодь проводить 
своє дозвілля. Великою пошаною 
серед читачів користується стінна 
газета.

Особливо приваблюють трудя

Високі урядові нагороди за успіхи 
у розвитку тваринництва

Президія Верховної Ради 
Союзу РСР 20 жовтня 1949 ро
ку прийняла Указ про умови 
присвоєння звання Героя Соціа
лістичної Праці та про наго
родження орденами і медалями 
Союзу РСР передовиків сільсь
кого господарства за досягнен
ня високих показників у ко
нярстві.

Згідно цього Указу звання 
Героя Соціалістичної Праці 
присвоюється конюхам колгос
пів і радгоспів, які від зак
ріплених за ними не менше 20 
кономаток одержать 20 лошат. 
Орденом Леніна нагороджують- 
^яТО&Ірхи, які від 20 конема
ток одержать не менше 97 
да»центів лошат. За одержання 

дітціце Леніна і Сталіна, 
говорить т. Бадюк, вихо
вав самовідданих людей, Ге- 

I роїв Соціалістичної Праці, 
серед яких багато жінок. 
Яскравим прикладом цьому 

' є колгоспниця з артілі ім. 
Леніна т. Скляр, яка одер
жала урядову нагороду ор
ден Леніна за вирощування 
високих урожаїв. Таких при
кладів в нас сотні.

Виступаючі вказували 1 
на недоліки в роботі жіно
чих рад. Товариш Копитіна 
зазначила, що жіноча рада 
в селищі Димитрове не 
скликала жіночих зборів, не
задовільно поставлено ме
дичне обслуговування жи
тель і в селища 1 ряд інших 
недоліків. Нарада жінок-ак
тивісток намітила заходи, 
спрямовані на поліпшення 
роботи жіночих рад громад
ських діячок.

| мога радянської кінематографії. 
' Незабутні кадри фільму впклп- 
і кали у глядача палкі слова по

дяки, звернені до найвидатні- 
шого полководця великого 
Сталіна, за геніальне керівниц
тво по розгрому німецько-фа
шистських загарбників під Ста
лі нградом.

Цей фільм буде глибоко 
хвилювати й захоплювати не 
лише радянських людей, а й 
всіх прибічників миру у всьо
му світі. Він ще раз нагадає 
про безславний кінець підпа- 

I лювачів війни, які намагають
ся розв'язати нову світову 
бойню.

щих стенди з біографіями наших 
вождів- Леніна і Сталіна. -- Це 
зроблено силами нашої молоді,— 
говорить керівник гуртка по вив
ченню біографії товариша Сталі
на, член ВЛКСМ т. Горбачов. 
Комсомольці мають тепер змогу 

І краще готуватись до занять.
Комсомольці Олександра Сіден- 

ко, Ніна Субота навчаються в 
гуртку тільки на відмінно. Вони 
допомагають і своїм товаришам.

Добре працює при клубі гурток 
художньої самодіяльності, яким 
керує т. Гринченко. В ньому бе
руть активну участь комсомольці.

Таких успіхів комсомольська 
організація домоглась, виконуючи 
рішення XI з'їзду ВЛКСМ.

П. Кошман.

від 20 конематок 93 процентів 
лошат конюхи нагороджуються 
орденом Трудового червоного 
прапора і за одержання від 
цієї кількості конематок 90 
процентів лошат конюхи на
городжуються медалями «За 
трудову доблесть» або «Затру
дову відзнаку».

Цей Указ ще раз яскраво 
підкреслює, як невтомно тур
бується наша партія і уряд 
про кращих людей соціалістич
ного села, які своєю наполег
ливою працею множать могут
ність нашої Батьківщини.

Завоювати право нагороди - 
велика честь кожного тварин
ника, і для цього є всі умови 
в багатьох колгоспах району.

| Ретельно 
доглядати тварин

Обладнати 
приміщення 

для молодняку
Розпочався сезон отелення 

корів. Та в колгоспі «Колос 
України» не підготувалися до 
цієї важливої кампанії. Тому 
перші новонароджені телята 
розміщені в тісному куточку І 
коровнпка. Бруд і холод нега
тивно впливає на молодняк.

В колгоспі є хата-приймаль- 
ня для молодняка. Щоб облад
нати її, треба небагато часу: 
налагодити опалення і зробити 
дезинфекцію приміщення. Це 
забезпечило б нормальні умови 
для приймання і зберігання 
молодняку. С. Новіков.

Худоба 
без догляду

Погано проходить зимівля 
худоби в колгоспі «Червоний 
промінь». В холодному свинар
нику бродять брудні свині. Ні 
станків для них, ні достатньої 
кількості кормушок нема.

ІЦе в гіршому стані коні.
І Замість того, щоб готувати їх 
! до весняно-польових робіт, го-
■ дувати згідно зоотехнічного ра

ціону, тут по два тижні не 
дають коням зернофуражу. Во
допій всієї худоби не організо
вано. Біля ферм є колодязь, 
але витягти відро води з нього 
ціла проблема. Бо трос на 
коловороті рветься через кожні 
10-15 хвилин. Тому, щоб на
поїти всю худобу потрібно за
тратити два дні.

Все це відомо голові колгос
пу т. Шаповалову і завідуючо
му фермами т. ІПелестовсько- 
му, але. заходів до поліпшення 
зимівлі худоби не вживають.

Н. Сергієнко

Проведено 118 занять
В осінньо-зимовий період зо

оветеринарні працівники райсіль- 
госпвідділу провели в колгоспах 
району 118 зооветеринарних за
нять. якими охоплено понад 800 
працівників тваринницьких ферм.

Найкраще поставлене навчання 
в колгоспах Недогарського зо- 
овегпункту. Зоотехнік т. Шепель

■ та ветфельдшер т. Есаулов прове
ли в колгоспах своєї дільниці 22 
заняття, з охопленням ними 136 
тваринників.

Н. Бондаренко.

'Гак, за конюхами колгоспів 
ім. Петровського, «Шлях до со
ціалізму», «Шлях до культу
ри», «Серп і молот» та інших 
закріплено більше 20 конема
ток. І коли вони виконають 

. свої зобов'язання, взяті у зма
ганні з онуфріївцямп—одер
жать від кожної конематкцло- 
ша,— вони завоюють право бу
ти нагородженими високими 
урядовими нагородами.

Рада Міністрів Союзу РСР 
затвердила порядок преміюван
ня колгоспів, радгоспів, пле
мінних розплідників і т. д. І 
за успіхи в розвитку тварин- І 
ництва та кормодобування. Вста- ; 
новлено 14875 премій. Із них | 
900 перших премій—по лег
ковій автомашині; 4635 других 
—по вантажній автомашині та 
9340 третіх—по мотоциклу.

Ці премії будуть присуджені 
тим колгоспам, радгоспам і т. д.,

У країнах народної демократії
ПЕКІН. Міністерство важкої 

промисловості китайської Народ
ної Республіки розробило план 
відбудування металургійної про
мисловості Китаю на 1950 рік. 
Головне місці в цьому плані від
водиться Манчжурії. де зосеред
жено значну частину важкої про
мисловості країни. У цілях збіль
шення випуску металу план перед
бачає великі капіталовкладення.

БУХАРЕСТ. Знатний румунсь
кий токар Шербанеску виступив 
перед численною аудиторією пе
редовиків виробництва з доповід
дю про московський завод „Ка
лібр". Він розповів про те, як 
цей завод став стахановським, а 
також про досвід роботи старшо
го майстра заводу, лауреата Ста
лінської премії М. Россійського.

Шербанеску з особливою тепло
тою говорить про велику допомо

Лідер португальської компартії замучений у тюрмі
У Лісабонській тюрмі замуче- > Мілітао Бесса Рібейро. Рібсйро 

ний португальськими фашистсь- 1 був арештований і ув'язнений 
кими катами один з вождів пор- в тюрму на початку 1949 року, 
тугальської комуністичної партії

Воєнні дії у В'єтнамі
В'єтнамське радіо передало по

відомлення про воєнні дії у Пів
нічному В'єтнамі. У повідомленні 
зазначається, іцо в грудні в'єт
намські війська продовжували 
очищати від французів територію, 
розташовану за 100 миль на пів
нічний схід від столиці країни- 
міста Ханоя. В ході боїв близько

Короткі повідомлення
О У Північній Африці на вели

ких сільськогосподарських план
таціях у Потенвілі (за ЗО кіломет
рів від Туніса) сталася сутичка 
між страйкуючими батраками і 
поліцаями. Поліція відкрила во
гонь, кілька робітників убито і 
поранено.

Лист до редакції

Коли ж буде приміщення для шноли?
З кожним роком розширюється 

наше місто, зростає число його 
населення. Цілком природна пот
реба збільшення й шкіл.

В минулому році відкрито нову 
школу в селищі Перемога. Та на 
жаль, вона не задовольняє потреб 
сьогоднішнього дня. В надто тісних 
приміщеннях навчається 141 учень. 
На території селища проживає 
ще кілька десятій дітей, що по
винні навчатися в шостому, сьо
мому класах.

Питання про надання школі 
кращого приміщення порушува
лось вже не раз. В останній час 
керівники тресту „Олександрія- 
вуглерозрізбуд" пообіцяли виділи
ти будинок, придатний для школи. 
Та визначений строк 20 грудня 
вони ж самі порушили, і тепер 
вже обіцяють представити це 
приміщення тоді, коли буде мож
ливо.

Ропенько, завідуюча школою.

які вже минулого року домог
лися добрих показників у роз
витку тваринництва і кормодо
буванні.

В дальшому матеріали на 
преміювання будуть оформля
тись двічі на рік по підсум
ках роботи за півріччя.

В основу будуть братись по
казники росту поголів'я худоби, 
вихід молодняка від кожних 
100 маток, зберігання молодня
ка і дорослої худоби, удій 
молока в середньому на фураж
ну корову, виконання держав

Редактор П. КАПУСТЯНСЬКИЙ

Адміністрація Олександрійської шахти № 2 
доводить до відома всіх організацій і громадян, що мають документи 
від лісоторговельного складу на одержання лісоматеріалу з Байдаків- 
ської шахти № 2 і, які не одержали його до І січня 1950 року, проси
мо не пізніше 12 січня 1950 року пред'явити документи в бухгалтерію 
шахти № 2 для перереєстрації.

Непред'явлені документи втрачають право на одержання лісо
матеріалів.

Адміністрація шахти № 2.

БК—062^5.________________ ________ Адресе редакції; м, Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, № 58._________________________ Зам. № 5. Т. 4000.
Олександрійська міська друкарня Кіровоградського обласного управління в справах поліграфічної промисловості, видавиництв і книжкової торгівлі, м. Олександрія, вул. Шевченка, 57,

гу, яку подав тов. Роесійськнй 
робітникам під час свого перебу
вання в Румунії. Широке застосу
вання радянських методів роботи, 
заявив наприкінці Шербанеску. є 
гарантією росту промисловості 
нашої республіки, що йде впев
нено до нових успіхів у будівницт
ві нового життя.

БЕРЛІН. Сільське господарство 
Німецької демократичної респуб
ліки добилось у минулому році 
великих успіхів. Так, у Саксонії 

{ зібрано 97 процентів довоєнного 
| урожаю зернових культур. У ба

гатьох господарствах урожай до- 
сяг довоєнного рівня. У 1950 році 
посівна площа картоплі в Саксо
нії буде збільшена па 25 тисяч 
гектарів. Будівництво 16 гребе 
значно поліпшило систему зрош| 
ня і сприятиме боротьбі за вис 
кий урожай.

100 французьких солдатів з оз
броєнням і боєприпасами перей
шли на сторону визвольних сил 
В'єтнаму.

У провінції Фу—То (за 40 миль 
на північний захід від Ханояі 
в'єтнамські війська вишол^Е 
кілька населених пунктів.

(ТАРСг

о За останніми повідомлення
ми, на Яві (Індонезія) розгорта
ються жорстокі бої між загонами 

і індонезійських патріотів та війсь- 
і ками голландців, а також війська

ми маріонеткового уряду Хатта, 
що діють за одно з ними.

(ТАРСц

Від редакції:
При перевірці фактів, викладе

них в листі, встановлено, що в тя
ганині з наданням школі примі
щення винні не лише керівники 
тресту „Олександріявуглерозріз- 
буд". Завідуючий міським відді 
лом народної освіти т. Судовий 
також мало турбується про при
міщення для школи селища Пере
мога. Він жодного разу не пере 
вірив, пк виконується наказ про 
передачу школі восьмиквартирно- 
го будинку та як виконується 
рішення виконкому міської Ради а 
цього приводу.

Але ж це аж ніяк не знімає відпо
відальності з керуючого трестом 
т. Суровського, обов'язок якого 
піклуватися про дітей трудящих 
будов, очолюваного ним тресту. 
Тим більше, що обов'язкове се
мирічне навчання у нашій країні 
є законом.

них поставок м'яса, молока, 
вовни, яєць і т. д. та вико
нання плану сівби кормових 
культур.

Вже в цьому році ряд кол
госпів району мають всі підста
ви подати матеріали па премі
ювання за роботу в 1949 році.

В цьому році ми повинні не
втомно боротись за виконання 
взятих зобов'язань, за одержан
ня високих урядових нагород 
і премій.

М. Леоненкз, 
зоотехнік.
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Вибори до Верховної Ради Союзу РСР будуть 
проходити на основі найдемократичнішої в світі 
Конституції. Вони проходитимуть в умовах но
вого політичного піднесення радянського народу, 
який під проводом партії Леніна—-Сталіна, побу
дувавши соціалізм, успішно будує комуністичне 
суспільство.

Вибори до Верховної Ради СРСР
Указом Президії Верховної 

Ради СРСР на неділю, 12 
ерезня, призначені вибори 
о Верховної Ради СРСР 

третього скликання.
Наша країна вступає в 

цю найважливішу політичну 
кампанію на великому під
несенні, коли радянський 
народ, керований партією 
Леніна Сталіна, досяг но
вих успіхів у соціалістич
ному будівництві І достро
ково завершує виконання 
післявоєнної сталінської п'я
тирічки.

Промисловість нашої кра
щії працює тепер на значно 
Віщому рівні, ніж до війни, 

і на вищому рівні, ніж це 
намічалося за п'ятирічним 
планом на 1950 рік.

Перші дні 1950 року про
мисловість відзначила нови
ми успіхами. Країна одержує 
понад план багато металу, 
вугілля, нафти, машин, вер
статів, тканин, взуття та ін
шої продукції промислово
сті.

Розгортаймо змагання 
на честь виборів

Указ Президії Верховної Ради 
Союзу РСР про проведення 
виборів до Верховної Ради 12 
березня 1950 року викликав 
нову хвилю виробничого під
несення серед трудящих це
гельного заводу №2.

Виступаючи на мітингу 11 
січня, працівник цеху обпалю
вання тов. Десненко сказав:

В радянських людей є пре
красна традиція: ознаменовува
ти визначні події в житті Радян
ського Союзу новими трудо
вими подарунками. Соціалістич
не змагання принесло нашому 
колективу великі перемоги. Наш 
завод у минулому році дав про
дукції вдвоє більше, ніж у до
воєнний 194(1 рік.

Щоб ЦІ успіхи множити.

Неухильно йде вгору сіль
ське господарство. Врожай
ність І валові збори зерно
вих та основних технічних 
культур перевищили довоєн
ний рівень. Значних успіхів 
досягнуто в розвитку тва
ринництва. Успішно здійсню
ється сталінський план пере
творення природи.

| Колгоспи, радгоспи та МТС 
енергійно готуються до вес
няних польових робіт. Ус
пішно йде ремонт тракторів 
і сільськогосподарських зна
рядь. Мільйони трудівників

І соціалістичного землеробст- 
I ва підвищують свої знання 

в школах та агротехнічних 
гуртках.

Наростаюче могутнє ви
робниче 1 політичне підне
сення трудящих є запору
кою нових успіхів у кому
ністичному будівництві. Ра
дянський народ підготовку 
до виборів у Верховну Раду 
СРСР ознаменує новими тру- 
довими подвигами на благо 
соціалістичної Батьківщини.

(ТАРС).

продовжував т. Десненко,—роз
гортаймо ж соціалістичне зма
гання на честь виборів до Вер
ховної Ради СРСР і достроково, 
до 25 березня, завершимо підго
товку заводу до роботи в ново
му сезоні.

—Включаючись у соціаліс
тичне змагання на честь вибо
рів до Верховної Ради Союзу 
І’СР.-сказав у своєму виступі 
робітник пресового цеху т. 
Матвеєв, беру на себе зобов'я
зання виконувати норми виро
бітку не нижче 130 процентів.

Колектив пресовіциків ВЗЯВ 
на себе зобов’язання—завер
шити ремонт обладнання пресо
вого цеху до 12 березня.

П. Кидалов 
директор заводу.

Указ Президії Верховної Ради СРСР
Про затвердження „Положення 

про вибори до Верховної Ради СРСР“
Президія Верховної Ради Союзу Радянських 

Соціалістичних Республік постановляє:
Затвердити „Положення про вибори до Верховної 

Ради СРСР".
Голова Президії Верховної Ради СРСР М. ШВЕРНИК. 
Секретар Президії Верховної Ради СРСР О. ГОРКІН.

Москва, Кремль. 9 січня 1950 року.

ПОЛОЖЕННЯ
про вибори

Стаття 1. На підставі статті
134 Конституції СРСР вибори 

| депутатів до Верховної Ради
СРСР провадяться виборцями 
на підставі загального, рівного 

і і прямого виборчого права при 
таємному голосуванні.

Стаття 2. Па підставі статті
135 Конституції СРСР вибори 
депутатів є загальними: всі 
громадяни СРСР, що досяглії 18 
років, незалежно від расової і 
національної приналежності, 
статі, віросповідання, освітньо
го цензу, осілості, соціального 
походження, майнового стану і 
минулої діяльності, мають право 
брати участь у виборах депу
татів до Верховної Ради СРСР, 
за винятком божевільних і осіб, 
засуджених судом з позбавлен
ням виборчих прав.

Стаття 3. Депутатом Верхов
ної Ради СРСР може бути об
раний кожний громадянинСРСР, 
який досяг 23 років, незалежно 
від расової і національної при-

до Верховної
РОЗДІЛ 1.

Виборча система 
належності, статі, віросповідан
ня, освітнього цензу, осілості, | | 

. соціального походження, май- і 
нового стану і минулої діяль-

I ності.
Стаття 4. На підставі статті

136 Конституції СРСР вибори 
депутатів є рівними: кожний 
громадянин мас один голос; всі 
громадяни беруть участь у ви
борах до Верховної Ради СРСР 
на рівних засадах.

Стаття 5. На підставі статті
137 Конституції СРСР жінки 
беруть участь у виборах і мо
жуть бути обраними до Верхов
ної Ради СРСР на рівних пра
вах з чоловіками.

Стаття 6. На підставі статті
138 Конституції СРСР громадя
ни, які перебувають в рядах 
Збройних Сил СРСР, користу
ються правом обирати і бути

' обраними до Верховної Ради 
СРСР нарівні з усіма громадя
нами.

Стаття 7. На підставі статті
РОЗДІЛ II.

Ради СРСР

139 Конституції СРСР вибори 
депутатів є прямими: обрання 
депутатів до Верховної Ради 
СРСР проводиться громадянами 
безпосередньо шляхом прямих 
виборів.

Стаття 8. 11а підставі статті
140 Конституції СРСР голосу
вання при виборах депутатів до 
Верховної Ради СРСР є таємним.

Стаття 9. Особи, які прожи
вають на території СРСР і не 
є громадянами СРСР, а пере
бувають у громадянстві або 
підданстві іноземних держав, не 
мають права брати участь у 
виборах і бути обраними до 
Верховної Ради СРСР.

Стаття 10. На підставі статті
141 Конституції СРСР канди
дати при виборах до Верховної 
Ради СРСР виставляються по 
виборчих округах.

Стаття 11. Витрати, зв'язані 
з проведенням виборів до Вер
ховної Ради СРСР, проводяться 
за рахунок держави.

Прийом М. М. Шверником Голови Центрального 
Народного Уряду Китайської Народної Республіки 

п. Мао Цзе-дуна
_ 1.1 січня Голова Президії Верховної Ради СРСР М. М. Шверник

прийняв Голову Центрального Народного Уряду Китайської На
родної Республіки п. Мао Цзе-дуна. На прийомі були присутні 
посол Китайської Народної Республіки в СРСР п. Ван Цзя-сян, 
професор 'Ієн Бо-да і секретар Президії Верховної Ради СРСР 
0. Ф. Горкін.

Відвідання Головою Центрального Народного Уряду 
Китайської Народної Республіки л. Мао Цзе-дуном 

мавзолею В. І, Леніна
11 січня Голова Центрального Народного Уряду Китайської 

Народної Республіки п. Мао Цзе-дун відвідав мавзолей В. І. Леніна 
і поклав вінок з таким написом китайською і російською мова
ми: «Великому вчителю революції Леніну. Мао Цзе-дун. 11 січня 
1950 року».

Пана Мао Цзе-дуна супроводили посол Китайської Народної 
Республіки в СРСР п. Ван Цзя-сян і професор 'Ієн Бо-да.

(ТАРС).

Стаття 12. У списки вибор
ців включаються всі громадяни, 
які мають виборче право і про
живають (постійно або тимча
сово) на момент складання 

І списків на території даної Ради, 
які досяглії до дня виборів 18 

І років.
Стаття 13. Ніхто з виборців 

і не може бути внесений більш 
І як в один список виборців.
і Стаття 14. Не, вносяться в 
І списки виборців особи, гіозбав- 
і лені виборчих прав но суду 

протягом усього встановленого 
в судовому вироку строку поз
бавлення виборчих прав, а та
кож особи, визнані в установ
леному законом порядку боже
вільними.

Стаття 15. Списки виборців 
складаються в містах виконав-

Списки виборців 
чимп комітетами міських Рад 
депутатів трудящих, в містах з 
районним поділом—виконавчи
ми комітетами районних Рад, в 
селищах—виконавчими коміте
тами селищних Рад, в сільсь
ких місцевостях—виконавчими 
комітетами сільських (станиці, 
села, хутора, кпшлака, аулу) 
або волосних Рад депутатів тру
дящих.

Стаття 16. Списки виборців, 
які перебувають у військових 
частинах і військових з'єднан
нях, складаються за підписом 
командира. Всі інші військово
службовці вносяться в списки 
виборців за місцем проживання 
відповідними виконавчими комі
тетами Рад депутатів трудящих.

Стаття 17. Списки виборців 
складаються по кожній вибор
чій дільниці за формою, зат

вердженою Президією Верховної 
Ради СРСР, в алфавітному по
рядку з зазначенням прізвища, 
імені, по батькові, віку і місця 
проживання виборця і підпи
суються головою та секретарем 
виконавчого комітету Ради де
путатів трудящих.

Стаття 18. За ЗО днів до 
виборів виконавчий комітет Ради 
депутатів трудящих вивішує 
списки виборців для загального 
огляду або забезпечує вибор
цям можливість ознайомлення 
з цими списками в приміщенні 
Ради або виборчої дільниці.

Стаття 19. Оригінал списків 
виборців зберігається відповідно 
у виконавчому комітеті Ради 
депутатів трудящих і у війсь
ковій частині або у військово
му з'єднанні.
(Продовження на 2 стор..)
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ПОЛОЖЕННЯ
(Продовження).

Стаття 20. При зміні вибор
цем місця свого перебування в 
строк між опублікуванням спис
ку виборців і днем виборів від
повідний виконавчий комітет 
Ради депутатів трудящих видач 
йому за формою, встановленою 
Президією Верховної Ради СРСР, 
«Посвідку на право голосуван
ня» і відмічає в списку вибор
ців—«вибув»; у пункті нового 
місця проживання (постійного 
або тимчасового) виборець вно
ситься в список виборців після 
подачі «Посвідки на право го
лосування , а також посвідки 
про особу.

Стаття 21. Заяви про не
правильність у списку виборців 
(невключення в список, виклю
чення із списку, перекручення 
прізвища, імені, по батькові, 
неправильне включення в спи
сок осіб, позбавлених виборчих 
прав) подаються до виконавчо
го комітету Ради депутатів тру
дящих, що опублікував списки,

РОЗДІЛ III.
Виборчі округи по виборах 

до Ради Союзу і Ради Національностей
Стаття 24. Па підставі стат

ті 34 Конституції СРСР Рада 
Союзу обирається громадянами 
СРСР по виборчих округах, 
утворюваних за нормою. 300 
тисяч населення—на округ. 
Від кожного виборчого округу 
по виборах до Ради Союзу оби
рається один депутат.

Стаття 25. На підставі стат
ті 35 Конституції СРСР Рада 
Національностей обирається 
громадянами СРСР по союзних 
і автономних республіках, ав
тономних областях і національ
них округах.

Виборчі округи по виборах 
до Ради Національностей утво
рюються за нормою: 25 округів 
у кожній союзній республіці.

РОЗДІЛ IV.
Виборчі

Стаття 27. Для приймання 
виборчих бюлетенів і підрахун
ку голосів територія міст і ра
йонів, що входять до виборчих 
округів, ділиться на виборчі 
дільниці, спільні для виборів 
до Ради Союзу і Ради Націо
нальностей.

Стаття 28. Утворення вибор
чих дільниць провадиться в міс
тах — виконавчими комітетами 
міських Рад депутатів трудящих; 
у містах з районним поділом— 
виконавчими комітетами район
них Рад депутатів трудящих; у 
сільських місцевостях — вико
навчими комітетами районних 
і повітових Рад депутатів тру
дящих.

Утворення виборчих дільниць 
провадиться не пізніше, як за 
45 днів до виборів.

Стаття 29. У містах, сели
щах, а також у селах і на те
риторії сільрад, що налічують 
більше 2000 чоловік населення, 
виборчі дільниці утворюються 
з розрахунку — одна виборча 
дільниця на 1500—3000 чоло
вік населення.

Стаття ЗО. Територія сіль
ради, що налічує не більше

про вибори до Верховної Ради СРСР
який повинен не пізніш як у 
3-денний строк розглянути кож
ну заяву про неправильність у 
списку виборців.

Стаття 22. Після розгляду 
заяви про неправильність у 
списку виборців, виконавчий ко
мітет Ради депутатів трудящих 
повинен або внести необхідні 
виправлення в список виборців, 
або видати заявникові писану 
довідку про мотиви відхилення 
його заяви.

Стаття 23. В разі незгоди 
з рішенням виконавчого комі
тету Ради депутатів трудящих 
в питанні про неправильність 
у списку виборців заявник мо
же подати скаргу в Народний 
суд, який не пізніш як у 3-ден
ний строк повинен у відкрито
му судовому засіданні, з вик
ликом заявника і представника 
виконавчого комітету Ради, 
розглянути цю скаргу і своє 
рішення негайно повідомити як 
заявникові, так і виконавчому 
комітетові Ради. Рішення На
родного суду остаточне.

11 округів у кожній автономній 
республіці, 5 округів у кожній 
автономній області і один ви
борчий округ у кожному на
ціональному округу. Від кож
ного виборчого округу по вибо
рах до Ради Національностей 
обирається один депутат.

Стаття 26. Утворення вибор
чих округів по виборах до Ради 
Союзу і Ради Національностей 
провадиться Президією Верхов
ної Ради СРСР.

Список виборчих округів по 
виборах до Ради Союзу і Ради 
Національностей опубліковуєть
ся Президією Верховної Ради 
СРСР не пізніше, як за два 
місяці до дня виборів.

ДІЛЬНИЦІ
2000 чоловік населення, ста
новить, як правило, одну ви
борчу дільницю; у кожній ста
ниці, селі, кишлаку, аулі, які 
налічують від 500, але не біль
ше 2000 чоловік населення, 
утворюється окрема виборча 
дільниця. В селищах або в гру
пі селищ, що налічують менше 
500, але не нижче 300 чоловік 
населення, в тих випадках, коли 
відстань від таких селищ до 
центра виборчої дільниці пере
вищує 10 кілометрів, можуть 
бутіі утворені окремі виборчі 
дільниці. •

Стаття 31. У віддалених пів
нічних і східних районах, де 
переважають дрібні поселення, 
допускається утворення вибор
чих дільниць з числом насе
лення не менше 100 чоловік.

У національних округах Пів
ночі, а також у гірських і ко
чових районах можуть бути 
утворені виборчі дільниці з на
селенням менше 100 чоловік, 
однак не нижче 50 чоловік.

Стаття 32. Військові части
ни і військові з’єднання ста
новлять окремі виборчі дільниці 
з числом не менше 50 і не 

більше 3000 виборців, які вхо
дять до виборчого округу за 
місцем перебування частини 
або військового з'єднання.

Стаття 33. На суднах, з чис
лом виборців не менше 25, які 
перебувають у плаванні вдень 
виборів, можуть бути утворені 
окремі виборчі дільниці, що 
входять до виборчих округів за 
місцем приписки судна.

Стаття 36. Центральна ви
борча комісія по виборах до 
Верховної Ради СРСІ’ склада
ється з представників від про
фесійних організацій робітни
ків і службовців, кооператив
них організацій, комуністичних 
партійних організацій, органі
зацій молоді, від культурних, 
технічних і наукових товариств 
та інших громадських органі
зацій і товариств трудящих, за
реєстрованих в установленому 
законом порядку, а також від 
зборів робітників і службовців 
по підприємствах і установах, 
військовослужбовців по війсь
кових частинах, зборів селян по 
колгоспах, хселах і волостях, 

і робітників і службовців радгос
пів—по радгоспах.

Стаття 37. Центральна ви
борча комісія утворюється в 
складі голови, заступника го
лови, секретаря та 24 членів і 
затверджується Президією Вер
ховної Ради СРСР не пізніше, 
як за 50 днів до виборів.

Стаття 38. Центральна ви
борча комісія:

а) стежить на всій території 
СРСР за неухильним виконан
ням у ході виборів «Положен
ня про вибори до Верховної 
Ради СРСР»;

б) розглядає скарги на не
правильні дії виборчих комісій 
і виносить по скаргах остаточ
ні рішення;

в) встановлює зразки вибор
чих скриньок, форму і колір 
виборчих бюлетенів, форму про
токолу Окружної виборчої ко
місії про реєстрацію кандидатів, 
форму протоколів про підраху
нок голосів, форму посвідок про 
обрання, зразки печаток вибор
чих комісій;

г) реєструє обраних депутат 
тів до Верховної Ради СРСІ’;

д) здає мандатним комісіям 
Ради Союзу і Ради Національ
ностей діловодство по виборах.

Стаття 39. У кожній союз
ній і автономній республіці, 
автономній області та націо
нальному округу утворюються 
Виборчі комісії союзної та ав
тономної республіки, автоном
ної області і національного ок
ругу по виборах до Ради На
ціональностей.

Стаття 40. Виборчі комісії 
по виборах до Ради Національ
ностей складаються з представ
ників від професійних органі
зацій робітників і службовців, 
кооперативних організацій, ко
муністичних партійних органі
зацій, організацій молоді, від 
культурних, технічних і науко
вих товариств та інших гро
мадських організацій і товариств 
трудящих, зареєстрованих в ус
тановленому законом порядку, 
а також від зборів робітників

Стаття 34. При лікарнях, 
родильних будинках, санато
ріях, будинках інвалідів, з чис
лом виборців не менше 5(1, ут
ворюються окремі виборчі діль
ниці.

У лікарнях з кількома кор
пусами можуть бути утворені 
виборчі дільниці при окремих 
корпусах при наявності в кож-

Р 03 ДІЛ V.
Виборчі комісії 
і службовців по підприємствах 
і установах, військовослужбов
ців по військових частинах, збо
рів селян по колгоспах, селах і 
волостях,робітників і службов
ців радгоспів -по радгоспах.

Стаття 41. Виборчі комісії 
союзної та автономної респуб
ліки, автономної області і на
ціонального округу по виборах 
до Ради Національностей ут
ворюються в складі голови, за
ступника голови, секретаря та 
10 16 членів і затверджують
ся Президіями Верховних Рад 
союзних та автономних респуб
лік і виконавчими комітетами 
Рад депутатів трудящих авто
номних областей та національ
них округів не пізніше, як за 
50 днів до виборів.

Стаття 42. Виборча комісія 
союзної, автономної республі
ки, автономної області та наці
онального округу по виборах 
до Ради Національностей:

а ) стежить на території рес
публіки, автономної області, 
національного округу за не
ухильним виконанням у ході 
виборів до Ради Національнос
тей Положення про вибори до 
Верховної Ради СРСР»;

б) розглядає скарги на не- 
I правильні дії виборчих комісій 

по виборах до Ради Національ
ностей.

Стаття 43. .V' кожному ок
ругу по виборах до Ради Союзу 
утворюється Окружна по вибо
рах до Ради Союзу виборча, 
комісія.

Стаття 44. Окружні по ви
борах що Ради Союзу виборчі 
комісії складаються з представ
ників від професійних органі
зацій робітників і службовців, 
кооперативних організацій, ко
муністичних партійних органі- 

; запій, організацій молоді, від 
і культурних, технічних інауко- 
' впх товариств та інших гро

мадських організацій і товариств 
трудящих, зареєстрованих в ус
тановленому законом порядку, 
а також від зборів робітників 
і службовців по підприємствах 
та установах, військовослуж
бовців по військових частинах, 
зборів селян по колгоспах, се
лах і волостях, робітників і 
службовців радгоспів по рад
госпах.

Стаття 45. Окружні по ви
борах до Ради Союзу виборчі 
комісії утворюються в складі 
голови, заступника, голови, сек
ретаря та 8 членів і затверд
жуються: в республіках, які 
мають крайовий або обласний 
поділ,—виконавчими комітета
ми крайових і обласних Рад 
депутатів трудящих, а в рес
публіках, які' не мають облас
ного абе крайового поділу,— 
Президіями Верховінх Рад рев

ному з них не менше 5(1 ви
борців.

Стаття 35. .V пасажирських 
поїздах далекого слідування, що 
перебувають в день виборів у 
дорозі, утворюються виборчі 
дільниці для приймання бюле
тенів від виборців, які мають 
«Посвідки на право голосу
вання».

•

публік не пізніше, як за. 5(1 
днів до виборів.

Стаття 46. Окружна по ви- 
, борах до Ради Союзу виборча 

комісія:
а) стежить на території свого 

виборчого округу за. неухиль
ним виконанням у ході виборів

' до Ради Союзу «Положення 
про вибори до Верховної Ради 
СРСР»;

б) розглядає скарги на иж 
правильні дії Дільничних ■■ 
борчих комісій І ВИНОСИТЬ По 
скаргах рішення;,

в) стежить за своєчасним ут- 
і воренням виборчих дільниць

відповідними виконавчими ко
мітетами Рад депутатів тру
дящих;

г) стежить за. своєчасним 
складанням і доведенням до за-

! гального відома списків ви
борців;

д) реєструє виставлених з 
додержанням вимог Конституції 
СРСР і «Положення про вибори 
до Верховної Ради СРСР» кан
дидатів у депутати;

е) постачає Дільничні вибор
чі комісії виборчими бюлетеня
ми по виборах до Ради Союзі 
за встановленою формою;

є) провадить підрахунок го
лосів і встановлює результати 
виборів по округу;

ж) видає обраному депута
тові посвідку про обрання;

з) подає в Центральну ви
борчу комісію ДІЛОВОДСТВО ПО 
виборах.

Стаття 47. У кожному -ок
ругу по виборах до Ради Наці
ональностей утворюється Окру
жна по виборах до Ради Наці
ональностей виборча комісія.

Стаття 48. Окружні но ви
борах до Ради Національностей 
виборчі комісії складаються з 
представників від професійних 
організацій робітників і служ
бовців, кооперативних органі
зацій, комуністичних партійних 
організацій, організацій молоді, 

' від культурних, технічних і 
і наукових товариств та інших 

громадських організацій і това
риств трудящих, зареєстрованих 
в установленому законом по
рядку, а також від зборів ро
бітників і службовців по під
приємствах і установах, війсь
ковослужбовців по військових 

1 частинах, зборів селян по кол
госпах, селах і волостях, ро
бітників і службовців радгоспів 
—по радгоспах.

Стаття 49. Окружні по ви
борах до Ради Національностей 
виборчі комісії утворюються в 
складі голови, заступника го
лови, секретаря та 8 членів 
і затверджуються Президіями 
Верховних Рад союзних та ав- 
(Продовження на 3 стор.)
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ПОЛОЖЕННЯ
про вибори до Верховної Ради СРСР

(Продовжен НЯ).
тономнпх республік і виконав
чими комітетами Рад депутатів 
трудящих автономних областей 
та національних округів не піз
ніше, яі; за 50 днів др виборів.

Стаття 50. Окружна по ви
борах до Ради Національностей 
виборча комісія:

а) стежить на території сво- 
|р) виборчого округу за нсухиль- 
"їпм виконанням у ході ви
борів до Ради Національностей

Положення про вибори до Вер
ховної Ради СІ’СР»;

б) розглядав скарги на непра
вильні дії Дільничних виборчих 
комісій і виносить по скаргах 
рішення:

в) стежить за своєчасним ут
воренням виборчих дільниць 
відповідними виконавчими ко
мітетами Рад депутатів тру
дящих;

г) стежить за своєчасним 
складанням і доведенням до за- 

Цільного відома списків ви
борців:

д) реєструє виставлених з 
додержанням вимог Конституції 
СРСР і Положення про вибори 
до Верховної Ради СРСР» кан
дидатів у депутати;
і е) постачає Дільничні виборчі 
комісії виборчими бюлетенями 
по виборах до Ради Національ
ностей за встановленою формою: 

є) проводить підрахунок го
лосів і встановлює результати 
виборів по округу;

ж) видає обраному депутато
ві посвідку про обрання:

з) подає діловодство по вибо
рах відповідно до Виборчої ко
місії по виборах до Ради На
ціональностей союзної та авто
номної республіки або до Ви
борчої комісії по виборах до 
Ради Національностей автоном
ної області або національного 
округу.

Стаття 51. У кожній вибор
чій дільниці утворюється Діль
нична виборча комісія, спільна 
по виборах до Ради Союзу і 
Ради Національностей.

Дільничні виборчі комісії 
складаються з представників 
від професійних організацій ро
бітників і службовців, коопера
тивних організацій, комуністич
них партійних організацій, ор
ганізацій молоді, від культур
них. технічнії}; і наукових 
товариств та інших громадсь
ких організацій і товариств 
трудящих, зареєстрованих в ус
тановленому законом порядку, 
а також від зборів робітників 
і службовців по підприємствах 
та установах, військовослуж
бовців по військових частинах.

РОЗДІЛ VI.
Порядок виставляння кандидатів 
у депутати Верховної Ради СРСР

Стаття 57. На підставі стат
ті 141 Конституції СРСР кан
дидати в депутати виставляють
ся по виборчих округах.

Право виставляння кандидатів 
у депутати Верховної Ради СРСР 
забезпечується за громадськими 
організаціями і товариствами 
трудящих: комуністичними пар
тійними організаціями, профе
сійними спілками, кооператив
ними організаціями, організа
ціями молоді і культурними 
товариствам в.

зборів селян по колгоспах, се
лах і волостях, робітників і 
службовців радгоспів по рад
госпах.

Стаття 52. Дільничні вибор
чі комісії утворюються в складі 
голови, заступника голови, сек
ретаря і 4—8 членів, а у ви
борчих дільницях, які налічу
ють менше 300 чоловік насе
лення, у складі голови, секре
таря та і 3 членів і затверджу
ються -в містах виконавчими 
комітетами міських Рад депута
тів трудящих: у містах з район
ним поділом - виконавчими 
комітетами районних Рад; у 
сільських місцевостях вико
навчими комітетами районних 
або повітових Рад не пізніше, 
як за 4о днів до виборів.

Стаття 53. Дільнична вибор
ча комісія:

а) приймає заяви про непра
вильності в списку виборців і 
вносить їх на розгляд виконав
чого комітету Ради, який опуб
лікував список:

б) провадить по виборчій 
дільниці приймання виборчих 
бюлетенів:

в) провадить підрахунок го
лосів по кожному кандидату в 
депутати;

г) передає діловодство по ви
борах відповідно в Окружну по 
виборах до Ради Союзу і в Ок
ружну по виборах до Ради На
ціональностей виборчі комісії.

Стаття 54. Засідання Цент
ральної виборчої комісії. Ви
борчих комісій ио виборах до 
Ради Національностей союзних 
і автономних республік, авто
номних областей і національних 
округів. Окружних по виборах 
до Ради Союзу виборчих комі
сій і Окружних по виборах до 
Ради Національностей виборчих 
комісій, а так само Дільнич
них виборчих комісій вважа
ються дійсними, якщо в них 
бере участь більше половини 
загального складу комісій.

Стаття 55. Всі питання у 
виборчих комісіях розв'язують 
ся простою більшістю голосів; 
при рівності ГОЛОСІВ ГОЛОС го- 

і лови дає перевагу.
Стаття 56. Центральна ви

борча комісія, Виборчі комісії 
по виборах до Ради Національ
ностей союзних і автономних 
республік, автономних областей 
і національних округів, Окруж
ні по виборах до Ради Союзу ви- 

| борчі комісії, Окружні по вибо
рах до Ради Національностей ви
борчі комісії і Дільничні виборчі 
комісії мають свою печатку за 

І зразком, установленим Цен
тральною виборчою комісією.

І Стаття 58. Право виставлян
ня кандидатів у депутати Вер- 

; ховної Ряди СРСР здійснюють 
як центральні органи громад- 

і ських організацій і товариств 
трудящих, так і їх республі- 

' канські, крайові, обласні, по
вітові і районні органи, так

І само, як загальні збори робіт-
( нпків і службовців ио підпри

ємствах і установах, військово
службовців по військових час
тинах, загальні збори селян по 
колгоспах, селах і волостях,

робітників і службовців радгос
пів -по радгоспах.

Стаття 59. Кандидат у депу
тати Верховної Ради СРСРможе 
голосувати тільки в одному 
округу.

Стаття 60 Кандидати в де
путати не можуть бути члена
ми Окружних по виборах до 
Ради Союзу і до Ради Націо
нальностей виборчих комісій, а 
також Дільничних виборчих ко
місій того округу, де вони ви
ставлені кандидатами в депу
тати.

Стаття 61. Громадська орга
нізація або товариство трудя
щих, які виставили кандидата 
в депутати Верховної Ради СРСР. 
повинні для реєстрації кандида
та подати в Окружну виборчу 
комісію такі документи:

а) протокол зборів або засі
дання. на яких був виставлений 
кандидат у депутати, підписа
ний членами Президії, з зазна
ченням їх місця проживання: 
в протоколі мають бути вказані: 
найменування організації, що 
виставила кандидата, місце, час 
і кількість учасників зборів або 
засідання, прізвище, ім'я, по 
батькові кандидата в депутати, 
його вік. місце проживання, 
партійність, заняття;

б) заява кандидата в депутати 
про його згоду балотуватися по 
даному виборчому округу від 
організації, яка його виставила.

Стаття 62. Не пізніш як 
за ЗО днів до виборів всі гро
мадські організації або това
риства трудящих, які виставили

Стаття 71. Вибори до Вер- 
; ховної Ради СРСР провадяться 

протягом одного дня—спільно
го для всього СРСР.

Стаття 72. День виборів до 
Верховної Ради СРСР встанов
люється Президією Верховної 
Ради СРСР не пізніш, як за 
два місяці до строку виборів. 
Вибори провадяться в неробо
чий день.

Стаття 73. Щодня протягом 
останніх 20 днів перед вибора
ми Дільнична виборча комісія 

і опубліковує або широко опові
щає виборців будь-яким іншим 
способом про день виборів і 
місце виборів.

Стаття 74. Подача голосів 
; виборцями провадиться в день 

виборів від 6 годин ранку до 
12 годин ночі за місцевим часом.

Стаття 75. 0 6 годині ран
ку в день виборів голова Діль
ничної виборчої комісії в при
сутності її членів перевіряє 
виборчі скриньки і наявність 

і складеного за встановленою фор- 
мою списку виборців, після чо
го закриває і опечатує скринь
ки печаткою комісії і запрошує 
виборців приступити до подачі 
голосів.

Стаття 76. У приміщенні 
для виборів виділяються окремі 
кімнати або обладнуються ок

Стаття 85. У приміщенні, 
де Дільнична виборча комісія 
провадить підрахунок голосів, 
при підрахунку голосів мають 
праве бути присутніми спеціаль

кандидатів у депутати Верхов
ної Ради СРСР, повинні заре- 

; єетруватп кандидатів у депутати 
відповідно або в Окружній по 
виборах до Ради Союзу вибор
чій комісії, або в Окружній по 

І виборах до Ради Національно
стей виборчій комісії.

Стаття 63. Окружні по вибо
рах до Ради Союзу і по виборах 
до Ради Національностей вибор
чі комісії повпнні'зареєструватп 
всіх кандидатів у депутати 
Верховної Ради СРСР, вистав
лених громадськими організа
ціями і товариствами трудящих 
з додержанням вимог Консти
туції СРСР і «Положення про 
вибори до Верховної Ради 
СРСР».

Стаття 64. Прізвище, ім'я, 
по батькові, вік, заняття, пар
тійність кожного зареєстрова
ного кандидата в депутати 
Верховної Ради СРСР і найме
нування громадської організа
ції, яка виставила кандидата, 
опубліковуються відповідно Ок
ружною по виборах до Ради 
Союзу виборчою комісією і Ок
ружною по виборах до Ради 
Національностей виборчою ко
місією не пізніше, як за 25 
днів до виборів.

Стаття 65. Всі зареєстровані 
кандидати в депутати Верхов
ної Ради СРСР підлягають обо
в’язковому включенню у вибор- 

! чий бюлетень.
Стаття 66. Відмовлення Ок

ружної по виборах до Ради 
Союзу виборчої комісії в реєст
рації кандидата в депутати мо-

РОЗДІЛ VII.
Порядок голосування

ремі кабіни для заповнення 
виборцями виборчих бюлетенів.
У цих кімнатах або кабінах 1 
під час заповнення виборцями 
виборчих бюлетенів забороня
ється присутність будь-кого, в 
тому числі іі членів виборчої 
комісії, крім голосуючих.

Стаття 77. Кожний виборець 
голосує особисто, з'являючись 
для цього в приміщення для 
голосування. Подача голосів 
виборцями провадиться шляхом 
опускання у виборчу скриньку 
виборчих бюлетенів.

Стаття 78. З'явившись у 
приміщення для виборів, внбо- 

■ рець подає секретареві або 
уповноваженому на те членові 
Дільничної виборчої комісії або 
паспорт, або колгоспну книжку, 
або профспілковий квиток, або 
іншу посвідку про особу і піс
ля перевірки за списком ви
борців та відмітки в списку 
виборців одержує виборчі бюле
тені встановленого зразка.

Стаття 79. Виборець у при
міщенні, відведеному для за
повнення виборчих бюлетенів, 
залишає в кожному виборчому 
бюлетені прізвище того канди
дата, за якого він голосує, 
викреслюючи прізвища інших, 

І потім виборець іде до виборчої 
скриньки і опускає в неї ви-

РОЗД1Л VIII.
Визначення результатів виборів

но на те уповноважені представ
ники громадських організацій і 
товариств трудящих, а також 
представники преси.

Стаття 86. Дільнична вибор

же бути оскаржене в дводен
ний строк у Центральну виборчу 
комісію, рішення якої є оста
точним.

Стаття 67. Відмовлення Ок
ружної по виборах до Ради 
Національностей виборчої комі
сії в реєстрації кандидата може 
бути оскаржене в дводенний 
строку Виборчу комісію союз
ної, автономної республіки, ав
тономної області, національно
го округу, а рішення остан
ньої—в Центральну виборчу 
комісію. Рішення Центральної 
виборчої комісії є остаточним.

Стаття 68. Окружна по ви
борах до Ради Союзу виборча 
комісія і Окружна по виборах 
до Ради Національностей вибор
ча комісія повинні не пізніш 
як за 15 днів до виборів у 
Верховну Раду СРСР надруку
вати і розіслати всім Дільнич
ним виборчим комісіям виборчі 
бюлетені.

Стаття 69. Виборчі бюлетені 
і друкуються за формою, вста- 
I новленою Центральною вибор

чою комісією, мовами населен
ня відповідного виборчого окру
гу в кількості, що забезпечує 
всіх виборців.

Стаття 70. Кожній організа
ції, яка виставила кандидата, 
зареєстрованого в Окружній ви
борчій комісії, так само, як 
кожному громадянинові СРСР 
забезпечується право безпере
шкодної агітації за цього кан

дидата на зборах, в пресі та 
іншими способами, згідно з 
статтею 125 Конституції СРСР.

борчі бюлетені.
Стаття 80. Виборці, які не 

мають змоги через неписьмен
ність або якусь фізичну ваду 
самостійно заповнити виборчі 
бюлетені, мають право запро
сити в кімнату, де заповню
ються виборчі бюлетені, будь- 
якого іншого виборця для за
повнення виборчих бюлетенів.

Стаття 81. Виборна агітація 
у виборчому приміщенні під чаг- 
подачі голосів не допускається.

Стаття 82. Осіб, які з'яви
лись у приміщення для вибо
рів з Посвідкою на право го
лосування, згідно з статтею 
20 цього Положення про ви
бори до Верховної Ради СРСР», 
Дільнична виборча комісія за
носить до списку виборців, який 
підписується головою і секре
тарем Дільничної виборчої ко
місії.

Стаття 83. Відповідальність 
за порядок у приміщенні для 
виборів несе голова Дільничної 
виборчої комісії, і його розпо
рядження для всіх присутніх 
обов'язкові.

Стаття 84. У день виборів, 
о 12 годині ночі голова Діль
ничної виборчої комісії оголо
шує подачу голосів закінченою 
і комісія приступає до відкри 
вання виборчих скриньок.- 

ча комісія, відкривши скринь 
ки, звіряє число поданих бюле 
тенів з числом осіб, які одер

(Закінчення на 4 стор.).
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жали бюлетені за списком ви- І 
борців, і результати звірки за
носить до протоколу.

Стаття 87. Голова Цільним- ( 
НОЇ виборчої КОМІСІЇ оголошує і 
в присутності всіх членів Ціль- І 
ничної виборчої комісії резуль- , 
тати голосування по кожному ; 
бюлетеню.

Стаття 88. Визнаються не
дійсними бюлетені, в яких при 
голосуванні залишено більше 

‘ одного кандидата, а також бю
летені не встановленого зразка.

Стаття 89. В разі виникнен
ня сумнівів у дійсності вибор
чого бюлетеня питання розв'я
зується Дільничною виборчою 
комісією шляхом голосування, 
що відзначається в протоколі.

Стаття 90. Підрахунок го
лосів, поданих за кожного кан
дидата в депутати, і запис 
результатів, голосування ведеть
ся окремо по виборах до Ради ' 
Союзу і окремо.по виборах до 
Ради Національностей.

Стаття 91. Дільнична ви
борча комісія складає за вста
новленою формою протокол го
лосування в трьох примірниках, 
а Дільничні виборчі комісії, роз
ташовані на території автоном
них республік, автономних об
ластей і національних округів, 
—у чотирьох примірниках, які 

підписуються членами Дільнич
ної виборчої комісії, в тому 
числі обов'язково головою і 
секретарем.

Стаття 92. У протоколі го
лосування Дільничної виборчої 
комісії повинно бути вказано:

а) час початку і закінчення 
подачі голосів;

б) загальне число виборців, 
які є в списку виборців;

в) число виборців, які одер
жали виборчі бюлетені;

г) число виборців, які взяли 
участь у голосуванні, окремо 
по виборах до Ради Союзу і 
окремо но виборах до Ради 
Національностей;

д) число бюлетенів, визнаних 

недійсними окремо по виборах 
до Ради Союзу і окремо по 
виборах до Радії Національно
стей;

е) число бюлетенів, в яких 
викреслені прізвища всіх кан
дидатів, окремо по виборах до 
Ради Союзу і окремо по вибо
рах до Ради Національностей;

є) результати підрахунку го
лосів по кожному кандидату;

ж) короткий виклад заяв і 
скарг, поданих до Дільничної 
виборчої комісії, і прийняті 
Дільничною виборчою комісією 
рішення.

Стаття 93. Після закінчення 
підрахунку голосів і складення 
протоколу голова Дільничної 
виборчої комісії оголошує на 
засіданні комісії результати го
лосування.

Стаття 94. Один примірник 
протоколу голосування, скла
деного Дільничною виборчою 
комісією, направляється з по
сланцем протягом 24 годин до 
Окружної по виборах до Ради 
Союзу виборчої комісії; другий 
примірник протоколу голосу
вання, складений Дільничною 
виборчою комісією, направля
ється з посланцем протягом 24 
годин до Окружної по виборах 
до Ради Національностей вибор
чої комісії.

Стаття 95. Всі виборчі бю
летені (окремо дійсні і окремо 
визнані недійсними) окремо по 
Раді Союзу і окремо по Раді 
Національностей повинні бути 
опечатані печаткою Дільничної 
виборчої комісії і разом з 
останнім примірником прото
колу голосування та печаткою 
здані головою Дільничної ви
борчої комісії на зберігання: 
в містах—виконавчим комітетам 
міських Рад депутатів трудя
щих, а в містах з районним 
поділом—виконавчим комітетам 
районних Рад; у сільських 
місцевостях—виконавчим комі
тетам районних або повітових 
Рад депутатів трудящих.

Стаття 96. На виконавчі 
комітети Рад депутатів трудя

щих покладається обов'язок 
зберігати виборчі бюлетені аж 
до вказівки Президії Верховної 
Ради СРСР.

Стаття 97. У приміщенні, 
де Окружна виборча комісія 
провадить підрахунок голосів, 
мають право бути присутніми 
при підрахунку голосів спе
ціально на те уповноважені 
представники громадських орга
нізацій і товариств трудящих, 
а також представники преси.

Стаття 98. Окружна вибор
ча комісія провадить підраху
нок голосів на підставі прото
колів. поданих Дільничними 
виборчими комісіями, і вста
новлює кількість голосів, по
даних за кожного кандидата в 
депутати.

Стаття 99. Окружна вибор
ча комісія по виборах до Ради 
Союзу і Окружна виборча ко
місія по виборах до Ради На
ціональностей від союзної рес
публіки складають протокол 
голосування в двох примірни
ках, а Окружна виборча комі
сія по виборах до Ради Націо
нальностей від автономної рес
публіки, автономної області і 
національного округу складає 
протокол голосування в трьох 
примірниках, які підписуються 
членами Окружної виборчої 
комісії, в тому числі обов'яз
ково головою і секретарем.

Стаття 100. У протоколі го
лосування Окружної виборчої 
комісії повинно бути вказано:

а) число Дільничних вибор
чих комісій по округу;

б) число Дільничних вибор
чих комісій, які подали про
токоли голосування;

в) загальне число виборців 
по округу;

г) число виборців, які одер
жали виборчі бюлетені;

д) число виборців, які взяли 
участь у голосуванні;

е) число бюлетенів, визна
них недійсними;

є) число бюлетенів, в яких 
викреслені прізвища всіх кан
дидатів;

ж) число голосів, поданих за 
кожного кандидата в депутати;

з) короткий виклад заяв і 
скарг, поданих в Окружну ви
борчу комісію, і прийняті Ок
ружною виборчою комісією рі
шення.

Стаття 101. Після підпи
сання протоколу голова Окруж
ної виборчої комісії на засі
данні комісії оголошує резуль
тати виборів.

Стаття 102. Кандидат у де
путати Верховної Ради СРСР, 
який дістав абсолютну біль
шість голосів, тобто більше по
ловини всіх голосів, поданих 
по округу і визнаних дійсними, 
вважається обраним.

Стаття 103. Голова Окруж
ної виборчої комісії видає об
раному кандидатові в депутати 
посвідку про обрання його де
путатом Верховної Ради СРСР.

Стаття 104. Не пізніше 24 
годин після закінчення під
рахунку голосів голова Окруж
ної по виборах до Ради Союзу, 
а також голова Окружної по 
виборах до Ради Національно
стей виборчих комісій повинні 
переслати перший примірник 
протоколу в запечатаному виг
ляді з посланцем у Центральну 
виборчу комісію, другий при
мірник протоколу у Виборчу 
комісію союзної республіки, 
автономної республіки, авто
номної області, національного 
округу по виборах до Ради 
Національностей.

Стаття 105. Якщо жоден з 
кандидатів не дістав абсолют
ної більшості голосів, відпо
відна Окружна виборча комі
сія відзначає це окремо в про
токолі і повідомляє: Централь
ну виборчу комісію і Виборчу 
комісію союзної, автономної 
республіки, автономної області 
або національного округу по 
виборах до Ради Національно
стей і одночасно оголошує пе
ребалотування двох кандидатів, 
які дістали найбільшу кіль
кість голосів, а також призна
чає день перебалотування не

СРСР
пізніше, як у двотижневий строк 
після закінчення першого туру 

: виборів.
Стаття 106. Якщо подана 

кількість голосів по округу ста
новить менше половини числа 
виборців, які мають право го
лосування по цьому округу, 
Окружна виборча, комісія по 
виборах до Ради Союзу або по 
виборах до Ради Національно
стей відзначає це в протоколі 
і повідомляє негайно Централь
ну виборчу комісію і виборіц 
комісію по виборах до І’а^ 
Національностей союзної, авто
номної республіки, автономної 
області або національного ок
ругу. В цьому разі Центральна 
виборча комісія призначає нові 
вибори не пізніше, як у дво
тижневий строк після перших 
виборів.

Стаття 107. Перебалотуван
ня кандидатів у депутати, так 
само, як нові вибори замість 
тих, що визнані недійсними, 
проводяться по списках вибор
ців. складених для перших ви
борів, і в цілковитій відповідь^ 
сті до цього «Положення про ™ 
бори до Верховної Ради СРСР .

Стаття 108. В разі вибуття 
депутата із складу Верховної 
Ради СРСР Президія Верховної 
Ради СРСР не пізніше, ніж у 
двомісячний строк після вибут
тя депутата із складу Верхов
ної Ради СРСР. призначає у 
відповідному виборчому округу 
вибори нового депутата.

Стаття 109. Всякий, хто 
шляхом насильства, обману, 
погроз або підкупу перешкод
жатиме громадянинові СРСР у 
вільному здійсненні його права 
обирати і бути обраним до 
Верховної Ради СРСР, кара
ється позбавленням волі на 
строк до двох років.

Стаття 110. Службова особа 
Ради або член виборчої комі
сії, які підробили виборчі доку
менти або завідомо неправиль
но підрахували голоси,—кара
ються позбавленням волі на 
строк до трьох років.

Отрочі і юнацькі роки
21 січня минає 26 років з 

дня смерті най видатнішої лю
дини всіх часів і народів— 
В. 1. Леніна.

Народився В. 1. Ленін вісім
десят років тому—в квітні 
1870 року, в Симбірську (нині 
м. Ульяновськ) на Волзі.

П'яти років Володимир Ілліч 
навчився читати, а- дев'яти з 
половиною вступив до першого 
класу гімназії і зразу ж звер
нув на себе увагу, як лбда- 
рованіший, талановитий і, ра
зом з тим, найстараннішпй, 
акуратний і ретельний учень. 
Він в усіх класах був першим.

Життєрадісний, енергійний, 
товариський, великодушний до 
слабих і суворий суддя лінивих 
і ябедників- таким був Ленін 
у дитинстві.

У 1887 році, коли Володи
миру Іллічу пішов 16 рік, йо
го родину спіткало велике горе 
—помер батько. Слідом за тим 
на Ульяновпх обрушилось но
ве нещастя—в травні 1887 ро
ку за участь у замаху на царя 

Олександра- 3 був страчений 
любимий старший брат Воло- 
димира Ілліча—Олександр.

Тяжка це була втрата. Але 
велике горе не зломило, а ли
ше зміцнило волю юного Леніна 
в його прагненні підготовити 
себе для майбутньої боротьби 
з ненависним самодержавством. 
У той же рік він зумів закін
чити гімназію так успішно, що 
одержав золоту медаль.

З прекрасною діловою ха
рактеристикою, але разом з 
тим, із опальною репутацією 
впходця з сім'ї «неблагонадій- 
нпх Володимир Ілліч у серпні 
1887 року вступає до Казан
ського університету, а через 
кілька, місяців його, як орга
нізатора революційної роботи 
серед студентів, вперше ареш
товують.

-Що ви бунтуєте, юначе? 
Аджеж перед вами стіна, -• 
звернувся до Леніна пристав, 
що супроводив його до поліції. 
Він натякав цим на мниму не
похитність царського режиму.

В. І. Леніна
Стіна, та гнила, пхни—і 

розвалиться, - швидко і сміливо 
відповів Володимир Ілліч.

Леніна, як «неблагонадійно- 
го» вислали з Казані до села 
Кукушкіно. Разом з ним туди 
ж пішов секретний лист Казан
ського губернатора. «Наказую, 

-говорилося в ньому,—вста
новити найсуворішпй секретний 
нагляд за Ульяновим і за людь
ми. що його відвідують».

Відбувши заслання, Володи
мир Ілліч зробив спробу повер
нутися до університету, щоб 
продовжувати навчання, але 
Леніну на відріз відказали в 
його просьбі, а в міністерство 
освіти попечитель округу пос
пішно доносив: «Прохач рід
ний брат Ульянова, скараного 
на смерть, і навіть при видат
них здібностях в політичному 
відношенні за особу благона- 

і дійних визнаний бути не може».
Після цього В. 1. Ленін ви- 

I рішив виїхати за кордон і там 
І продовжувати свою освіту. Але 

й це виявилось для нього не

можливим. Царська охранка 
боялась випустити Ілліча з-під 
свого нагляду. Поліція стежи- 

I ла за кожним кроком «крамоль- 
I ної» молодої людини. 23верес- 
і ня директор департаменту по

ліції писав Казанському губер
наторові: «Маю честь уклінно 
просити ваше превосходительст- 
во закордонного паспорта йому 
не видавати».

Одержавши цього листа, гу
бернатор негайно повідомляє 

. міністерство внутрішніх справ:
«Секретно. Пану міністру внут- 

I рііпніх справ... Ульянов -рід
ний брат Ганни Ульянової, 

і що перебуває під гласним наг
лядом поліції... Атестується 
як особа шкідливого напряму 

| в політичному відношенні».
Таким чином царський уряд 

не дозволив В. І. Леніну виїха
ти за кордон. Однак ніщо не 
могло засмутити молодого 
Леніна. Він всиляється в Са
марі і там протягом кількох 
років глибоко вивчає основні 
твори Маркса і Енгельса, зна- 

[ йомиться з народницькою лі- 
; тературою, безустанно вивчає 
1 загострення класової боротьби.

Прожиті в Самарі роки були 
для Володимира Ілліча великою 
школою. Тут він написав ре
ферати на основі прочитаної 
літератури і спостережень сус
пільного життя, які пізніше 
розробив на такі, відомі нам, 
теоретичні праці, як «Нові гос
подарські рухи на селі» рефе
рат на книгу Постникова «Пів
денно російське селянське гос
подарство , «ІЦо таке «друзі 
народу» і як вони воюють 
проти соціал-демократів? та ін.

Уже тоді В. І. Ленін непо
дільно володів умами і волею 
передової молоді, що брала 

і участь у революційних гуртках. 
ІІого запальні виступи проти 
народників і пропаганда марк
систських ідей знаходили гаря
чу підтримку і полум'яних 
прихильників в особі молоді, 
яка вирішила присвятити себе 
великій справі визволення Бать
ківщини від царсько-поміїцпць- 
кого гніту. Великий Ленін вихо
див на поєдинок з реакцією, на 

; боротьбу за свободу і щастя 
свого народу. Г. Вавілов.
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ОРГАН ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО МК ТА РК КП(б)У. * 
МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Нрвлетарі всіх країн, едш*гес^

БІЛЬШОВИЦЬКА
де

Рік видання XXI
♦ *

№ 7(3373)

Неділя
15

СІЧНЯ

1950 р.
♦ *

Ціна 20 кой.

Більшовицький привіт 
делегатам 3-ї районної 

партійної конференції!

Напередодні 11І-Ї районної 
партійної конференції

...Самокритика є невід‘ємна і постійно діюча зброя в арсеналі 
більшовизму, нерозривно зв‘язана з самою природою більшовизму, 
з його революційним духом.

Виборчі округи по виборах до Ради Союзу 
і Ради Національностей

Напередодні третьої партійної 
конференції більшовики району 
з гордістю оглядаються на прой
дений шлях. Кожен комуніст в 
ці дні перевіряє зроблене ним, 
партійною організацією і в ці
лому трудящими району за рік, 
іцо пройшов від одної партійної 
конференції до другої.

Завтра на конференції ко
муністи підсумують свою робо
ту. закріплять досягнення, по- 
більшовпцькому викриють не
доліки і накреслять шляхи до 
нових успіхів у 1950 році.

Партійна організація району, 
за звітний період проробила 
значну організаційно-партійну 
і масово-політичну роботу. В 
своєму повсякденному житті 
вона керувалась історичнимп 
постановами Лютневого Плену
му ЦК ВКП(б), XVI з'їзду КП(б)У 
та рішеннями IV обласної та II 
районної партійних конферен
цій, спрямовувала трудящі маси 
на виконання цих постанов і 
домоглася нових досягнень у 
подальшому розвитку соціаліс
тичного землеробства і тварин
ництва.

Відрадно відчувати, що у 
кожному пулі надпланового хлі
ба, у кожній збудованій фермі 
і в інших досягненнях хлібо
робів району, вкладена значна 
доля праці комуністів.

Райком КП(б)У в цій почес
ній справі боротьби за дальші 
успіхи був керівним і спрямо
вуючим центром партійної і гос
подарської роботи. На плену
мах, засіданнях бюро, на збо
рах партактпву, обговорювались 
важливіші питання партійного 
і господарського життя. На них 
з більшовицькою принциповістю 
викривались недоліки, наміча
лись шляхи для їх усунення.

Значно поліпшилось керів
ництво первинними партійними 
організаціями. Райком КГІ(б)У 
регулярно заслуховував секре
тарів партійних організацій по 
питаннях організаційно-партій
ної та масово-політичної робо
ти. На семінарах для них чи
талися лекції з практики пар
тійного будівництва, з теорії та 
історії більшовицької партії та 
лекції на науково-популярні 
темп.

Відповідальні працівники рай
кому КП(б)У більшість свого 
часу бували на місцях вкол- 
-----  о

госпах. радгоспах. МТС. Вони 
допомагали секретарям налаго
дити партійну роботу на селі і 
організовували хліборобів і тва
ринників на виконання рішень 
партійних органів.

Внаслідок проведеної робо
ти підвищилась організаторська 
роль і відповідальність партій
них організацій за роботу кол
госпів, радгоспів і МТС. Вони 
глибше стали вникати в еконо
міку сільського господарства, 
зміцнили і розширили зв'язки 
з трудящими масами, краще ніж 
торік керували соціалістичним 
змаганням.

Так, парторганізація колгос
пу ім. 18 з'їзду ВКІІ(б), очо
ливши змагання хліборобів, мо
білізувала їх на виконання зо
бов'язань, даних товаришеві 
Сталіну, і домоглася якісного 
проведення всіх сільськогоспо
дарських робіт, завдяки чому в 
цій артілі вирощений високий 
урожай і достроково виконана 
перша заповідь.

В радгоспі «Комінтерн парт
організація по-більшовпцькому 
організувала боротьбу за вико
нання і перевиконання завдань. 
Внаслідок план урожайності ма- 

| точних буряків по радгоспу ви- 
I конаний на 170 процентів, а 

план збору бурячного насіння 
—на 143 проценти.

Добре працювала і парторга
нізація держкінзаводу: Урожай 
зернових тут з усієї площі по
сіву становить 17,8 центнера, 
план розвитку племінної худо
би виконаний на 124 проценти. 
В обох радгоспах дострокові; 
завершені хлібозаготівлі та ус
пішно виконані роботи по під
няттю зябу і чорних парів. 
Значних досягнень домоглися 
і парторганізації колгоспів ім. 
Енгельса, ім. Сталіна (Бандурів- 
ка) та інші.

Виконуючи постанови ЦК 
ВКП(б) і вказівки товариша 
Сталіна, партійні організації по
ліпшили ідеологічну роботу з 
населенням. Перед трудящими 
з лекціями, доповідями, бесі
дами виступала численна армія 
агітаторів.

Особливого значення райком 
КП(б)У надавав політичному 
навчанню комуністів. В мину
лому навчальному році всі гурт- 

I ки по вивченню Короткого кур
су історії ВКП(б) і політіпколп

р ________ ■

И. СТАЛІН.
успішно закінчили навчальний 
рік.

У повсякденній напруженій 
праці ми здобули непоганих 
успіхів в цілому: достроково ви
конали план хлібозаготівельно 
району, здавши державі хліба 
на 191600 пудів більше, ніж 
торік, перевиконали план роз
витку тваринництва і вчасно 
розрахувалися з країною по 
всіх видах продуктів тварин
ництва.

Все ж звітно-виборні збори в 
первинних парторганізаціях ви
крили і серйозні недоліки в на
шій роботі.

В деяких парторганізаціях 
ще занедбана виховна робота, 
агітатори рідко виступають пе
ред трудящими, не мобілізують 
їх на дальші успіхи, а партійні 
організації не спрямовують ді
яльність агітаторів. Надто по- 

! вільно розгортається боротьба 
, за новий урожай. В районі і 
; на сьогодні є колгоспи, що не 

приступили до снігозатримання, 
повільно заготовляють добрива, 
не очищають насіння і не ре
монтують інвентар.

Делегати конференції з біль
шовицькою принциповістю по
винні викрити всі недоліки в 
роботі районної партійної ор
ганізації.

Наша партія завжди йшла і 
йде по шляху сміливого розгор
тання критики і самокритики. 
Сила нашої партії і є в тому, 
що вона не боїться критики, 
а навпаки в критиці своїх недо
ліків черпає сили і енергію для 
дальшого руху вперед.

Партійні маси на конферен
ціях, перевіряючи роботу своїх 
керівників, оцінюють їх діяль
ність і накреслюють шляхи до 
нових досягнень у партійній і 
господарській роботі.

Міцніше ж згуртуємо свої ла
ви навколо Ленінсько-Сталін
ського ЦК ВКП(б) і нашого 
дорогого і любимого вождя і 
вчителя ІІосифа Віссаріоновича 
Сталіна!

Указ Президії Верховної Ради СРСР
Про застосування смертної кари до зрадників Батьківщини, 

шпигунів, підривників-диверсантів
Зважаючи на заяви, що надійшли від націо

нальних республік, від профспілок, селянських 
організацій, а також від діячів культури про 
необхідність внести зміни до Указу про скасу
вання смертної кари з тим, щоб цей Указ не 
поширювався на зрадників Батьківщини, шпигу
нів і підривників-диверсантів. Президія Верховної 
Ради СРСР постановляє:

1. Як виняток з Указу Президії Верховної 
Ради СРСР від 26 травня 1947 року про скасу
вання смертної кари, допустити застосування до 
зрадників Батьківщини, шпигунів, підрпвнпкін- 
дпверсантів смертної кари як вищої міри пока
рання.

2. Цей Указ ввестп в дію з дня його опуб
лікування.

Голова Президії Верховної Ради СРСР М. ШВЕРНИК. 
Секретар Президії Верховної Ради СРСР 0. ГОРКІН. 

Москва, Кремль. 12 січня 1950 р.

Па підставі статей*34 і 3.5 
Конституції СРСР і статей 24, 
25 і 26 «Положення про ви
бори до Верховної Ради СРСР-, 
Указами Президії Верховної 
Ради СРСР від 9 січня 1950 
року па території СРСР утво
рено 671 виборчий округ но 
виборах до Ради Союзу і 631 
виборчий округ по виборах до 

По виборах до Ради Союзу
по Кіровоградській області утворено 4 виборчі 

округи, зокрема:
454. Олександрійський виборчий округ.

(центр м. Олександрія)
Місто Олександрія, з пригородами і райони: Олександрій

ський, Петрівськнй, ІІовгородківський, Долпнський, Компаніїв- 
ський, Витязівський, Бобріїнсцький, Устпмівськіїй. НовопразькиЙ 
і Червонокам'янськпй.

По виборах до Ради 
Національностей

по Українській РСР серед інших виборчих 
округів утворено:

40. Кіровоградський виборчий округ
' (центр — м. Кіровоград)

Кіровоградська область, м.м. Дніпропетровської області: 
Кривий ріг і Дніпродзсржппськ і райони Дніпропетровської об
ласті: ІГятпхатськпй, Верхньо-Дніпровський, Лііхівеькпй, Кри- 
нпчанський і Криворізький.

_________________________

Достойно зустрінемо день виборів
Зобов'язання гірників иіахпги № 2

Йдучи назустріч визначній події в житті радянсь
кого народу виборам до Верховної Ради Союзу РСР, 
колектив гірників шахти № 2 включається в соціалістич
не змагання 1 бере на себе такі зобов'язання:

1. Виконати план вуглевидобутку першого кварталу 
до 20 березня і підготовчих робіт до 15 березня.

2. Знизити собівартість вугілля на 5 процентів до
плану. х

3. Знизити зольність вугілля на 0,5 процента протії 
плану.

4. Зекономити 6 процентів кріпильних матеріалів.
5. Протягом січня І лютого навчити гірничим професіям: 

наваловибійників 25 чоловік, посадчиків—5 чоловік, пе
реносників транспортерів 4 чоловіка, мотористів 5 чол.

6. До 23 лютого в гуртожитку № 14 обладнати 5 
стахановських кімнат.

Викликаємо на соціалістичне змагання колектив гір
ників шахти № 3.

ДУДНИК, начальник шахти. ПЄЧКОВСЬКИЙ, головний інженер. 
ЧЕРНИШЕНКО, секретар парторганізації. ГОЛОВАТЕНКО, голова 

шахткому. ПІКУЩИЙ, начальник 3-ої дільниці. ЛАРИОНОВ, почесний 
шахтар. ЖУКОВ, секретар комсомольської організації.

Ради Національностей.
По Українській РСР утворе

но 136 виборчих округів по 
виборах до Ради Союзу і 25 
округів по виборах до Ради 
Па ціональностей.

Списки виборчих округ на
друковано в республіканських 
і обласних газетах за І? січ
ня ц. р. (РАТАУ).

До уваги делегатів 
районної партконференції

Третя районна партійна конференція починав свою роботу
18 січня 1930 року о 10 годині ранку в приміщенні Палацу піонерів. 

Реєстрацію делегатів провадить тов. Кожевнік в залі 
Палацу піонерів.

РК КГІ(б)У.
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Партійне життя

Як скласти план роботи 
сільської парторганізації

Софія Ковалевська
(до 100-річчя з дня народження)

В результаті проведення 
звітів 1 виборів парторганів 
значно оновився склад сек
ретарів первинних парторга- 
нізацій.

Як почати свою роботу, 
як скласти план роботи пер
винної парторганізації?

Це питання дуже істотне, 
бо від продумано складено
го плану роботи 1 вмілого 
його виконання багато зале
жить успіх всієї роботи 
парторганізації. Що правда, 
ці плани первинних партор- 
ганізацій не можуть бути 
однаковими, бо в кожній 
парторганізації є свої особ
ливості, різні умови. Од
нак, перевірені багаторічною 
практикою партійної роботи 
основні принципи, на основі 
яких повинен складатися 
план, можуть бути рекомен
довані для всіх сільських 
парторганізацій.

При складанні плану тре
ба, насамперед, виділити го
ловні завдання, що виходять 
з рішень ЦК ВКП(б), XVI 
з’їзду КП(б)У 1 дальших 
вказівок ЦК КГ1(б)У.

Перед сільськими первин
ними парторганізаціями за
раз стоять завдання підготов
ки до весняної сівби. Парт- 
організації повинні бороти
ся за те, щоб у 1950 році 
іще вище піднести рівень 
культури землеробства і 
всього сільськогосподарсь
кого виробництва, ще шир
ше розгорнути соціалістичне 
змагання за одержання висо
ких урожаїв, охопивши цим 
змаганням усіх колгоспни
ків, працівників МТС і рад
госпів; всемірно розвивати 
громадське тваринництво, 
боротися за здійснення пла
ну полезахисних лісонасад
жень, впровадження траво
пільних сівозмін, будівницт
ва ставів і водойм;боротися 
за додержання Статуту сіль
госпартілі і умноження гро
мадського багатства колгос
пу. Але товариш Сталін 
вчить, що господарські успі
хи, їх тривалість і міцність 
цілком залежать від поста
новки організаційно - партій
ної І партійно-політичної ро

Запобігти п
На значній території СРСР дер

жаться сильні морози. Вогке на
сіння при великому промерзанні 
знижує процент і енергію схожос
ті. Відомо, що чим більш вогке 
насіння і чим більше воно про
мерзне, тим більшою мірою воно 
може втратити схожість.

Нерідко псування вогкого на
сіння в зимовий час збільшується 
в результаті неправильно провад
жуваного сушіння.

Яким способом провадити су
шіння насіння? На це запитання 
нам відповів П. І. Кралін—науко
вий співробітник Всесоюзної ор
дена Леніна Академії сільськогос
подарських наук імені В. і. Леніна.

Деякі господарства сушать 
вогке насіння виморожуванням 
перелопачуванням на морозному 
повітрі. Це недопустимо, бо веде 
до загибелі насіння.

Щоб запобігти самозогріванню 
вогкого насіння, необхідно охолод
жувати і перевітрювати його пе

боти, від організації бороть
би за здійснення рішень пар
тії, від згуртованості кому
ністів і вміння організувати 
маси трудящих на виконання 
чергових завдань. Тимто пи
та н в я ор ган 1 з а ці й но-па рті й - 
иої І масово-політичної ро
боти повинні зайняти в плані 
провідне місце.

Як показала практика, кра
ще за все план складати на 
місяць.

Як приклад, можна було б 
рекомендувати таку послідо
вність налічуваних планом 
питань:

Перший розділ плану мож
на озаглавити „Орггіартро- 
бота“. В цьому розділі вка
зати порядки денні перших 
І других партзборів, час їх 
проведення, хто виступає з 
доповіддю і відповідає за 
підготовку питань до зборів. 
У великих парторганізаціях 
зазначити, коли 1 в яких пи
таннях провести засідання 
партбюро, нараду партгру- 
поргів 1 т. д.

Порядок денний партійних 
зборів повинен бути різно
манітним, як багатоманітне 
життя і робота парторгані
зації. Поряд з політичними 1 
середпартійними питаннями 
треба планувати обговорен
ня виробничих питань, звіти 
голови,бригадирів колгоспу, 
директора І бригадирів МТС 
і радгоспу про стан справ 
або хід виконання чергових 
робіт. При складанні поряд
ку денного треба радитися з 
комуністами, щоб відобрази
ти їх бажання і вибрати най
важливіші питання.

Другим розділом може 
бути „Партійне навчання 
комуністів". У цьому розді
лі зазначити, по якій темі 
і коли провести заняття по- 
літшколи або гуртка, яка 
лекція або доповідь буде 
прочитана на допомогу кому
ністам, що самостійно пра
цюють над собою, коли 1 з 
яких питань буде проведена 
співбесіда з комуністами, 
бесіда з кандидатами партії 
про Статут ВКП(б), хто її 
проводить.

Третій розділ може бути

релопачуванням лише в мало мо
розні дні.

Насіння треба сушити не мо
розним і не гарячим, а теплим 
повітрям у сушарках ПЗС 3 сис
теми інженера Гоголева і Вісхом. 
Насіння в цих сушарках обтіпа
ється теплим повітрям при темпе
ратурі 50- 57 градусів, залежно 
від вологості. Таке нагрівання не 
небезпечне.

При невистачанні сушарок не
обхідно організувати сушіння в 
приміщеннях, що обпалюються, 
при температурі в ЗО градусів у 
тонкому шарі.

Очищення і сортування сухого ■ 
насіння можна провадити при вся
кому морозі, а вогкого насіння 
тільки в маломорозні дні, коли 
морози досягають не більше 15 
градусів. При цьому роботу слід 
провадити якнайшвидше, не затри
муючи насіння розсипаним на мо
розі більше 2—3 годин.

Змерзле насіння треба негайно 

названий „Масово-політична 
робота". В цьому розділі 

і треба докладно зазначити, 
І яку масову роботу партор- 

ганізація намічає провести 
з населенням у цьому міся
ці; з яких питань І коли про
вести семінар з агітаторами; 
на яку тему організувати 

І лекції і доповіді для кол
госпників, працівників МТС 

І і радгоспів і хто відповідає 
за їх проведення. В цьому 
ж розділі треба передбачити 
з яких питань треба провес
ти загальні збори колгосп
ників, нараду ланкових, пе
редовиків сільського госпо
дарства, збори жінок, молоді 
села, збори інтелігенції 1 т. д. 
В плані повинні бути визна
чені заходи по керівництву 
соціалістичним змаганням, 
робота стінної газети, наоч
на агітація.

Необхідно пам’ятати, що 
масово-політична робота по
винна зайняти в плані робіт 
велике місце, бо успіх спра
ви залежить від того, як 
своєчасно і глибоко партор- 
ганізація зуміє роз’яснити 
трудящим рішення партії і 

і мобілізувати їх на виконан
ня цих завдань. Населення 
необхідно постійно тримати 
в курсі міжнародного 1 внут
рішнього становища нашої 
країни, в курсі чергових зав
дань, поставлених партією 
і урядом.

Плани робіт повинні бути 
конкретними і реальними, 
стосовно до завдань даної 
організації. В територіаль
них парторганізаціях, нап
риклад, до плану необхідно 
включити питання роботи 
шкіл, сільської кооперації, 
впорядкування села 1 т. д.

План роботи, з урахуван
ням пропозиції комуністів, 
треба затвердити на партій
них зборах, після чого ви
конання його стає обов’яз
ковим для всіх членів! кан
дидатів партії.

Секретареві парторганіза
ції 1 партбюро треба вжити 
всіх заходів до того, щоб 
намічені в плані заходи,бу
ли повністю здійснені.

І. Танигін.

від морозів
утеплити, щоб воно „відійшло" і 
просушилось. При зберіганні вог
кого насіння взимку до просушу
вання треба щодня стежити за 
температурою у верхньому шарі 
і в середині купи. При вологості 
насіння до 17- 20 процентів—тем
пература в купі не повинна зни
жуватись нижче 5 градусів. При 
вологості понад 20 процентів тем
пература не повинна бути ниж
чою —З і вище-|-2 градусів.

У сильні морози, якщо темпе
ратура зерна знижується нижче за
значеної, необхідно насіння згреб
ти більш товстим шаром і обов'яз
ково прикрити зверху мішковиною, 
рядном для утеплення.

З підвищенням температури на
впаки охолоджувати насіння: роз
крити його, зменшити товщину 
шару і перелопачувати. Вогке на
сіння до його просушування тре
ба зберігати в холодному стані 
з температурою близько 0 гра
дусів. (ТАРС).

Сьогодні минає 100 років з дня 
народження талановитої дочки ве
ликого російського народу, пер
шої жінки-матсматика Софії Васи
лівни Ковалевської. Народилася 
вона 15 січня 1850 року, в Москві, 
в родині генерал-лейтенанта арти
лерії Корвін Круковського.

С. В. Ковалевська

Уже 14 років допитлива дівчин
ка проявила великий нахил до 
вивчення математики. Але в цар
ській Росії вищих учбових закла
дів для жінок не існувало, а до 
вищої школи, де вчилися чоловіки, 
вона вступити не могла. Тимто, 
щоб здобути вищу освіту, вона 
змушена була 18-ти років офор
мити шлюб з ученим Володимиром 
Онуфрієвпчем Ковалевським, з 
яким вона поїхала за кордон, і в 
німецькому місті Гейдельбергу, 
подолавши косність і рутину, що 
оточували талановиту жінку за
-------------------------Ф

Укладення колективних договорів на 1950 рік
9 січня відбулося засідання 

Президії ВІДРПС, яке обговорило 
питання про укладення колектив
них договорів на 1950 рік. Прези
дія ВЦРПС постановила провести 
в січні—лютому на всіх підприєм
ствах промисловості, транспорту, 
будівництва, зв'язку, в радгоспах 
і МТС, а також на підприємствах 
державної торгівлі і громадського 
харчування масову перевірку ви

Звідусіль
За минулий рік у колгоспах 

Львівської області створено бли
зько 900 нових тваринницьких 
ферм і птахоферм.

* "■
Сільські будівельники Білорусії 

завершили відбудування сіл. За 
п'ять з половиною років вони спо
рудили близько 420 тисяч жилих 
будинків.
• * ... *

В комбінаті „Сталінвугілля" і 
„Артемвугілля" 'Для молодих ро
бітників відкрито 50 інтернатів. У

Лист до редакції

Загляньте в наші гуртожитки
Вже понад два місяці наші гур

тожитки передані будівельному 
управлінню №6 тресту„ Олександ- 
ріявуглерозрізбуд". Здавалось, що 
керівники цього управління муси
ли звернути увагу на ремонт две
рей, вікон, опалювальних печей. 
Але сподівання робітників вия
вились марними. Гуртожитки не 
отеплені, в антисанітарному стані.

Великі непорядки в гуртожитку 
№3, де проживають дівчата. В 
кімнатах брудно, білизна не миєть
ся протягом півтора місяця, двері 

Бандитський наліт гомінданівських літаків на Шанхай
Шанхай. 10 січня. (ТАРС). 7 січ- зультаті бомбардування 62 чоло- 

ня гомінданівські бомбардувала- віки вбиті і більше 40 чоловік 
ники під прикриттям винищувачів поранені. Зруйновано близько 200 
вчинили наліт на Шанхай. В ре- І будинків.

Редактор П. КАПУСТЯНСЬКИЙ

кордоном, здобула математичну 
освіту.

З ступенем доктора філософії 
І Софія Василівна повернулася до 

Росії. Однак умови, в які була 
поставлена тоді жінка в Росії, не 
дозволяли їй застосувати свої знан
ня. В кращому разі вона—видат
ний математик—могла викладати 
арифметику в молодших класах 
гімназії. Більше того, їй, як жінці, 
царські чиновники не дозволили 
навіть скласти магістерські екзаме
ни в Московському університеті.

Згодом Ковалевська виїхала до 
Стокгольма і там читала лекції в 
університеті, а також провадила 
велику наукову і літературну ро
боту. Однією з видатних наукових 
праць, що поставили Софію Кова- 
левську в ряди світових учених 
була її праця про обертання твер
дого тіла навколо нерухомої точки.

За цю працю Паризька Академія 
присудила Ковалевській премію 
Бордена. Лише після.цього, в 1889 
році. Російська Академія наук 

І зробила небувалий „відступ" від 
І заведених правил- обрала С. В. 

Ковалевську своїм членом-корес- 
' пондентом.

Померла С. В. Ковалевська 10 
лютого 1891 року. У розквіті сил 
і таланту. Але й за небагато років 
своєї діяльності талановита дочка 
російського народу, переборюючи 
перешкоди, які становили на її 
шляху реакційні чиновники цар
ського уряду, перша жінка-мате- 
магик багато зробила для розвит
ку математики.

Зараз, коли жінки нашої країни 
нарівні з чоловіками в усіх галу
зях науки і виробництва борються 
за побудування комунізму, ІМ'Я 
Софії Ковалевської користується 
у нас великою любов'ю і повагою, 

(РАТАУ).
♦----------------------------------------

конання колективних договорів за 
1949 рік і укладення колективних 
договорів на 1950 рік. Перевірка 
виконання і укладення нових ко
лективних договорів повинні бути 
проведені, як масова господарсько- 
політична кампанія, яка мобілізує 
колективи робітників, інженерно- 
технічних працівників і службовців 
на нові трудові подвиги.

(ТАРС).

інтериатах-гуртожитках створено 
всі вигоди для жильців, в їдаль
ні, душові.

* *
Мелітопольський завод імені 

Воровського освоїв випуск машин 
для розливання молока у пляшки. 
Ця машина за одну годину напов
нює 4 тисячі пляшок.

А АЯ:
Гірникам комбінату „Тулавугіл- 

ля" виплачено в 1949 році понад 
45 мільйонів карбованців винаго
роди за вислугу років.

завішані доріжками, але це не 
зменшує холоднечі. Вбиральня не 
очищається, забруднена.

Комендант гуртожитку Яків Бай- 
бараш не вживає заходів до по
ліпшення побутових умов робіт
ників.

А начальник управління №6 т. 
Лавров за весь час навіть не спро
мігся побувати в приміщеннях, де 
проживають робітники, керованого 
ним підприємства.

0. Смірнов, 
робітник.
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Прийом Й. В. Сталіним
Посла Індії пана С. Радхакрішнан

14 січня Голова Ради Міністрів СРСР 14. В. Сталін 
прийняв Посла Індії пана С. Радхакрішнан.

На прийомі був присутній Міністр Закордонних Справ 
СРСР А. Я. Вишинський.

(ТАРС).

Відповідальні завдання
агітаційно-пропагандистської роботи

<м Початок виборчої кампанії по 
^піборах до Верховної Ради Со- 

РСР -величезна політична 
^Чодія в житті радянського на

роду. Вона знаменує собою роз
гортання нового могутнього по
літичного і трудового піднесен
ня в країні. В ці дні справді 
грандіозні завдання постають 
перед агітаційно-пропагандист
ською роботою партійних орга
нізацій, перед усіма нашпми ор
ганізаціями партійними, ра
дянськими, громадськими, перед 
усією величезною армією біль
шовицьких агітаторів і пропа
гандистів. А гіта ці йно-пропага н - 

♦листська робота покликана в 
фіі виборчої кампанії озброїти 
^Кйширші маси трудящих ясним 

розумінням значення виборів, 
привести їх до виборів ще тіс
ніше згуртованими навколо біль
шовицької партії та її ленінсь
ко-сталінського прапора, ще 
міцніше загартувати їх волю до 
боротьби за повне торжество 
комунізму.

Наша прекрасна дійсність 
відкриває перед пропагандою і 
агітацією справді неосяжні мож
ливості у розв'язанні цього вдяч
ного завдання. В усьому радян
ському житті втілені величезні 
перемоги радянського народу 
на всіх ділянках комуністичного 
будівництва—перемоги, здобуті 
під проводом партії Леніна— 
Сталіна.

У радянських людей свіжий 
в пам'яті історичний виступ 
товариша Сталіна перед вибор
цями напередодні попередніх 
виборів до Верховної Ради Со
юзу РСР—9 лютого 1946 року. 
Геніальний вождь розкрив зна
чення перемогп радянського 
народу над фашистською Німеч
чиною, як перемоги радянсько
го суспільного і радянського 
державного ладу, що довів у 
найтяжчих випробуваннях свою 
перевагу над будь-яким нера- 
дянським ладом. Товариш Сталін 
показав, що перемога Радянсь
кого Союзу у Великій Вітчиз
няній війні була блискучим 
тріумфом політики більшовиць
кої партії. Товариш Сталін 
окрилив радянських людей хви
люючими перспективами неба
ченої в історії своїми темпами 
відбудови і нового піднесення 
народного господарства, пер

спективами дальшого руху кра
їни Рад до комунізму, накреслив 
ваблячі контури нового гран
діозного плану великих робіт.

Чотири роки минуло відтоді. 
Ці роки принесли нові найкрас- 
номовніші докази могутньої 
життєвої сили радянського ла
ду, мудрості політики партії 
більшовиків.

З гордістю розгорне кожен 
пропагандист і агітатор перед 
своєю аудиторією карту Радян
ської Батьківщини. Ніколи ще 
наїгіа Вітчизна не мала настіл
ки справедливо і добре влаш
тованих державних кордонів, 
як тепер. Вони охоплюють не
осяжний простір від Закарпат
тя до Курильських островів. 1 
на всьому цьому просторі йде 
гігантське будівництво.

В той час як капіталістичний 
світ все більше вповзає в нову 
грізну економічну кризу, в той 
час як у капіталістичних кра
їнах, і насамперед у СНІА.все 
нижче падає життєвий рівень 
мас,--життя в Радянському Со- 

! юзі являє картину бурхливого, 
всенаростаючого піднесення.

В Радянському Союзі вже у 
і жовтні минулого року промисло

ва продукція перевищила більш 
як на 50 процентів середньо
місячний випуск продукції до
воєнного, 1940 року, і вже у 
вересні минулого року був до
сягнутий довоєнний рівень про
мислового виробництва в райо
нах, що постраждали від ворожої 
окупації. Вже наприкінці мину
лого року радянська промисло
вість працювала на рівні, вищо
му від того, який намічався п'я
тирічним планом на останній 
рік п'ятирічки. Вже перевер
шило урожай довоєнного, 1940 
року, соціалістичне землероб
ство; розв'язана в нашій країні 
зернова проблема: досягнуті 
серйозні усгііхп в розвитку 
тваринництва. 11а радянській 
землі здійснюються грандіозні 
замисли, що-перетворюють саме 
лице землі, перетворюють при
роду. Невпинно зростає матері
альний добробут і культурний 
рівень життя трудящих.

Могутність Радянського Сою
зу знаходить свій вираз в усьо
му ході світового суспільного 
розвитку. Радянський Союз ві

дправ вирішальну роль у виз
воленні трудящих країн народної 
демократії під фашистських по
неволювачів, від ярма капіта
лістів і поміщиків, від кайданів 
імперіалізму.

Радянська демократія - це 
справжня демократія, демокра
тія для всього народу. В цьому 
її прпнцппіальна відміна, від 
розтлінної буржуазної демок
ратії," що є нсевластям невели- 

і кої купки- привілейованих, зу- 
I хвалою диктатурою золотого 

мішка. Радянський виборчий за
кон не тільки проголошує за
гальне, пряме і рівне виборче 
право, але й забезпечує на ділі 
здійснення цього прана кожно
му громадянинові - незалежно 
від статі, раси, національ
ності, освітнього цензу, релі
гійних переконань, майнового 
становища і минулої діяльності. 
Але щоб кожен громадянин міг 
справді скористатися своїми ви
борчими правами, він повинен 
добре знати їх. Па партійних 
та інших громадських органі
заціях лежить обов’язок роз'яс
нити найширшим масам насе
лення, особливо молодим вибор
цям, які вперше візьмуть участь 
у голосуванні, принципи ра
дянської виборчої системи, ра
дянський виборчий закон, увесь 
порядок проведення виборів.

Як до прекрасного свята, 
ідуть трудящі країни Рад до 
знаменного дня 12 березня. По 
всій країні з новою силою роз- 

I гортається всенародне соціаліс
тичне змагання. Почесне зав
дання славної армії наших агі
таторів і пропагандистів - по
лум'яним словом більшовицької 
правди вище л вище підносити 
ентузіазм мас. Обов'язок пар
тійних організацій, очоливши 

! активність трудящих, привести 
їх до нових видатних досяг- 

; нень на всіх ділянках комуніс
тичного будівництва. Нове мо
гутнє політичне і трудове під
несення радянського народу 
стане новою демонстрацією йо
го морально-політичної єдності, 
його любові іі відданості до біль
шовицької партії, до велико
го вождя і вчителя товариша 
Сталіна.
(З передової газети „Радян
ська Україна" за 14 січня 

1950 року).

Новими успіхами відзначимо 
вибори до Верховної Ради СРСР

Виробниче піднесення
Велике виробниче піднесення на рудоремонтному заводі. Ви

бори до Верховної Ради СРСР колектив трудящих вирішив відзна
чити виконанням плану щомісяця не нижче 110 процентів.

На мітингах, що відбулися по всіх цехах, робітники взяли 
нові підвищені зобов'язання. Відмінник соціалістичного змагання 
токар механічного цеху тов. Кудря бав слово виконувати щоденні 
норми на 350 процентів. Механічний цех в цілому бореться за повну 
ліквідацію браку і за випуск продукції відмінної якості.

На відзнаку виборів, сказав у своєму виступі комуніст 
бригадир котельників тов. Бабиченко, від імені бригади беру зо
бов'язання виконувати норми на 400 процентів.

Приклад бригади тов. Бабиченка наслідує бригада тов. Єре- 
щенка. Вона також взяла зобов'язання виконувати щодня по чоти
ри норми.

Серед трудящих слюсарного цеху зачинателем змагання на 
честь виборів до Верховної Ради є комсомольська бригада тов. Бо
рошно. Вона зобов'язалась свої змінні завдання виконувати на 250 
процентів і давати продукцію лише відмінної якості.

Між цехами складені договори на соціалістичне змагання, 
оформлено також індивідуальні зобов'язання, в коленому цеху виві
шено лозунги.

І. Димитров, секретар парторганізації.

Змагання залізничників
В усіх майстернях, околод

ках і дільницях 11 дистанції 
станції Олександрія відбулися 
мітинги, присвячені Указу Пре
зидії Верховної Ради СРСР про 
проведення виборів до Верхов- 

і ної Ради Союзу РСР.
Па мітингу робітників друго

го околодку першим виступив 
бригадир колійників Андрій 
Кошман.

—Наступні вибори до вищо
го органу державної влади—- 
знаменна подія в нашому жит
ті,—сказав він. Це свято ра
дянської соціалістичної демо
кратії. До нього ми повинні 

| підійти з достойними виробни- 
[ чимп успіхами. Моя бригада з 

сьогоднішнього дня стає ца ста- 
хановську вахту і зобов'язу
ється виконувати свої норми не 

| нижче, як на 120 процентів,

Стахановська вахта каменярів
Стаха новці кар'єроу правлі н- 

ня тресту «Олександріявугле- 
розрізбуд» Михайло Мусійовпч 
Бахмацький та Павло Макси
мович КолеСнік, які дали в 
рахунок другої післявоєнної

Відвідання Ленінграда Головою Центрального 
Народного Уряду Китайської Народної 

Республіки п. Мао Цзе-дуном
15 січня до Ленінграда прибув Голова Центрального На

родного Уряду Китайської Народної Республіки п. Мао Цзе-дун 
у супроводі посла Китайської Народної Республіки в СРСР п. Ван 
Цзя-сяна і професора Чен Бо-да.

На вокзалі її. Мао Цзе-дуна зустрічали Голова Ленрадн 
Кузнецов 0. 0., секретар Ленінградського обкому ВКІІ(б) Андрі- 
анов В. М., комендант м. Ленінграда, генерал-майор Паранзін 
В. К. та інші. Вокзал був прикрашений державними прапорами 
Китайської Народної Республіки і СРСР. Того ж дня п. Мао 
Цзе-дун і особи, що супроводять його, оглянули місто і відвідали 2 
Ермітаж.

15 січня Голова Ленрадн на честь п. Мао Цзе-дуна дав- 
сніданок,

11. Мао Цзе-дун відвідав Кіровський машинобудівний завод 
і оглянув передній край оборони Ленінграда в період Великої 
Вітчизняної війни, а також був присутній в театрі опери і ба
лету імені С. М. Кірова на балеті «Баядерка»,

16 січня п. Мао Цзе-дун виїхав до Москви.
Під час поїздки в Ленінград н. Мао Цзе-дуна супроводили 

член колегії МЗС СРСР Соболев А. 0. і заступник зав. прото
кольним відділом МЗС СРСР Матвевв Ф. М. (ТАРС).

забезпеч у на ти безперебій н м й
рух поїздів.

Слюсар механічної майстер
ні Іван Яковлев, який уже 
працює в рахунок 1952 року, 
дав слово до дня виборів вико
нувати щозміни виробниче заг 
данпя на 150 процентів. Інже
нер дистанції тов. Пустовпй,» 
виступаючи на мітингу, зоцоа'я- ,
зався подати практичну допо
могу залізничникам по впро
вадженню нових методів праці, 
які б забезпечили поточне ут
римання колії протягом ЦІЛОГО 
року.

Змагання залізничників на 
честь виборів з кожним днем 
набирає все ширшого розмаху.

С. Герасюта,
секретар парторганізації.

Ст. Міркотан.

п'ятирічки сотні кубометрів ка- 
менню, на честь виборів до, _ 
Верховної Ради СРСР стали на’ 
стахановську вахту.

Гудков, 
плановіїк кар'єроуправліцня .

□ □ в
У механічному цеху Новокраматорського маши

нобудівного заводу імені Сталіна (Сталінська область) 
створено групу громадських інструкторів з числа 
кращих стахановців-токарів. Вони допомагають ро
бітникам освоювати методи швидкісного різання ме
талів.

На фото: кращий токар заводу: громадський ін
структор. який виконав 12 річних норм. Павло Ілліч 
СТРИЖАК (праворуч) розмовляв з токарем екска
ваторного цеху Б. К. БЕЗВОДСЬКИМ про методи 
швидкіеного різання металів.

Фет* І. Бондаренка. Преекліше (РАТАУ).

а о а
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На допомогу секретарю первинної парторганізації Вивчаємо Положення
Первинна парторганізація

і виховання
Більшовицька партія корис

тується в народі безмежним 
авторитетом. Трудящі маси, вка
зує; товариш Сталін, вважають 
нашу партію своєю партією, 
партією близькою і рідною, в 
розширенні і зміцненні якої 
вони кровно заінтересовані і 
керівництву якої вони добро
вільно довіряють свою долю. 
Яскравим проявом любові гі від
даності радянських людей біль
шовицькій партії є зростання 
її рядів. За воєнні ті післявоєн
ні роки наша партія поповни
лась великим загоном нових 
комуністів: вона об'єднує зараз 
понад шість мільйонів членів і 
кандидатів.

Величезні завдання, що стоять 
перед радянським народом в 
ного боротьбі за перемогу ко
мунізму, підвищують ВИМОГИ до 
кожної партійної організації, 
до кожного комуніста. На якій 
бп ділянці не. перебував кому
ніст, він всюди повинен пока
зувати приклад організованості, 
ідейності, повинен бути нова
тором, передовим борцем за. ви
соку продуктивність праці. Ко
муніст—це організатор, вожак 
і політичний вихователь мас.

Люди не родяться комуніста
ми, вони ними стають. Паща 
партія звертає зараз особливу 
увагу на підвищення політич
ного’ рівня комуністів. Вона до
магається, щоб комуністи були 
на рівні вимог, що ставляться 
перед ними.

Відповідальність за виховання 
Комуністів лежить насамперед 
на первинній партійній органі
зації. Цс і зрозуміло. Вона 
ближче всього стоїть до кому
ніста, їй краще, ніж кому б то 
не було, відомі достоїнства і 
недоліки кожного члена і кан
дидата партії. Саме тут, в пер
винній парторганізації, комуніст 
набуває навики більшовицької 
партійності, організованості і 
дисципліни.

В основі більшовицького ви
ховання лежить ідейність. Ве
ликі ідеї Маркса—Енгельса— 
Леніна -Сталіна озброюють ко
муністів духовно, виховують в 
них переконливість, стійкість, 
безстрашність, принциповість. 
Товариш Сталін вчить, що чим 
вище марксистсько-ленінська 
свідомість працівників, тим ви
ще і плодотворніше сама робо
та, тим краще її результати. 
Політичне навчання—не при
ватна справа комуніста. Нев
томно підвищувати свій ідейно- 
теоретичний рівень — перший 
статутний обов'язок кожного 
члена і кандидата партії. Щоб 
комуніст міг успішно справля
тися з дорученою йому спра
вою, він повинен вперто і без
перервно учитись, удосконалю
вати свої знання, оволодівати 
більшовизмом.

Долг первинної парторганіза
ції — повсякденно допомагати 
комуністам в їх теоретичному 
навчанні, ідейному рості, гли
боко вникати в роботу шкіл і 
гуртків, постійно контролювати, 
як комуніст підвищує свої по
літичні знання. Неможна про
ходити мимо фактів, коли деякі 
члени і кандидати партії ухи
ляються від навчання, не від-

комуністів
відують занять, не читають по
літичної літератури. Подібні 
факти необхідно обговорювати 
на засіданнях партбюро і пар
тійних зборах.

Виховання комуністів скла
даються не тільки із учбових 
заходів.

Величезна роль в пій справі 
належить партійним зборам. 
Коли збори скликаються регу
лярно, коли на них обговорю
ються не тільки поточні вироб
ничі справи, а й важливіші 
питання ідеологічної, партійно- 
політичної роботи, вони сприя
ють розширенню політичного 
кругозору членів і кандидатів. 
Високий ідейний рівень партій
них зборів, активна участь ко
муністів в обговоренні питань 
досягається завчасною і ретель
ною підготовкою до зборів.

Ось як, наприклад, прово
дяться збори комуністів в пер
винній парторганізації колгоспу 
ім. Карпа Маркса, Аннінського 
району, Воронезької області.

Про повістку дня зборів чле
ни і кандидати партії повідом
ляються за три -п’ять 'днів. 
Багато з них закликаються до 
підготовки того чи іншого пи
тання, що поставлене на обго
ворення партійних зборів. Тут 
в дебатах виступає звичайно 
велике число комуністів. Вони 
сміливо критикуй ть недоліки в 
роботі, вносять ділові пропози
ції, на основі яких виробля
ється резолюція. На зборах 
комуністи вчаться більшовиць
кому підходу до рішення різних 
питань, критично перевіряють і 
обдумують власну роботу.

У вихованні комуністів важ
ливе місце займають партійні 
доручення. Виконання партій
них доручень, активна участь 
в громадській роботі обов'язкові 
для всіх комуністів. Саме таким 
способом набукається досвід, 
навики організаційної і полі
тичної діяльності. Контроль за 
виконанням партійних доручень 
підвищує відповідальність кому- 

I ністів за свою роботу, за свою 
поведінку, а партійній органі
зації дає можливість одержати 
правильне уявлення про това
риша, про його достоїнства і 
недоліки.

Доручаючи комуністові ту чи 
іншу роботу, первинна парт
організація повинна враховува
ти рівень його розвитку, здіб
ності. Потрібний суворо ІИДІІ- 

і відуальшій підхід до кожного 
; члена і кандидата партії. Тіль

ки в цьому випадку партійні 
доручення можуть принести ко
ристь, будуть служити ДІЙОВІШ 
засобом виховання комуністів. 
Обов'язок партійної організації 
і насамперед її секретаря 
постійно перевіряти виконання 
комуністами доручень, подавати 
їм необхідну допомогу. По мірі 
росту комуніста йому слід до
ручати більш серйозні завдання.

Посилити виховну роботу з 
комуністами, підвищити їх ідей
ний рівень. їх активність 
значить піднять ще вище боє
здатність первинної парторгані
зації, її роль’ в політичному 
житті, в господарському і куль
турному будівництві.

У. Жуковін.

про вибори 
до Верховної Ради СРСР

В гуртожитках будівельного 
і управління №1 тресту «Олек- 

сандріявуглерозрізбуд» розгор
нулась діяльна підготовка, до 
виборів у Верховну Раду СРСР.

Комуніст - агітатор тов. Єре
менко 14 січня провів першу 

; бесіду з молоддю в гуртожитках.
З молодими виборцями регу

лярно проводить бесіди агіта
тор - комсомолець т. Гераси- 
менко.

В. Четвертая.

Вся країна готується 
до виборів

В містах і селах іде діяльна під
готовка до виборів у Верховну 
Раду СРСР. Гостинно відкрились 
двері агітпунктів. їх щодня відві
дують тисячі виборців. Воші поча
ли вивчення „Положення про ви
бори до Верховної Ради СРСР, 
Конституції СРСР.
• Трудящі готуються ознаменува
ти день виборів новими виробни
чими успіхами. Колектив шахти 
імені Сталіна (Кузбас) за 12 днів 
січня дав близько 4 ешелонів над
планового вугілля. В Казахстані 
понад ЗО МТС і радгоспів підго
тували до виходу в поле весь 
тракторний парк. Знатні мулярі 
Черніковська (Башкирська АРСР) 
Диченко і Степанов уклали стіни 
для двоповерхового будинку за 
5 днів. У колгоспах Львівської 
області провадиться взаємопере
вірка готовності до весняної сівби. 
Колгоспники Лопатинського райо
ну взяли зобов'язання в цьому 
році підвищити врожайність на 
18 процентів.

Напередодні ленінських 
днів

На півночі і півдні, на сході і 
заході - в усіх кутках, великого 

| Радянського Союзу трудящі готу
ються відзначити 26 роковини з 
дня смерті засновника більшовиць
кої партії і радянської держави 
В. І. Леніна, 3 величезною лю
бов'ю агітатори розповідають про 
життєвий і революційний шлях 
Володимира Ілліча, про дружбу 
двох великих вождів В. 1. Леніна 
і И. В. Сталіна, про величезні до
сягнення, яких добився радянський 
народ, ідучи по ленінському шляху, 
під керівництвом більшовицької 
партії, товариша Й. В. Сталіна.

Далеко на сході в стойбищі 
Мічгмен на Чукотці прослухати

І доповідь „26 років без Леніна, під 
керівництвом товариша Сталіна, 
по ленінському шляху" зібрались 
оленярі і мисливці, про великого 
Леніна проводили бесіди агітатори 
Ненецького національного округу. 
Схвильоване слово про Леніна 
звучить усіма мовами народів 
СРСР. У Краснянському, Велико- 
мостівському. Ново-Ярпчівському 
та інших районах Львівщини за 
останні дні організовані нові сіль
ськогосподарські артілі. Молоді 
колгоспники назвали їх ім'ям ве
ликого Леніна. (РАТАУ).

Заняття агронома т. Бойко
В призначений час до чер

воного кутка артілі ім. 17 з'їз
ду ВКП(б), Дівоче-Пільської 
сільради, у визначені дні і го
дини збираються колгоспники, 
ланкові та бригадири, які з 
великою увагою слухають роз
повіді молодого спеціаліста— 
агронома Олександрійської МТС 
ївги Бойко про вирощування 
високих врожаїв, досвід роботи 
передовиків сільського госпо
дарства. своєчасне снігозатри
мання. вивіз місцевих та міне
ральних добрив іі інше.

Таких занять в колгоспі 
проведено більше десяти.

Л. Нечипорук.

БК—00258.

Грізними наказами далеко не поїдеш
Суворий ревізор—зима, без- І 

І жалісно оголила, припорошені 
порохом паперової тяганини, 
пороки в підготовці до зими бу
дов і підприємств тресту «Олек- 
сандріявуглерозрізоуд». Вико
нання державного плану в пер
шій половині січня ганебно 
провалено.

11а жаль, цей серйозний факт 
не послужив уроком для деяких 
керівників будов.

Будівельне управління №1 
на 16 січня місячний план ви
конало лише на 14 процентів. 
Зняття грунту в окремі дні 
зменшилось в десять разів, ви
було з ладу кілька екскава
торів.

Та замість того, щоб мобі
лізувати колектив, технічну 
думку інженерів, етахановців на 
подолання перешкод, тут від
писуються грізними наказами, 

: ЯКІ НЄ ВИКОНУЮТЬСЯ.

Таким наказом і є наказ №4 
від 14 січня цього року. Ось 
один з величезної КІЛЬКОСТІ 
пунктів;

«Начальнику відвальної діль

ниці Коржу, механіку Пацюку 
до 15 січня пустити в роботу 
відвальний плуг».

Як його виконати, що для 
цього треба, в наказі ні слова.

Одного начальницького ве
ління замало, щоб цей пункт 
був виконаний.

Про відірваність керівників 
Від реального життя колективу 
свідчать і інші пункти наказу. 
Наприклад: т. Булгаков своєму 
заступникові наказує організу
вати обслуговування робітників 
послугами буфету. Та ні тов. 
Булгаков, пі його заступник 
Оніщенко не помічають того^ 
що на всій будові немає звичай
нісінької води.

Начальник управління т. Бул
гаков, головний інженер т. Єфі- 
мов продовжують працювати за 
старими методами. Замість рі
шення відповідальних завдань 
по підготовці до здачі в експлуа
тацію будов пишуть грізні на
кази, а насправді конкретно 
нічого не роблять.

Г. Григор'єз.

...А Святець обіцяє
З початку нового року бу

дівельне управління № 2 трес
ту «Олекса ндріявуглерозрізбуд» 
в окремі дні не виконує вироб
ничого плану.

Причина цього—несвоєчасна 
подача порожніх вагонів під 
вантажні бункери шахти № 2 
і штольні А" І. 10 січня, нап
риклад, зміна гірничого майстра 
почесного шахтаря т. Єфремо- 
ва простояла 8 годин, тільки 
на цій дільниці шахтарі були 
позбавлені змоги дати щонай
менше 4,5 погонних метра го
ризонтальних виробок.

8 годин 14 січня простояла 
зміна гірничого майстра тов. 
Федоренка і теж не додала 
близько 5 погоннпх метрів го
ризонтальних виробок.

Подібні випадки простоїв чі| 
рез несвоєчасну подачу порож-' 
ніх вагонів непоодинокі. За 15 
днів січня гірничі дільниці не 
додали понад 60 погонних мет
рів горизонтальних виробок, а 
збитки від простоїв становлять 
десятки тисяч карбованців.

Та спокійнісінько до цих
великих збитків державі ста
виться начальник транспортної 
контори т. Святець. На неод
норазові заяви у нього відпо 
відь. «Виправлю», «Доставлю», 
насправді ж він нічого не ро 
бить.

Керівники тресту мусять вжи
ти негайних заходів до легко
важного начальника контори 
залізничного транспорту.

І. Іванов.

Розкрадачі колгоспного добра 
притягнуті до

Голова колгоспу «Колекти
віст Олександрійщинп» Поля- 
рус І. Д. і зав. фермами Костен
ко М. С. стали на шлях роз
крадання артільного добра.

Підробивши фіктивні докумен
ти, вони присвоїли велику суму 
грошей. Сам Полярус взяв з 
ферми колгоспу свиню, півтора 
центнери кукурудзи та іншого 
фуражу під виглядом годуван
ня коня, який перебував на

відповідальності
лікуванні.

Полярус, грубо зловживаючи 
своїм службовим станом, дій
шов до того, що навіть бив 
колгоспників.

Порушники статуту сільсь 
негосподарської артілі зараз 
притягаються до карної відпо
відальності.

В. Сеймук, 
прокурор м. Олександрії, 

юрист 2-го класу.

Нероба на посаді зоотехніка
На посаді дільничного зоотехніка 

Бандурівсякої зооветдільшщі чис
литься Плахотний. Але це і все, 
що можна про нього сказати. В 
дійсності ж він ніякої роботи з 
тваринниками не проводить. Що 
робить Плахотний не знаємо, але 
відомо, що в колгоспах і на фер
мах він рідкий гість.

Щоб впевнитись в цьому, досить 
сказати, що з початку осінньо-зи
мового періоду цей. з дозволу 
сказати, спеціаліст не провів з 
колгоспниками жодного зоовет- 
навчання.

Тому з зимівлею худоби в об
слуговуваних ним колгоспах стан

неприглядний. В колгоспі „Серп 
і молот" тварини залишені без зо
оветеринарного нагляду. Годівля 
їх проходить без дотримання ра
ціону, з перебоями і непідготов- 
леними кормами. Навіть племін
ний молодняк свиней, завезений з
інших колгоспів, тут кинуто на
призволяще. Без догляду він схуд, 
єдиний корм, що дають свиням,
це—кукурудза в качанах. 

Подібний стан і в інших кол 
госпах дільниці.

В. Леонтьєв.

Редактор П. КАПУСТЯНСЬКИЙ

Олександрійській швейній фабриці потрібні на постійну роботу:
1. Мехапік-дизеліст.
2. Учні-швсйники.
3. Різноробочі.
Про умови найму звертатися в контору фабрики, Площа Рево

люції, № 3. Дирекція.

Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, № 58. Зам. № 8. Т. 4000.
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Розгортаючи соціалістичне змагання на 
честь виборів до Верховної Ради СРСР, 
радянські люди, під керівництвом партії 
більшовиків, доб'ються нових успіхів у дост
роковому виконанні післявоєнної сталінської 
п‘ ятирічки.

Могутнє піднесення 
народного господарства

ном на 1950 рік. Валовий уро- І ворення природи. Колгоспи і 
радгоспи в 1949 році майже в 
два рази перевиконали план 
лісопосадок. Всього проведено 
посадок захисних лісонасад
жень на площі 590 тисяч гек-

Центральне статистичне уп
равління при Раді Міністрів 
СРСР опублікувало повідомлен
ня «Про підсумки виконання 
державного плану відбудови й 
розвитку народного господар
ства СРСР у 1949 році .

В результаті заходів, здійс
нених радянським урядом по 
дальшому поліпшенню роботи 
промисловості, підвищився рі
вень використання виробничих 
потужностей, досягнуто еконо
мії у витрачанні сировини, па
лива та матеріалів і виявлено 
додаткові внутрішні резерви 
підприємств. Все це дало мож
ливість Урядові протягом року 
збільшити план промислового 
виробництва, спочатку встанов
лений на 1949 рік. Збільшений 
річнпй план в цілому по про
мисловості виконаний на 103 
проценти.

Па кінець 1949 року випуск 
валової продукції промисловості 
перевершив рівень встановле
ний п'ятирічним планом на 
1950 рік. П'ятирічним планом 
було передбачено, що обсяг 
продукції всієї промисловості 
СРСР у 1950 році повинен на 
48 процентів перевипштп ви
робництво довоєнного, 1940 ро
ку. Але вже в четвертому квар
талі 1949 року середньомісяч
ний випуск валової продукції 
промисловості перевершив рі
вень 1940 року на 53 проценти.

Серйозних успіхів досягнуто 
в розвитку і впровадженні но
вої техніки, з механізації тру
домістких і важких робіт у про
мисловості, будівництві і на 
транспорті. Для сільського гос
подарства випущено різні нові 
типи збиральних машин, серед 
них картоплезбиральні і буря
козбиральні комбайни, комбай
ни для збирання соняшника, 
льонокомбайни, бавовнозби
ральні і кукурудзозбиральні 
машини.

Видатних успіхів досягнуто в 
розвитку сільського господар
ства. Валова продукція сільсь
кого господарства в цілому пе
ревищила в 1949 році рівень 
довоєнного, 1940 року. В по
рівнянні з 1948 роком збіль
шився валовий урожай зернових 
і технічних культур. Валовий 
урожай зернових культур ста
новив 7,6 мільярда пудів, пере
вищив рівень довоєнного, 1940 
року і майже досяг розмірів, 
встановлених п'ятирічним пла-

Напередодні ленінських днів
В майстернях, в колійних 

бригадах станції Олександрії 
проводяться бесіди і лекції про 
життя і діяльність засновника 
більшовицької партії і радян
ської держави Володимира Ілліча 
Леніна.

Агітатори Дмитро іираманко, 

жай бавовни, льону, соняшни
ка і картоплі також значно пе
ревищив урожай 1940 року. 
Посівні площі всіх культур під 
урожай 1949 року збільшились 
в порівнянні з 1948 роком на 
6 мільйонів гектарів. Виконано 
державний план сівби озимих 
під урожай 1950 року. Зябу 
під урожай 1950 року піднято 
на 8,3 мільйона гектарів біль
ше. ніж під урожай 1949 року.

Значно підвищилась техніч
на озброєність сільського гос
подарства. В 1949 році сільське 
господарство одержало від со
ціалістичної промисловості пів
тораста тисяч тракторів у пе
реводі на 15-сильні. 29 тисяч 
комбайнів, з них 12 тисяч са
мохідних, 64 тисячі вантажних 
автомобілів і понад І мільйон 
600 тисяч причіпного знаряддя 
та інших сільськогосподарських 
машин. Усього сільське госпо
дарство одержало в 1949 році 
тракторів, автомобілів і сільсь
когосподарських машин у 3—4 
рази більше, ніж у довоєнному, 
1940 році. Це дозволило під
нести культуру соціалістичного 
землеробства і підвищити рівень 
механізації сільськогосподарсь
ких робіт.

Машинно-тракторні станції в 
1949 році провели сільського
сподарських робіт у колгоспах 
на 21 процент більше, ніж у 
1948 році, і на 19 процентів 
більше, ніж у довоєнному, 1940 
році. Середній виробіток на 
один 15-сильнпй трактор у 1949 
році збільшився і був на 17 
процентів вищий від виробітку 
1940 року. Середній виробіток 
на комбайн підвищився на 18 
процентів у порівнянні з 1948 
роком і перевищив виробіток 
1940 року.

Значних успіхів досягнуто в 
розвитку громадського тварин
ництва. У 1949 році заново 
організовано близько 120 тисяч 
колгоспних ферм великої рога
тої худоби, вівчарських, сви
нарських і птахівницьких ферм.

Тепер колгоспи мають громад
ської продуктивної худоби біль
ше, ніж у довоєнному, 1940 
році: великої рогатої худоби
на 27 процентів, овець і кіз— 
на 44 проценти, свиней на 
16 процентів. При цьому поліп
шився племінний склад худоби.

Успішно виконується вели
кий сталінський план перет-

Яків Миронов провели бесіди 
на тему: «Під проводом Сталіна, 
по ленінському шляху».

В червоному кутку організо
вано фотомонтажі, які склада
ються з розділів: Дитинство і 
юність Леніна , «Ленін—зас- 
мовянк радянської держави», 

тарів. Підготовлено 800 тисяч 
гектарів земель для майбутніх 
лісопосадок.

Вантажооборот залізничного 
транспорту значно перевищив 
рівень довоєнного, 1940 року.

Небувалого розмаху досягло 
капітальне будівництво. За 4 
роки післявоєнної п'ятирічки 
збудовано, відбудовано і введе
но в дію 5200 державних про
мислових підприємств, нераху- 
ючн дрібних державних і коопе
ративних підприємств.

Неухильно підвищується ма
теріальний добробут народу. 
Чисельність робітників і служ
бовців V народному господарст
ві СРСР безперервно зростає. 
У порівнянні з 1948 роком 
вона збільшилась на 1800 тисяч 
чоловік. Тепер у народному 
господарстві налічується робіт
ників і службовців на 15 про
центів більше, ніжу 1940 році. 
Зниження цін привело до зрос
тання купівельної спроможнос
ті трудящих, до збільшення 
продажу товарів населенню. 
Протягом минулого року було 
продано населенню товарів на 
20 процентів більше, ніж у 
1948 ропі.

Значних успіхів досягнуто в 
галузі культурного будівниц
тва. Наприкінці 1949 року в 
початкових, семирічних і серед
ніх піколах, у технікумах та 
інших спеціальних учбових за
кладах навчалося понад 36 
мільйонів чоловік, у вищих уч
бових закладах 1128 тисяч 
студентів.

Великі роботи провадилися 
по будівництву жител. За 1946

1949 роки збудовано і відбу
довано жител загальною пло
щею понад 72 мільйони квад
ратних метрів. Крім того, в 
сільських місцевостях за 4 роки 
збудовано і відбудовано 2,3 
мільйона житлових будинків.

Розгортанні її со ці а л їсти ч не 
змагання на честь виборів до 
Верховної Ради СРСР, радян
ські люди, під керівництвом 
партії більшовиків, доб'ються 
нових успіхів у достроковому 

І виконанні післявоєнної еталін- 
I ської п'ятирічки.

(ТАРС).

Ленін і Сталін в роки грома
дянської війни».

Ці документи дають змогу 
ще краще знайомитись з жит
тям і діяльністю В. І. Леніна.

С Горасюта, 
с •к ргга р пі рторганівації.

Висунення кандидатів до складу 
виборних комісій по виборах 

до Верховної Ради СРСР
В містах і селах країни про

ходять збори кіріектіївів заводів, 
фабрик, комуністичних органі- 
запій, громадських організацій 
і товариств трудящих, присвя
чені висуненню кандидатів до 
складу виборчих комісій по ви- - 
борах до Верховної Ради СРСР.

До складу виборчих комісій 
висуваються знатні люди краї
ни, славні сини і дочки ра
дянського народу.

У Центральну виборчу ко
місію висунуті: секретар ВЦР1ІС 
тов. Осіпов, секретар москов
ського обкому ВКП(б) тов. Хру
щов, секретар ЦК КП(б) Узбе- , 
кістяну тов. Кісупов, секретар 
ЦК КІІ(б) Казахстану тов. ІІІа- 
яхметов, тов М. 'І». ІПкірятов, 
секретар Ленінградського обко
му і міськкому ВКІІ(б) тов. 
Андріанов, президент Академії 
наук СРСР академік Вавілов, 
секретар ЦК ВЛКСМ тов. Ми- 
хайлов, Голова Президії Вер
ховної Ради Білоруської РСР 
тов. Козлов, секретар ЦКЛКСМ 
Литви тов. Адомавічюте, секре
тар Київського обкому КП(б)У 
тов. Гриза, знатний нафтовик 1 
Баку, Герой Соціалістичної Пра
ці Гюль Бала Алієв, головний 
лікар другої Ризької міської 
поліклініки Вілма Елсіста інші.

До складу Виборчої комісії 
Української РСР по виборах до 
Ради Національностей Верхов
ної Ради Союзу РСР висунуті 
заступник голови Української 
республіканської Ради профе- ; 
сійнпх спілок тов. Строкатенко,

Стахановська вахта на честь виборів
Указ Президії Верховної Ради 

СРСР про день виборів ДО ВИ
ЩОГО органу державної влади 
викликав патріотичне піднесен
ня серед працівників Олександ
рійської МТС.

Ставши на стахановську вах-' 
ту, токарі тт. Зеленський, Мам- 
ренко щоденні свої виробничі 
норми виконують на 21Н) проц.

Досі розкачуються
Де розміщається агітпункт 

вашої виборчої дільниці? —з 
таким запитанням звернулися 
ми до завідуючого агітпункту 
секретаря парторганізації Олек
сандрійського будівельно-мон
тажного управління тов.Федю- 
кіна.

—В червоному кутку, -від
повів він і показав на це при
міщення.

Але підійти до нього не так 
легко, тому що біля самих 
дверей прохід захаращений різ
ними дошками, вугіллям тощо.

Нарешті ми подолали пере
шкоди і зайшли до приміщення 
агітпункту. В просторій, неос- 
вітленій кімнаті було нестерпно 
холодно. Крім кількох лав і 
двох невеликих столів, постав

секретар Сталінського обкому 
КП(б)У тіш. Струї.в. професор 
Київського медичного інституту, 
заслужений діяч науки тов’. 
Іщенко, знатний машиніст Ки
ївського паровозного депо імені 
Андреєва. Герой Соціалістичної 
Прані тіш. Голубпцький, секре
тар ЦК .1КСМУ тов. Семлчас- 
нпїі. поет-академік тов. Тичина, 
знатна ланкова колгоспу імені 
Леніна села Летава, Чемеро- 
вецького району, Кам'япець- 
ІІодільської- області, Герой Со
ціалістичної Праці Тетяна Рсз- 
нік та інші.

Кращих, найдостоіінішпх своїх 
представників висувають трудя
щі України до складу окруж
них виборчих комісій. Серед 
висунсних—директор Київсько
го заводу запасних частин до 
сільськогосподарських машин, 
Герой Радянського Союзу тов. 
Зайнев, знатний вибійник Дон
басу Нків Трпсічев. найстарі
ша робітниця Сталінського ме
талургійного заводу Марія По
ліса чова, заслужена вчителька 
УРСР, викладач еереднстї шкір 
ліі м. Львова тов. Лещинська, 
дійсний член Академії наук 
УРСР, професор Львівського 
університету імені І. Франка, 
лауреат Сталінської премії тов. 
Вялов.

Висунення кандидатів до ок
ружних виборчих комісій три
ває з величезною одностайніс
тю, в обстановці всезрестаючо- 
го політичного і виробничого 
піднесення. (ГАГА У).

Хорошою роботою слюсар 
т. Засядько здобув заслужену 
славу серед трактористів - ре
монтників. Готуючись відзна
чити вибори високими виробни
чими показниками, т. Засядько 
зобов'язався своє завдання пер
шого кварталу виконати на 15(1 
процентів до ЦІ березня.

Л. Рубан.

лених один зверх другого, біль
ше з меблі нічого не було. 
На стінах висіли два застарі
лих фотомонтажі і три лозунги, 
які не стосуються виборів.

Цілком зрозуміло, що в та
кому, з дозволу сказати, агіт
пункті не побував ще жоден 
виборець.

Щоправда, агітколектив в 
складі 16 чоловік розгорнув ро
боту серед виборців. Агітатори 
комуністи тт. (Інопенко, Кос
тенко, безпартійний Беліковта 
інші вже провели по дві, три 
бесіди на своїх дільницях.

Треба негайно привести в 
належний вигляд агітпункт і 
розгорнути в ньому широку 
агітаційно-масову роботу з ви
борцями. Ст. Міркотан.
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ПІ районна партійна конференція Міжнародний огляд
Ні січня святково при кра

шений зал міського Палацу пі
онерів заповнюють делегати III 
районної партійної конференції.

Під дружні оплески конфе
ренція розпочинає роботу. Оби
рається робоча президія. Про
позиція, обрати почесну прези
дію в складі По.чітбюро Ції* 
ВКН(б) та ЦІЇ ІіП(б)У.а почес
ним головою великого Сталіна, 
зустрічається бурхливими оп
лесками. Встають делегати і 
стоголосе < Ура! на честь вели
кого вождя непереможної пар
тії більшовиків заповнює при
міщення.

Слово для звітної доповіді 
про роботу райкому К11(б)У на
дається секретареві 1’К КГІ(б)У 
т. Срібному.

Змістовно, всебічно і глибоко 
т. Срібний висвітлює роботу 
райкому і всієї партійної орга
нізації району. Коротко зупи
нившись на досягненнях, здо
бутих за звітний період, він з 
гострою самокритичністю роз
повідає про недоліки, що мали

Члени Олександрійського райкому КП(б)У), 
обрані третьою райпартконференцією

Срібний В Г.
БадЕй А Г.
Капустянський П В. 
Попов І. А.
Чиркіна Н А. 
Шорін І. Я
Черняк Г. і.
Димура А А. 
Крнжановський 0. І. 
Божков І. М 
Лисогорський Г. Й.
Ємелін І. Л.
Тищенко А. В. 
Решатняк П. К

Кандидати в члени Олександрійського 
райкому КП(б)У

Гарасько Г. С. Савченко М А.
Пономаренко А. С Журавльов 0. 0
Котенко І. А Турбаївський В Н.
Гольдіна П П

Ревізійна комісія Олександрійського 
райкому КП(б)У

Бондаренко І. А. Гриценко С. А.
Кучерявий П. П. Таранич В С.
Самоха К К.

Пленум обрав бюро райкому КП(б)У
Срібний В. Г 
Натальченко І. Д. 
Божков І. М

Темні справи в автотранспортній
Історія давненько почалася. Але і 

більш виражені форми її виявили- І 
си з т. Чапенком. слюсарем авто- : 
транспортної контори тресту 
„Олександрі яву глерозрізбуд".

Якось на машині, що належить 
цій же таки конторі, в механічну 
майстерню було привезено старий, 
майже непридатний для ремонту, 
дизельний мотор. Старший май
стер Левицький виписав наряди 
на полагодження мотора. Такий 
документ було вручено і Чапенку. 
Перечитавши обсяг робіт і роз
цінки, Чапенко здивувався: обсяг 
роботи великий, а розцінки зни
жено. Він звернувся до Левиць- 
кого.

—Роби, коли наказано, грізно І 
і зухвало одказав Левицький.

- Як так?—ще більше здиву- | 
в,ївся слюсар.—я поскаржусь.

- Спробуй?!
Через деякий час Чапенка гіе- | 

ревели на роботу в автоколону | 
будівельного управління № 1.

А недавно слюсар т. Шкуро І 
спробував було дізнатись, звідки 
і на яких підставах на особисту [ 
автомашину начальника контори | 
автотракторозбуту т. Силенка вста

місце у партійно - політичній, 
масово виховній і господарській 
роїміті рійком у.

Після доповіді розгортаються 
дебати. Виступаючі товариші 
гостро, по-більїновицькому кри
тикують роботу райкому, ви
кривають недоліки у керівниц
тві партійними організаціями, 
колгоспамп та підприємствами 
району.

З особливою гостротою деле
гати зупинились на недостат
ньому керівництві відділами ви
конкому районної Ради депу
татів трудящих, про недостатню 
роботу відділу агітації та про
паганди Ріг КП(б)У.

Другого дня. 17 січня, кон
ференція продовіку вала свою ро
боту. Після виступів 26 делега
тів обговорення доповіді припи
няється.

Підсумувавши роботу райкому 
КП(б)У та парторганізацій рай
ону за звітний період, конфе
ренція визнає політичну лінію 
РК КІІ(б)У правильною, а прак-

Сеймук В 0. 
Жежеря Я Ф.
Савчук Ф С 
Корнієнко X. С 
Натальченко І. Д. 
Кошулько М. А.
Кісарова А. К. 
Кисленко А. Я 
Прохоров С. В.
Іванова С. І. 
Очеретько І. Д. 
Солістий П. К 
Вдовиченко А. В.

Крижанояський 0 І.
Саймуч В. 0

новлено новий мотор замість не
придатного.

На другий день після цього 
Левицький не дав роботи т. Шку
ро, а потім запропонував йому 
приступити до відбудовного ре
монту цілого кладовища автома
шин з тим, щоб позбавитись 
цього допитливого робітника.

Та вони ж усі розкомплекто
вані, пограбовані,— спробував за
перечувати Шкуро.

Мовчи... Буде те, що іі Ча
пенку.

Які ж причини спонукали Ле- 
внцького до жорстокого пере
слідування чесних і невинних ро
бітників тт. Чапенка і Шкуро.

А ось які. Кермо автотранспорт
ної контори в руках Олефіренків- 
Начальник—1. Олефіренко, началь
ник експлуатації племінник на
чальника- А. Олефіренко, завіду
вач столом замовлень племінниця 
начальника Р. Олефіренко, сто
рож родичка начальника—Ф. Оле
фіренко, старший майстер дядько 
начальника—П. Левицький, поста
чальник племінник начальника 
Г. Левенець.

В хороших, в дружніх стосун

пічну роботу задовільною.
По звітній доповіді конферен-

| пій прийняла розгорнуту іюс-
I та нову.

Далі конференція приступає 
до другого питання порядку 
денного виборів райкому та ре
візійної комісії.’ Дружно прохо
дить висунення і обговорення 
кандидатів. Організовано прой
шло таємне голосування.

Оголошуються результати ви
борів. Після затвердження про
токолів лічильної комісії голо
вуючий оголошує роботу кон
ференції закінченою.

Делегати встають. Дружно, з 
І великим піднесенням викону

ють гімн комуністичної партії 
«Інтернаціонале

Конференція надіслала прп- 
віталі ні листи організаторові і 
керівникові більшовицької пар- 

і тії. вождю всіх народів това
ришеві Сталіну та керівникові 
більшовиків України товарише
ві Мельникову.

Пленум райкому 
КП(б)У

17 січня відбувся пленум 
новообраного райкому К1І(б)У. 
На своєму засіданні пленум 
обрав секретаріат. Першим сек
ретарем РК КП(б)У обрано тов. 
Срібного Василя Григоровича 
і секретарями тт. Божкова 
Івана Макаровича та Наталь- 
ченка Івана Демидовича.

Завідуючим відділом партій
них, профспілкових і комсо
мольських організацій пленум 
затвердив т. Ємеліна І. Л., 
завідуючим відділу пропаганди 
та агітації т. Вдовиченка 
А. В., завідуючим сільськогос
подарським відділом РК КП(б)У

т. Лисогорського Г. Й.
Редактором газети «Більшо

вицька правда» затверджено 
т. Капустянського П. В.

в такому складі: 
Іванова С. І. 
Лисогорський Г. Й.

ках (звичайно, в гіршому розумін
ні) з цією групою керівників ви
конуючий обов'язки головного 
інженера т. Саркіс'ян. Він теж має і 
невеличкий хвіст - дружина його, 
Мнронова, працює тут же техні
ком по обліку пальних та мас
тильних матеріалів. Рука об руку 
з керівниками бухгалтер Фесенко.

Мотор, за якого так поплатився 
Чапенко, Левицький привіз аж із 
Одеської області, з місць, де ко
лись проживав. За державний ра
хунок розщедрився Левицький, ' 
дешевенько і швиденько органі
зував ремонт мотора і на машині 
автотранспортної контори відвіз 
власникам не без користі для себе. |

Цей факт ремонту автомашин 
на сторону -не виняток. За мину
лий рік установам Новогеоргіїв- 
ського. Онуфріївського районів, 
різним базам, комбінатам відре
монтовано капітально 33 автома
шини. Не дивно, що річний план 
середнього ремонту машин тресту 
Олефіренки не виконали.

Вони хвастають перевиконанням 
плану вантажоперевезень та З 
мільйонами 555 тисячами еконо
мії. Правда, цю економію трест 
взяв на свій баланс, і правильно.

В Раді Безпеки
З січня міністр закордонних справ 

Китайської Народної Республіки 
Чжоу Ень-лай звернувся до Орга
нізації Об'єднаних Націй з телегра
мою. В цій телеграмі він вказав 
на незаконність перебування в Ра
ді Брзпеки представників решток 
китайської гомінданівської реак
ційної кліки і наполягав на виклю
ченні їх з Ради Безпеки.

10 січня на першому в цьому 
році засіданні Ради Безпеки, яке 
проходило під головуванням го- 
мінданівця Цзян Тін-фу, представ
ник СРСР Малик підтримав заяву 
уряду Китайської Народної рес
публіки і вніс пропозицію виклю
чити з Ради Безпеки представни
ка гомінданівської групи. Товариш 
Малик заявив, що делегація СРСР 
не братиме участі у роботах Ради 
Безпеки поки гомінданівського 
представника не буде усунуто з 
Ради Безпеки.

Голова -представник гомінда
нівської групи запропонував роз
глянути. радянську пропозицію на 
„спеціальному засіданні". Незва
жаючи на заперечення тов. Мали
на, користуючись становищем го
лови, гомінданівець поставив свою 
пропозицію на голосування. Його 
підтримали делегації інших країн, 
крім Індії, яка утрималась від 
участі в голосуванні.

Радянська делегація залишила 
засідання Ради Безпеки.

12 січня тривало обговорення 
радянської пропозиції. Радянський 
делегат зайняв своє місце за сто
лом лише після того, як гомінда- 
иівець передав головування деле
гатові Куби.

Товариш Малик заявив, що го
мінданівець у Раді Безпеки—це 
приватна особа, яка не представ
ляє ні Китаю, ні китайського на
роду. Наявність цього агента роз
битої гомінданівської реакційної 
групи лише підриває авторитет

Криваві події в
9 січня в промисловому місті 

Північної Італії — Молені поліцаї 
розстріляли робітничу демонстра
цію. 6 чоловік було вбито, ЗО по
ранено. Поліцаї стріляли із засі
док, в той час, коли кілька сотень 
робітників мирно йшли до ливар
ного заводу, закритого підпри
ємцем. Організатор розстрілу— 
начальник поліції міста Модени 
колишній активний фашист.

Всі ці криваві події викликали 
величезне обурення трудящих Іта
лії. По країні прокотилась хвиля 
страйків.

У похороні жертв розстрілів 
взяли участь близько 300 тисяч 
чоловік. В рядах демонстрантів 
були члени виконкому Загальної 
італійської конференції праці, ке
рівні діячі компартії на чолі з то
варишем Тольятті.

конторі
Однак, цей „успіх" вони викорис
товують для прикриття темних 
справ. Насправді, контора гальму
вала і продовжує гальмувати ро
боту будов.

Привільно живеться в конторі 
й „калимникам". За минулий рік 
з їх вини перевитрачено бензину 
дві залізничні цистерни, стільки, 
скільки вистачило б об'їхати тричі 
земну кулю автомашиною. Обліку 
прибуття автомашин в гараж не 
ведеться. За перевитрати пально
го з водіїв утримується по собі
вартості. Вигода є.

Вдаючи з себе заклопотаного 
за державні кошти, головний бух
галтер Фесенко, побачивши, що 
кращий стахановець-комуніст, то
кар Бондаренко Ф., який працює 
одночасно на 3-х верстатах, ста- 
хановець тесляр Бугрій П. та ін
ші заробили по дві і більше ти
сяч карбованців, з обуренням ска
зав: „Як це так?—якісь токарі, 
теслярі заробляють більше началь
ників. Не дозволю!"

Цим не вичерпуються темні 
справи на „базі Олефіренків".

Г. Байдаров.

Ради Безпеки і Організації Об'єд
наних Націй.

Гов. Малик назвав політику 
урядів деяких держав, зокрема 
Англії, дволичною, лицемірною по
літикою. Всі ці уряди з одного бо
ку визнали Центральний Народ
ний уряд Китайської Народної 
республіки, а з другого—голосу
ють за підтримку представника 
гомінданівської групи в Раді Без
пеки, групи з якою вони самі по
рвали дипломатичні відносини.

13 січня на засіданні Ради Без
пеки голосувалася радянська про-^~ 
позиція про виключення гоміида-^И» 
нівського представника з РадіЧж 
Безпеки.

За радянську пропозицію голо
сували три делегації, в тому числі 
Індія. Делегації Англії і Норвегії 
утримались від голосування, хоч 
їх уряди вже встановили дипло
матичні відносини з Китайською 
Народною республікою. Вони по 
суті підтримали американців, які 
вчинили опір тому, -щоб у Раді 
Безпеки був представлений закон
ний народний уряд Китаю.

Тов. Малик заявив, що радянсь
ка делегація не братиме участі в 
роботі Ради Безпеки доти, поки 
не буде усунуто представника го
мінданівської групи. Радянський 
Союз не визнаватиме закошшм^^» 
...... . ИІІЯ І’,1.ІІІ Г-еЧІсІ.ІІ. пріїшін^^к^ 
з участю представника гоміндір^^ 
нівської групи.

Після заяви Малика радянська 
делегація залишила Раду Безпеки.

16 січня представники Радянсь
кого Союзу і країн народної де
мократії залишили засідання ряду 
комітетів Організації Об'єднаних 
Націй, бо голови цих комітетів 
відмовились розглянути пропози
цію про усунення представників 
гомінданівської групи.

Моделі
Міністр внутрішніх справ Шель- 

ба обіцяв провести розслідування. 
Тепер посилено фабрикуються „до
кази" того, що нібито самі ро
бітники напали на поліцію. Вже 
арештовано близько 100 робітни
ків. Глава уряду де-Гаспері в 
цих умовах поквапився прискори
ти кризу уряду. Він подав у від- 

| ставку, але президент знов дору
чив йому сформувати уряд. Поки 
нема уряду, парламент за законом 
засідати не може. Це дає можли
вість де-Гаспері уникнути обго
ворення в парламенті моденських 
подій.

У зв'язку з кризою уряду ком
партія Італії опублікувала заяву, 
в якій вимагає, щоб де-Гаспері 
більше не очолював уряду і щоб 
був усунутий ЇПельба — перший 
винуватець розстрілів.

Компартія наполягає на ство
ренні дійсно демократичного уря
ду. Вона вимагає, щоб були від- 

і кинуті політичні і воєнні зобов'я
зання за агресивним Атлантичним 
договором, щоб зовнішня торгівля 
була вилучена з-під американсь
кого контролю, щоб була проведе
на аграрна реформа.

Події в Модені знову і знову 
показують, що реакційні сили іта- 

і лійської буржуазії, які стоять при 
владі, знищують елементарні по
літичні права народу, продають 
країну іноземцям, несуть загибель 
і розорення трудящим, розстрілю
ють робітників. Справжня демо
кратія може бути тільки там, де 
капіталісти усунені від влади, де 
народ стає господарем своєї долі.

А. Гіндін.

Редактор П. КАПУСТЯНСЬКИЙ

Олександрійській швейній фаб
риці потрібні на постійну роботу:

1. Механік-дизеліст.
2. Учні-швейники.
3. Різноробові.
Про умови найму звергатися 

в контору фабрики. Площа Рево- 
I люції, № 3.
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Справа Леніна непереможна
Сьогодні минає 26 років з 

«ічді смерті Володимира Ілліча 
леніна.

Ленін засновник і вождь біль
шовицької партії. Він створив 
і виховав іно велику пролетар
ську партію нового типу, бо
йову партію комуністичної ре
волюції. яка втілила розум, 
честь і совість нашої епохи . 

. Вірний і послідовний учень 
Маркса і Енгельса. Ленін був 
геніальним продовжувачем їх 
учення. Він високо підняв пра
пор творчого марксизму. .Іепін 
розвинув і розробив головне в 
марксизмі вчення нродиктату- 

4» ру пролетаріату. Спираючись 
на відкритий ним .закон про 
нерівномірність розвитку капі
талізму в епоху імперіалізму, 
Ленін обгрунтував можливість 
перемого соціалізму в одній 
країні. Ленін був найвпдатні- 
шіім пролетарським ідеологом, 
який поєднав у собі теоретич
ну міць з практично-організа
ційним досвідом пролетарського 
руху» (II. В. Сталін. Твори т. 
4. етор. 314).

Три десятки років Ленін очо
лював революційну боротьбу 
робітничого класу в нашій краї
ні. Під його геніальним керів
ництвом перемогла в Росії ве
лика пролетарська революція.

Ленін був творцем і керівни
ком першої в світі радянської 
держави, визволителем пригноб
лених народів царської Росії, 
організатором соціалістичного 
будівництва в нашій країні.

Ленінізм став прапором бо
ротьби за визволення для всіх 
пригноблених і експлуатова
них, для всього передового люд
ства .

Товариш Сталін - великий со
ратник і друг Леніна. Разом з 
Леніним Сталін створював пар
тію більшовиків, в тісній спів
дружності з Леніним розробляв 
ідеологічні, організаційні, так
тичні і теоретичні основи біль
шовизму. Разом з Леніним то
вариш Сталін був натхненником 
і вождем Великої Жовтневої со
ціалістичної революції, заснов

Геній робітничого класу
Ніколи ще після Маркса історія вели

кого визвольного руху пролетаріату не 
висувала такої велетенської постаті, як наш 
покійний вождь, учитель, друг. Все. що є 
в пролетаріаті дійсно великого 1 героїчного 

безстрашний розум, залізна, незламна, 
тверда, всепе^емагаюча воля, священна не
нависть, смертельна ненависть до рабства 
і гноблення, революційна пристрасть, яка 
рухає горами, безмежна віра в творчі сили 
мас, величезний організаційний геній, все 
це знайшло своє чудове втілення в Леніні, 
ім'я якого стало символом нового світу 
від заходу до сходу, від півдня до півночі.

Ленін умів, як ніхто, бачити І велике 1 
мале, передбачати величезні історичні пе
реломи і водночас врахувати й використа
ти кожну маленьку деталь; він умів, коли

треба, шалено наступати і, коли треба, від
ступати, щоб готувати новиіі наступ. Він не 
знав ніяких застиглих формул; ніяких шор 
не було на його мудрих, всевидючих очах. 
Бо він був природжений вождь пролетар
ської армії, геній робітничого класу.

(З повідомлення ЦІ\ РІ\П(б) 22 січня
1924 р. з приводу смерті В. І. Леніна).

Ленін про Україну
При єдиній дії пролетарів великорусь

ких і українських вільна Україна можлива, 
без такої єдності про неї не може бути іі 
мови.

В. І. Ленін.

ником радянської держави.
В тіауріїі ленінські дні. в 

1924 ропі, на другому з'їзді 
Рад СРСР товариш Сталін дав 
від імені партії велику клятву 
виконати ці ленінські заііцвітп. 
Великий Сталін високо підняв 
прапор Леніна, в боротьбі з 
ворогами відстояв ленінське 
вчення, згуртував партію нав
коло Центрального Комітету і 
рішуче повів її ленінським 
шляхом.

Товариш Сталін розвинув і 
збагатив ленінську теорію про 
можливість перемоги соціалізму 
в нашій країні. Під керівниц
твом товариша Сталіна ця ле
нінська теорія була блискуче 
перетворена в життя. Радянсь
кий Союз став могутньою інду
стріально - колгоспною іержа- 
вою. країною перемігшого со
ціалізму.

Натхненна великим Сталіним 
дружба народів стала одним з 
джерел могутності нашої соці
алістичної Батьківщини. Мо
рально-політична єдність людей 
країни соціалізму перетворилась 
у незламну силу. Наш народ 
перейнятий палким і животвор
ним радянським ггптріотіппюм.

Під керівництвом великого 
Сталіна радянські .події, спира
ючись на соціалістичну могут
ність країни, розбили гітлерів
ських загарбників \ роки Віт
чизняної війни і знову проте 
монструвалп перед усім світом 
перевагу соціалізму перед капі
талізмом.

Після війни, керуючись вка
зівками товариша Сталіна, ра
дянський народ спрямував свою 
енергію на найшвидшу лікві
дацію наслідків війни, на здій
снення грандіозних планів даль
шого розвитку народного гос
подарства і культури, на по
ліпшення добробуту трудящих. 
Мільйони радянських патріотів, 
охоплені соціалістичним зма
ганням, борються зараз за 
здійснення великої мсти--пе
ремоги комунізму. Трудові под
виги радянських подей з особ
ливою силою проявились в уро
чисті дні, зв'язані з 70-річнпм 

ювілеєм товариша Сталіна.
У 1914 році в статті Про 

національну гордість велико
росів Ленін писав: . . . Ми. 
великоруські робітники, спов
нені почуття національної гор- 
цісті. хочемо за всяку ціну 
вільної і незалежної, самостій
ної. демократичної, республі
канської. гордої Вс.ІПКОрОСІЇ. 
яка будує свої відносини до ■ 
сусідів на людському принципі 
рівності, а не на кріпосниць
кому принципі привілеїв, що 
принижує велику націю . (В. І. 
Ленін. Твори. З видання, т. 
ХЛІІІ, етор. 82).

Зараз у братній сім ї радян 
ських народів раніше пригноб
лені нації добились небаченого 
політичного, господарського і 
культурного розквіту.

Паша багатонаціональна со
ціалістична країна стала про
відною зіркою для народів усьо
го світу. СРСР великий оплот 
миру і демократії. Він відіграв 
вирішальну роль у визволенні 

і трудящих країн народної де
мократії від фашистських по
неволювачів, від ярма капіта- 

' .ііетів і поміщиків. Радянський 
Союз подає безкорисливу гос
подарську і культурну Д0ПО- і 
могу тим країнам, які йдуть 
шляхом соціалізму.

До нашої соціалістичної Бать- | 
ківщпни, до нашого Сталіна 
тягнуться мільйони сердець 
простих людей в усіх капіта
лістичних країнах, які борють
ся за мир, свободу і націонали- 1 
ну незалежність. Це ще більше 
запалює нас, радянських лю
дей. на трудові подвиги в ім'я 
перемоги комунізму. Це ще 
більше викликає в нас велике 
почуття патріотичної гордос
ті.

Безсмертна справа Леніна- 
непереможна. Вона в надійних 
руках більшовицької партії, 
могутнього радянського народу, 
мільйонів людей в усьому світі. 
Вона в руках геніального вож- 

і дя і друга всіх трудящих, в 
руках великого Сталіна.

В. 1. ЛЕНІН

Вшанування пам'яті
Володимира Ілліча Леніна

Колгоспники артілі ім. Боро
тії.кша (Ворошиловка) свято 
шанують пам'ять Володимира 
Ілліча Леніна.

Агітатори Колгоспу розпові
дають хліборобам про життя та 
революційну діяльність творця 
першої в світі соціалістичній 
держави. В колгоспному клубі 
виставлено фотомонтаж, який 
розповідає про революційний

Бесіди і доповіді
Шануючи світлу пам'ять Бо

ли,цімпра Ілліча Леніна, органі
затора більшовицької партії і 
першої в світі соціалістичної 
радянської державо, агітатори 
шахти Лі' З проводять бесіди се
ред гірників.

І! гарно обладнаних червоних

19 січня в клубі гірників 
селпіца Димптрове відбувся ве
чір. присвячений пам'яті Воло
димира Ілліча Леніна.

Трудящі селища заслухали 
доповідь про життя і револю

шлях Ілліча. Посилився попит 
серед читачів клубної бібліо
теки на твори великого генія 
людства.

18 і 19 січня пропагандист 
учитель середньої школи 

т. Вернена Іван Феофановпч про
читав для колгоспників дві лек
ції про життя і діяльність 
В. І. Леніна.

В. Козак.

про В. І. Леніна
кутках при гуртожитках шахти 
влаштовано виставку літерату
ри. фотомонтажі, приурочені 
В. І. Леніну. В ні дні тут зби
раються робітники послухати 
бесіду агітатора т. Марченка 
про життя і революційну діяль
ність В. І. Леніна.

ційну діяльність В. І. Леніна.
Протягом останніх днів сотні 

глядачів переглянули кінофіль
ми: Ленін у 1918 році» та 
Ленін у Жовтні .

Урочисто-траурні засідання
В колгоспах, радгоспах. МТС і організаціях району сьо-' 

годні відбуваються урочисто-траурні засідання, присвячені па
м'яті Володимира Ілліча Леніна.

З доповідями 26 років без Леніна, під Керівництвом това
риша Сталіна по ленінському шляху перед трудящими висту
пить понад п'ятдесят доповідачів.

> ■ «
» •»

Сьогодні, 21 січня ц. р., о 1 годині вечора в міському театрі 
відбудеться урочисто-траурне засідання виконкому Олександрій
ської міської Ради депутатів трудящих та міськкому КП(б)У 
разом з представниками комсомольських, профспілкових і громад
ських організацій міста, присвячене 26 роковинам з дня смерті 
Володимира Ілліча ЛЕНІНА



9 БІЛЬШОВИЦЬКА ПРАВДА Субота, 21 січня 1950 р.

Нові успіхи народного 
господарства України

в 1949 році дооплись нових ус
піхів у розвиткові народного 
господарства республіки. Про 
цс переконливо свідчать дані, 
опублікованого Нові до м .і є н н я 
Статистичного Управління Ук
раїнської РСР Про підсумки 
виконання державного плану 
відбудови п розвитку народного 
господарства Української РСР 
у 1949 ропі .

Значні .досягнення промисло
вості республіки. Річний план 
но валовій продукції за 1949 
рік всією промисловістю вико
наний на 102 проценти. Р> по
рівнянні з 1948 роком валова 
продукція всієї промисловості, 
що с. на території України, 
зросла на. 29 процентів. В по
рівнянні з тим же періодом 
значно збільшилась виплавка 
чавуну, сталі, виробництво про
кату. видобуток коксу, залізної 
її марганцевої руди, вугілля, 
випуск тепловозів, магістраль
них паровозів, тракторів, зер
нових комбайнів, виробництво 
будівельних матеріалів, бавов
няних і шерстяних тканин та 
інших виробів.

1949 рік був роком серйоз
них успіхів соціалістичного сіль
ського господарства України. 
Посівна площа по Українській 
РСР збільшилась у порівнянні 
з 1948 роком більш як на 900 
тисяч гектарів. Цілком віднов
лена довоєнна посівна площа 
провідної технічної культури— 
цукрових буряків. На буряко-

Підготовка до виборів Верховної Ради СРСР 
Трудове

Указ Президії Верховної Ради 
СРСР про проведення 12 берез
ня 1950 року виборів до Вер
ховної Ради СРСР викликав 
нове піднесення серед трудя
щих селища Димитрове. Робіт
ники будов і допоміжних під
приємств беруть на себе нові, 
підвищені зобов'язання.

Агітатори розгортають роботу 
серед виборців по вивченню По
ложення про вибори до Верхов-

Голову Октябрської селищної 
Ради той. Кирилюка ми не за
стали в кабінеті.

Василь Микитович зараз 
зайнятий невідкладними спра
вами,—пояснювали нам,- Зай
мається підготовкою до виборів 
у Верховну Раду СРСР.

Цілком закономірно і власти
во керівникові важливої радян
ської установи.

Але подальше знайомство з 
станом справ змінило наше 
уявлення про проваджувану 
роботу в передвиборній кампа
нії селищною Радою. Оглянув
ши всі будинки робітничого 
селища, ми не побачили жодно
го лозунги. який би свідчив 
про наступні вибори, не помі
тили, що ж саме зроблено в 
підготовці до них.

-Що зроблено, кажете? 
перепитала виконуюча обов'яз
ки секретаря тов. Карпенко.— 
А ось що. Перш за все взято 

води здано оуряків на. 42 про
центи більше, ніж у 1948 році.

В результаті підвищення 
культури землеробства, успіш
ного проведення всіх сільсько
господарських робіт і самовід
даної праці колгоспників і ро
бітників радгоспів у 1949 році 
був вирощений хороший урожай 
зернових, цукрових буряків та 
інших технічних культур. Це 
дозволило виконати юстроково 
на. 100,3 процента план хлібо
заготівель.

Здійснюючи сталінський план 
перетворення природи, колгос
пи республіки виконали в 1949 
ропі план посадки захисних 
лісових смуг на 152 проценти, 
а радгоспи Міністерства рад
госпів УРС.Р- на 162 проценти. 
За рік у колгоспах спорудже
но 1512 ставів і водойм з пло
щею 8004 гектари.

Озима сівба під урожай 1950 
року проведена в кращі агро
технічні строки, в колгоспах 
піднято зябу на 2.2 мільйона 
гектарів більше, ніж під уро
жай 1949 року.. На всій площі, 
відведеній під посів цукрових 
буряків, проведена глибока зяб
лева оранка з внесенням під 
неї потрібної кількості міне
ральних та органічних добрив.

Машинно - тракторні станції 
України в 1949 році виконали 
на 24 проценти більше трак
торних робіт, ніж у 1940 ро
ці. Середній виробіток на трак
тор перевищив виробіток 1940

піднесення серед 
ної Ради СРСР. читаються лек
ції про Конституцію Радянської 
держави.

Особливих виробничих успі
хів домагається колектив дре
нажних шахт. Добові плани тут 
кожного дня значно перевико
нуються. а шахтарі В. Солов- 
йов, А. Макаренко свої змінні 
завдання виконують на 160 
170 процентів.

Великою повагою серед Ліо

Селищна Рада потрібуе допомоги
на облік всі будинки селищ 
Октябрського і Ііерсмога, при
леглих хуторів Сторожівки та 
Вербової лози, закінчено скла
дання списків виборців, вулиці 
розбиті на десятихатки.

Факт незаперечний.
Однак, цим не вичерпується 

діяльність селищної Ради. У цій 
важливій кампанії з поля зору 
тут, насамперед, випала наочна 
агітація, організація агітаційно- 
масової роботи. Адже мешканці 
хуторів Сторожівки і Вербової 
лози ще не чули голосу агі
татора, а тому мало обізнані 
з подіями, які відбуваються в 
нашій країні і за кордоном, 
частина людей навіть не знає, 
коли будуть проходити вибори.

Не подбала селищна Рада і 
про розгортання роботи на агіт
пунктах. Приміщення Виділені, 
але до кінця не обладнані, 
більше закриті. В них по суті 
ніякої масово-роз'яснювальної 

року на 19 процентів.
Успішно виконується три

річний план розвитку громад
ського колгоспного Іі радгосп
ного продуктивного тваринниц
тва. Поголів'я громадської ху
доби в колгоспах за 1949 рік 
збільшилось: великої рогатої 
худоби- на ЗО процентів, сви
ней -у 2 рази, овець і кіз— 
на 47 процентів і коней—на 
28 процентів. Па 1 січня 1950 
року колгоспи України мали 
більше великої рогатої худоби 
і свиней, ніж на 1 січня 1941 
року. У 1949 ропі план серед
ньодобового вантаження заліз
ницями України виконаний на 
101 процент. Перевезення ван
тажів Дніпровським рІЧКОВІІМ 
пароплавством зросло в порів
нянні з 1948 роком на 27 про
центів.

За 4 роки післявоєнної п'я
тирічки в містах і міських 
селищах України споруджено 
і відбудовано жител загальною 
площею понад 15 мільйонів 
квадратних метрів.

У 1949 році загальна чи
сельність робітників і службов
ців по Україні збільшилась у 
порівнянні з 1948 роком на 
366 тисяч чоловік. Закінчили 
школи фабрично - заводського 
начвання, ремісничі й заліз
ничні училища іі направлені 
на роботу в промисловість, бу
дівництво й на транспорт 191 
тисяча молодих кваліфікованих 
робітників.

(ПАТА У).

гірників
лоді, яка вперше буде брати 
участь у виборах радянського 
парламенту, користується вчи- 
телька-агітатор Тетяна Афана- 
сіївпа Гаража. Вона вже про
вела кілька бесід.

Активно працюють комсомоль
ці-агітатори: т. Подплетній, гру- 
порг механічної майстерні та 
т. Шевченко, групорг будівель
ної ДІЛЬНИЦІ.

В. Мараховський.

роботи ще не ведеться.
Все це сталося тому, що пра

цівники виконкому селищної 
Ради більше працюють само
тужки, не згуртували навколо 
себе актив. Голова виконкому 
особисто може виписувати різні 
довідки, сам провадив нумера
цію будинків селища Перемога, 
займався складанням списків 
виборців. Звичайно, що такий 
стиль керівництва нічого хоро
шого не дає, а, навпаки, тіль
ки шкодить в роботі, знецінює 
роль установи.

Першочерговим завданням 
зараз є підготовка до виборів 
у Верховну Раду СРСР. Відді
ли виконкому Олександрійсь
кої міськради повинні в цьому 
питанні подати всебічну допо
могу молодій селищній Раді.

І. Константінов. 
Ст. Міркотан.

Бесіда агітатора з виборцями

Дружба народів—джерело сили 
Радянської держави

Союз Радянських Соціалістич
них Республік є багатонаціональ
ною державою. Понад 60 націй, 
національних груп і народностей 

I населяють нашу велику країну.
Здійснюючи ленінсько-сталінсь- 

I ку національну політику, більшо- 
і вицька партія і Радянська влада 
І знищили всякий національний гніт, 
; проголосили свободу і рівноправ'я 

всіх націй.
] Товариш Сталін керував всією 

роботою партії і Радянської вла
ди, в справі розв'язання національ
ного питання в СРСР. Під керів- 

I ництвом Леніна і Сталіна робіт
ники й селяни на місці царських 
колоній стали утворювати радян- 

і ські республіки. Немає жодної 
| радянської республіки, в організа- 
] ції якої товариш Сталін не брав 
І би активної і керівної участі.

Всі радянські республіки на ос
нові добровільності і рівноправ'я 
об'єдналися в єдину союзну дер
жав) СРСР. Тепер в Радянсько
му Союзі налічується 16 союзних 

I республік, 16 автономних респуб- 
< лік, 9 автономних областей і 10 

національних округів
Провідну роль в створенні іі 

| зміцненні СРСР відіграв великий 
російський народ. „Союзом нез
ламним республіки вільні навік 
об'єднала Великая Русь" гово
рить наш Державний гімн. За до
помогою радянської держави, з 
братерською допомогою великого 
російського народу звільнені від 
національного гніту народи СРСР 
ліквідували свою вікову куль
турну відсталість і беруть актив
ну участь в великій справі соці
алістичного перетворення нашої 
країни. Сталінська політика інду
стріалізації іі колективізації ціл
ком змінила обличчя всіх радян- 

| ських національних республік і на
ціональних районів. В них побудо
вано багато сотень великих проми
слових підприємств, освоюються 
природні багатства, організовані 
тисячі колгоспів і радгоспів, де в 
співдружбі з передовою мічурін
ською наукою успішно ведеться 
боротьба за завоювання високих 
урожаїв. Там, де раніше проляга
ла пустеля, створені нові міста 
і робітничі селища з своїми шко
лами, лікарнями, 'електростанці
ями, клубами й іншими культур
но-побутовими установами. Землі, 
які пустували віками, за допомо
гою зрошувальних каналів постав
лені на службу Батьківщині. В 
національних республіках відбу
лася справжня культурна револю
ція. Народи, що до Жовтневої 
революції не мали навіть своєї 
письменності, розвивають свою 
культуру соціалістичну за зміс
том, національну по формі,—ви
сувають з свого середовища та
лановитих письменників, поетів, 
артистів, художників, чиїм творін
ням законно гордиться весь ра
дянський народ.

В результаті перемоги соціаліз
му і ліквідації експлуататорських 
класів в Радянському Союзі на
завжди зникло почуття взаємного 
недовір'я націй, розвинулося бла
городне почуття дружби і братер
ського співробітництва народів 
різних національностей в системі 
єдиної союзної радянської держа
ви. Нова Сталінська Конституція 
СРСР законодавчо закріпила ве
ликі перемоги соціалізму в СРСР, 
історичні досягнення в справі 
здійснення ленінсько-сталінської 
національної політики.

Дружба народів стала одним з 
основних джерел сили, могутності 
і непереможності нашої соціаліс
тичної Батьківщини. Товариш 
Сталін ще в 1935 році говорив, 
що „дружба між народами СРСР 

велике і серйозне завоювання. 
І доки ця дружба існує, народи 
нашої країни будуть вільні і не
переможні. Ніхто не страшний 
нам, ні внутрішні, ні зовнішні во
роги, поки ця дружба живе і 
здравствуе".

В грізні роки Великої Вітчизня
ної війни дружба народів СРСР 
ще більше зміцніла і наглядно 

показала свою непереборну си
лу.

З тріском провалилися розра
хунки Гітлера і англо-американ- 
ських реакціонерів на розлад, на 

| розкол між народами нашої краї
ни, на нетривалість радянської ба
гатонаціональної держави. Друж
ба радянських народів витримала 
випробування війни і іце більше 
зміцніла й загартувалася в загаль
ній боротьбі всіх радянських лю
дей проти фашистських загарбни
ків.

Велика Вітчизняна війна поіґй*’* 
зала могутню силу радянського 
патріотизму. В основі радянського 
патріотизму лежать не расові або 
націоналістичні забобони, а глибо
ка відданість і вірність народу 
своїй радянській Батьківщині і 

' братерська співдружність трудя
щих всіх націй. В радянському 
патріотизмі гармонійно сполуча
ються національні традиції наро
дів і загальні життєві інтереси 
всіх трудящих СРСР. Радянський 
патріотизм не роз'єднує, а. навпа
ки, згуртовує всі нації і народ
ності нашої країни в єдину бра
терську сім'ю. „В цьому, вчить 
товариш Сталін, треба бачити 
основи непорушної і все більше 
міцніючої дружби народів Радян
ського Союзу" („Про Велику Віт -> 
чизияну війну Радянського Сою
зу", стор. 161).

Після переможного закінчення 
війни радянський народ під керів
ництвом більшовицької партії, під 
проводом великого Сталіна знову 
розгорнув мирне будівництво. Ста
лінська дружба народів, морально- 
політична єдність радянського сус
пільства і радянський патріотизм 
є могутніми рушійними силами 
розвитку нашої радянської країни 
на шляхах до комунізму. Всі со
юзні республіки, всі народи СРСР. 
взаємно допомагаючи один одно
му. здобувають одну перемогу за 
іншою на фронті боротьби за до
строкове виконання післявоєнної 
сталінської п'ятирічки.

Ленінсько-сталінська національ
на політика нашої партії має ве
личезне міжнародне значення. Ра
дянський Союз є зразком багато
національної держави, де націо
нальне питання і проблема спів
робітництва розв'язані незрівняно 
краще, ніж в будь-якій іншій ба
гатонаціональній державі. Багатю
щий досвід створення дружби іі 
братерства народів в Радянському 
Союзі тепер використовують краї
ни народної демократії- Польща, 
Чехословаччина, Угорщина. Руму
нія, Болгарія. Албанія, а також 
визволений Китай і Північна Ко-

. рея.
Партія більшовиків домоглася - 

створення і зміцнення дружби на
родів в непримеренній боротьбі з 
буржуазними націоналістами, в 
боротьбі за ідеї соціалістично
го інтернаціоналізму. Наслідуючи 
приклад більшовицької партії, ко
муністичні й робітничі партії кра-- 
їн народної демократії викривають 
і громлять буржуазних націона
лістів, які є агентурою англо аме
риканського імперіалізму.

Радянський багатонаціональний 
народ своїми героїчними ділами 
показує всім пригніченим народам 
світу великий приклад, як треба 
будувати життя по-новому. Нат
хненні нашими успіхами, пригніче
ні народи колоніальних і залеж
них країн відважно борються за 

І своє визволення від імперіалістич
ного гніту, за свободу і рівно
прав'я.

В дні підготовки і проведення 
виборів до Верховної Ради СРСР 
всі радянські народи ще тісніше 
згуртуються навколо радянського 
уряду, більшовицької партії і то
вариша Сталіна, який веде наш 
народ вперед,, до комунізму. Ви
бори до Верховної Ради СРСР 
будуть новою демонстрацією нез
ламності братерської дружби на
родів Радянського Союзу.

І. ШУТОВ.
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До ІУ-ї міської партійної конференції
За період, що минув з часу 

«>. третьої до четвертої міської 
партійної конференції, Олек
сандрійська міська парторгані- 
зація провела значну організа
ційно-партійну і партійно-по
літичну роботу.

Керуючись постановами пар
тії, рішеннями XVI з'їзду КІІ(б)У 
і третьої партконференції, міськ
ком КІІ(б)У за звітний період 
поліпшив керівництво первин
ними партійними організаціями, 
роботою комсомольських, проф
спілкових, радянських і госпо
дарських органів, і на основі 
піднесення внутріпартійної ро- 

• боти забезпечив виконання 
ряду важливих господарсько- 
політичних завдань.

Значно поліпшилась робота 
по підвищенню ідейно-політич
ного рівня і ділової кваліфіка
ції секретарів первинних парт
організацій. При міськкомі 
КП(б)У систематично — один 
раз на місяць—провадились се
мінари секретарів первинних 
парторганізацій і їх заступни
ків. На семінарах читались лек
ції і доповіді по теорії та істо
рії більшовизму, партійному 
будівництву, провадився обмін 
досвідом роботи і ознайомлен
ня секретарів з важливішими 
рішеннями партії та уряду.

Працівники міськкому партії, 
буваючи на місцях, система
тично подавали секретарям пер
винних парторганізацій дійову 
допомогу по ряду питань з 
практики партійної роботи. 
Внаслідок цього поліпшилась 
внутріпартійна робота всієї 
міської партійної організації.

Робота всіх партійних орга
нізацій систематично плануєть
ся, згідно з планами робіт ре
гулярно провадяться партійні 
збори, які проходять при ак
тивній участі комуністів, на 
високому організаційному і 
ідейному рівні. На партзборах 
буває 95—97 процентів кому
ністів, переважна більшість їх 
активно виконує партійні дору
чення, забезпечує авангардну 
роль на довірених їм ділянках 
соціалістичного будівництва.

Виконуючи постанову ЦК 
ВКП(б) від 14 листопада 1938 
року «Про постановку партій
ної пропаганди в зв'язку з ви
ходом «Короткого курсу істо
рії ВКП(б)» і керуючись рі
шеннями XVI з'їзду КП(б)У і 
третьої, міської конференції, 
міськком КП(б)У за звітний 
період поліпшив постановку 
партійної пропаганди і масово- 
політичної роботи серед колек
тивів будов, підприємств, уста
нов і населення міста.

Велике політичне і вироб
ниче піднесення серед, ком
сомольців шахти № 2 викликав 
Указ про призначення виборів 
до Верховної Ради СРСР.

Комсомолець вибійник това- \

Г. САМОХОТ1Н. 
секретар Олександрій

ського міськкому КП(б)У 
о □ □

Зваживши недоліки роботи в 
1948—1949 навчальному році, 
міськком партії провів значну 
підготовчу роботу до нового 
навчального року в системі пар
тійної освіти і забезпечив ор
ганізований його початок. Го
ловна увага в підготовці до но
вого навчального року була 
приділена розстановці і вихо
ванню пропагандистів. Прова
дились трьохмісячні курси про
пагандистів, на яких прочитано 
цикл лекцій з важливіших те
оретичних прань класиків марк- 
сизму-ленінізму і ПО методиці 
пропагандистської роботи.

При міськкомі створені ІІОС- 
тійно-діючі семінари для про
пагандистів. де вони система
тично підвищують ділову ква
ліфікацію. удосконалюють свої 
знання.

Отже, ми маємо тепер ста
більно складені пропагандист
ські кадри, які успішно справ
ляються з поставленими перед 
ними завданнями. Поліпшено і 
якісний склад пропагандистів

1 60 процентів з них має закін
чену вищу освіту.

На основі піднесення внутрі
партійної роботи ряд первин
них партійних організацій і 
міська партійна організація 
в цілому посилила контроль за 
господарською діяльністю адмі
ністрації, організацію контролю 
і перевірки виконання, керів
ництво соціалістичним змаган
ням. Первинні парторганізації 
стали предметніше і глибше ці
кавитись питаннями господар
ської діяльності.

В 1949 році на основі широ
ко розгорнутого соціалістично
го змагання достроково викона
ні державні плани трестом «Сс- 
менівськвуглебуд», будівельни
ми управліннями №2 і №3, шах
тами №3 і №2, брикетною фаб
рикою й іншими.

Колгоспами міста державний 
план хлібоз’аготівель виконано 
на 104 проценти.

На всіх будовах і підприєм
ствах досягнута економія на 
загальну суму 15081 тисячу 
карбованців, понад 200 тисяч 
карбованців оборотних сум ви- 
свободжено з обороту і здано 
в державний банк.

Поруч з цим подана велика 
допомога ряду сільських райо
нів в збиранні врожаю і вико
нанні планів хлібозаготівель. 
120 комуністів міської парт
організації працювали на хлі

Зобов'язання комсомольців
риш Оніцев, ставши на стаха- 
новську вахту, взяв зобов'язан
ня квартальний план видобут
ку вугілля до дня виборів ви
конати на 160 процентів.

Заготомговалі крінвльївго 

бозаготівлях в цих районах, як 
представники райкомів партії.

Робітники, інженерно - тех-- 
нічні працівники і службовці 
міста організували 14 неділь
ників на допомогу колгоспам 
в збиранні врожаю.

Всього силами трудящих міс- , 
та в районах зібрано 3500 гек
тарів хліба, заекпрдовано ІЗ 
тисяч гектарів, обмолочено 18 
тисяч гектарів, зібрано кукуруд- і 
зп 1700 гектарів, вивезено 
хліба 690 тисяч пудів, пукрп? 
вих буряків 8300 тонн.

Однак, минулі звітно-виборні 
збори показали, що в роботі 
ряду первинних парторганізацій 
є серйозні недоліки. В партор- 
ганізаціях Вайдаківського вуг- і 
лерозрізу, Олександрійського І 
будівельно - монтажного управ- \ 
ління. рудоремонтного заводу 
не всі комуністи мали партій
ні доручення, в парторганіза- 
ціях деревообробних майсте
рень, заводу Червоний ливар
ник слабо поставлена виховна 
робота з комуністами і масово- 
політична робота серед трудя
щих.

В первинних парторганіза- 
ціях будівельного управління 
№5, педучилища, фіноанківсь- 
ких працівників мали місце 
факти затискування критики. 
Ряд партійних організацій не 
впорувалпсь з поставленими пе
ред ними завданнями і не за
безпечили виконання держав
них планів 1949 року.

Минулі звітно-виборні збори 
і первинних парторганізацій про

йшли під знаком дальшого згур
тування комуністів навколо 
сталінського Центрального Ко
мітету і вождя партії товариша 
Сталіна, під знаком дальшого 
організаційного зміцнення і по
ліпшення роботи. Вони показа
ли зрослу активність комуністів, 
боєздатність первинних парт
організацій в їх прагненні са
мовіддано боротись за виконан
ня і перевиконання п'ятиріч
ного плану.

Всі делегати четвертої місь
кої партконференції повинні з 
усією більшовицькою принци
повістю оцінити роботу партій
ної організації і на основі 
більшовицької критики і само
критики з усією рішучістю ви
крити наявні хиби в роботі, 
накреслити "заходи, спрямовані 
на дальше зміцнення первин
них парторганізацій і забезпе
чення успішного виконання 
першочергових завдань, постав
лених більшовицькою партією.

ІЦе тісніше згуртуємо наші 
ряди в боротьбі за побудову 
комунізму.

матеріалу комсомольці тт. Меиь- 
шиков і Омельченко зобов'я
зались щоденні свої виробничі 
норми виконувати на 180 про- І 
центів. Жуков,

секретар комітету ЛКСМТ.

Урочисто-траурне засідання 
в Москві, присвячене 26 роковинам 

з дня смерті В. І. Леніна
Радянський народ і мільйо 

ни трудівників зарубіжних країн 
21 січня відзначили 26 роко
вини з дня смерті засновника 
і вождя великої партії більшо
виків та першої в світі соціа
лістичної держави, геніального 
вчителя трудящих усього світу 
Володимира Ілліча Леніна.

21 січня в Москві у Вели
кому театрі Союзу РСР відбу
лось урочисто-траурне засідан
ня. присвячене 26 роковинам 
з дня смерті Володимира Ілліча 
Леніна.

В президії урочисто-траур
ного засідання товариш 
ІІ. В. Сталін, тт. В. М. Молотов, 
Г. М. Маленков, Л. II. Бсрія, 
К. В. Ворошилов, А. І. Мікоян, 
М. С. Хрущов, М. 0. Вулганін, 
М. М. ІІІвсрник, О. М. Іїосиіін, 
М. А. Суслов, II. К. Пономарен- 
ко, М. Ф. ІІІкірятов. У прези
дії—також вождь Китайської 
комуністичної партії тов. Мао 
Цзе-дун і член ІІолітбюро Ки
тайської компартії тов. 'Іжоу 
Ень-лай.

Присутні гаряче, від усієї

і душі вітають геніального про
довжувача справи Леніна

' товариша Сталіна. В залі лу
нають бурхливі оплески, яки
ми учасники засідання вира
жають глибоку любов і вдяч
ність великому вождеві радян-

I ського народу.
Головуючийтов. М. М. ІІІвер- 

ніік звертається до присутніх 
з короткою промовою і просить 
вшанувати пам'ять Володимира 
Ілліча Леніна вставанням. Всі 
присутні встають у глибокому 
мовчанні.

Потім тов. Швернпк оголо
шує урочисто-траурне засідан
ня відкритим і надає слово для 

| доповіді тов. II. М. Поспєлову.
У своїй доповіді Під вели

ким і непереможним прапором 
Леніна- Сталіна до торжества 
комунізму тов. ІІоспєлов ха
рактеризує шлях, пройдений 
нашою країною за 26 років 
під прапором Леніна, під ке
рівництвом товариша Сталіна.

Урочисто-траурне засідання 
закінчилось співом партійного 

І гімну Інтернаціонал .
(ГАІ’С).

Прийом Й. В. Сталіним Прем'єра Державної 
адміністративної Ради і Міністра Закордонних 

Справ Китайської Народної Республіки 
п. Чжоу Ень-лал

22 січня Голова Ради Міністрів СРСР Й. В. Сталін 
прийняв Прем'єра Державної адміністративної Ради і Мі
ністра Закордонних Справ Китайської Народної ''Респуб
ліки п. Чжоу Ень-.тая.

На прийомі були присутні Надзвичайний і Повнова
жний Посол Китайської Народної Республіки п. Ван Цзя- 
сян 1 Міністр Закордонних Справ СРСР А. Я. Вишинськиіі.

За реки сталінських п'ятирічок наша улжблена Москва невпізнав- 
ио змінилася. Десятирічний генеральний план реконструкції столиці 
уснішно виконується, а з газифікації, будівництва метрополітену і 
мостів перевиконаний. В зв'язку з цим 1 лютого 1949 року Рада Мі
ністрів СРСР і Центральний Комітет ВКП(б) ухвалили рішення про 
розробку нового генерального плану реконструкції Москви, розрахо
ваного на 20-25 років.

Це історичне рішення е новим виявом піклування партії, уряду і 
особисто товариша Сталіна про трудящих, про благоустрій славної 
столиці нашої могутньої Батьківщини. Реконструкція Москви загаль
но-державна справа. В розвитку її бере участь вся країна.

Одним з важливих етапів у реконструкції столиці е спорудження 
в Москві восьми висотних адміністративних і жилих будинків одного 
32-поверхового, двох 26-повер.хових і п'яти 16-поверхових будників.

На знімку: макет 26-поверхового будинку Московського державного 
універоитету (проект архітекторів Л. В. Руднева, С. Е. Чернишева, 
П. В. Аброеімам І А. Ф. Хрикова). 11РЕСКЛ1ШЕ РА'і'АУ.
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Партійне життя

Наказ комуністів у дії
Слово агітатора

Нерівномірно, стрибками ви
конувала план вуглевидобутку 
наша шахта Ас 'і. у 1949 ропі. 
Хоч за перше півріччя план 
в цілому було виконано, але в 
третьому кварталі значну час
тину вугілля шахта не додала 
країні. Довелося надолужувати 
упущене в четвертому квар
талі і особливо в грудні.

За такий порочний стиль в 
роботі відповідальність несла, 
в першу чергу, шахтна партій
на організація. Хоч партійні 
збори слухали керівників з ме
тою поліпшення роботи шахти, 
та часто ухвалою постанов і 
кінчалася справа.

В партійній роботі невиста- 
чало потрібного контролю за 
виконанням своїх рішень та 
рішень вищих партійних орга
нів. Колишній начальник шах
ти Попов всіляко ухилявся від 
виконання рішень партійних 
зборів, не зважав на ділові пре
позиції рядових комуністів. На 
низькому рівні була поставле
на і політико-виховна робота 
серед гірників. Рідко склика
лись семінари агітаторів. Керів
ники шахти майже не висту
пали з доповідями перед тру
дящими шахти.

Мали місце і такі факти. 
Комуніст т. Бондаренко Д. про
тягом року не виконав жодно
го партійного доручення, він і 
виробничих норм не викону
вав. Комуніст т. Ульяхін на 
зборах завжди відмовчувався, 
партійних доручень не мав.

Робота партійних груп діль
ниць перебувала в занедбано
му стані.

На початку грудня 1949 ро
ку відбулися звітно - виборні 
збори парторганізації. На збо
рах комуністи піддали гострій 
більшовицькій критиці серйоз
ні недоліки в партійній і гос
подарській роботі і намітили 
конкретні заходи для їх усу
нення.

Після звітно-виборних зборів 
ми всю роботу партійної орга
нізації спрямовуємо на безпе
речне виконання наказу кому
ністів.

В авангарді
У дні Великої Вітчизняної 

війшгвін захищав Батьків
щину. Війна загартувала йо
го, привчила переборювати 
труднощі. Коли настав час 
демобілізуватися, комуніст 
Іван Максимович Московцев 
вирішив працювати у вугіль
ній промисловості. 1 ось Мо
сковцев у кабінеті началь
ника шахти №3.

Ви можете працювати 
електриком, або зв'язків
цем? спитав начальник 
шахти, розглядаючи доку
менти.

Ні. Я хочу у вибій.
Товариша Московцева при

йняли у бригаду вибійників. 
Він виявився кмітливим,тру
долюбивим 1 сміливим шах
тарем.

З тебе вийде справжній 
шахтар! говорили старі гір
ники Московцеву.

Партійне бюро налагодило 
роботу партійних груп, зміцни
ло їх керівництво. Зараз вже 
відчуваємо наслідки. Серйозно 
поліпшила роботу партгрупа 
східної дільниці. Тут комуніс
ти систематично ведуть агіта
ційно-масову роботу серед гір
ників. Особистим прикладом за
палюють вони трудящих па роз
гортання соціалістичного зма
гання. Сам партгрупорг тов. 
Лежанкін 0., працюючи вибій
ником. норму систематично ви
конує на 130 180 процентів.

Всі шість комуністів цієї 
групи працюють безпосередньо 
на виробництві і теж значно 
перевиконують свої виробничі 
завдання. Поправу східна діль
ниця вважається передовою. Тут 
немає тепер жодного робітника, 
який би не виконував норми.

Па початку січня партійні 
збори обговорили доповіді ко
муністів: головного бухгалтера 
шахти т. Павленка та головно
го інженера т. Печковського 
про зниження собівартості ву
гілля. Намічені парторганізацї- 
єю заходи по цьому питанню 
успішно здійснюються на шахті.

З метою піднесення агітацій
но-масової роботи переглянуто 
склад агітаторів. З ними вже 
проведено два семінари.

Для підготовки до виборів 
Верховної Ради СРСР всі 24 
агітатори закріплені за агіт
пунктами для роботи з вибор
цями .

В результаті поліпшення пар
тійно-політичної роботи і про
думаних організаційних заходів 
на шахті значно зміцніла ви
робнича дисципліна. Все це 
дало можливість' план вуглеви
добутку в грудні виконати на 
124,8 процента. ,

Підходячи'до’четвертої місь
кої партійної конференції, ко
муністи ідуть в авангарді со
ціалістичного змагання шахта
рів за дострокове виконання 
січневого плану вуглевидобут
ку- 0. Чернишенко, 
секретар партбюро шахти №2.

Іван Московцев старанно 
освоював свою нову профе
сію, вивчав будову вугіль
ного пласта, прийоми вугле
видобутку. Він уважно при
дивлявся до роботи досвід
чених гірників, особливо до 
роботи почесного шахтаря 
Максима Андрійовича Унті- 
лова. Про цю людину гово
рили в шахті з повагою.

Унтілов нарізав тоді нові 
штреки. Робота це складна, 
відповідальна. Вибійник в 
уаких випадках просуваєть
ся по невідомих дорогах. 
Він зустрічає непередбачені 
труднощі: то нестримний 
потік .води, то піщаний 
грунт... 1 вибійник повинен 
уміти переборювати трудно
щі. Про все це розповів Ун
тілов.

А я зумів би працювати 
з вами? спитав Московцев,

Марія Федорівна Сулимова 
завжди бажаний гість в будин
ку № 34. що розташований по 
вулиці Жовтневій. Щоразу, ко
ли вона приходить, в одній із 
кращих квартир збираються 
домогосподарки. Чепурно при
брана кімната, достатня кіль
кість стільців свідчить про ту 
увагу, яка надається домогос
подарками в підготовці до кож
ного заняття. В такій обста
новці завжди починається не
вимушена щира бесіда агіта
тора.

Сьогодні Марія Федорівна 
розповідала про ті грандіозні 
перетворення, які сталися в 
країні з часу .минулих виборів. 
Говорячи про досягнення все
союзного масштабу, агітатор 
наводить приклади з місцевого 
життя.

Великі зміни відбулися у 
нас за ці чотири роки,—ска
зала Марія Федорівна,—невпіз
наним зробилося наше місто. 
Далеко за, фактами не треба 
йти. Взяти хоча б вулицю, по 
якій ви живете. Коли ми з 
вами готувались' до минулих 

ж

Ворошиловірадська область. На тахті імені Сталіна добре пра
цює вибійник І'. Е. Ткачук. Він виконав свою п'ятирічку аа три роки.

На знімку: вибійник Г. Е. Ткачук і лаві.

Фото А. Мирошніченка. Прескліше ТАРС.

зацікавившись розповіддю 
почесного шахтаря.

Спробуй. Мені, доречі, 
потрібний напарник, відпо
вів тов. Унтілов.

Через кілька днів Москов
цева перевели в забій до 
Унтілова. Він став тут про
хідником. Якось за короткий 
строк треба було пройти де
сятки метрів прохідки, коли 
змінна норма на одного гір
ника обчислювалась в санти
метрах. Роботи було багато, 
треба було поспішати, а тут 
ще зненацька з покрівлі по
лилась вода.

Ви якось говорили, що 
можна працювати з розкос- 
кою. Саме тепер було б доб
ре цим способом проходити 
штрек, запропонував моло
дий гірник.

Я теж думаю про це,— 
сказав Унтілов.

Так вони і зробили. Поро
ду почали розвантажувати в 
розкоску, вибій став шир
шим. Все це набагато полег
шило працю вибійників.

виборів у Верховну Раду СРСР, 
то поруч з оцим будинком ще 
впднілись руїни—наслідки вій
ни. Зараз ви самі бачите, на 
місці цих руїн виросло чотири 
нових будинки. Завершується 
спорудження міського готелю. 
Це тільки по одній вулиці. А 
як за цей час розвинулась бу- 
ровугільна промисловість! Вве
дені до ладу новозбудована по
тужна шахта № 3, електро
станція. брикетна фабрика і 
багато інших підприємств, Зроб
лено все це волею більшовиць
кої партії, радянського уряду, 
волею великого Сталіна.

Тільки в нашій країні, де 
влада належить народові, мож
ливий такий бурхливий розви
ток промисловості й інших га
лузей народного господарства.

Після вступного слова агіта
тор переходить до вивчення 
чергового розділу Положення 
про вибори.

Марія Федорівна старанно 
готується до занять, продумує 
як краще, дохідливіше будува
ти свої бесіди. До них вона 
підбирає наочні посібники: ге

Іван Московцев ставав хо- 
1 рошим спеціалістом - про

хідником. Він почав переви
конувати норму виробітку. 
Про його успіхи стали го
ворити в сусідніх забоях і 
штреках.

Уміє Московцев до кож
ного підійти: одному пора
дить Інструмент перемінити, 

І щоб легше було працювати, 
другому допоможе добитися 
виправити помилку в нара
хуванні зарплати.

Московцев веде агітацій- 
і ну роботу серед шахтарів. 

Розповідає їм про досягнен
ня на різних вугільних ба
сейнах Радянського Союзу, 
про честь радянського шах
таря. Приклади для бесід 
він знаходить яскраві, крас
номовні з життя своєї ж 
шахти, своєї дільниці.

Тепер Іван Максимович 
Московцев веде агітаційну 
роботу серед трудящих, 
зв'язану з підготовкою до 
виборів у Верховну Раду 
СРСР. А. Олександров.

ографічну карту, плакати, ви
різки з газет.

За останній час агітатор вив
чила з домогосподарками допо
відь товариша Маленкова про 
32-роковини Великої Жовтневої 
Соціалістичної революції, роз
повіла про Сталінську Консти
туцію, про Народну республіку 
Китаю, провела чотири заняття 
по біографії Й. В Сталіна. Во
на завжди тримає своїх вибор
ців в курсі подій, що відбу
ваються в країні і за рубежем.

Полум'яне слово агітатора 
І виховує людей, формує їх по

гляди, прищеплює любов до 
громадської роботи. Домогоспо
дарки Руднєва, Почпнко, Кру- 
тик та інші не раз проявили 
себе ініціаторами по наведенню 
чистоти на подвір'ях і вулиці», 
по проведенню деревонасаджень.

Як до великого свята готу
ються мешканці будинку А° 34 
до виборів у Верховну Раду 
СРСР. Вони запевняють свого 
агітатора, що з радістю відда
дуть свої голоси за кращих си
нів і дочок нашої Батьківщини.

Ст. Міркотан.

Звіти і вибори 
в комсомольських 

організаціях району
В комсомольських організаціях 

району розпочались звітно-вибор
ні збори.

Вже пройшли звіти і вибори в 
первинних комсомольських орга
нізаціях радгоспу „Комінтерн" і 
колгоспу імені Сталіна (Бандурів- 
ка). Вони показали, що комсомоль
ці цих організацій провели значну 
роботу, стали справжніми поміч
никами первинних партійних орга
нізацій у справі боротьби за одер
жання високих врожаїв, поліпшен
ня продуктивності худоби та кра
щої підготовки до весни 1950 
року.

У звітній доповіді секретар ко
мітету комсомолу радгоспу „Ко
мінтерн" т. Ткаченко розповів, що 

І за час підготовки до весни 1949 
року комсомольці провели одинад
цять недільників. В ці дні силами 
молодих патріотів було вивезено 
на поля 450 тонн добрив, посад
жено на території радгоспу 75 
тисяч молодих дерев.

Зараз комсомольці стали ініці
аторами боротьби за високий вро
жай цього року. Вони заготовля
ють добрива, проводять снігозат
римання і т. д.

Комсомольці, які виступали на 
І зборах по звітній доповіді, відзна- 
I чили всі ті досягнення, що здо

буті КСМ організацією протягом 
| року. Але поряд з цим комітету 
і комсомолу вказувалось і иа неза

довільну роботу в справі політич
ного навчання комсомольців. Не 
всі комсомольці відвідують політ- 
гурток по вивченню біографій 
В. І. Леніна та Й. В. Сталіна.

В своєму рішенні комсомольці 
накреслили шляхи до виправлення 
недоліків.

На високому ідейно-політично
му рівні на основі розгорнутої 
критики і самокритики недоліків 
проведено звітно-виборні комсо
мольські збори і в колгоспі імені 
Сталіна (Бандурівка).

Підсумки роботи за рік в цих 
комсомольських організаціях по
казали, що там, де партійні орга
нізації керували роботою комсо
молу, там комсомольці з честю 
виконали покладені на них зав
дання.

М. Ткачов, 
зав. сектором обліку РК ЛКСМУ,
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Вибори в нашій країні—це всенародна
демонстрація відданості радянських людей
радянському ладові, демонстрація любові
і відданості народів Радянського Союзу до
свого вождя і вчителя товариша Сталіна.

!р олетарі всіх кр«їн, єднайтеся'
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Указ Президії Верховної Ради СРСР 
про затвердження складу Центральної виборчої 
‘'комісії по виборах до Верховної Ради СРСР

На підставі ст. ст. 36 і 37 
-Положення про вибори до Вер
ховної Радп СРСР» затвердити 
Центральну виборчу комісію по 
виборах до Верховної Ради СРСР 
у складі таких представників 
громадських організацій і то
вариств трудящих:

Голова Центральної виборчої 
комісії Осипов Олександр Пет
рович—від Всесоюзної Цент
ральної Ради Професійних Спі
лок,

Ф Заступник голови Централь
ної виборчої комісії Михайлов 
Микола Олександрович—від Все
союзної Ленінської Комуністич
ної Спілки Молоді.

Секретар Центральної вибор
чої комісії Дєдов Опанас Лу- 
кіяновпч— від професійної спіл
ки працівників політпко-освіт- 
ніх закладів.

Члени Центральної виборчої 
комісії:

Хрущов Микита Сергійович— 
від Московської комуністичної 
організації,

Вавілов Сергій Іванович—від 
професійної спілки працівників 
вищої школи і наукових зак
ладів,

Гриза Олексій Андріянович 
від Київської комуністичної 

організації,
Козлов Василь Іванович— 

від професійної спілки праців
ників державних установ Біло
руської РСР,

Фадєєв Олександр Олександ
рович—від Спілки радянських 
письменників СРСР,

Юсупов Усман—від Узбець
кої комуністичної організації,

Кузнецов Федір Федотович— 
від Центрального комітету Все
союзної ради Добровільного 
товариства сприяння армії 
(ДТСАРМ),

Шаяхметов Жумабай - від 
Казахської комуністичної орга
нізації,

Каїров Іван Андрійович—від 
професійної спілки працівників 
початкової і середньої школи 
РРФСР,

Міновані Семен Іванович— 
від Спілки радянських пись
менників Грузинської РСР.

Голова Президії Верховної Ради СРСР 
М. ШВЕРНИК. 

Секретар Президії Верховної Ради СРСР 
О. ГОРКІН. 

Москра, Кремль. 19 січня 1950 року.

На честь наступних виборів
Все більше колективів шахт, 

заводів та будов нашого міста 
включаються в соціалістичне 
змагання на честь наступних 
виборів до Верховної Ради СРСР.

На рудоремонтному заводі 
кращі люди механічного цеху— 
токар товариш Кудря, слюсарі 
товариші Лук'янов, Горошко,

Андріанов Василь Михайло
вич—від Ленінградської кому
ністичної організації.

Шкірятов Матвій Федорович 
від професійної спілки, пра

цівників політико-освітніх зак
ладів,

Аліев Тюль Бала ага Бала 
огли—від робітників, інженер- 

і но - технічних працівників і 
службовців тресту «Сталіпнаф- 
та Азербайджанської РСР,

Адомавічюте Стефа Вінцівна 
від комсомольської організа

ції Литовської РСР.
Лупинов Захар Петрович 

від робітників, службовців та 
інженерів Магнітогорського ме
талургійного комбінату імені 
Сталіна.

Вірша Мотрона Вікторівна 
віД колективу робітників, служ
бовців та інженерів Тирасполь
ського консервного заводу Мол
давської РСР,

Елсіс Вілма Крістапівна— 
від професійної спілки медич
них працівників Латвійської 
РСР,

Каримшагов Абдикадлр—від 
'колгоспників колгоспу«Алмалу- 
Булак», Ачінського району, 
Джалал-Абадської області. Кир
гизької РСР.

Юсупова Сараджон від про
фесійної спілки працівників 
вищої школи і наукових зак
ладів Таджицької РСР,

Штирова Олександра Михай
лівна -від робітників, службо
вців та інженерів комбінату 
'Грьохгорна мануфактура імені 
Дзержинського, м. Москва.

Дрампян Каріне Мелконівна 
—від професійної спілки пра
цівників початкової і середньої 
школи Вірменської РСР,

Гаіпов Махтум—від колгосп
ників колгоспу «12 роківРСЧА», 

і Ашхабадського району, Турк
менської РСР,

Капп 6 у ген Арту 
професійної спілки п

І освіти і мистецтв
РСР,

Готчіев Олексій Павлович 
від професійної спілки робітнп- 

[ ків лісу і сплаву Карело-Фін
ської РСР.

іацівників 
Естонської

бригади котельників Бабиченка 
та Єрещенка і багато інших 
зобов'язалися виконувати що
дня по три, три з половиною 
норми виробітку. Перші дні 
змагання показують, що токарі 
слюсарі, котельники вміють 
тримати слово.

А. Олександре».

Про виборчі дільниці по виборах до Верховної Ради СРСР 
по Олександрійському району, Кіровоградської області 

Рішення виконкому Олександрійської районної Ради 
депутатів трудящих від 23 січня 1950 року

На підставі ст.ст. 27, 28, 29 
і ЗО Положення при вибори до 
Верховної Ради СРСР», викон
ком районної Ради депутатів 
трудящих рішає:

Утворити на території райо
ну такі виборчі дільниці спіль
ні для виборів до Ради Союзу 
і Радп Національностей:

Косівська 
виборча дільниця № 17 

(Центр—с. Косівка, при
міщення семирічної школи).

Населені пункти: територія 
колгоспів ім. Молотова та і.м. 
Петрове ького.

Косівська 
виборча дільниця № 18 

(Центр с. Косівка, при
міщення середньої школи).

Населені пункти: територія 
колгоспів Жовтень» та ім. 
ІЦорса.

Занфирівська 
виборча дільниця № 19 

(Центр с. Занфирівка, 
приміщення школи).

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

Костянтинівська 
виборча дільниця № 20 
(Центр с. Олександрівна, 

приміщення школи).
Населені пункти; Костянти- 

нівка. Доброполь, Олександрів
на, Катеринівка та Ново-Олек- 
сандрівка.

Лікарівська 
виборча дільниця № 21 

(Центр с. Лікарівка, 
приміщення школи).

Населені пункти: Лікарівка, 
Ново-Олексіївка, станція Ліка
рівка, залізничні будки 304 км.. 
306 км., залізничні казарми 301, 
302, 303 та залізничний барак 
ЗОЇ км.

Лікарівська 
виборча дільниця № 22 

(Центр—Хутір Парни, 
приміщення контори 

кінзаводу)
Населені пункти: хутір ІІАр- 

ни та Запоріжжя.
Недогарська 

виборча дільниця № 23 
(Центр—с. Недогарки, 

приміщення школи).
Населені пункти: Недогарки. 

Володимиро-Ульянівка. Мар'їв- 
ка, Вільний посад та Михай
лівна.

Ясиноватська 
виборча дільниця № 24

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

Населений пункт: вся тери
торія сільської Ради.

Бандурівська 
виборча дільниця № 25 

(Центр с. Баидурівка, 
приміщення школи)

Населені пункти: Бандурів-
ка, Ново-Дмитрівка, Оліївка, 
Дружба, Ларисівка, залізнич
ний роз'їзд 322 км . залізничні 
будки 323, 324. 327, 328 км., 
дві будки 329 км.,-330 км. та 
залізничні казарми 324 та 326 
км.

Морозівська 
виборча дільниця № 26 

(Центр с. Морозівка, 
приміщення ШКОЛИ'.

Населені пункти: Морозів
ка, Луналівка. Нове життя, се
лище радгоспу Комінтерн >. за
лізничний роз'їзд Морозівки 322 
км., залізничні будки 331 км.. 
332 км.. дві будки 394 та 335 
км.

Протопопівська 
виборча дільниця № 27 

(Центр с. Протопопівка, 
приміщення малого корпусу 

середньої школи).
Територія колгоспу Сери і 

молот .
Протопопівська 

виборча дільниця №28 
(Центр—с. Протопопівка, 

приміщення великого корпусу 
середньої школи).

Територія колгоспу «Перше 
серпня», залізнична ст. Корис- 
тівка. залізничний 316. 320, 
322 км., подвійна залізнична 
будка 322 км., блок-пост 322 

1 км. та жилий будинок Корпс- 
тівської МТС.

Войнівська 
виборча дільниця №29 

(Центр—с. Войнівка, 
приміщення школи).

Населені пункти: Войнівка, 
Користівка. Приютівка, заліз
ничні будки 319 км., 2, 4, 5 
км. та залізнична казарма 19 км.

Березівська 
виборча дільниця №30 

(Центр - с. Березівка, 
приміщення школи).

Населені пункти: Березів
ка, Федорівна, Ново-Олександ- 
рівка, хутори: Шевченківський. 
Петровеькил, Берегівський, за
лізничні будки 307, 308, 310, 
311, .312, 313, 315 км. км., 
залізнична казарма 307 км. та 
залізничний барак 312 км.

Голова виконкому райради депутатів 
трудящих О. КРИЖАНОВСЬКИЙ. 

Секретар виконкому райради депутатів 
трудящих Ф. КИСЛИЦЯ

Ворошиловська 
виборча дільниця №31 

(Центр -с. Ворошиловка, 
приміщення школи).

Населені пункти: Вороши- 
ловка та Грпмоклеіі.

Ворошиловська 
виборча дільниця № 32 

(Центр-с. Соніно, 
приміщення школи).

Населені пункти: с. Соніно 
та Червона Миколаївка.

Дівоче-Пільська 
виборча дільниця №33 

(Центр с. Дівоче-Поле, 
приміщення контори 

колгоспу ім. Карла Маркса).
Населені пункти: с. Дівоче- 

Поле та Нове-Золотарівка.
Петро-Загірська 

виборча дільниця №34 
(Центр с.Трудівка, 

приміщення сільської Ради).
Населені пункти: село Тру- 

дівка та Иетро-Загір'я.
Ново-Пилипівська 

виборча дільниця № 35 
(Центр с Ново-Пилипівка, 
приміщення клубу колгоспу 

ім. 18 партконферзнції).
Населені пункти: с. Ново- 

Пилипівка, Озерна. Красне, 
Слон-Камінь, ТЧала - Березівка 
та Сургани.

Звенигородська 
виборча дільниця № 36 

(Центр.—с. Звенигородка. 
приміщення школи).

Населені пункти: Звениго- 
родка, Олександро-Степанівка, 
залізничний роз'їзд Байдаківка, 
залізничні будки ІЗ, 18, 20, 

' 21 км. км., та гуртожиток дег 
ревообробних майстерень і 
кам'яного кар'єру.

Звенигородська 
виборча дільниця № 37 

(Центр—с. Андріївна, 
приміщення контори колгоспу 

„Шлях до соціалізму' ).
Населені пункти: Андріївна, 

П'ятнпкове, Веселий Орел, 
( Мар'янівка, Коркосове, Ново- 

Петрівка, Степанівна, Шумпло, 
Тарасівна (селище шовкорад- 
госпу).

Марто-Іванівська 
виборча дільниця № 38 
(Центр—с. Марто-Іванівка, 

приміщення школи).
Населені пункти: с. Марто- 

Іванівка, Семенівка та Голов- 
ківський хутір.
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Про виборні дільниці по виборах до Верховної Ради СРСР на території міста Олександрії, Кіровоградської області
Рішення виконкому Олександрійської міської Ради депутатів трудящих від 23./ /930 року

■
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На підставі ст. ст. 27. 28. 29, ЗО. 
32 і 34 Положення про вибори до Вер* 
ховної Ради СРСР . виконавчий комітет 
міської Ради депутатів трудящих рішає:

Утворити такі виборчі дільниці на 
території міста Олександрії спільні для 
виборів до Ради Союзу і Ради Націо
нальностей:

Виборча дільниця № 1 
(Центр —приміщання контори 

цегельного заводу № 2, 
вул. Сталіна, 28) 
14 район міста.

Вул. Сталіна від пров. Красного до 
кінця (обидві сторони), вул. ІІпжче-ІІо- 
льова, вул. Впще-Польовч від пров. 
Красного до кінця (обидві сторони), вул. 
Польова від пров. Красного до кінця 
(обидві сторони), пров. Красний (парна 
сторона), пров. Шкільний, пров. Цегло- 
камепярськпіі, пров. ІЦорса. пров. Крун- 
ської, пров. Войнівськіпї. пров. Піонер
ський, вул. Воіінівська, вул. Олександ
рійська, вул. Кожедуба.

Виборча дільниця № 2 
(Центр -приміщення середньої школи 

N2 4, вул. ХХ-річчя Жовтня, 8) 
4-5 райони міста

Вул. Шевченка від пров. Шевченка 
до річки Березівка, вул. Партизанська, 
вул. Енгельса, пров. Енгельса, вул. 
Сакко і Бапцеті, вул. Стахаиова, пров. 
Вудьонного, вул. Анрі Барбюса. вул. Са
нітарна, пров.’ Шевченка, вул. ХХ-річ
чя Жовтня від вул. Шевченка до вул. 
Жовтневої (обидві сторони), вул. Пет
рове ького від вул. Шевченка до вул. 
Жовтневої (обидві сторони), вул. Чер
воностудентська від річки Інгулець до 
вул. Жовтневої (обидві сторони), пров. 
Кримський, вул. Жовтнева від площі 
Кірова до річки Березівка (парна сто
рона), площа Кірова (непарна сторона), 
пров. Мурманський, пров. Партизансь
кий.

Виборча дільниця № З
(Центр приміщання семирічної 

школи № 3, в^л. Пзтровського, 50) 
10 і 13 райони міста.

Вул. Чонг&рська, вул. Хасановська, 
вул. Культурна, вул. Петровського від 
вул. Жовтневої до кінця (обидві сторо
ни), пров. Білоруський, пров. Кірова, 
вул. Червоностудентська від вул. Жовт
невої до річки Березівщі (обидві сторо
ни), площа Кірова (парна сторона), вул. 
Декабристів, пров. Петровського, вул. 
Жовтнева від площі Кірова до річки 
Березівка, (непарна сторона), иівказарма 
і залізнична будка 8 км.,’вул. ХХ-річчя 
Жовтня від вул. Жовтневої до кіпця 
(обидві сторони).

Виборча дільниця № 4
* (Центр приміщення контори між- 

райбурякобази, вул. Ворошилова 39).
Вул. Ворошилова від вул. Максима 

Горького до залізниці (обидві сторони), 
вул. Осппенко, вул. Максима Горького 
від вул. Першотравневої до кінця (обид
ві сторони), вул. Калініна від початку 
до вул. Першотравневої (обидві сторо
ни), вул. Комунальна, пров. Комуналь
ний, вул. Семашко від початку до вул. 
Першотравневої (обидві сторони), пров. 
Сєрова, вул. Червоностудентська від 
річки Березівка до вул. Карла Лібкнех- 
та (обидві сторони), вул. Першотравне- 
ва від вул. Жовтневої до вул. Карла 
Лібкнехта (непарна сторона), рул. Карла 
Лібкнехта від початку до вул. Першо
травневої (парна сторона), вул. Жовт
нева від річки Березівка до вул. Першо
травневої (непарна сторона), вул. Ка- 
натенка від річки Березівка до вул. 
Ворошилова (обидві Сторони).

Виборча дільниця № 5 
(Центр—приміщення контори 

рудоремонтного заводу, 
вул. Паризької комуни, 31)

Вул. Ворошилова вії залізниці до 
кінця (обидві сторони), вул. Кагановича, 
вул. Пушкіна, вул. Чапасва від вул. 
Першотравневої до кінця (обидві сторо
ни), пров. Комінтерна. вул. Канатенка 
від вул. Ворошилова до кінця (обидві 
сторони), вул. Андре-Марті від початку 
до вул. Першотравневі (обидві сторо
ни). вул. Свердлова від залізниці до кін
ця (обидві сторони), вул. Карла Лібк- 

' нехта від початку до вул. Першотрав
невої (непарна, сторона), вул. Червоно
студентська від вул. Карл'а Лібкнехта 
до кінця (обидві сторони), вул. ІІеріпо- 
традшева від вул. Карла Лібкнехта до 
кінця (непарна сторона), вул. Паризь
кої комуни, вул. Заводська, лісорозсад
ник, пров. Заводський, залізничні будки, 
казарми та нівказармп 9 та 1(1 км.. 
житлові будинки машинно - тракторної 
майстерні та бурякопункту. пров. ('ін
шій.

Виборча дільниця № 6 
(Центр приміщання семирічної 
школи № 6, вул. Сталіна, 1) 

15-й район міста.
Пул. Сталіна—будинок № І, пров. 

Красцші (непарна сторона), вул. Купбп- 
шева, вул. Впщс-Празька. пров. Вінце- 
Празькпгі. вул. Франка, вул. Колгоспна, 
вул. Дпмптрова, вул. Красна, провулок 
Ясельний, пров. Суворова. пров. Кол
госпний. пров. Петровського, пров. Ло- 
моносова, пров. Пугачова. пров. Кур- 
ганськпй.

4 Виборча дільниця № 7 
(Центр-приміщення педучилища, 

вул. Діброви, 17)
Вул. Шевченка від річки Березівка 

до вул. Черйоноармійської(непарна сто
рона). вул. Пролетарська від вул. Першо
травневої до вул. Черйоноармійської 
(обидві сторони), вул. Жовтнева від вул. 
Першотравневої до площі Революції 
(обидві сторони) та від річки Березівка 
до вул. Першотравневої (парна сторона), 
вул. Калініна від вул. Першотравневої 
до пул. Діброви (обидві сторони) та від 
вул. Діброви до вул. Червоноармійської 
(парна сторона), вул. Кірова від пло
щі Революції до вул. Діброви (обидві 
сторони), вул. Першотравнева від вул. 
Шевченка до вул. Жовтневої (обидві 
сторони) та від вул. Жовтневої до вул. 
Гема піка (парна сторона), вул. Сверд
лова від вул. Шевченка до вул. Семаш- ( 
ка (обидві сторони), пул. Діброви від 
вул. Шевченка до вул. Калініна (обид
ві сторони) та від вул. Калініна до вул. 
Семашка (непарна сторона), вул. Чер
воноармійська від вул. Шевченка до 
вул. Калініна (непарна сторона), вул. 
Рози, Люксембург, площа Революції з 
Аі> 1 по 7 та з 39 по 47, вул. Макси
ма Горького від початку до вул. Першо
травневої (обидві сторони),-вул. Семаш
ка від вул. Першотравневої до вул. Діб
рови (парна сторона).

Виборча дільниця № 8 
(Центр приміщення промартілі 

„Хімпраця“, вул. Жовтнева, 88)
Вул. Червоноармійська відвул. Шев

ченка до вул. Калініна (парна сторона), 
вул. Міліцейська від вул. Шевченка до 
кінця, вул. Луначарського від вул. Шев
ченка до кінця, вул. Червоного Козац
тва від вул. Шевченка до вул. Калініна 
(непарна сторона), пров. Луначарського, 
вул. Кірова від вул. Шевченка до пло
щі Революції (обидві сторони), вул. 
'Гельмана, вул. Шевченка від вул. Чер
воноармійської до вул. Червоного Ко
зацтва) (непарна сторона), вул. Проле
тарська від вул. Червоноармійської до 

вул. Червоного Козацтва (обидві сторони), 
вул. Жовтнева, від площі Революції до 
вул. Червоного Козацтва (обидві сторо
ни), вул. Калініна від вул. Червоно
армійської до вул. Червоного Козац
тва (парна сторона), площа Революції від 
А" 9 до 37, вул. Військова, пров. Калі
ніна, пров. Побєда, вул. Дніпровська, 
пров. Учительський (обидві сторони).

Виборча дільниця № 9 
(Центр—приміщення контори 

монтажного управління, 
вул Клари Цеткін, 10)

Пул. Шевченка від річки Березівка 
до вул. Червоного Козацтва (парна сто
рона), вул. Леніна від вул. Першотрав
невої до вул. Червоного Козацтва (обид
ві сторони), вул. Червоного Козацтва 
від початку до вул. Шевченка, вул. Ук
раїнська (обидві сторони), вул. Кірова 
від вул. Червоного Козацтва до вул. 
Шевченка (обидві сторони), вул. Клари 
Цеткін (обидві сторони), вул. .Луначар
ського від вул. Леніна до вул. Шевчен
ка, вул. Міліцейська від вул. Леніна 
до вул. Шевченка (обидві сторони), вул. 
Ульянова, вул. Червоноармійська від 
початку до вул. Шевченка (обидві сто
рони), вул. Діброви від початку до вул. 
Шевченка (обидві сторони), вул. Пер
шотравнева від початку до вул. Шев
ченка (обидві сторони).

Виборча дільниця № 10 
(Центр-приміщення 

лісомеліоративного технікуму, 
вул. Діброви, 71).

Вул. Першотравнева від вул. Семаш
ка до кінця (парна сторона), вул. Сверд
лова. від вул. Семашка до залізниці 
(обидві стороні!), вул. Землячки, вул. 
Діброви від вул. ' Семашка до кінця 
(обидві сторони) та від вул. Калініна 
до вул. Семашка (парна сторона), вул. 
Червоноармійська від вул. Калініна до 
кінця (обидві сторони), вул. Фрунзе, 
вул. Калініна від вул. Діброви до вул. 
Червоного Козацтва (непарна сторона), 
вул. Семашка від вул. Діброви до вул. 
Фрунзе (обидві сторони) та від вул. 
Першотравневої до вул. Діброви (непар
на сторона), вул. Карла Лібкнехта від 
вул. Першотравневої до кінця (обидві 
сторони), залізничні будинки 11 дис
танції та станції Олександрія, вул. 
Сталінградська, пров. Артилеристів,

Голова виконкому міськради депутатів трудящих 
Н. ЛУЦЕНКО. 

Секретар виконкому міськради депутатів трудящих 
І. ГІДУЛЯНОВ.

Гідно зустрінемо день виборів 
до Верховної Ради СРСР 

Соціалістичне зобов'язання колективу 
гірників шахти № З

Успішно виконавши соціалістичні 
зобов'язання на честь 70-річчя_Поспфа 
ВіВсаріоновича Сталіна, колектив трудя
щих шахти А" 3 на відзнаку виборів до 
Верховної Ради СРСР включається в со
ціалістичне змагання і бере на себе до 
12 березня такі зобов'язання:

1. Виконувати план вуглевидобутку 
на рівні ПО процентів.

2. Довести виконання підготовчих 
робіт на західній дільниці до 20 по
гонних метрів щодоби.

3. Знизити собівартість продукції на 
5 процентів проти плану.

4. Продовжити електровозну відкат
ку по західному відкаточному штреку 
на 800 метріз, по північному і східно- 
му’відкаточних штреках—на 300 метрів.

5. Завершити будівництво і облад- 

пров. Чапаєва, вул. Садова, вул. Черво
ного Козацтва від вул. Калініна до кін
ця (непарна сторона), вул. Лесі Ук
раїнки.

Виборча дільниця № 11 
(Центр—приміщення міськлікарні, 

вул. Семашка, 17).
Виборча дільниця № 12 

(Центр—приміщення Димитрівського 
клубу).

Робітниче селище Димитрово, Ди-^ 
митрівської селищної Ради депутатів^ 
трудящих.

Виборча дільниця № 13 
(Центр—приміщення початкової 

школи селища Перемога).
Робітниче селище Перемога, селище 

Вербова Лоза та окремі житлові будин
ки, розташовані біля ставка електро
станції понад Кіровоградським шосе.

Виборча дільниця № 14 
(Центр—приміщення філії 

Октябрської семирічної школи № 7, 
вул. Кошового, 17).

Вул. Чайковського вся, вул. N. Остров- 
ського- вся, вул. Кошового (непарна * 
сторона), селище Сторожівка, жит
лові будинки, розташовані в районі 
контори залізничного транспорту тре
сту «Олександріявуглерозрізбуд», жит
лові будинки, розташовані в районі 
бувшої сільськогосподарської дільниці.

.Виборча дільниця № 15 
(Центр—головне приміщення 

Октябрської семирічної школи № 7, 
вул. Гоголя, 40).

Вул. Кошового (парна сторона), 
вул. Гоголя—вся, вул. Ватутіна—вся, 
вул. Шахтарська—вся, селище шахти 
А» 3, житлові будинки, що розташо
вані в районі цегельного заводу № 1, 
житлові будинки, розташовані в районі 
Байдаківського вуглерозрізу, житлові 
будинки в районі шахти Аі> 2, житло
ві будинки, розташовані в райойі на
сосної станції електростанції та житлові 
будинки біля електростанції, житлові 
будинки на території брикетної фаб
рики, житлові будинки шахти А° З 
(колишнє головківське будівельно-мон
тажне управління), житлові будинки 
дільниці будівельно-відбудовчих робіт 
Одеської залізниці.

нання електровозного депо.
6. Навчити 100 чоловік робітників 

гірничим професіям.
7. Закінчити обладнання і пустити 

в експлуатацію механізовану ' пральню.
8. Забезпечити гуртожиток в селищі 

Октябрське художніми картинами, до
ріжками і кухонними столами.

Колектив приймає виклик на соціа
лістичне змагання гірників шахти А» 2.
БАРАБАШ. начальник шахти. ТЕРЕНТЬЄВ, 
головний інженер. КЛИМЕНКО, секретар 

партбюро, МАРЧЕНКО, голова шахткому. 
ДУБОВИК, начальник 2 дільниці. СИЧОВ, 

почесний шахтар ЧЕЛЬЦОВ, секретар 
КСМ організації.
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Ми закликаємо всіх колгоспників і колгоспниць, 
трактористів і трактористок, усіх спеціалістів 
сільського господарства Кіровоградської області 
включитися в соціалістичне змагання на честь 
виборів до Верховної Ради СРСР і відзначити цю 
знаменну подію завершенням зразкової підготовки 
до весняної сівби.

(Із звернення онуфріївців)

Гідно відзначимо день виборів до Верховної Ради СРСР

Від працівників сільського господарства 
Онуфріївського району

До всіх колгоспників і колгоспниць, трактористів і трактористок,
до всіх робітників МТС

Про затвердження складу Окружних виборчих комісій 
по виборах до Ради Союзу по Кіровоградській області 
З рішення виконкому кіровоградської обласної 

Ради депутатів трудящих від 20 січня 1950 року

Дорогі товариші!
Натхнені великою партією 

Леніна — Сталіна, хлібороби 
Онуфріївського району завер
шили 1949 рік із значними 
успіхами. Вступаючи в бороть
бу за дальше піднесення соці
алістичного сільського госпо
дарства в новому. 1950 році, 
колгоспи. МТС, бригади й лан
ки нашого району взяли на се
бе великі і почесні зобов’язан
ня по вирощуванню високих 
урожаїв всіх сільськогосподар
ських культур і всебічному 
розвитку громадського тварин
ництва.

В ці дні, коли весь радянсь
кий народ готуються до виборів 
у Верховну Раду СРСР, на фаб
риках і заводах шириться зма
гання за виконання кварталь
них завдань до дня виборів 
12 березня 1950 року. Колгосп
ники й колгоспниці, тракто
ристи і трактористки, всі спе
ціалісти сільського господарст
ва нашого району, готуючись 
гідно зустріти день виборів у 
Верховну Раду СРСР. включа
ються в соціалістичне змагання 
за зразкову підготовку до вес- х 
няної сівби. Ми беремо на себе 
такі зобов'язання:

1. Забезпечити кожен кол
госп насінням усіх ярих куль
тур на всю посівну площу, 
очистивши і довівши йото до 
високих кондицій.

2. Повністю і високоякісно 
відремонтувати трактори і при
чіпне знаряддя по Онуфріївській 
та Млинківській МТС до 1 лю
того 1950 року. Ремонт сівалок, 
борін, дряпаків, культиваторів 
та іншого інвентаря в колгос
пах закінчити до 15 лютого. 
Крім того, виготовити в колгосп
них майстернях таку кількість 
сільгоси інвентаря: тракторних 
прпчіпів—75, дряпаків—1.100, 
шлейфів і борін—1.500, куку
рудзосаджалок — 500. маркерів 
-300.

3. Провести снігозатримання 
на всіх порівах озимих культур 
і багаторічних трав, а також 
на ділянках високоврожайних 
ланок по зяблевій оранці під 
цукрові буряки, кукурудзу та 
соняшник. Дбайливо доглядати 
за посівами озимих культур і 
багаторічних трав протягом усі
єї зими.

4. До Ю березня вивезти на 
поля 90 тисяч тонн гною і пе
регною, заготовити і зібрати 
7.380 центнерів попелу, 2.880 
центнерів пташиного посліду. 
В установлені строки завезти 
до колгоспів 20 тисяч центне
рів мінеральних добрив.

Щоб виконати це зобов’я-

та радгоспів і спеціалістів 
Кіровоградської області 
зання. щодня в районі працю
ватиме 600 підвід на вивезенні 
місцевих добрив та 20 автома
шин на завезенні мінераль
них добрив з пристанційних 
пунктів.

5. Ми старанно підготуємо
до весняної сівби тяглову силу 
з тим. щоб усі коні й воли бу
ли не нижче середньої вгодо
ваності. Для цього за 2 3 тиж
ні перед початком польових 
робіт всю робочу худобу пос
тавимо на відпочинок і посиле
ну годівлю.

6. До 15 лютого в усіх кол
госпах, бригадах і ланках про
вести складання та обговорення 
на зборах робочих планів вес
няної сівби п агротехнічних за
ходів по вирощуванню високих 
урожаїв всіх сільськогосподар
ських культур.

7. До 10 лютого 1950 року 
повністю укомплектувати трак
торні бригади бригадирами, по
мічниками бригадирів, тракто
ристами для двозмінної роботи, 
а також постійними причіплю
вачами, обліковцями, возіями 
пального і води па весь період 
сільськогосподарських робіт у 
полі.

Ми знаємо, що для того, щоб 
усі колгоспи, бригади й ланки 
одержали високий урожай на 
всіх посівних площах, щоб гро
мадське тваринництво невпинно 
розвивалося, треба широко по
пуляризувати і вивчити досвід 
передовиків сільського госпо
дарства, добитися, щоб він ста в 
надбанням усіх працівників 
сільського господарства. Тому 
в зимовий час ті організували 
в усіх артілях району агрозо- 
оветнавчання колгоспників, зо
крема ланкових і бригадирів.

Виконуючи свої зобов'язан
ня, працівники Онуфріївської

Звернення обговорене і схвалене на зборах колгоспників, 
працівників МТС і спеціалістів сільського господарства 
Онуфріївського району.

Про звернення колгоспників і колгоспниць, трактористів і трактористок, 
працівників МТС та спеціалістів сільського господарства Онуфріївського району 

Постанова бюро обкому /(П(б)У
1. Бюро обкому КП('б)У схва

лює звернення колгоспників і 
колгоспниць, трактористів і 
трактористок, працівників МТС 
і спеціалістів сільського госпо
дарства Онуфріївського району 
до всіх колгоспників і колгосп
ниць, трактористів і тракторис
ток. працівників МТС і радгос
пів та спеціалістів сільського 
господарства області про роз- 

сільського господарства

та Млинківської МТС завершу 
ють план ремонту тракторів та 
причіпного знаряддя. Колгоспи 
району повністю очистили по
сівний матеріал, засинали 206 
центнерів насіння багаторічних 
трав, провели снігозатримання 
на площі 9.000 гектарів, вивез
ли на поля 15 тисяч тонн гною 
і перегною, заготовили 3.000 
центнерів попелу та 800 цент
нерів пташиного посліду, за
везли 8.000 центнерів мінераль
них добрив. У колгоспних май
стернях відремонтовано 80 про
центів кінних сівалок, 90 про
центів плугів та 5.000 борін. 
Крім того, почалося виготовлен
ня нового інвентаря (вже зроб
лено 200 борін і дряпаків).

У колгоспах району працю
ють 45 агрозооветгуртків, які 
провели по 10 12 занять.

Ми закликаємо всіх колгосп
ників і колгоспниць, тракто
ристів і трактористок, усіх спе
ціалістів сільського господарст
ва Кіровоградської області вклю
читися в соціалістичне змаган
ня на честь виборів до Верховної 
Ради СРСР і відзначити цю 
знаменну подію завершенням 
зразкової підготовки до весня
ної сівби.

Вперед за високі врожаї, за 
високу продуктивність Громад
ського тваринництва! Дамо на
шій любимій Вітчизні вдосталь 
продуктів харчування і ('прови
ни для промисловості! Хап міц
ніє наша держава!

Прийдемо на вибори у Верхов
ну Раду СРСР з новими вироб
ничими успіхами -- зразково 
підготуємось до весняної сівби!

Хай живе партія Леніна 
Сталіна, яка веде нас до- пе
ремоги комунізму!

Хай живе любимий вождь, 
батько і друг радянського на
роду великий Сталін!

гортання соціалістичного зма
гання на честь виборів до Вер
ховної Ради СРСР за успішну 
підготовку КОЛГОСПІВ, МТС І 
радгоспів до весняних польових 
робіт.

2. Зобов’язати райкоми КП(б)У 
організувати широке обговорен
ня звернення працівників сіль
ського господарства Онуфріїв
ського району на загальних

Па підставі ст. ст. 43, 44 і 
45 «Положення про вибори до 
Верховної Ради СРСР викон
ком обласної Ради депутатів 
трудящих рішає:

Затвердити Окружні виборчі 
комісії по виборах до Ради Со
юзу по Кіровоградськії! облас
ті в складі таких представни
ків громадських організацій і 
товариств трудящих.

Олександрійський 
виборчий округ № 454

Голова Окружної виборчої
ЧЛЕНИ ОКРУЖНОЇ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ:

Мельник Степанпда Улья- 
нівна від Устпмівської район
ної організації професійної 
спілки медичних працівників, 

Чуйко Ганна Василівна 
від робітників та службовців 

І радгоспу ім. Куйбишева, Витя- 
зівського району,

Ганжа Олександра Михайлів
на від Острівської районної 
організації професійної спілки 
працівників початкової та се
редньої школи,

Сичов Сергій Трохпмовнч 
від робітників, інженерно-тех
нічних працівників та службов
ців шахти №3 Вайдаківеька»
Затвердження складу Окружних виборчих комісій по 
в и б о р х до Ради Національностей від Української г СР

На підставі ст. ст. 47, 48, 49 
«Положення про вибори до Вер
ховної Ради СРСР Президія 
Верховної Ради Української РСР 
Указом від 20 січня 1950 року 
затвердила. Окружні виборчі ко
місії по виборах до Ради На
ціональностей від Української 
РСР у складі таких представ
ників громадських організацій 
і товариств трудящих:

Кіровоградський 
виборчий округ

Голова Окружної виборчої ко
місії Єрьомін Петро Дмитрович 
—від Кіровоградської обласної 
організації професійної спілки 
працівників початкової і серед
ньої школи.

Заступник голови Окружної 
виборчої комісії Долиніна Квдо- 
кія Антонівна - від Кіровоград
ської районної комуністичної 
організації.

Секретар Окружної виборчої

зборах колгоспників, працівни
ків МТС і радгоспів, спеціаліс
тів сільського господарства, 
розгорнувши серед них соціа
лістичне змагання па честь 
виборів до Верховної Ради СРСР 
за успішну підготовку колгос
пів,' МТС і радгоспів'до весня
ної сівбо 1950 року.
Секретар Кіровоградського 
обкому КП(б)У В. ПОЗАНЕНКО. 

комісії Якименко Іван Родіо- 
новпч—від колгоспників кол
госпу «Червона громада», Чер
воно кам' ямського ра йон у.

Заступник голови Окружної 
виборчої комісії Круглова Ган
на Петрівна від районного ко
мітету професійної спілки ро
бітників вугільної промисло
вості.

Секретар Окружної виборчої 
комісії Петросоа Сурен Ам- 
барцумовпч від Олександрій
ської міської комуністичної ор
ганізації.

міста Олександрії,
Сорока Іван Григорович 

від робітників та службовців 
Повопразької машинно - трак
торної станції,

Самко Василь Хомич — від 
викладачів, студентів, робітни
ків та службовців Бобринець- 
кого технікуму рільництва, .

Оґур Григорій 1ІІ.І10В11Ч від 

Петрівської районної організі/ 
ЦІЇ Ленінської І<‘омуіІІСТИЧІС'Л. 
Спілки Молоді, ' Л

Іванвнко Іван Федорович 
від Олександрійського місько
го комітету Добровільного то
вариства сприяння армії.

комісії Уханов Олександр Овсі- 
йович -від Кіровоградської об
ласної органі за ці ї н рофесі й ної 
спілки працівників політпко- 
освітніх закладів.

ЧЛЕНИ ОКРУЖНОЇ 
ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ:

РодіоНова Ярина Свгеніївна 
від робітників, інженерно- 

технічних працівників і служ
бовців Кіровоградського заводу 

Червона зірка ,
Немикін Дмитро Григорович-- 

від робітників, інженерно-тех
нічних працівників і службовців 
Олександрійської шахти № 2.

Черадниченко .Іук'ян Іоно- 
вич від Кіровоградської орга
нізації Ленінської Комуністич
ної Спілки Молоді України,

Долженко Дмитро Андрійович 
— від робітників, інженерно- 
технічних працівників і служ
бовців паровозного депо станції 
Знам'янки,

Павленко Володимир Трохп- 
мовнч від робітників, інже
нерно-технічних працівників і 
службовців Маловисківського 
цукрового комбінату,

Тарасенко Катерина Петрівна 
від викладачів і студентів 

Кіровоградського педагогічного 
інституту імені Пушкіна.

Довженко Василь Андрійо
вич —від робітників і службов
ців Червоновершської машинно- 
тракторної станції. Компаніїв- 
ського району,

Сандул Павло Панасович 
від колгоспників колгоспу імені 
Петровського, Кіровоградського 
району.
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IV міська партійна конференція
24 - 25 січня відбулася IV 

міська партійна конференція.
У рівно призначений час на 

конференцію прибули всі де
легати і вона відкрилась сво
єчасно. Після обрання ділової 
президії з великим піднесен
ням під довго нестихаючіоплес
ки обрано почесну президію в 
складі Иолітбюро ЦІЇ ВКІІ(б), 
Політбюро ЦІЇ 1їП(б)У.

Громом оплесків і вигуками 
«Ура» делегати зустріли про
позицію про обрання почесним 
головою конференції великого 
вождя більшовицької партії і 
народу товариша Сталіна.

Із звітною доповіддю про ро
боту міськкому ІЇП(б)У за час 
з грудня 1948 року по 24 січ
ня 1950 року виступив секре
тар МІЇ КП(б)У тов. Самохо
тін Г. А.

Склад міського комітету КП(б)У, обраного 
IV міською партконференцією

Самохотін Г. А Болдирев П. М. Орел С. С.
Стрвльцова М. М Бондар X. Н. Константінов Л. Т.
Бабиченко Б. А. Федюкін 0. В. Заенчковський К. А.
Трушкін Г. В Нестеров В А Погрібний 1. В
Шаболтас Б Б. Лосіна Г. М Варава 0. 1.
Харитонов В. 1. Чернишенко 0. 1. Вдовиченко 3. X.
Луценко Н. X. Петрушенко М Я. Прудкий 1. Г.
Журавльов М А Зайцева М. П Кунаков Г. Ф
Немикін Д Г. Тітенський Д. М. Зюзін С. А.
Філій С. Г. Суровський М. 0. Двірницький А. А.
Рижова 0. Ф Гарасюта С. А Ковальов 0 1.
Клименко Ф Ф. Воробйова Л. С. Теращенко Г. П.
Крицька Г. Я. Барабаш 1. 1. Кокушкін Г. М.
Чурсін М. А. Амур Є. 3 Булгаков Д. Є
Петросов С А. Гавриленко 1. П. Яцушко 1. А.

Кандидати в члени міського комітету КП(б)У, 
обрані IV міською партконференцією

Никоненко І. М 
Кравцов А Г 
Сичов С. Т.

Ревізійна комісія МК КП(б)У, обрана IV міською партконференцією
Шульга А. 0. 
Борушек М Н. 
Борнсенко М. І.

25 січня відбувся організацій
ний пленум міськкому КП(б)У.

Першим секретарем міськко
му КП(б)У обрано тов. Само- 
хотіна Генадія Андрійовича, 
секретарями МІЇ КП(б)У обрано 
—тов. Рижову Ольгу Федорів
ну та тов. Трушкіна Гаврила 
Васильовича.

Про стан фінансової діяль
ності міськкому К1І(б)У за цей 
період доповів голова ревізійної 
комісії МК КП(б)У тов. Шуль
га А. 0.

По обох доповідях розгор
нулися жваві дебати, в яких 
взяло участь 34 чол. Товари
ші, які виступали в дебатах, 
гостро критикували недоліки в 
роботі міськкому КП(б)У і вно- 

' сили пропозиції для поліпшен
ня організаційно - партійної і 

+ партійно-політичної роботи на 
будовах і підприємствах буро- 
вугільної та місцевої промис- 

I ловоуті.
В роботі конференції взяв 

участь і виступив з промовою 
перший секретар Кіровоградсь
кого обкому КП(б)У тов. ІІоза- 
ненко В. В. Вказавши на ос
новні завдання міської партор- 

I ганізації, тов. Позаненко зак

Мальований А. Є. 
Бабич А А.
Кардаш І. А.

Поволоцька Б. Г. 
Бульба ї. Ф

Організаційний пленум міськкому КП(б)У
Членами бюро міськкому 

КП(б)У обрані тт. Самохотін 
Г. А., Рижова О Ф., Труш- 
кін Г. В., Луценко Н. X., 
Петросов С А„ Амур Є. 3., 
Бондар X. Н., Гарасюта С. А , 
Суровський М. 0. Кандидатами 
в члени бюро МІЇ ІїП(б)У об
рані тт. Варава 0. І. та Нес- 

ликав парторганізацію розгор
нути більшовицьку роботу за 
виконання і перевиконання 
всіх завдань, поставлених пе
ред трудящими нашого міста.

Конференція прийняла роз
горнуте рішення по заслуханих 
доповідях і обрала склад міськ
кому КП(б)У та ревізійну комі
сію.

З великим піднесенням кон
ференція надіслала вітального 
листа вождю і другу народів, 
геніальному продовжувачеві ве
ликої справи Леніна- Ііосифу 
Віссаріоновичу Сталіну і секре
тареві ЦІЇ КП(б)У тов. Л. Г. 
Мельникову.

Головуючий тов. Луценко 
11. X. оголошує роботу IV МІСЬ
КОЇ партійної конференції за
кінченою. Всі делегати з вели
ким піднесенням виконали пар
тійний гімн—«Інтернаціонал».

Узлова Є. Г
Котова Д Т 
Колеснікова Л С.

Святець М. Р. 
Намолот І І.

теров В. А.
Пленум затвердив завідувачів 

відділами МІЇ КП(б)У: партій
них, профспілкових і комсомоль
ських організацій—тов. Петро- 
сова С. А , промислово-транс
портного — тов. Петрушенка 
М. Я., пропаганди та агітації 
тов. Нестерова В. А.

Г отуємось
Діяльну підготовку до вибо

рів у Верховну Раду СРСР роз
горнула партійна організація 
шахти №3.

Кілька днів тому проведено
1 семінар агітаторів, які прова

дять вивчення Положення про 
вибори до Верховної Ради СРСР 
серед населення. Завершено об
ладнання агітпункту в селищі 
Октябрське, вивішується наоч
на агітація.

При клубі шахти також об
ладнано агітпункт. В ньому 
чергують закріплені агітатори.

« АЧ

Все ширше розгортається со
ціалістичне змагання на честь 
виборів. Друга дільниця т. Ду
бовика взяла зобов'язання—до

Зобов'язання виконуються з честю
Виконаємо виробничий план 

першого кварталу до 12 берез
ня, підвищимо продуктивність 
праці проти плану на 3 про
центи, знизимо собівартість на 
6 процентів—такі зобов'язання 
на честь виборів до Верховної 
Ради СРСР взяв колектив бу
дівельного управління № 2 
тресту «Олександріявуглероз- 
різбуд».

Передовий колектив свого 
слова дотримує. 25 січня ви
конано місячний план прохідки 
гірничих виробок на 113 про
центів.

Прохідник орденоносець т.

Боротьба за майбутній урожай
Колгоспники артілей ім. Рози 

Люксембург та ім. Літвінова з 
новою сплою розгортають соціа
лістичне змагання на честь 
виборів до Верховної Ради Сою
зу РСР.

Минулого тижня в колгоспі 
ім. Рози Люксембург був про
ведений загаданий суботнпк по. 
вивезенню добрив під цукрові 
буряки. На роботу вийшли кол
госпники і інтелігенція села.

За цей день в поле вивезено 
понад 107 тонн перегною, що 
становить 330 процентів денно
го завдання.

Іх Особливо відзначились на ро

до виборів
12 березня дати 3 тисячі тонн 
вугілля понад план. Вже зараз 
ця дільниця дає щодоби на 70 
—100 тонн вугілля більше, 
ніж передбачено планом.

Хороших показників домага
ється зміна гірничого майстра 
т. Захарченка. Змінні плани 
вона систематично виконує на 
125 процентів.

Передують в змаганні почсс- • 
ні шахтарі тт. Сичов, Унтілов, ’ 
Сафін. Вони вже працюють в 
рахунок плану лютогд.

Наваловибійники т. Цапенко, 
Солдатов свої виробничі норми 
виконують на 140—150 про
центів.

Ф. Клименко, 
секретар парторганізації.

Головченко, який змагається з 
передовим шахтарем управлін
ня т. Дяковим, вже більше тиж
ня працює в рахунок лютне
вої норми виробітку. 'Гов. Дя- 
ков в окремі дні дає прохідки 
вдвічі більше, ніж передбаче
но нормами.

Високих показників домігся 
молодий шахтар т. Попа. Став
ши на стахановську вахту в 
честь виборів, він норми ви
робітку виконує на 220 про
центів.

Г. Федько, 
начальник виробничого відділу.

боті тракторист Бабич С. Ф., 
коваль Чаус І. її., медичний 
працівник Пащснко І. Ф. та 
інші.

Відбувся суботник і в кол
госпі ім. Літвінова. В змаганні . 
першість зайняла колгоспниця 
Іїарталиш Килина, яка за день 
вивезла на поле 7, 5 тонн доб
рив. Па очищенні посівного на
сіння відзначився т. Лпщенко 
Максим. За день він очистив на / 
решеті 3 тонни насіння льону. >

Гарасько,
секретар парторганізації.

Ільїн, 
голова колгоспу ім. Літвінова.

Господарі колгоспу
Голова колгоспу ім.В. Улья-

нова т. Рябошапка, закінчив
ши звітувати перед членами 
артілі про роботу правління про
тягом минулого сільськогоспо
дарського року, витер хусткою 
спітніле лице і присів на ска- 
мейку.

Перед ним- по-діловому зо
середжені сиділи’ті, хто дові
рив йому керувати складним 
колгоспним господарством, де
хто тримав в руках невеликі 
папірці, видно готувались вис
тупати по звітній доповіді.

Багатьом з присутніх було 
чим похвалитися на зборах. Ад
же завдяки їх наполегливій 
праці торік здобуто чимало но
вих успіхів у колгоспному ви
робництві.

Протягом року колгосп ус
пішно проводив всі сільсько
господарські роботи, наполегли
во впроваджував у своє госпо
дарство^ мічурінську науку і 

досвід передовиків.
Коли прийшла пора збирання 

врожаю, всі сили хліборобпепря- 
мували на виконання першої 
заповіді перед державою. Внас
лідок дружньої, злагодженої ро
боти всього колективу колгосп 
успішно розрахувався з держа
вою по всіх видах обов'язко
вих поставок, достроково вико
нав річний план розвитку гро
мадського тваринництва.

Небагато є у районі колгос
пів, які б одержали від кожної 
фуражної корови по 1890 літ
рів молока, по 90 яєць від не- 
сушкп, по 235 центнерів цук
рових буряків з гектара, по 
10,1 центнера льону і т. д. 
По цих видах сільськогосподар
ської продукції колгещп значно 
перевиконав планові завдання 
і вийшов на одне з перших 
місць у районі.

Зміцніла і матеріальна база 

і колгоспу. За звітний рік одер
жано грошових прибутків на 
88 тисяч більше плану. Вида
но членам артілі лише в ра- 

і хунок додаткової оплати 23 
тисячі карбованців грішми, 1258 
літрів молока,’ 763 штуки яєць 
і т. д.

Щедро оплачена праця кол
госпників. Ось краща доярка 
Ганна Олександренко. Вона 
одержала лише в рахунок до
даткової оплати 637 літрів мо
лока, ланка Ольги Іїізяковсь- 
кої за вирощування високого 
врожаю цукрових буряків—по 
250 центнерів з гектара—одер
жала додатково 5854 карбован
ці та 1258 кг. цукру. Таких 
прикладів є багато. І в кожній 
перемозі, звичайно, вкладена 
велика частина праці правління.

Але голова знав, що не про 
це будуть говорити колгосп
ники. Слова справедливого до
кору за допущені недоліки були 
в центрі уваги колгоспної 
сім'ї.

Першим взяв слово член ар

тілі т. Бондаренко, за ним вис
тупають секретар парторганіза
ції т. Василенко, колгоспники 
тт. Гриценко, Кравченко, Жук 
та інші.

Гостро критикуючи правлін
ня колгоспу, вказуючи на хи
би, допущені в роботі, вони за
гострили увагу на невикорис
таних резервах в одержанні 
високих врожаїв, на ті галузі 
сільського виробництва, що за
буті правлінням, але від яких 
можна одержати десятки тисяч 
карбованців прибутків.

Внаслідок недостатньої бо
ротьби за врожай з початку ро
ку, невиконання плану сніго
затримання, заготівлі добрив 
колгосп не виконав планової 
врожайності по зернових куль
турах. Торік був покинутий 
на призволяще колгоспний пло
доносний сад площею у 6,5 
га, внаслідок чого від нього 
майже не одержано прибутків, 

Р в д а к т

і недостатньо уваги приділялось 
бахчевим і городнім культурам. 
Про все це говорили у своїх 
виступах колгоспники.

В своєму рішенні хлібороби 
визнали' роботу правління кол
госпу задовільною і зобов'яза
ли його в цьому році виправи
ти допущені недоліки з тим, 
щоб в 1950 році одержати висо
кий урожай всіх сільськогос
подарських культур та викона
ти трирічний план розвитку 
гром адс ько го твариннп цтва.

Велика сила більшовицької 
критики і самокритики, під 
знаком якої пройшли звітно- 
виборні збори в колгоспі ім. 
В. Ульянова, допоможе прав
лінню колгоспу виконати рі
шення господарів артілі і до
могтися у цьому році високих 
показників по всіх галузях 
сільського господарства.

В. Леонтьєв.

ор П. КАПУСТЯНСЬКИЙ
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Пролетарі всіх країв, єднайтеся'
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КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Треба створити нормальні умови для ро
боти дільничних виборчих комісій. Треба 
через радіо, плакати, об'яви, через агітато
рів широко оповістити населення про місце 
знаходження виборчих дільниць, щоб кожен 
виборець заздалегідь знав своє приміщення, 
де відбуватиметься голосування.
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Перше засідання Про затвердження складу дільничних виборчих комісій по виборах 
до Верховної Ради СРСР по місту Олександрія, Кіровоградської областіОкружної 

виборчої комісії 
■ Двоповерховий будинок 
Палацу піонерів прикраше
ний портретами великого 
вождя радянського народу 
товариша Сталіна, керівни
ків партії та уряду, лозун
гам и. Тут розмістилась Ок
ружна виборча комісія по 
виборах до Ради Союзу 
Верховної Ради СРСР. У 
відведених для неї кімна
тах помітне велике пожвав
лення. Розставляються меб
лі, розміщуються портрети, 
фотомонтажі, килими.

27 січня члени комісії 
прибули на перше організа
ційне засідання.

Голова комісії, Герой Ра
дянського Союзу, депутат 
Верховної Ради УРСР Іван 
Родіонович Якименко знайо
мить членів комісії з їх 
обов'язками, визначеними 
„Положенням про вибори до- 
ВерховноїРади СРСР". Кож
ний член комісії розкріплю
ється за тим чи іншим ра
йоном, який входить до 
склад? Олександрійського 
виборчого округу № 454.

Далі комісія затверджує 
план заходів на весь період 
роботи.

У ЦК ЛКСМУ
Про участь комсомольських 
організацій у підготовці 

до виборів 
у Верховну Раду СРСР 
Центральний Комітет ЛКСМУ зо

бов'язав комсомольські організації 
взяти до неухильного виконання 
постанови ЦК ВЛКСМ „Про участь 
комсомольських організацій у під
готовці до виборів у Верховну Ра
ду СРСР“ і намітив заходи по ви
конанню цієї постанови.

Центральний Комітет ЛКСМУ за
пропонував всім комсомольським 
організаціям провести збори з по
рядком денним: „Про участь ком
сомольців у підготовці й прове
денні виборів до Верховної Ради 
СРСР1, широко розгорнути соціа
лістичне змагання серед молоді 
за гідну зустріч дня виборів Ор
ганізувати вивчення „Положення 
про вибори до Верховної Ради 
СРСР'1. Конституції СРСР іУРСР

Комсомольські організації повин
ні взяти активну участь в оформ
ленні агітпунктів, виборчих діль 
ниць, систематично проводити ве 
чори молодих виборців, зустрічі з 
знатними людьми країни,

Повідомлення Олександрійської Окружної 
виборчої комісії по виборах до Ради Союзу

Виборча комісія Олександрійського виборчого окру
гу № 454 по виборах до Ради Союзу Верховної Ради 
СРСР знаходиться в м, Олександрії, по вул. Жовтневій, 
№65 (приміщення Палацу піонерів). Телефони: №№ 
27, 88.

Повідомлення Кіровоградської Окружної виборчої 
комісії по виборах до Ради Національностей

Виборча комісія Кіровоградського виборчого округу 
№40 по виборах до Ради Національностей Верховної 
Ради СРСР знаходиться в м. Кіровограді, по вул. Кар- 
ла Маркса, 27. Телефони. 5-54, 2-02, міжміський—12.

'лександрія.

Рішення

Па підставі ст. ст. 51 та 52 
«Положення про вибори до 
Верховної Ради СРСР ви
конавчий комітет міської Ради 
депутатів трудящих рішає:

Затвердити дільничні виборчі 
комісії по виборах до Верхов
ної Ради СРСР у складі таких 
представників громадських ор
ганізацій і товариств трудящих:

Виборча дільниця № 1
(Центр—приміщення контори 

цегельного заводу №2, 
вул. Сталіна. 28).

Голова дільничної виборчої 
комісії Чугуй Яків Гаврилович 
—від первинної комуністичної 
організації фінансово - банків
ських працівників.

Заступник голови дільничної 
виборчої комісії Кидалов Пав
ло Логвпиович від робітників 
і службовців цегельного заводу 
№2.'

Секретар дільничної вибор
чої комісії Сніиаренко Марія 
Андріївна—від місцевого коміте
ту профспілки працівників по
чаткової і середньої школи семи
річної школи ДІБ.

Члени дільничної виборчої 
комісії:

Метка Марія Гаврилівна- 
від колгоспників колгоспу 
ім. Леніна.

Чудненко Ніна Федорівна - 
від колгоспників колгоспу 
ім. Леніна.

Шевченко Олександр Михай
лович- від первинної організа
ції Ленінської Комуністичної 
Спілки Молоді України цегель
ного заводу Д'2.

Губарев Григорій Ілліч від 
робітників, інженерно - техніч
них працівників 11 дистанції 
служби колії.

Наймушіна Наталія Костян
тинівна від міського комітету 
Червоного хреста і Червоного 
півмісяця.

Петропавловський Федір 
Вікторович—від міського комі
тету Добровільного Товариства 
Сприяння Армії (ДТСАРМ).

виконавчого комітету Олександрійської міської Ради 
депутатів трудящих від 28 січня 1950 року 
Виборча дільниця № 2

(Центр приміщання 
середньої школи №4, вул

XX річчя Жовтня. 8).
Голова дільничної впборчої 

комісії Шевелюк Анато
лій Іванович від первинної ко
муністичної організації фінан
сово-банківських працівників.

Заступник голови дільничної 
впборчої комісії Суховий Іван 
Митрофанович від місцевого 
комітету профспілки працівників 
початкової та середньої школи 
міського відділу народної освіти.

Секретар дільничної виборчої 
комісії Жученко Марія Оста
півна — від викладачів та тех
нічних працівників середньої 
школи №4.

Члени дільничної виборчої
комісії:

Роглащанко Явдоха Онуфрі
ївна—від міського комітету Ле
нінської Комуністичної Спілки 
Молоді України.

Недужа Ганна Іванівна від 
викладачів та студентів Олек
сандрійського педучилища.

Любімова Ганна Кирилічна — 
від колгоспників колгоспу 
ім. Ворошилова.

Тищенко Василь Захарович 
—від інженерно-технічних пра
цівників і службовців тресту 
«Укрособвуглемонтаж ».

Галуза Капіталіна Степанів
на від первинної організації 
Ленінської Комуністичної Спіл
ки Молоді України шахти №2.

Груша Володимир Іванович 
- від міського комітету Добро
вільного Товариства Сприяння 
Армії (ДТСАІ’М).
Виборча дільниця № З

(Центр приміщення 
семирічної школи №3, вул.

Петровського, 50).
Голова дільничної виборчої 

комісії Пшеничний Ісак Савель- 
овпч — від міського комітету 
профспілки працівників держав
ної торгівлі.

Заступник голови виборчої 
комісії Бугаєць Микола Федо
тович—від викладачів і студен
тів Олександрійського педаго
гічного училища.

Секретар дільничної впборчої 
комісії Стешова Ганна Іванів
на — від місцевого комітету 
профспілки працівників вугіль
ної промисловості рудоремонт
ного заводу.

Члени дільничної виборчої
комісії:

Скорик Леонід Іванович— 
від колгоспників колгоспу 
«Борець за краще життя».

Дробот Ганна Василівна— 
від робітників і службовців за
лізничної станції 0.

Лисакова Таїса Семевівна— 
від місцевого комітету проф
спілки працівників початкової

та середньої школи семирічної 
школи №3.

Лозовий Георгій Павлович — 
від учителів і технічних праців
ників семирічної школи №3.,

Буртовий Іван Павлович—від 
робітників і службовців відділу 
робітничого постачання тресту 

Олександріявуглерозрізбуд .
Дороговцева Марія Гаври

лівна — від міського комітету 
Ленінської Комуністичної Спіл
ки Молоді України.
Виборча дільниця № 4 

(Центр-приміщення 
контори Міжрайбурякобази, 

вул. Ворошилова, 39).
Голова дільничної виборчої 

комісії Сидоренко Василь Іва
нович- від робітників і служ
бовців міського харчокомбінату.

Заступник голови дільничної 
виборчої комісії Калюжний Бо
рис Квстафійович—від міського 
комітету Добровільного Товарис
тва Сприяння Армії (ДТСАІ’М).

Секретар дільничної виборчої 
комісії Золотухіна Раїса Се- 
менівна від'заводського комі
тету профспілки працівників ву
гільної промисловості рудоре
монтного заводу.

Члени дільничної виборчої 
комісії:

Діброва Людміла Іллічна— 
від первинної організації Чер
воного хреста і Червоного пів
місяця рудоремонтного заводу.

Іванова Євгенія Сергіївна - 
від первинної організації Ле
нінської Комуністичної Спілки 
Молоді України семирічної шко
ли №5.

Якубовська Надія Василів
на—від інженерно • технічних 
працівників і службовців тресту 
«Олсксандріявуглерозрізбуд».

Весельов Петро Федорович 
від міського комітету Добро

вільного Товариства Сприяння 
Армії (ДТСАРМ).

Шевченко Лідія Іванівна 
від робітників і інженерно-тех
нічних працівників і службовців 
11 дистанції служби колії.

Ротич Віталій Якович 
від робітників, інженерно-тех
нічних працівників і службов
ців енергомонтажного управ
ління №2 тресту 'Укрособвуг- 
лемонтаж».
Виборча дільниця № 5 

(Центр - приміщення 
контори рудоремонтного 
заводу, вул. Паризької 

комуни, 31).
Голова дільничної впборчої 

комісії Заєньчковський Кос
тянтин Олександрович від 
первинної комуністичної орга
нізації 11 дистанції служби 
колії.

Заступник голови дільничної 
виборчої комісії Кулинич Пав
ло Кприловпч—від міського ко
мітету Добровільного Товарист
ва Сприяння Армії (ДТСАРМ). 

Секретар дільничної вибор
чої комісії Кульбій Ганна Ми
колаївна - від робітників і служ
бовців міської контори зв'язку.

Члени дільничної виборчої 
комісії:

Прокопенко Олександр їїе- 
стсрович — від колгоспників 
колгоспу ім. Хрущова.

Ткаченко Іларіон Іванович— 
від заводського комітету проф
спілки працівників вугільної 
пром исловості рудоремонтного 
заводу.

Єременко Поліна Иикифорів- 
на—від первинної організації 
Червоного хреста та Червоно
го півмісяця рудоремонтного 
заводу.

Міронова Лідія Яківна- від 
первинної організації Ленін
ської Комуністичної Спілки 
Молоді України 11 дистанції 
служби колії.

Павленко Надія Петрівна- 
від робітників, інженерно-тех
нічних працівників і службов
ців 11 дистанції служби колії.

Єрещенко Григорій Іванович 
— від робітників, інженерно- 
технічних працівників і служ
бовців рудоремонтного заводу.
Виборча дільниця № 6

(Центр—приміщення 
семирічної школи № 6, 

вул. Сталіна, 1).
Голова дільничної виборче ї 

комісії Савченко Григорій Мп- 
новпч від первинної комуніс
тичної організації тресту 
«У крособву глемонтаж».

Заступник голови дільничної 
виборчої комісії\ Дудник Фе
дір Михайлович від місцевого 
комітету профспілки працівників 
вугільної промисловості шахти 
№ 2.

Секретар дільничної вибор
чої комісії Салуха Галина 
Корніївна від викладачів і тех
нічних працівників семирічної 
школи № (і.

Члени дільничної виборчої 
комісії:

Федоренко Ганна Архипівна 
від колгоспників колгоспу 

ім. Леніна.
Нелепа Віра Іванівна 

від колгоспників колгоспу 
ім. Леніна.

Пазинич Віра Іванівна від 
міського 
го хреста і Червоного півмі
сяця.

Варченко Григорій Олексійо
вич—від міського комітету Чер
воного хреста та Червоного 
півмісяця.

Бельмович Іван Андрійович 
від робітників, інженерно- 

технічних працівників та служ
бовців цегельного заводу № 2.

комітету Червоно-

(Закінчення на 2 стор,).



2 БІЛЬШОВИЦЬКА ПРАВДА Неділя, 29 січня 1950 р.

Про затвердження складу дільничних виборчих комісій по виборах до Верховної Ради СРСР 
по місту Олександрія, Кіровоградської області

Рішення виконавчого комітету Олександрійської міської Ради депутатів трудящих від 28 січня 1950 року
(Закінчення)

Гаврюшевський Сергій Яко' 
вич - від міського комітету Доб' 
ровільного Товариства Сприяння 
Армії (ДТСАРМ).
Виборча дільниця № 7 

(Центр—приміщення 
педучилища,вул. Діброви, 17).

Голова дільничної виборчої 
комісії Шульга Андрій Омелья- 
нович від первинної комуніс
тичної організації фінансово- 
банківських працівників.

Заступник голови дільничної 
виборчої комісії Малоок Артем 
Андрійович—від учителів та 
технічних працівників серед
ньої школи № 1.

Секретар дільничної вибор
чої комісії Немолот Євгенія 
Іванівна—від міського комітету 
профспілки працівників почат
кової та середньої школи.

Члени дільничної виборчої 
комісії:

Майбенко Олена Михайлів
на -від міського комітету Чер
воного хреста та Червоного 
півмісяця.

Набока Євгенія Андріївна 
від місцевого комітету проф
спілки працівників вугільної 
промисловості гірничо-промисло
вого училища № 1.

Сірий Григорій Трохпмович 
від міського комітету.Добровіль
ного Товариства Сприяння Армії 
(ДТСАРМ).

Воробйова Гликерія Сергіїв
на від місцевого комітету проф
спілки працівників початкової 
та середньої школи семирічної 
школи № 3.

Гончаров Сергій Григорович 
від викладачів та студентів 

педучилища.
Соколов Володимир Семено

вич—від робітників, інженерно- 
технічних працівників та служ
бовців рудоремонтного заводу. 
Виборча дільниця № 8

(Центр—приміщення 
промартілі „Хімпраця", 

вул. Жовтнева, 88)
Голова дільничної виборчої 

комісії Крячко Василь Захаро
вич—від робітників і службов
ців міської контори зв'язку.

Заступник голови дільничної 
виборчої комісії Денисов Дмитро 
Федорович від інженерно-тех
нічних працівників та служ
бовців тресту «Олександрія
вуглерозрізбуд».

Секретар дільничної виборчої 
комісії Стрільцова Меланія 
Матвіївна—від первинної кому
ністичної організації середньої 
школи № І.

Члени дільничної виборчої 
комісії:

Захарченко Галина Яківна 
від міського комітету Ленін

ської Комуністичної Спілки Мо
лоді України.

Лобанов Олександр Семено
вич- від місцевого комітету 
спілки працівників вугільної 
промисловості цегельного за
воду № 1.

Домущей Вікторія Кирилівйа 
—від міського комітету Черво
ного хреста і червоного пів
місяця.

Сазонов Анатолій Михайло
вич—від первинної комуністпч- 

'ї організації міського відділу 
'ького господарства.

'ченко Дар'я Петрівна

— від місцевого комітету проф
спілки працівників вугільної 
промисловості брикетної фаб
рики.

Данилюк Людміла Харито- 
півна -від викладачів і техніч
них ,працівників семирічної 
школи № 6.
Виборча дільниця № 9 

(Центр приміщення 
контори монтажного 

управління, 
вул. Клари Цеткін, 10).
Голова дільничної виборчої 

комісії Коломоець Михайло 
Васильович від службовців і 
технічних працівників міського 
фінансового відділу.

Заступник голови дільнич
ної виборчої комісії Іванов 
Микола Федорович від первин
ної комуністичної організації 
тресту ’ «Олександріявуглероз
різбуд».

Секретар дільничної виборчої 
комісії Сотнікова Ганна Єфре- 
мівна—від місцевого комітету 
профспілки працівників вугіль
ної промисловості тресту Укр- 
особвуглемонтаж».

Члени дільничної виборчої 
комісії:

Куліков Сергій Якович від 
інженерно-технічних працівни
ків та службовців енергомон- 
тажного управління А? 2 трес
ту «Укрособвуглемонтаж».

Шульгін Василь Григорович 
—від членів промартілі Побе- 

1 да» м. Олександрії..
Сіденко 'Олександра І’рпго- 

I рівна—від первинної організа- 
ї ції Ленінської Комуністичної 

Спілки Молоді України пром- 
і артілі «Червонавишивальниця».

Могутнова Марія Олександ
рівна—від місцевого комітету 
профспілки медичних працівни
ків міськполіклініки.

Дудучонко Варвара Якіїмів- 
на—від вихователів і службов
ців міського дитячого будинку 
№ 3.

Пацюченко Віктор Тимофі- 
йович — від міського комітету 
Добровільного Товариства Спри
яння Армії (ДТСАРМ).
Виборча дільниця № 10 

(Центр—приміщення 
лісомеліоративного техніку

му, вул. Діброви, 71).
Голова дільничної виборчої 

комісії Пігулович Володимир 
Олександрович—від викладачів 
і студентів агролісомеліоратив
ного технікуму міста Олександ
рії.

Заступник голови дільничної 
виборчої комісії Святець Ма- 

| кар Романович—від робітників, 
інженерно-технічних працівни
ків контори залізничного транс
порту тресту «Олександріявуг- 
лерозрізбуд».

Секретар дільничної виборчої 
комісії Колісникова Любов 
Степанівна—від міського комі
тету Червоного хреста та Чер
воного півмісяця.

Члени дільничної виборчої 
комісії:

Ткачоз Ларіон Трохпмович — 
від первинної комуністичної 
організації 11 дистанції служби 
колії.

Стрюкова Марія Олександ
рівна—від місцевого комітету 
профспілки працівників вугіль
ної промисловості тресту Олек- 

і сандріявуглерозрізбу.і .
Ірклей Євгеній Іванович від 

первинної організації Ленінсь
кої Комуністичної Спілки Мо
лоді України 11 інстанції служ
би колії.

Пустовойтова Таїса Сергіїв
на — від інженерно-технічних 
працівників і службовців тресту 
«Укрособвуглемонтаж .

Тимошенко Ольга Федорівна 
— від викладачів і студентів пе
дагогічного училища.

Аністратенко Олексій Мики
тович—від місцевого комітету 
спілки залізничників станції 
Олександрія.
Виборча дільниця № 11 

(Центр-приміщення 
міськлікарні, вул. Се- 

машко, 17).
Голова дільничної виборчої 

комісії Жалдак Михайло Се
менович від первинної кому
ністичної організації міськ- 
здороввідділу.

Секретар дільничної вибор
чої комісії Бульба Євгенія Фе
дорівна—від місцевого коміте
ту профспілки медичних пра
цівників міськлікарні.

Члени дільничної виборчої 
комісії:

Гетьман Людміла Петрівна 
від первинної організації Ле
нінської Комуністичної Спілки 
Молоді України міськлікарні.

Журба II адія Іванівна—від 
первинної організації Червоно
го хреста і Червоного півмісяця 
міськлікарні.

Репка Федосія Василівна— 
від колективу лікарів і обслу
говуючого персоналу міськлі
карні.
Виборча дільниця № 12 

(Центр - приміщення 
Димитрівського клубу).
Голова дільничної виборчої 

комісії Гаркуша Тарас Юхи
мович—від первинної комуніс
тичної організації тресту «Семе- 
нівськвуглебуд».

і Заступник голови дільничної 
виборчої комісії Копитіна Лі
дія Іванівна—від міського ко- 

і мітету Червоного хреста та Чер
воного півмісяця.

Секретар дільничної вибор
чої комісії Коваленко Люд- 
міла Микитівна—від викладачів 
і технічних працівників семи
річної школи № 12.

Члени дільничної виборчої 
комісії:

Іванова Ганна Минівна—від 
інженерно-технічних працівни
ків і службовців тресту «Семе- 
нівськвуглебуд».

Мараховський Василь Сте
панович—від міського комітету 
Ленінської Комуністичної Спіл
ки Молоді України.

Журавльов Михайло' Сергі
йович - від місцевого комітету 
профспілки працівників вугіль
ної промисловості будівельного 
управління № 1 тресту «Семе- 
нівськвуглебуд».

Макогон Олександра Вікто
рівна—від робітників, інженер
но-технічних працівників і 
службовців будівельного управ
ління № 1 тресту «Семенівськ- 
вуглебуд».

Ткаченко Іван Корнійовпч 
від робітників і службовців кон
тори тресту «Семенівськвугле- 
буд».

Валькова Марія Пилипівна 
—від міського комітету Добро
вільного Товариства- Сприяння 
Армії (ДТСАРМ).
Виборча дільниця № 13

(Центр приміщання 
початкової школи селища 

Перемога).
Голова дільничної виборчої 

комісії Лантух Кузьма Рома
нович- під первинної комуніс
тичної організації гірничо-про
мислової школи А‘ 1.

Заступник голови дільничної 
виборчої комісії Орзл Сііпри- 
дон Семенович—від робітників, 
інженерно-технічних працівни
ків і службовців будівельного 
управління ,Х" 3 тресту Олек
сандріявуглерозрізбуд» .

Секретар дільничної вибор
чої комісії Антоненко Олена 
Степанівна від міського комі
тету профспілки працівників 
вугільної промисловості буді
вельного управління №3 трес
ту «Олександріявуглерозрізбуд».

Члени дільничної виборчої 
комісії:

Борисанко Людміла Павлівна 
—від первинної організації Ле
нінської Комуністичної Спілки 
Молоді України електростанції.

Полякова Клавдія Іванівна 
від місцевого комітету проф- . 
спілки працівників вугільної 
промисловості електростанції.

Минаєва Клавдія Петрівна— 
від міського комітету Червоно
го. хреста і Червоного півмісяця. 

Іщенко Олександр Гнатовпч— 
від робітників, інженерно-тех
нічних працівників і службов
ців будівельного управління 
№ 4 тресту «Олександріявуг
лерозрізбуд».

Цапенхо Анатолій Дмитрович 
—від місцевого комітету проф
спілки працівників вугільної 
промисловості шахти № 3.

Крічко Василь Олександро
вич від міського комітету Ле
нінської Комуністичної Спілки 
Молоді України.
Виборча дільниця № 14

(Центр —приміщання філії 
Октябрської семирічної школи 

№ 7, вул. Кошового, 17).
Голова дільничної виборчої 

комісії Булгаков Дмитро Юхи
мович—від первинної комуніс
тичної організації будівельного 
управління № 1 тресту «Олек
сандріявуглерозрізбуд : .

Заступник голови дільничної 
виборчої комісії Філатов Сергій 
Васильович—від фабричного ко
мітету профспілки працівників 
вугільної промисловості брикет
ної фабрики.

Секретар дільничної вибор
чої комісії Котова Діна Тимо- 
фіївна—від первинної органі
зації Червоного хреста та Чер- і 
воного півмісяця будівельного 
управління .V 1 тресту «Олек
сандріявуглерозрізбуд».

Голова виконкому міськради депутатів трудящих 
Н. ЛУЦЕНКО. 

Секретар виконкому міськради депутатів трудящих 
1. ГІДУЛЯНОВ.

Члени дільничної виборчої 
комісії:

Гаєнко Іван Семенович від 
місцевого комітету профспілки 
працівників вугільної промис
ловості будівельного управлін
ня Аї 1 тресту Олександрія
вуглерозрізбуд».

Дерев'янко Марія Петрівна /
- від робітників, інженерно-' 
технічних працівників і служ
бовців контори залізничного — 
транспорту тресту «Олександ
ріявуглерозрізбуд» .

Літвіпова Варвара Павлівна 
від первинної організації Ле

нінської Комуністичної Спілки 
Молоді України будівельного 
управління А? 5 тресту ' Олек
са ндріявуглерозрізбуд».’

Кравченко Розалія Михай
лівна від первинної організації 
Ленінської Комуністичної Спіл
ки Молоді України контори за
лізничного транспорту тресту 
«Олександріявуглерозрізбуд».

Якина Микола Ілліч—від ро
бітників, інженерно-технічних 
працівників і службовців бу
дівельного управління № 1 
тресту »Олекса ндріявуглероз- 

і різбуд».
Герасименко Іван ІІрокопо- 

вич—від первинної організації 
Добровільного Товариства Спри
яння Армії (ДТСАРМ) будівель
ного управління № 1 ‘ тресту 
«Олександріявуглерозрізбуд».
Виборча дільниця № 15 
(Центр—головна приміщення 

Октябрської 
семирічної школи № 7. вул.

Гоголя, 40).
Голова дільничної виборчої 

комісії Барабаш Іван Іванович 
—від робітників, інженерно- 
технічних працівників і служ
бовців шахти № 3.

Заступник голови дільничної 
виборчої комісії Головатенко 
Степан Михайлович- від пер
винної комуністичної організа
ції шахти № 2.

Секретар дільничної вибор
чої комісії Поташенко Ганна 
Феофанівна—лід місцевого ко
мітету профспілки працівників 
вугільної промисловості шахти 

| № 3.
Члени дільничної виборчої 

комісії:
Козуб Володимир Андрійович 

—від первинної організації Ле
нінської Комуністичної Спілки 
Молоді України шахти А«3.

Унтілов Максим Андрійович 
—від місцевого комітету проф
спілки працівників вугільної 
промисловості Шахти АГ»3.

Семізарова Вікторія Яківна 
—від міського комітету Черво
ного хреста і Червоного пів
місяця.

Коняхіна Євдокія Іванівна 
—від міського комітету Ленін
ської Комуністичної Спілки Мо
лоді України.

Турчина Раїса Миколаївна
- від первинної організації Ле
нінської Комуністичної Спілки 
Молоді України шахти №3.

Жуков Левко Сергійович—від 
міського комітету Добровільно
го Товариства Сприяння Армії 
(ДТСАРМ).



1 ІедІ.ія. 29 січня 1950 р. БІЛЬШОВИЦЬКА ПРАВДА З

Про затвердження складу дільничних виборчих комісій по виборах до Верховної Ради СРСР 
по Олександрійському району, Кіровоградської області

Рішення виконкому Олександрійської районної Ради депутатів трудящих від 28 січня 1950 року
На підставі ст. ст. 51 та 52 

«Положення про вибори до 
Верховної Ради СРСР викон
ком районної Ради депутатів 
трудящих рішає:

Затвердити дільничні вибор
чі комісії по виборах до - Вер
ховної Ради СРСР в складі та
ких представників громадських 
організацій і товариств трудя
щих;

Косівська 
виборча дільниця № 17 

Голова дільничної впборчої 
комісії Сліпченко Семен Григо
рович від робітників і служ
бовців Косівського держмлина.

Заступник голови дільничної 
виборчої комісії Горіславець 
Олексій Іванович - від кол
госпників колгоспу ім. Петров
ського.

Секретар дільничної впборчої 
комісії Губська Мотря Кіндра
тівна - від колгоспників кол
госпу ім. Петровського.
Члени дільничної виборчої 

комісії:
Кравцов Федір ІІорфилович 

від професійної спілки працівни
ків початкової та середньої шко
ли Косівськоїсемирічної школи.

Левченко Семен Іванович- 
від колгоспників колгоспу ім. 
Петровського.

Слета Тетяна Маркійна -від 
колгоспників колгоспу ім. Мо
лотова .

Березняк Валентина Павлів
на,— від професійної спілки 
працівників початкової та серед
ньої школи Косівської середньої 
НІКОЛИ.

Ярошевська Єфросинія Федо
рівна—від первинної комуніс
тичної організації Косівської 
сільської Ради.

Драгомир Данило Микитович 
від колгоспників колгоспу ім. 

Петровського.
Косівська 

виборча дільниця № 18
Голова дільничної виборчої 

комісії Тютенко Корній Івано
вич — від професійної спіл
ки працівників початкової та 
середньої школи Косівської 
середньої ІНКОЛИ.

Заступник голови дільничної 
виборчої комісії Білик Яків Ан
тонович—від первинної кому
ністичної організації Косівсь
кої сільської Ради.

Секретар дільничної виборчої 
комісї Плис Єфросинія Яківна - 
від професійної спілки працівни
ків початкової та середньої шко
ли Косівської середньої школи.

Члени дільничної виборчої 
комісії:

Колісник Іван Максимович 
-від колгоспників колгоспу ім. 

ІЦорса.
Гаврильченко Надія Пили

півна — від колгоспників кол
госпу «Жовтень».

Шульга Олена Михайлівна 
від колгоспників колгоспу 

«Жовтень».
Лелека Оврам Олексійович.

—від колгоспників колгоспу 
Жовтень».
Шевченко Іван Олексійович

- -від колгоспників колгоспу 
«Жовтень».

Колос Ганна Петрівна від [ 
професійної спілки працівників 
початкової та середньої школи 
Косівської середньої школи.

Занфирівська 
виборча дільниця № 19 

Голова дільничної виборчої 
комісії Пилипенко Василь Ва
сильович від колгоспників 
колгоспу ім. Рози Люксембург.

Заступник голови дільничної 
виборчої комісії Ільїн Іван 
Іванович від колгоспників кол
госпу ім. Літвінова.

Секретар дільничної впборчої 
комісії Пащенко Іван Федото
вич - від колгоспників колгоспу 
ім. Рози Люксембург.

Члени дільничної виборчої 
комісії:

Ткаченко Мусій Олексійович 
— від колгоспників колгоспу 
ім. Рози Люксембург.

Бабич Варвара Іванівна -від 
колгоспників колгоспу ім. Рози 
Л юксембург.

Карталиш Любов Іванівна 
від колгоспників колгоспу ім. 
Літвінова.

Маліцька Марія Іванівна 
від колгоспників колгоспу ім. 
Рози Люксембург.

Костянтинівська 
виборча дільниця № 20

Голова дільничної виборчої 
комісії Іваненко Михайло Афа- 
насійович — від первинної ко
муністичної організації райупов- 
мінзагу.

Заступник голови дільничної 
виборчої комісії Треліс Олексій 
Юхимович — від колгоспників 
колгоспу їм. Енгельса.

Секретар дільничної виборчої 
комісії Коваленко Олександр 
Кіндратович—від колгоспників 
колгоспу ім. 15-річчя ВЛКСМ.

Члени дільничної виборчої 
комісії:

Задирієнко Наталія Михай
лівна-від колгоспників кол
госпу ім. 15-річчя ВЛКСМ.

Руденко Катерина Якимівна 
від колгоспників колгоспу 

ім. 15-річчя ВЛКСМ.
Федорченко Марія Олексіїв

на від колгоспників кол
госпу ім. Енгельса.

Коваленко Ганна Іванівна 
від первинної організації Ленін
ської Комуністичної Спілки Мо
лоді колгоспу ' Колос України'.

Вакало Іван Петрович від 
колгоспників колгоспу ім. Куп- 
бишева.

Фурлзт Ульяна Афашісіївна 
від колгоспників колгоспу ім. 
Куйбишева.

Руденко Василь Михайлович 
від колгоспників колгоспу 

«Колос України».
Шевченко Іван Іванович 

від колгоспників колгоспу ім. 
Енгельса.

ЛІкарівська 
виборча дільниця № 21

Голова дільничної виборчої 
комісії Підгорний Лука Анто
нович- -від первинної комуніс
тичної організації Лікарійської 
сільської Ради.

Заступник голови дільничної 
виборчої комісії Кикоть Са- 
мойло Юхимович -від робітни
ків та службовців Користівсь- 
кої МТС.

Секретар дільничної впбор
чої комісії Луценко Ольга 
Митрофанівна- від колгоспни
ків колгоспу «Червоний про
мінь».

Члени дільничної виборчої 
комісії:

Фздан Олена Сергіївна--від 
колгоспників колгоспу «Черво
ні квіти».

Кришень Павло Іонович— 
від колгоспників колгоспу ' Чер
воні квіти».

Іоненко Федосій Маркевич 
від колгоспників колгоспу «Чер
воний промінь».

Доненко Ганна Петрівна— 
від колгоспників колгоспу «Чер
воний промінь».

ЛІкарівська 
виборча дільниця № 22

Голова дільничної виборчої 
, комісії Батлук Степан Йосипо

вич від первинної комуністич
ної організації кінного заводу.

Заступник голови дільничної 
виборчої комісії Тютюников 
Григорій Михайлович від про
фесійної спілки працівників 
МТС та земельних органів кін
ного заводу.

Секретар дільничної виборчої 
комісії Веселова Раїса Михай
лівна від первинної організа
ції Ленінської Комуністичної 
Спілки Молоді кінного заводу.

Члени дільничної виборчої 
комісії:

Жежвря Павло Йосипович— 
від робітників та службовців 

І кінного заводу.
Комаров Василь Прокопович 

від професійної спілки 
робітників МТС і земельних 
органів кінного заводу.

Ісаєва Федора Афанасіївна 
від робітників та службовців 
кінного заводу.

Кравченко Євгенія Савична 
від первинної комуністичної 

організації кінного заводу.
Недогарська 

виборча дільниця № 23
Голова дільничної впборчої 

комісії Рябошапка ІванОмелья- 
новпч від колгоспників кол
госпу ім. Володимира Ульяно- 
ва.

Заступник голови дільничної 
виборчої комісії Дементієв Пет
ро Олексійович—від колгосп
ників колгоспу ім. 12-річчя 
Жовтня.

Секретар дільничної виборчої' 
комісії Стрижак Іван Іванович 
—від колгоспників колгоспу 
ім. 12-річчя Жовтня.

Члени дільничної виборчої 
комісії:

Котко Марфа Федорівна—від 
первинної комуністичної орга
нізації Недогарської сільської 
Ради.

Проценко Софія Гордіївна 
—від колгоспників колгоспу 
ім. 17 з'їзду ВКП(б).

Шило Надія Юхимівна— від 
колгоспників колгоспу ім. 12- 
річчя Жовтня.

Женіленко Олексій Юхимо
вич—від колгоспників колгоспу 
ім. Сталіна.

Лисенко Єфросинія Степанів
на—від колгоспників колгоспу 

і «Шевченкова долина».
Бондаренко Дмитро Степа

нович—від колгоспників кол
госпу ім. 17 з'їзду ВКП(б).

Ясиноватська 
виборча дільниця № 24

Голова дільничної виборчої 
комісії Семеха Кирило Кири- 
лович—від первинної комуніс
тичної організації виконкому

І районної Ради депутатів трудя
щих.

Заступник голови дільничної 
виборчої комісії Зінченко Пет
ро Андронович—від колгоспни
ків колгоспу «Комунар».

Секретар дільничної виборчої 
і комісії Матвієнко Семен Де- 
I нисович—від колгоспників кол- 
I госпу «Комунар.

Члени дільничної виборчої 
комісії:

Хричов Олексій Кузьмович— 
від професійної спілки ро
бітників початкових та середніх 
шкіл Яспноватського дитячого 
будинку.

Сафонова Марія Йосипівна 
від колгоспників колгоспу 

«Комунар».
Сторчова Оксана Василівна

— від колгоспників колгоспу 
«Комунар».

Удовенко Тетяна Юхимівна 
-від первинної організації Ле

нінської Комуністичної Спілки 
Молоді Яспноватського дитячого 
будинку.

Бандерівська
виборча дільниця № 25

Голова дільничної впборчої 
комісії Плахотній Олексій Ро- 
діонович—від первинної кому
ністичної організації Бандурів- 
ської сільської Ради.

Заступник голови дільничної 
виборчої комісії Губа Іван Ми
китович—від колгоспників кол
госпу ім. Сталіна.

Секретар дільничної впборчої 
комісії Губа Віра Іванівна— 
від первинної організації Ленін
ської Комуністичної Спілки Мо
лоді Бандурівської семирічної 
школи.

Члени дільничної виборчої 
комісії:

Тищенко Варвара Пантелеїв- 
на — від професійної спілки 
працівників початкової та серед
ньої школи Бандурівської се
мирічної школи.

Шульжгнко Зося Миколаївна
— від колгоспників колгоспу 
ім. Сталіна.

Столбуненко Пилип Макси
мович - від колгоспників кол
госпу ім. Сталіна.

Піскун Ілько Тимофійвич-
і від колгоспників колгоспу ім. 

Кірова.
Давніченко Григорій Григо

рович—від колгоспників кол
госпу ім. Сталіна.

Бульба Ганна Гнатівна 
від колгоспників колгоспу ім. 
Сталіна

Морозівська 
виборча дільниця № 26

Голова дільничної виборчої 
комісії Кучерявий Петро Пет
рович—від робітників та служ
бовців бурякорадгоспу -Комін
терн».

Заступник голови дільничної 
виборчої комісії Бойкс Василь 
Пилипович—від колгоспників 
колгоспу «Оборона країни».

Секретар дільничної вибор
чої комісії Чабан Катерина 
Архипівна — від колгоспників 
колгоспу «Оборона країни».

Члени дільничної виборчої 
комісії:

Кравцова Марія Йосипівна 
—від первинної організації Ле
нінської Комуністичної Спілки 
Молоді колгоспу «Оборона кра

їни».

Котляр Марфа Антипівна— 
від колгоспників колгоспу «Обо
рона країни».

Загороднюк Антон Сергійо
вич—від первинної комуністич
ної організації бурякорадгоспу 
«Комінтерн».

Колісник Гаврило Тихоновпч 
—від колгоспників колгоспу 
«Оборона країни».

Будяк Степан Микитович— 
від колгоспників колгоспу «Обо
рона країни».

Сивокобилка Марія Федо
рівна — від професійної спіл
ки робітників і службовців бу
рякорадгоспу «Комінтерн ■.

Протопопівська 
виборча дільниця № 27

Голова дільничної впборчої 
комісії Наумов Іван Дмитро
вич—від первинної комуністич
ної організації залізничної 
станції Користівка.

Заступник голови дільничної 
впборчої комісії Устенко Федір 
Кирилович — від професійної 
спілки працівників початкової 
та середньої школи ІІротопо- 
півської семирічної школи.

Секретар дільничної впбор
чої комісії Каліначенко Євдо- 
кія Мусіївна—від професійної 
спілки працівників початкової 
та середньої школи Протопопів- 
ської семирічної школи.

Члени дільничної виборчої 
комісії:

Бугайченко Никифір Якович 
від колгоспників колгоспу 

«Серп і молот».
Хлистун Євгенія Омельянів- 

на—від колгоспників колгоспу 
«Серп і молот».

Устенко Поліна Тимофіївка 
—від колгоспників колгоспу 
«Серп і молот».

Бугайченко Галина Андріїв
на—від колгоспників колгоспу 
«Серп і молот».

Устенко Данило Іванович— 
від колгоспників колгоспу «Серп 
і молот».

Хлистун Любов Степанівна 
—від первинної організації Ле
нінської Комуністичної Спілки 
Молоді колгоспу «Серп і молот».

Протопопівська 
виборча дільниця №28

Голова дільничної виборчої 
комісії Прохоров Семен Васи
льович—від колгоспників кол
госпу "Перше серпня .

Заступник голови дільничної 
виборчої комісії Федоренко 
Сила Васильович—від первин
ної комуністичної організації 
Протопопівської сільської Ради.

Секретар дільничної виборчої 
комісії Руденко Федора Юхи
мівна—від робітників та служ
бовців Корпстівської машинно- 
тракторної станції.

Члени дільничної виборчої 
комісії:

Овчаренко Максим Митрофа
нович—від колгоспників кол
госпу «Перше серпня».

Алексеєв Пилип Павлович— 
від колгоспників колгоспу «Пер
ше серпня».

Бугайченко Агафія Єпіфа- 
нівна від колгоспників кол
госпу «Перше серпня».

(Закінчення на 4 стор.).
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Про затвердження складу дільничних виборчих комісій по виборах до Верховної Ради СРСР 
по Олександрійському району, Кіровоградської області

Рішення виконкому Олександрійської районної Ради депутатів трудящих від 23 січня 1930 року
Мусулега Василь Федорович •

— від колгоспників колгоспу і 
«Радянська дача».

ІОниченко Микола Семенович
— від колгоспників колгоспу ім.
18 партконференції.

Яровий Григорій Трохимо- 
впч—від колгоспників колгос
пу ім. 20-річчя Жовтня.

Окуненко Піна Миколаївна !
— від колгоспників колгоспу і 
ім. 18 партконференції.

Шевченкова Марія Іванівна 
—від колгоспників колгоспу ім. 
18 партконференції.

Туз Василь Пимонович- від 
колгоспників колгоспу Ім. 18 
партконференції.
Звенигородська виборча 

дільниця № 36
Голова дільничної виборчої 

комісії Свечніков Анатолій 
Сидорович - від первинної ко- 

1 муністичної організації рай- 
уповмінзагу.

Заступник голови дільничної 
виборчої комісії Вечірній Ан- 
тон Андрійович—ВІД КОЛГОСПІІИ- 

I ків колгоспу «Червоний маяк».
Секретар дільничної виборчої 

комісії Якенко Марія Олексіїв
на- від професійної спілки пра
цівників початкової та серед
ньої школи Звенигородської 
семирічної школи.

Члени дільничної виборчої 
комісії:

Перехрест Павло Пестеро- 
! вич—від колгоспників колгос-
— пу «Шлях до комунізму».

Пономаренно Іван Ісаєвпч
і —від професійної спілки праців-
I ників початкової та середньої 
' школи Звенигородської семиріч- 
| ної школи.

Бережна Марія Павлівна— 
від колгоспників колгоспу Чер
воний маяк».

Бордюг Ганна Петрівна— 
від колгоспників колгоспу 
«Шлях до комунізму».

Звенигородська 
виборча дільниця № 37

Голова дільничної виборчої 
комісії Маринковський Сип- 
ридон Дем'янович від первпн- 

| ної комуністичної організації 
шовкорадгоспу.

Заступник голови дільничної 
виборчої комісії Рахубовський 
Яків Іванович- від колгоспни
ків колгоспу Шлях до соціа- 

| лізму».
Секретар дільничної вибор

чої комісії Степаненко Іван

(Закінчення).

Обертає Ганна Іванівна - 
від первинної організації Ле
нінської Комуністичної Спілки 
Молоді України колгоспу Пер
ше серпня».

Олексіева Віра Павлівна 
від колгоспників колгосп)' Пер
ше серпня».

Письменний Макар Давидо
вим—від робітників та служ
бовців станції Користівка.

Войнівська 
виборча дільниця №29 

Голова дільничної виборчої 
комісії Кравченко Іван Афа- 
насійович — від професійної 
спілки працівників початкової 
та середньої школи Бойківсь
кого дитячого будинку.

Заступник голови дільничної 
виборчої комісії Дубовенко 
Лука Зінов'євим—від колгоспни
ків колгоспу Ім. 18 з'їзду 
ВКП(б).

Секретар дільничної вибор
чої комісії Варламова Олек
сандра Терентіївна—від про
фесійної спілки працівників по
чаткової і середньої школи Вой- 
нівської

Члени

від колгоспників колгоспу Ко
лективіст Олександрійщнни .

Запорожець Галина Петрів- 
спілки 

се- 
сс-

семирічної школи, 
дільничної виборчої 

КОМІСІЇ:
Ланшакоз Іван Павлович- 

від первинної комуністичної 
організації Бойківського ди
тячого будинку.

Метка Євдокія Павлівна 
від колгоспників колгоспу ім. 
18 з'їзду ВКП(б).

Шаповал Степан Кіндрато
вич—від колгоспників колгоспу 
ім. 18 з'їзду ВІШ(о).

Одарич Ніна Тимофіївна 
від колгоспників колгоспу 
«Трудова сім'я

Грабенко Костянтин Мифо- 
дійович—від колгоспників кол
госпу «Трудова сім'я».

Смоляр Агафія Дмитрівна 
від колгоспників колгоспу ім. 
18 з'їзду ВКП(б).

Березівська 
виборча дільниця №30

Голова дільничної виборчої 
комісії Пермінов Петро Пет
рович—від первинної комуніс
тичної організації Березівської 
сільської Ради.

Заступник голови дільничної 
виборчої комісії Кармазін Не- 
стір Павлович—від колгоспни
ків колгоспу «Заповіт Леніна».

Секретар дільничної вибор
чої комісії Чайка Поліна Мак
симівна—від професійної спіл
ки працівників початкової та 
середньої школи Березівської 
семирічної школи.

Члени дільничної виборчої 
комісії:

Овчаренко Кирило Митро- 
фанович від колгоспників кол
госпу «Колективіст Олек- 
сандрійщинп».

Недоренко Степан Йосипо
вич—від колгоспників колгоспу 
«Заповіт Леніна»,

Дробот Василь Митрофано- 
впч—від колгоспників колгоспу 
«Заповіт Леніна -.

Сорокун Марія Гаврилівна 
від колгоспників колгоспу За
повіт Леніна».

Андреева Оксана Петрівна

І

на—від професійної 
працівників початкової та 
редньої школи Березівської 
мирічної школи.

Ворошиловська 
виборча дільниця №31

Голова дільничної виборчої 
комісії Жежеря Василь Юхи
мович—від колгоспників кол
госпу ім. Ворошилова.

Заступник голови дільнич
ної виборчої комісії Личман 
Микола Андрійович від пер
винної комуністичної органі
зації Ворошиловської сільської 
Ради.

Секретар дільничної вибор
чої комісії Тесленко Іван Гри
горович -від колгоспників кол
госпу ім. Ворошилова.
Члени дільничної виборчої 

комісії:
Уманська Марія Василівна 
від колгоспників колгоспу 

ім. Ворошилова.
Ткаченко Іван Степанович 

від колгоспників колгоспу 
«ПІ-й вирішальний».

Литвин Ольга Данилівна 
від колгоспників колгоспу ім. 
Ворошилова.

Сафяник Нпкін Михайлович 
від колгоспників колгоспу 

«111-й вирішальний».
Дудук Ганна Петрівна, від 

колгоспників колгоспу 111-іі 
вирішальний».

Клименко Дар'я Костянти
нівна від колгоспників кол
госпу «Комінтерн .

Ворошиловська 
виборча дільниця № 32 

Голова дільничної виборчої 
комісії Колесніков Гаврило 
Назарович від колгоспників 
колгоспу ім. Сталіна.

Заступник голови дільничної 
виборчої комісії Тараненко 
Володимир Андрійович від кол
госпників колгоспу ім. Сталіна.

Секретар дільничної вибор
чої комісії Корлюк Сергій 
Митрофанович/ від первинної 
організації Ленінської Кому
ністичної Спілки Молоді Укра
їни колгоспу ім. Сталіна.

Члени дільничної виборчої 
комісії:

Безродня Ганна Свдокимів- 
на-від колгоспників колгоспу 
ім. Сталіна.

Сазон Катерина Антонівна 
від колгоспників колгоспу ім. 
Сталіна.

Шевченко Ніна Григорівна 
від колгоспників колгоспу 

ім. Сталіна.
Спорисенко Федосій І.іаріо- 

новпч від колгоспників кол
госпу ім. Сталіна.

Дівоче-Пільська 
виборча дільниця №33 

Голова дільничної виборчої 
комісії Журавльов Олександр 
Олександрович — від професій
ної спілки працівників цук
рової промисловості Олександ
рійської бурякобази.

Заступник голови дільничної 
виборчої комісії Волков Сте
пан Гаврилович—від колгосп
ників колгоспу ім. Карла Марк
са.

Секретар дільничної виборчої 
комісії Чуприна Катерина Ан- 
типівна—від колгоспників кол
госп) ім. Карла Маркса.

Члени дільничної виборчої 
комісії:

Малюк Степан Михайлович 
від колгоспників колгоспу ім.

Карла Маркса.
Попова Ганна Паптилеївна 

від колгоспників колгоспу 
ім. Карла Маркса.

Плахотня Ганна Пикифорів- 
на від колгоспників колгоспу 
ім. Карла Маркса.

Вязьмін Дем'ян Лук'янович 
• від колгоспників колгоспу 

ім. 17 з'їзду ВКП(б).
Петро-Загірська 

виборча дільниця №34
Голова дільничної виборчої 

комісії Терехов Микола Тимо- 
фійович від первинної кому
ністичної організації райспо- 
жпвспілкп.

Заступник голови дільничної 
виборчої комісії Кравченко 
Петро Павлович від колгоспни
ків колгоспу ІІІлях до куль
тури.

Секретар дільничної виборчої 
комісії Клименко Олексій Они- 
сімович—від колгоспників кол
госпу «Шлях до культури .

Члени дільничної виборчої 
комісії:

Бемберя Ганна Семенівна 
від первинної організації Ле
нінської Комуністичної Спілки 
Молоді України колгоспу «Шлях 
до культури .

Луценко Андрій Григорович 
від колгоспників колгоспу 

«Шлях до культури .
Ільєнко Свдокія Іванівна від 

колгоспників колгоспу Шлях 
до культури».

Ткаченко Іван Федорович— 
від колгоспників колгоспу ім. 
4-го з'їзду Рад.

Півник Ганна Олексіївна 
від колгоспників колгоспу 
«Шлях до культури .

Смоляр .Іідія Михайлівна від 
колгоспників колгоспу Шлях 
до культури .

Ново-ГІилипівська
виборча дільниця № 35

Голова дільничної виборчої 
комісії Панасенко Сергій Гро- 

| хпмовпч від первинної кому
ністичної організації міжрайон
ної бази еі.тьгосппостачання.

Заступник голови дільничної 
виборчої комісії Гладирь Карно 

І Харлампійовпч від первинної 
' комуністичної організації Но- 
I во-Пплипівської сільської Ради.

Секретар дільничної виборчої 
комісії Матяж Віра Трохпмівна 

від професійної спілки пра
цівників початкової та серед
ньої школи Иовопилипінської 
семирічної школи.

Члени дільничної виборчої 
комісії:

Сазонова ІІарасковія Федо- 
сіївна —від колгоспників кол
госпу ім. 18 партконференції.

Мусулега Марія Яківна 
від первинної організації Ле
нінської Комуністичної Спілки 
Молоді України колгоспу Ра
дянська дача».

Пимонович від робітників та 
службовців шовкорадгоспу.

Члени дільничної виборчої 
комісії:

Шаповал Надія Костянти
нівна від професійної спілки 
працівників початкової і серед
ньої школи Андріївської семи
річної школи.

Хоцька Марія Павлівна—від 
колгоспників КОЛГОСП) Шлях 
до соціалізму .

Двірник Наталія Михайлівна 
від первинної комуністичної 

організації Звенигородськоїсіль- 
ради.

Теличко Степан Афанасійовкч 
від первинної комуністичної 

ор га н і за її і і Звенигородської
сільради.

Шаповалов Іван Пикифоро- 
впч -від колгоспників колгос
пу Перше травня».

Сахно Мотря Михайлівна 
від колгоспників колгоспу «Пер
ше травня .

Марто-Іванівська 
виборча дільниця № 38

Голова дільничної виборчої 
комісії тов. Каплун Іван Яко
вич від первинної комуністич
ної організації міжрайонної ба
зи сільгосппостачання.

Заступник голови дільничної 
виборчої комісії Федеренко 
Василь Андрійович від кол- 

' госпників колгоспу ім. Паризь
кої комуни.

Секретар дільничної вибор
чої комісії Коваленко Терен-’ 
тій Савовпч від колгоспників 
колгоспу ім. Паризької комуни.

Члени дільничної виборчої 
комісії:

Федоренко Марфа Родіонів- 
на від колгоспників колгоспу 
ім. Паризької комуни.

Федоренко Марія Марківна 
від колгоспників колгоспу 

ім. Паризької комуни.
Коваленко Тетяна Сидорів

на від колгоспників колгоспу 
ім. Паризької комуни.

Клименко Софія Іванівна - 
від професійної спілки праців
ників початкової та середньої 
школи Марто-Іванівської семи
річної школи.

Величук Володимир Михай
лович від первинної комуніс
тичної організації Марто - [ка
нівської сільської Ради.

Грабарзнко Пилин Антоно
вич від колгоспників колгос
пу Перебудова країни».

Голова виконкому райради депутатів 
трудящих О. КРИЖАНОВСЬКИЙ.

Секретар виконкому райради депутатів 
трудящих Ф. КИСЛИЦЯ.

Слідами наших виступів

в
Під таким заголовком в нашій 

газеті №129 від 28 жовтня 1949 
року було надруковано статтю.

Як повідомляє редакцію трест 
„Олександріявуглерозрізбуд", фак
ти, наведені в статті,підтвердились.

Дорогу раціоналізаторам"
Раціоналізаторська пропозиція т. 
Олещенка оформлена. Згідно на
казу керуючого трестом від 11 
січня цього року т. Олеіценку ви
плачено винагороду в сумі 764 
карбованці.

Редактор П. КАПУСТЯНСЬКИЙ

БК—00264. Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, № 58. Зам. № 14. Т. 4000.
Олександрійська міська друкарня Кіровоградського обласного управління в справах поліграфічної промисловості, вндавиництв і книжкової торгівлі, м. Олександрія, вул. Шевченка, 57.
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Прийдемо на вибори у Верховну Раду 
СРСР з новими виробничими успіхами— 
зразково підготуємось до весняної сівби.

(Із звернення онуфріївців),

Новими трудовими перемогами 
зустрінемо наступні вибори

Гідно відзначимо день виборів до Верховної Ради СРСР

Увесь радянський народ з 
величезним політичним і тру
довим піднесенням готується, 
як до великого всенародного 
свята, до дня виборів до Вер
ховної Ради Союзу Радянських 
Соціалістичних Республік. Все 
ширше розгортається соціаліс
тичне змагання на честь ви
борів на підприємствах і будо
вах нашого міста, в колгоспах, 
МТС і радгоспах нашого райо
ну. Всі колективи трудящих і, 
закрема кожна радянська лю
дина прагнуть ознаменувати 
новими трудовими успіхами на
ступні вибори і тім самим до
могтися дальшого зміцнення її 
слави своєї любимої Вітчизни.

Дати країні більше вугілля. 
Прискорити темпи виробництва. 
Підвищити якість будівництва 
і рівень продуктивності праці. 
Повністю закінчити підготовку 
до весни 1950 року. Виконати 
всі державні завдання—таку 
мету поставили перед собою 
гірники шахти 2 і З, будівель
ники, інженерно-технічні пра
цівники, колгоспники її пра
цівники МТС і радгоспів.

Самовідданою соціалістичною 
працею трудящі забезпечують 
виконання взятих зобов'язань. 
У ці дні пропагандисти і агі
татори несуть у маси слова 
більшовицької правди, на кон
кретних прикладах зростання 
нашого міста, бурхливого роз
витку буровугільної промисло
вості, на прикладах з жпття 
колгоспу, бригади, ланки вони 
розповідають про величезні до
сягнення, які здобули ми за 
роки, що пройшли між вибо
рами до Верховної Ради СРСР.

Величезна роль в організа
ції агітаційно-масової роботи 
серед виборців належить агіт
пунктам, клубам, червоним 
куткам і хатам-чптальням. Пар
тійні організації повинні спря- 

У Центральній виборчій комісії 
по виборах до Верховної Ради СРСР

Відбулося перше засідання Центральної виборчої комісії 
но виборах до Верховної Ради СРСР. Центральна виборча комі
сія встановила форму виборчих документів: виборчого бюлетеня 
ло виборах до Ради Союзу (білого коліру); виборчого бюлетеня 
по виборах до Ради Національностей від союзної республіки 
(блакитного коліру); виборчого бюлетеня по виборах до Ради Націо
нальностей від автономної республіки, автономної області або 
національного округу (рожевого коліру); форми протоколів, пос
відки про обрання депутата та зразки печаток. Було розгляну
то також питання про встановлення зв'язку Центральної вибор
чої комісії з Окружними виборчими комісіями і Окружних ви
борчих комісій з Дільничними виборчими комісіями та інші пи
тання.

Центральна виборча комісія по виборах до Верховної Ради 
СРСР міститься: м. Москва, Будинок Спілок, ІГушкінська вули
ця. Я під'їзд, 2 поверх, телефон її 4—39—68.

Нагородження поета Ісаковського М, 0.
За впдатні заслуги в галузі художньої літератури, у зв'я

зку з 50-річчям з дня народження, Президія Верховної Ради 
СРСР Указом від ЗО січня 1950 року нагородила поета Ісаков- 
ськоге Михайла Васильовича оудижом Леніни. (РАТАУ).

і мувати всю увагу, щоб агіт
пункти і клуби були якнай
краще обладнані. Поруч з ло
зунгами, плакатами і діаграма- 
ми треба організувати виставки 

і і фотомонтажі, які розповіда
ли б про досягнення нашого 
міста, про досягнення колгос
пів у боротьбі за високий уро
жай, за успішне здійснення 
сталінського плану перетворен
ня природи і трирічного плану 
розвитку громадського тварин
ництва.

В житті нашого міста винят
кове значення має правильна 
організація будівельних робіт.

В газеті сьогодні друкується 
досвід будівництва Олександ
рійського вокзалу. Треба щоб 
усі будівельно-монтажні управ
ління перенесли цей досвід на 
рештування своїх будов. Пра
вильно організувати працю, ви
користати всі механізми, які є 
в достатній кількості на наших 
будовах, і це набагато підви
щить якість і темпи будівель
них робіт.

Заклик хліборобів Онуфріїв- 
ського район) на гідну зустріч 
наступних виборів підхоплюють 
всі колгоспи нашого району. 
Треба щоб так як колгоспники 
артілі «Шлях до соціалізму» 
всі взялись за виконання зо
бов'язань і день виборів 12 
березня 1950 року зустріли 
повного готовністю до весняних 
польових робіт.

До виборів наш радянський 
народ іде, як до великого свята. 
Партійні організації широко 
розгорнутою масово-політичною 
роботою повинні ще краще 
зміцнити непорушні зв'язки 
більшовицької партії з трудя
щими масами, ще тісніше згур
тувати їх навколо великої пар
тії Леніна—Сталіна, навколо 

| любимого вождя і учителя то
вариша Сталіна!

Слова дотримали
Групі колгоспників артілі 

ім. Розп Люксембург було до
ручено виконати важливе зав
дання по заготівлі піску та 
каменю.

Включившись в змагання на 
честь виборів до Верховної Ра
ди Союзу РСР, вони зобов'яза
лись виконати це завдання до 
першого лютого.

З великим ентузіазмом пра
цювали колгоспники і викона
ли своє завдання достроково. 
ЗО січня, на 105 процентів.

Особливо відзначився при 
цьому шофер Олександрійської 
автороти т. Літвінов Михайло 
Нвдокимович та колгоспники 

; тт. Романенко II. Т.. Пилипен- 
ко II. II., Гедзь Д. Г., Грузія 
М. X. та Олефіренко К. В.

С. Грузін, 
член правління колгоспу.

Колектив Харківського трактор
ного заводу ім. Орджонікідзе ви
пустив нову машину дизельний 
трактор.

На знімку: майстер цеху зби
рання моторів тов. РОМАНЕНКО 

І за збиранням моторів для дизель
ного трактора. Своє виробниче 
завдання тов. Романенко виконує 

; на 150 процентів.

Указом Президії Верхов
ної Ради Союзу РСР від 28 
жовтня 1949 року за вислу
гу років 1 відмінні показни
ки в роботі нагороджено 
нову групу шахтарів І пра
цівників вугільної промис
ловості Радянського Союзу. 
Серед них і шахтарі нашо
го міста.

Орденом Леніна нагородже
но т. Галочкіна І. І. вибій
ника Олександрійської шах
ти № 3 та гірничого майст
ра цієї шахти, почесного 
шахтаря т. Кожевнікова С. П.

Орденом Трудового Чер
воного Прапора нагородже
но прохідника будівельно
го управління № 2 трес
ту „Олександріявуглерозріз- 
буд" т. Головченкі І. М,,

Гарно обладнаний агітпункт 
виборчої дільниці № 2, де за
відуючим тов. Ковальов. Кім
ната побілена, зроблено пане
лі. Вікна прикрашені гардина
ми. С живі квіти. 11а стінах два 
великих портрети В. І. Леніна і 
ІІ. В. Сталіна, Політбюро ЦІЇ 
ВКП(б).

Виборець тов. Яковенко ви
готував схему, яка відображає 
органи державної влади СРСР, 
окремі статті з Сталінської 
Конституції.

На столах, накритих черво
ними скатертями, акуратно роз-

Соціалістичні зоб о в" язання 
колективу будівельників вокзалу

До виборів Верховної Ра
ди Союзу РСР колектив бу
дівельників Олекса ндрійсь- 

■ кого вокзалу включився в 
соціалістичне змагання і 
взяв на себе такі зобов'я- 

I зання:
1. Виконувати норми ви- 

! робітку не нижче 200 про- 
; центів.

2. Здавати роботи з оцін- 
' кою не нижче „добре".

Колекти в бу д 1 веЛ ЬНИКі в
вокзалу викликав на соці

Підхоплюють почин онуфріївців
З великою радістю зустріли 

звернення онуфріївців про роз
гортання соціалістичного зма
гання на честь виборів до Вер
ховної Ради Союзу РСР хлібо
роби колгоспу «Шлях до соці
алізму».

Па зборах колгоспники артілі 
одноголосно ухвалили ознаме
нувати день виборів повним за
вершенням підготовки до весня
ної сівби.

Беручи нові зобов'язання, во
ни встановили нові, стислі 
строки виконання окремих зав
дань. Так, до З лютого хлібо
роби зобов'язались завезти весь

Нагородження шахтарів
гірничого майстра цього уп
равління, почесного шахтаря 
т. Петрова П. Д., начальни
ка дільниці Олександрійсь
кої шахти № 3 т. Дубовика 
Б. К., вибійника цієї шахти 
т. Деркачевського І. С., бу
рильника будівельного уп
равління № 1 тресту „Се- 
менівськвуглебуд" т. Фурко 
М К., Попова Г. П.

Медаллю „За трудову деб 
лесть“ нагороджено гірни
чого майстра будівельно
го управління № 2 трес
ту „Олександріявуглерозріз- 
буд" т. Авраменка С. М„ 
прохідника, почесного шах
таря цього управління г. 
Дзявуна П. Н. та вибійника 
т. Рожкова М. В„ гірничого 
майстра Олександрійської

На агітпункті
кладено виборчу літературу.
свіжі газети. В кутку встанов
лено радіоприймач.

Кожного дня на агітпункті 
чергують агітатори. У них ви
борці дістають відповідну кон
сультацію з питань, що їх ці
кавлять, дізнаються про нови
ни. Агітатори розгортають робо
ту і па квартирах у виборців. 
Товариші Кізель, Андреєва та 
іній і вже провели по кілька 
бесід серед населення про ви
борчий закон і найденокритич
нішу в світі Сталінську Кон
ституцію. Ст. Міркотан.

алістичне змагання робіт
ників. інженерно - технічних 
працівників та службовців 
будівельного управління № 6 
тресту „Олександріявугле- 
розрізбуд".

Виконроб ЖИЛЕНКО. *
Старший майстер МИЩЕНКО.

Бригадири мулярів ЦИРЮЛЬНІ- 
КОВ, АНДРЕЕВ.

Бригадир допоміжних робітників
КИ8ИЛ0В.

Бригадир теслярів ПИСКУН. 
Допоміжний робітник АН ГОНЕНКО.

Тесляр ЧУХРІЙ.

посівний матеріал, що належить 
1 за сортообміном.з пункту «Го- 
і ловзаготсортзерно . До 10 люто

го — виготовити 3 маркери та 
і придбати недостаючу кількість 

кукурудзосаджалок, до 5 лютого 
— закінчити снігозатримання 
на площах озимих культур.

Вивезти на поле 1000 топи 
гною' і завезти мінеральні доб
рива намічено до 1 березня.

Крім того, вироблено ряд за
ходів до успішного виконання 
інших важливих робіт, зв'яза
них з підготовкою до весни.

В. Леонтьєв.

шахти № 3 т. Логвиненка 
А 3„ прохідників будівель
ного управління № 1 трес
ту „Семенівськвуглебуд" тт. 
Безвершенка В. В., Ковален
ка П. Л. та бурильника цьо
го управління т. Черствого 
А. Ф.

Медаллю „За трудову від
знаку" нагороджено вибій
ників Олександрійської шах
ти № 2 тт. Карпова М. І., 
Черздніченка Ф. С„вибійника 
Олександрійської шахти № З 
т. Фоміна Р. Т., головного 
бухгалтера тресту „Семе
нівськвуглебуд" т. Лебедин- 
ця Ф. І„ інженера-геолога 
т. Ковакову М. Г.

Днями нагороди вручено 
гірникам.



<) БІЛЬШОВИЦЬКА ПРАВДА Середа, 1 лктвго 1950 р.

Сміливо й наполегливо впроваджувати нові методи праці!
Досвід

Є чому повчитись
Згідно з обов'язковими тех

нологічними правилами бу
дівельники Олександрійського 
вокзалу користуються лише ти
повим інвентарем та пристосу
ванням.

В спеціальних ящиках-кон
тейнерах від розчинного вузла 
на вагонетці підвозптсья навіть 
гарячий розчин. З землі на під
мостки ящик - контейнер пода
сться за допомогою крану ПІНІ. 
До місця роботи цей ящик з 
розчином підвозиться спеціаль
ною тачкою.

На цій будові зовсім відсутні 
носилки. Цегла підвозиться в 
контейнерах. На рештування 
вона подається також за допо
могою крана. До місця роботи 
контейнер з цеглою доставля
ється на зручних тачках.

Контейнеризація- визначний 
захід у піднесенні продуктив
ності праці. Адже ж беручи 
рамку з контейнера, в яку вкла
дено 6 цеглин, кладеш на стін
ку одночасно всі 6 штук.

П. Стрельцов.

Без простоїв
Будівельники вокзалу ніко- і 

ли не простоюють.
Кладка стіп розмежована на 

дві захватки. Па одній полови
ні споруди вкладається цегла, 
на другій- теслярі підвищують 
риштування. 1 виходить, що ні 
мулярі, ні теслярі не простою
ють. Ми були свідками, коли ; 
за той же самий проміжок часу, 
18 мулярів завершували клад- . 
ку на одній половині, на дру
гій—5 теслярів встигали підго- | 
тупати риштування.

І. Куклич. 

Організованість 
будівництва

Мулярі вокзалу наближають
ся до завершення кладки стін, 
а на майданчику вже лежать 
балкп горіщного перекриття. 
Кінці їх обмотані толлю—бери 
Я укладай. Чекають на уклад
ку і залізобетонні плити, обби
ті дранкою щити, східці, шла
кобетонні плити, дерев'яні пе
регородки й інше.

Доставляються деталі і мате
ріали суворо за відомістю.

Ф. Вовся

будівельників вокзалу—всім будовам бурову вільної промисловості
____________________V

Наслідуючи почин запорізьких будівельників, 
впровадивши потоковий метвд спорудження 

культурно - побутових дпоруд, будівельники 
Олександрійського вокзалу домоглися прекрас
них успіхів. Графік ведення робіт система
тично випереджується, на будові всі, без ви
нятку, робітники виконують норми не нижче 
140 процентів.

Виконроб т. Жиленко. майстер т. Мітен
ко наполегливо застосовують найновіші мето
ди праці, спираються на найновішу механізацію.

Велику практичну допомогу керівникам бу
дови і робітникам подає представник .Оргвос- 
строя МПС" тов. Ступнікова А. І. Вона тут, 
на місці робіт, допомагає будівельникам оз
найомитись з проектом організації роботи,

Обов'язкова технологія
Будівельники вокзалу озброєні цінним до

кументом, який носить назву «Обов'язкові тех
нологічні правила» Це комплекс правил, без 
дотримки яких тут забороняється приступати до 
роботи.

В обов'язкових технологічних правилах 
відображено всі етапи будівництва, починаючи 
від вибору майданчика і кінчаючи здачею об’єк
ту в експлуатацію. Вони зобов'язують, наприк
лад, в підготовчий період повністю завезти ка- 
мінь-бут, цемент, пісок, вапно і неменшебО про
центів потрібної кількості цегли. В цей же час 
обладнується водопровід, електросилова лінія, 
встановлюються механізми.

Наявність вказівок в обов'язкових техно
логічних правилах по виконанню окремих ви
дів роботи значно полегшують орієнтацію май
стрів, десятників.

При обов'язкових правилах є додаток з 
цілого ряду схем, графіків, відомостей. Майстер 
чи виконавець робіт знайде тут і графік підго
товчих робіт, і генеральний план будівельного 
майданчика, і схему організації робіт при пу
товій кладці, схему організації робіт при це
гельній кладці.

Майстер чи виконавець робіт, заглянувши 
в обов'язкові правила, знайде, тут відомість бу
дівельних деталей і конструкцій. Тут же вка
зано строки завезення їх.

Обладнуючи естокаду для установки крана 
1ІІ1К, керівники користуються теж схемою.

У підготовчий період майстрам і іншим 
керівникам відомості про необхідні приладдя і 
інвентар, про потребу основних матеріалів на
гадують про кількість і строк завезення.

Графік будівельно-монтажних робіт, норми 
матеріалів на 1 підйом крана, специфікація щи
тів, накатів горіщнпх перекрить, відомість ме
ханізмів тримають увесь колектив будівельни
ків в стані підконтрольності. З ними ознайом
лені всі робітники.

Наряди на роботу виписуються з цих же 
обов'язкових правил, з доданої до них каль
куляції.

Досвід оформлення цієї документації зас
луговує на впровадження. А. Онищенко, 

нач. відділу праці і зарплати тресту 
Олександріявуглерозрізбуд» .

і Г-------------------------------
її діяльність є зразком співдружності проек
тантів з виробничниками.

28 січня редакція газети „Більшовицька прав
да" запросила представників будов бурову віль
ної промисловості на будівельний майданчик за
лізничників. Присутні: начальник відділу праці й 
зарплати тресту „Олександріявуглерозрізбуд" 
т. Онищенко, головний інженер будівельного 
управління №6 т. Соколов, виконроб цього уп
равління т. Вінецький, майстер т. Синельни- 
ков, мулярі тт. Куклич, Товстопльот, Вовся, 
Смірнов та мулярі будівельного управління 

! №5 тт. Стрельцов і Попигін мали можли
вість бачити звичайний трудовий день. Про 

І свої враження вони розповідають сьогодні в 
І нашій газеті.

Інженер—душа новаторства
Яким би гарним не оув проект організа

ції робіт, та коли не прикласти сил до того, 
щоб його весь будівельний колектив добре вив
чив і зрозумів—наслідки будуть погані. Ми, 
інженерно-технічні працівники, з цього й почали.

Не без утруднень впровадили таку органі
зацію праці будівельники Олександрійського 

! вокзалу. Було всього.
Бригадир допоміжних робітників т. Кпзплов, 

наприклад, заявляв спочатку: «Навіщо оці кон
тейнери?—Десятки років будували з носилками, 
а тепер якісь контейнери треба».

І ось тепер, випробувавши дійсну користь 
від механізації, приємно відзначати, що цей же 
Кизилов пильнує за механізмами і наполегли
во вимагає від нас, керівників, своєчасного усу
вання недоліків в роботі їх.

Досвідчений майстер т. Міщенко недостатньо 
приділив уваги цій справі, і в грудні допустив 
помилку. Риштування було встановлено так, 
що по закінченню роботи мулярів по всіх зах
ватах, всі вони повинні були чекати, поки тес- 

I лярі піднімуть риштування.
Крім того, ускладнювалась робота допоміж

них робітників. їм для подачі розчину і цегли 
треба було раз V раз переміщати естокаду кра
на ІІПК.

Головний інженер т. Васілєв не допустив 
■ цього явища. Тов. Міщснку було наказано не- 
' гайно переробити риштування і зайнятись пов

торним вивченням проекту організації робіт.
Тепер тов. Міщенко не допускає подібних 

випадків.
Безумовно, недоліки в роботі ще є. Але 

* перші успіхи будівельників показують, які не
вичерпні можливості криються у механізації ро
біт, у впровадженні нових, обгрунтованих наукою, 
методах будівництва.

Бригада мулярів комуніста Олексія Гаврп- 
‘ ловпча Цпрюльнікова систематично виконує 

норми виробітку на 180—200 процентів. Не 
відстає від цієї бригади і бригада Тимофія Се
меновича Андреєва.

Від 150 і до 180 процентів щодня дають 
бригади теслярів тт. Чухрія, Пискуна, бригади 
допоміжних робітників т. Кизилова, т. Антоненка 
й інші. А. Ступнікова,

інженер «Оргвосстроя» Одеської залізниці.

Злагодженість
Перебуваючи на робочому 

місці мулярів-будівельників вок
залу, я не помітив, щоб вони 
хоча б мить простояли через 
нестачу матеріалів. Та й взага
лі простоїв тут нема. Ще біль
ше здивувався, коли я довідав
ся, що 18 мулярів обслугову
ють лише 7 допоміжних робіт
ників.

З з них працює внизу, на 
підвозці цегли і розчину в 
контейнерах, 1—на підйомному 
крані, 3 на лісах доставляють 
матеріали до самого місця ро
боти.

Коли я запитав у бригадира, 
допоміжних робітників т. Кизи
лова, по скільки вони заробля
ють?—він відповів: 1000— 
1300 карбованців на місяць.

В. Товстопльот. 

Культура
Відвідавши будівельний май- 

I данчик вокзалу ст. Олександ- 
: рії, я звернув увагу на розта

шування матеріалів, механізмів, 
розчинного вузла. Все це зроб- 

. лено так, що доставляючи їх, 
І ніщо не заважає робітникам. 

На риштуванні і майданчику 
чистота. Цього досягнуто зав- 

| дяки суворої дотримки техно
логічних правил, а там гово
риться, що кожен робітник зо
бов'язаний прибрати робоче 
місце по закінченню робочого 
часу, скласти в певному по
рядку інструмент і інвентар. Бу- 

і дівельники вокзалу навчились 
1 культурно працювати. В цьому 

ми переконались. В. Смірнов.

Прогресивні 
наряди

Нам,, присутнім на будівель
ному майданчику залізнични
ків, довелося вперше бачити, 
що землекопи зобов'язані вико
нувати норми не нижче 115 
процентів, мулярі — не нижче 
137 процентів, теслярі — не 
нижче 125 процентів. Але як 
виявилось, дивного тут нема ні
чого. В прогресивному наряді 
мулярів, наприклад, говориться, 
іцо при виконанні норм виро
бітку на 137 процентів, їм крім 
відрядної оплати нараховується 
40 процентів від загальної су
ми заробітку.

М. Попигін.

-Здравствуйте!
Людина, іцо сиділа за столом, не . 

ворухнулась.
-Здравствуйте!!

Людина за столом кахикнула, 
але не відповіла.

-Здравствуйте!!?
—Геть...—раптом гримить з-за 

столу.
Ця, майже з стенографічною 

точністю відтворена сценка, відбу
деться щодня в кабінетах началь
ника управління №6 та головного 
інженера цього управління.

Якщо в такі хвилини в кабінеті ] 
буває ще хто з рівних їм, або тро- ■ 
хи нижче рангом, Лавров і Соко
лов додають:

Треба діяти так, щоб підлеглі ' 
відчували, що ти начальник.

Тепер потрапляєте ви на май
данчик, де споруджується чоти-' 
рьохповерхова школа під ке
рівництвом Лаврова і Соколова.

ЗО січня. 7 годин ЗО хвилин.
На подвір'я будівництва один по ! 

одному прибувають робітники.
9 годин. Бригадир мулярів т. 

Перепеляк кладе першу цеглину.

Решта мулярів продовжують сто
яти.

Ось робітниця т. Карплюк дос
тавляє з розчинного вузла мате
ріал. Колесо тачки попадає між 
дошки, розчин виливається на 
землю.

Ось друга тачка. Від розчинно
го вузла і до місця роботи дис
танція 40 метрів, вона прибуває 
через 15 хвилин. 7 разів робітни
ці т. Руденко доводилось підійма
ти тачку з рощілин рештування, 
поки, нарешті, вдалось доставити 
матеріал до мулярів.

Оддалік школи 10 робітників, не- 
поспішаючи човгають ручними 
пилками: пиляють чурбаки надро
ва, 5 робітників, озброївшись со
кирами, рубають їх.

-А чому не розпиляти на цир
кулярці?

-Нема пилки.
—Неправда,—заперечує хтось.

Геть кустарщину!
І -є та тільки в коморі.

Перевірили. Дійсно, в коморі 
лежить зовсім нова пилка.

Під коморою на харч іржі зва
лено 500 штук контейнерів, 460 
рамок для цегли, кілька десятків 
зручних контейнерних тачок.

5 годин. Підвели підсумки.
52 чоловіки зробили: 6 кубомет

рів цегельної кладки, нарубали 2 
кубометри дров, викопали 3 ямки 
під стовпці, виготовили дві сту- 
пеньки.

- По скільки ж заробили?
—Не питайте.
—Чому ж не вимагаєте? У вас 

же е все для того, щоб культурно 
і високопродуктивно будувати.

—Один спробував. І робітники 
розповіли як за таку притензію 
головний інженер Соколов виш
товхнув із кабінету десятника Си- 

; нельникова. „Ми,—кричав услід 
Соколов,—клуб гірників побуду

вали на такому риштуванні(!). А ти 
культури хочеш!"

Один із присутніх на будівель
ному майданчику Олександрійсь
кого вокзалу, відзначаючи успіхи, 
сказав:

—Що ви хочете? У залізнични
ків дисципліна.

Так, вірно. Там допоміжні ро
бітники приступають до роботи у 
7 годин ЗО хвилин. Рівно о 8 го
дині починають роботу кваліфіко
вані робітники.

Дозволено запитати: хто ж зава
жає налагодити дисципліну?. Біль
ше того, хто дозволив керівникам 
будов тресту „Олександріявугле
розрізбуд" проходити мимо таких 
фактів, коли запізнення на 20—ЗО 
хвилин, а інколи і значно більше, 
вважати нормальним явищем.

ЗО січня лише на будові деся
тирічки із 52 робітників на 15— 
20 хвилин запізнилося 34 чоловіки.

До речі нагадати, що за мину
лий рік на будовах цього тресту 
по різних причинах простій ро
бітників досяг 40 тисяч людино- 

| годин. Запізнення, звичайно, не 
’ враховані. Цього часу досить, щоб 

при умові тільки виконання норм 
збудувати 50 житлових будинків.

В сьогоднішньому номері газети 
друкуються матеріали про прек
расну організацію праці, про твор
чу співдружність інженерів з ро
бітниками на будівництві Олек
сандрійського вокзалу, про сміли
ве й наполегливе впровадження 
там нових методів праці.

Будови буровугільної промисло
вості Олександрії мають всі мож
ливості працювати не гірше. Адже 
ж такий інвентар, як контейнери 
і контейнерні тачки, залізничники 

| придбали в тресті „Олександрія
вуглерозрізбуд". Треба лише по
вести рішучу боротьбу з кустар
щиною і її носіями, з такими 
„механізаторами" як Давров і 
Соколов. Г. Байдаров.
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Пролетарі всіх країн, єднайтеся’

ПРЯВДЯ
ОРГАН ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО мк ТА РК КП(б)У. 

МІСЬКО! ТА РАЙОННОГ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Рік видання XXI , _ .
Велике і почесне завдання—вести агітаційну 

роботу в масах від імені великої партії більшови
ків. Обов'язок кожної партійної організації, всіх 
агітаторів—якомога ширше розгорнути агітацій
но-масову роботу, забезпечивши нею ще більші ви
робничі досягнення, нові перемоги на виборах до

------------- • Верховної Ради.
Ціна 20 коп.
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Вище рівень 
агітаційної роботи 

Широко розгорнулась в мі

Підготовка до виборів Верховної Ради СРСР

сті і районі підготовка до ви
борів у Верховну Раду СІ’СР. 
Почали працювати дільничні 
виборчі комісії. Агітпункти ви
борчих дільниць стають цент
ром масово-політичної роботи. 
Партійні організації виділили 
агітаторів, вони вивчають з 
виборцями Сталінську Консти
туцію і Положення про вибори.

Хороший приклад у цьому 
показують партійні організа
ції шахти № 3 й № 2, рудо- 
ремонтного заводу, радгоспу 
«Комінтерн» і багато інших. 
Тут агітпункти добре облад
нані, прикрашені лозунгами, 
плакатами, транспорантами. В 
них є різні книги, брошури, га
зети, журнали. Встановлено 
чергування, організовано сто
ли довідок.

Однак ще не скрізь ця робота 
поставлена на належну висо
чінь. Агітатори партійної орга
нізації брикетної фабрики ро
боту серед виборців, де вони 
мешкають, майже не починали. 
В селі Войпівці більшість агіта
торів ще не провели жодної 
бесіди з виборцями.

Готуючись до виборів Вер
ховної Ради СРСР, весь радян
ський народ з гордістю огля
дає шлях, пройдений в боротьбі 
за виконання планів після
воєнної сталінської п'ятиріч
ки. Партійні організації, ши
роко розгортаючи агітаційно- 
масову роботу, повинні найяс
кравіше показати велич на
ших досягнень і перемог на 
трудовому фронті, розквіт і 
піднесення культури, науки й 
мистецтва, зміцнення нашої 
радянської соціалістичної Бать
ківщини і значення наших пе

На честь виборів до Верховної Ради СРСР
Двомісячне завдання за одну зміну

Весь Криворізький басейн облетіла звістка про видатний рекорд 
бурильника новатора шахти „Носа1* рудника їм. Карпа Лібкнехта кому
ніста Антона Зінькова. 49 норм виконав він за день, прорубавши 6 гли
боких свердловин довжиною в 10 метрів кожна і обваливши одним 
вибухом 6 тисяч тонн руди. В цей день, виконавши двомісячне завдай 
ня. знатний гірник заробив 5328 карбованців. Торік тов. Зіньков один 
видобув додатково 65 ешелонів надпланової руди

Будинок споруджено за один день
Ще вранці ЗО січня в одному з кварталів Томська був пустир. 

Надвечір того ж дня на цьому місці виріс багатоквартирний жилий 
будинок. В цей день за 10 годин будівельники вивели стіни нового 
будинку, встановили горищні перекриття, встановили віконні і дверні 
рами. Через кілька днів, які будуть потрібні на внутрішню обробку 
нового будинку і просушку штукатурки, в нього в'їдуть 16 сімей ро
бітників.

(РАТАУ).

Нарада редакторів стінгазет заводу
Днями на рудоремонтному заво

ді проведено- нараду з редактора
ми цехових стінівок, де було дано 
вказівки щодо випуску спеціаль
них номерів газет, присвячених 
виборам у Верховну Раду СРСР. 
Добре оформляється і носить зло
боденний характер стінгазета „Ко- 

ремог для всього прогресив
ного людства світу.

Треба щоб у всіх агітпунк
тах велась повсякденно робота. 
Систематично влаштовувались в 
них бесіди, лекції, доповіді 
про радянську виборчу систе
му, про Сталінську Конститу
цію, про успіхи, здобуті під 
керівництвом великої партії 
Леніна—Сталіна.

Особливу увагу партійні ор
ганізації повинні приділити 
підвищенню якості масово-по
літичної роботи. В бесідах, до
повідях і лекціях агітатори і 
пропагандисти повинні показ 
прекрасних успіхів пов'язу
вати з конкретними завдан
нями, які зараз стоять перед 
підприємствами, будовами й 
організаціями нашого міста, 
перед колгоспами, МТС і рад- 

I госпами нашого району.
Партійні організації повинні 

очолити виробниче і політичне 
піднесення трудящих і спря
мувати його на дострокове ви- 

і конання планів першого квар
талу до 12 березня 1950 року 

| всіма підприємствами і будова
ми міста, на остаточне завер
шення підготовки до весняних 
польових робіт всіма колгоспа
ми, МТС і радгоспами, на ус
пішне здійснення зобов’язань, 
взятих трудящими на честь ви
борів до Верховної Ради СРСР.

Особливу увагу приділити 
роботі серед молоді, яка впер
ше братиме участь у виборах. 
Ширше розгорнути роботу куль- 

• турно-освітніх закладів.
Широко розгорненою агіта

ційно-масовою роботою забез- 
I иечіїмо більшовицьку підготов

ку і проведення виборів до Вер
ховної Ради СРСР.

I тельник", яку випускає партгру- 
порг цеху тов. Пушичкін. Газета 
знайомить робітників з завданнями,

І що стоять перед ними в ці дні, 
викриває недоліки в роботі колек
тиву. Серед робітників вона ко
ристується авторитетом,

С. М.

Високі показники
Включившись у соціалістичні1 

змагання за гідну зустріч дня 
виборів у Верховну Раду РСР, 
заготувачі кріпильних матері
алів шахти №2 домагаються 
значних успіхів.
Робітники: комсомолець С. Оме- 

льченко та Н. Шаповалов мі
сячну норму виробітку викона
ли на 180 процентів.'

Бригада заготувачів кріпиль
них матеріалів бореться за ви
конання змінних норм на 200 
процентів. М. Меншиков.

Проведено понад 60 
занять з виборцями
Агітатори Ново-Пил київського 

агітпункту ведуть активну політ- 
масову роботу серед виборців. 
Вони вже провели понад 60 за
нять, на яких широко вивчають 
„Положення про вибори до Вер
ховної Ради Союзу РСР," розпові
дають виборцям про досягнення 
колгоспів району, про розвиток 
буровугільпої промисловості міста, 
читають лекції про міжнародний 
стан.

Добре працюють 
агітатори

Велику агітаційну роботу серед 
виборців розгорнули агітатори бу
дівельного управління №3.

Добре працюють агітатори тт. 
Чуб, Донець та Ссргеєо. Вони доб
ре ознайомили робітників з „Поло
женням про вибори до Верховної 
Ради СРСР," провели бесіди: „Ста
лінська Конституція перемігшого 
соціалізму", „Що дала Радянська 
влада нашим людям" та інші.

А. Скачков.

Кращі агітатори МТС
7 гуртків по вивченню “Поло

ження про вибори до Верховної 
Ради Союзу РСР" працюють у 
Олександрійській МТС.

Кожен агітатор вже провів з 
виборцями по 4—6 занять. Най
більше занять провели агітатори 
тт. Петленко, Клімовець та Ме- 
лежко.

В рахунок 1951 року
Хлібороби колгоспів ім. Воро- 

| шилова (Ворошиловка), ім. 18 
, партконференції та „Шлях до со

ціалізму" ознаменовують день ви
борів до Верховної Ради Союзу 
РСР новими трудовими перемо
гами.

Вони в січні місяці виконали 
річний план здачі свинини держа- 

{ ві, і тепер продовжують здавати 
м'ясо в рахунок 1951 року.

Успіх комсомольців
Змагаючись на честь виборів 

до Верховної Ради СРСР, комсо
мольці - наваловідбійники Павло 
Баглюк та Петро Сокуренко з шах- 

- ти №3 здобули нову виробничу 
перемогу.

Січневий план наваловідбою во
ни виконали на 140 процентів.

Чельцов, 
секретар КСМ організації.

Радісний день
■ Ніколи незабутії той радісний день, 
І коли я вперше у минулі вибори 
І прийняла участь у виборах до Ра- 
; дянського парламенту. Тільки в 

нашій країні--країні, що осяяна 
найдемократичнішою в світі Ста
лінською Конституцією, молодь, 
яка досягла 18-річного віку, має 
виборчі права.

Про ці великі завоювання ра
дянського народу, під керівницт
вом більшовицької партії і найлю- 
бимішого вождя Й. В. Сталіна, я 
і розповідаю виборцям.

Н. Піскунова-Сулімова, агітатор.

Перед веде зміна Захарченка
Як до великого свята готу

ються до виборів у Верховну 
Раду СРСР гірники другої діль
ниці шахти № 3. На честь 
цієї визначної події в житті 
радянського народу ми взяли 
зобов'язання дати до 12 бе
резня 3.000 тонн вугілля по
над план.

Широко розгорнуте соціаліс
тичне змагання вже зараз дає 
прекрасні результати. Дільни
ця за січень вже дала 2.000 
тонн надпланового вугілля. 
' Особливого успіху домоглася

Нове піднесення
Агітколектив радгоспу «Ко

мінтерн» розгорнув широку ма
сово-політичну роботу серед на
селення по підготовці до вибо
рів Верховної Ради Союзу РСР.

На 35 десятцдворках працює 
41 агітатор. Вони вже провели 
понад 120 занять з виборцями, 
випустили 4 стінгазети та по
льовім. До агітаційної роботи 
залучена інтелігенція радгоспу. 
Агрономи, зоотехніки, учителі 
прочитали трудящим 9 допові
дей і лекцій на різні політич
ні та науково-популярні теми.

Серед працівників радгоспу 
розгорнулося масове патріотич
не змагання за гідну зустріч 
дня виборів.

На зборах, де обговорювало
ся звернення хліборобів Онуф- 
ріївського району, робітники, 
спеціалісти та службовці взяли 
на себе нові зобов'язання.

Доярка Вєра Тягла, віісту-

Почесні зобов'язання
Хлібороби колгоспу ім. 18 

з'їзду ВК1І(б), відгукнувшись 
на звернення онуфріївців, взяли 
на себе нові зобов'язання, спря
мовані на найкраще здійснення 
всіх завдань по підготовці до 
весняної сівби.
і Основне, що поставили перед І. Кравченко.

На підприємствах і в колгоспах Сталінської області розгорнулась 
підготовка до виборів у Верховну Раду СРСР.

На знімку: комсомолець-агітатор тов. Левченко (шахта ім. Кага- 
новича тресту „Куйбишеввугілля") рчитає гірникам матеріали про хід 
підготовки до виборів у Верховну аду СРСР.

Фото С. Гендвльмана, (Прсскліше РАТАУ),

зміна гірничого майстра тов. 
Захарченка. В рахунок зобо
в'язання вони дали 900 тонн 
вугілля.

Темни роботи зміни т. За- 
харченка систематично підви
щуються. 28 січня, наприклад, 
своє змінне завдання вона ви
конала на 240 процентів.

Найвищі показники серед 
наваловибійників у тт. Солда- 
това та Калюжного.

Б. Дубовик, 
орденоносець, начальник

2 дільниці.

пишви на зборах, зобов'язалась 
від закріплених за нею 8 корів 
щоденно надоювати 85 кг мо
лока.

Старший зоотехнік т. Мпша- 
ков від імені всіх тваринників 
заявив, що державний план мо
локопоставок першого квар
талу буде виконаний до 12 бе
резня. До дня виборів держава 
одержить 70 тонн молока і 75 
центнерів м'яса.

Керуючий іґершим відділком 
т. Козловськпй зобов'язався 
всеозброєнні зустріти ЦССщИН 
до дня виборів підготувати гур
тожитки для сезонних робітни
ків і вивезти на поле 2000 
тонн гною.

Подібні зобов'язання брали 
всі виступаючі товариші. Зараз 
вони наполегливо працюють над 
їх здійсненням.

П. Кучерявий, 
секретар парторганізації.

собою колгоспники,—це домог
тися цього року таких успіхів 
у справі піднесення врожайнос
ті тваринництва, щоб вивести 
свій колгосп у число передо
вих колгоспів області.
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Партійне життя

Передвиборна наочна 
агітація на заводі

На стіні ливарного цеху ру- 
доремонтного заводу з’явився 
лозунг: «День виборів до Вер
ховної Ради СРСР 12 березня 
1950 року—зустрінемо новими 
виробничими успіхами! Цей 
лозунг, написаний рабітнпком 
ПІабловим, одразу ж привернув 
до себе увагу всього колекти
ву. Кращий формувальник тов. 
Соколов тоді ж сказав:

—Достойним подарунком до 
виборів буде високопродуктивна 
праця кожного з нас. Я стаю 
на трудову вахту і обіцяю ви
конувати норму не нижче, як 
на 220 процентів.

Палкі слова робітника Соко
лова запалили останніх. Такі ж 
зобов’язання взяли і з честю 
їх виконують формувальники 
Браче, Ткаченко, Крапченко, 
сталевар Репенько та інші.

Цей факт ще раз переконує, 
яке велике значення відіграє 
наочна агітація у тій чи іншій 
кампанії.

Розгортаючи підготовку до 
виборів у Верховну Раду Союзу 
РСР партійна організація под
бала, щоб в кожному цеху на 
видних місцях були вивішені 
лозунги, присвячені пій знамен
ній даті.

Особливо привабливо оформ
лений агітпункт виборчої діль
ниці №5. Великий портрет вож-

Комсомольці в авангардіX̂
ЙІ^Іершого лютого відбулися звіт

но-виборні збори в комсомольській 
організації Олександрійської бу- 
рякобази.

Звітував про роботу секретар 
комсомольської організації т. Ов- 
чаренко.

В своїй доповіді він відзначив, 
іцо комсомольці бурякобази були 
в авангарді боротьби за виконан
ня плану бурякобазою та автоко
лоною.

Комсомольці-шофери тт. Горо
бець, Каретний та Тарасенко доб
рою роботою на вивезенні цукро-

Біла гниль соняшника
Природні умови минулих років 

сприяли розвиткові грибкового за
хворювання соняшника, відомого 
під назвою білої гнилі або цвілі. 
Крім соняшника цей грибок пора
жає і ряд інших рослин—табак, 
моркву, бобові та гарбузові куль
тури.

При перевірці ЯКОСТІ ПОСІВНОГО 
насіння соняшника виявлено скле- 
роції білої гнилі. Бонн являють 
собою зовні тверду масу чорного 
кольору різної форми та розміру, 
а в середині білі. Інколи склеро- 
ції утворюються безпосередньо на 
насінні соняшника або в середині 
їх.

Зимують склероції в полі або 
разом з насінням. Повесні, коли 
грунт дуже вологий, вони проро
стають. На їх утворюються апо- 
геції, в середині яких містяться 
сумки з спорами. Стиглі спори 
розносяться вітром і пошкоджують 
рослини.

На молодих сходах захворюван
ня проявляється у вигляді гнилі 
підсім'ядольного коліна, що приво
дить до загибелі рослин. В дорос
лих рослинах пошкоджується тка
нина в середині стебла, внаслідок 
чого стебло переломлюється. При 
вологій погоді пошкоджуються 
також всі зовнішні частини рос
лин—стебла, кошики, насіння і т. д.

Біла гниль соняшника дуже 
знижує урожай.

Основні заходи боротьби з цією 
хворобою такі:

І дя народів II. В. Сталіна об- 
1 рамлюють з усіх боків красиво 
! написані на червоних полот

нищах лозунги. Частина з них 
—це статті з Сталінської Кон
ституції. Вони гарантують тру
дящим право на труд, освіту і 
відпочинок. Гарно оформлений 
агітпункт з охотою відвідують 
виборці.

На подвір’ї заводу встанов
лено три газетних вітрини, в 
яких регулярно розміщуються 
свіжі номера центральних, рес- 

, публіканськпх і обласної га
зет. імена кращих стахановців 
з фотознімками заносяться на 
заводську дошку пошани.

Зроблено немало. Однак, ор
ганізація наочної агітації на 

: заводі не позбавлена значних 
хиб. В основному агітація не 
пов’язується з життям підпри
ємства. Тут зовсім відсутні по
казники, які б говорили про до
сягнення того чи іншого робіт
ника, немає фотомонтажів і діа
грам про зміни, що відбулися 
на заводі за останні чотири ро
ки від минулих виборів у Вер
ховну Раду СРСР.

Партійна та профспілкова ор
ганізації повинні врахувати це. 
докласти всіх сил для ліквідації 
недоліків і ще вище піднести 
рівень наочної агітації, як мо
гутнього засобу впливу на маси.

Ст. Міркотан.

вих буряків заслужили право кра
щих водіїв автомашин.

Змагаючись на честь 70-річчя 
вождя товариша Й. В. Сталіна, 
комсомольці з честю виконали 
взяті зобов'язання по ремонту ав
томашини.

Зараз вони розгортають зма
гання за гідну зустріч дня вибо
рів до Верховної Ради Союзу РСР. 
Кращі комсомольці працюють агі
таторами—несуть в маси палке 
більшовицьке слово.

Г. Чернієнко, 
зав. відділом кадрів РК ЛКСМУ.

Всі рослини, заражені білою 
гниллю, необхідно обережно зне
сти з поля і спалити.

Посівний матеріал заготовляти 
лише з здорових кошиків і збе
рігати його окремо.

При виявленні склероціїв у по
сівному матеріалі організувати 
ручний відбір насіння.

Старанно очищати поля від 
усіх післяжнивних залишків.

Широко застосовувати глибоку 
зяблеву оранку плугами з перед
плужниками.

Допускати повернення культур 
на старе місце сівозміни не рані
ше, як через 2—3 роки. Сіяти в 
цей проміжок культури, що не 
заражаються білою гниллю (злаки, 
люцерну, картоплю та буряки).

В зв'язку з тим, що більшість 
зразків соняшника, перевірених в 
райдержінспекції по якості насін
ня, засмічені склероціями білої 
гнилі, необхідно зараз у кожному 
колгоспі провести ручний відбір 
насіння від склероціїв та очисти
ти його на фухтелі або сортиров- 
ці і зразки здати на повторний 
аналіз.

Посів соняшника насінням, за
раженим білою гниллю, вважати
меться грубим порушенням пра
вил агротехніки.

В. Варваркін, 
начальник райдержінспекції 

по якості насіння.

Досягнення 
молодого токаря 
ІЦе недавно Володимир Су- 

хацькпй працював учнем то
каря Олександрійської МТС. За
раз він токар третього розряду.

Молодий робітник успішно 
оволодів своєю професією і за
раз, змагаючись на честь ви
борів до Верховної Ради Сою
зу РСР, щоденно виконує зав
дання на 130—150 процентів.

Догляд худоби 
занедбано

Догляд і утримання худоби 
в зимових умовах на фермах 
міських колгоспів перебуває 
в занедбаному стані.

В колгоспі ім. Ворошилова 
(голова. Максімов) в тісних і 
погано відремонтованих примі
щеннях коні стоять з волами, 
а вівці з свиньми.

В артілі Борець за краще 
життя» (голова Олещенко, зав. 
фермами Веремеєв) не відремон
товано і не обладнано ні вів- 
чарнпка, ні свинарника. Тут 
58 свиней кинули в напівзруй- 
новане, тісне приміщення. Го
дівля свиней не організована, 
бо керівники колгоспу не спро
моглися закріпити за фермою 
постійних людей.

Но кращі справи і в кол
госпі ім. Хрущова. В приміщен
ні, де знаходиться 58 голів 
рогатої худоби,стеля валиться, 
в нічний час освітлення від
сутнє. Про бездіяльність зав. 
фермами Варченка свідчить хо
ча б той факт, що тут часто 
цілу добу тварин залишають 
недоглянутими.

В кормовому балансі цих ар
тілей взимку основне місце 
належить грубим кормам. Але 
підготовка їх до згодовування 
худобою не організована.

Нестерпним є і те. що в зи
мовий час в артілях «Борець 
за краще життя» та ім. Хру
щова худобу напувають на 
віддалі 400 метрів від ферми, з 
колодязів непідготовлених і не- 
обладнаних для водопою.

Чи відомо про такий стан з 
доглядом тварин сільгосп- 
відділу міськради і його заві
дуючому т. Тітенському та чим 
займаються підлеглі йому зо- 
оветпрапівникп? П. Кошман.

Викрито розкрадачів 
державних грошей
Прокуратурою м. Олександрії 

: викрито зграю розкрадачів дер
жавних грошей з каси будівель- 

! ного управління № 4 тресту „Олек- 
I сандріявуглерозрізбуд", яку очо

лили головний інженер цього уп
равління Шлевін та начальник 
дільниці Олександрійського мон
тажного управління Гріїзенко.

Шляхом складання фіктивних 
нарядів, табелів, відомостей, шля
хом підробки розписів робітників 
Шлевін і Гризенко при безпосе
редній участі головного бухгалте
ра управління № 4 Антіпова, ви
конроба Олександрійського мон
тажного управління Норановича, 
слюсаря Олександрійського уп
равління Гречка та касира управ
ління № 4 Єфімової, викрали 13 
тисяч 644 карбованці.

Шлевін, Гризенко. Антіпов, Но- 
ранович, Гречко та Єфімова за
арештовані. Справу злочинців 
днями буде розглядати народний 
суд 1-ї дільниці м. Олександрії.

В Балабаиов, 
слідчий, юрист 111-го класу.

Бесіди з виборцями

Радянська виборча система— 
найдемократичніша в світі

а Наближається день 12 березня 
І 1950 року, коли трудящі нашої 

Батьківщини обиратимуть вищий 
і орган державної влади радянської 
' держави- Верховну Раду СРСР.

Радянська держава найдемок- 
' ратпчніша в світі держава. Вся 

влада в СРСР належить трудя- 
I тим міста і села в особі Рад де- 
I путатів трудящих. Вибори до всіх 

Рад від сільської і міської Ради 
до Верховної Ради СРСР, як пе
редбачено в Сталінській Консти
туції, проводяться народом на ос
нові загального, рівного і прямого 
виборчого права при таємному 
голосуванні.

Загальні, рівні, прямі вибори 
І при таємному голосуванні це 
І одно з найбільших демократичних 

прав, що надаються радянським 
громадянам Сталінською Консти
туцією.

Загальне виборче право озна
чає, що всі дорослі громадяни Ра
дянського Союзу, які досягли 18 
років, мають право обирати депу
татів. а ті, що досягли 23 років, 
- можуть бути обрані депутатами 
Верховної Ради СРСР. Цим пра
вом користується кожний грома
дянин СРСР, незалежно від расо
вої і національної приналежності, 
незалежно від статі, віросповідан
ня, освіти, незалежно від соціаль
ного походження, майнового етану 
і минулої діяльності. Нарівні з 
усіма громадянами СРСР вибор
чим правом у нас користуються п 
особи, які перебувають на війсь
ковій службі. Радянська Консти
туція не знає цензу осідлості, 
майнового цензу та інших обме
жень, характерних для буржуаз
них конституцій.

У Радянському Союзі не можуть 
обирати і бути обраними лише 
божевільні та особи, засуджені з 
позбавленням виборчих прав за 
вироком суду (на строк, встанов
лений у вироці).

Найдемократнчніша в світі 
радянська виборча система не ли
ше надає всім громадянам СРСР 
право, але й забезпечує їм усі 
можливості для активної участі у 
виборах депутатів. Саме тому ви
бори у нас завжди відбуваються 
в обстановці загального політич
ного і виробничого піднесення, як 
радісне всенародне свято.

У виборах до Рад в СРСР бе
руть участь майже всі виборці 
нашої країни. Так, на виборах до 

: Верховної Ради СРСР у лютому 
1946 року з 101 мільйона виборців 
брали участь у голосуванні майже 
всі виборці (99,7 процента). За 
кандидатів, висунутих спільно ко
муністами і безпартійними, голо
сували понад 99 процентів тих, що 
брали участь у виборах.

Ні в жодній буржуазній країні 
ніколи не було такої активної 
участі виборців у виборах орга
нів державної влади.

і Рівне виборче право означає, що 
! всі громадяни Радянського Союзу 

беруть участь у виборах на рівних 
' засадах: кожний громадянин має 

один голос; ніхто з громадян не 
і користується особливими правами 

і перевагами. Робітники обирають

-------------------------и О--------------------------

Олександрійська контора „Сільгосппостачання" доводить до 
відома колгоспів, радгоспів і МТС, що з 1 січня 1930 ро
ку знижені ціни на всі сільськогосподарські машини І запасні 
частини:

Сільгоспмашини—на 40 процентів. (
Запасні частини до них на 50 процентів.

Дирекція.

Олександрійській швейній фабриці потрібні на постійну ро
боту: »

Робітники всіх спеціальностей швейної справи,
механіки швейних машин.
тесляр, різноробочі й охоронники та учні.
Про умови роботи звертатись до контори фабрики на адресу: 

Площа Революції, 32.
Дирекція

Настенко Семен Костянтинович, 
1919 року народження, що прожи
ває в м. Олександрії, вул Кага- 
повича, №59, викликає до нарсуду 1 
дільниці міста Олександрії по 

нарівні з селянами, жінки нарів
ні з чоловіками; військовослуж
бовці й учнівська молодь нарівні 
з усіма громадянами. Кожний ви
борчий округ посилає до Верхов
ної Ради лише одного депутата, а 
кожний виборець заноситься тіль
ки в один список.

При виборах до Ради Націо
нальностей Верховної Ради СРСР 
усі союзні республіки, незалежно 
від кількості населення, що про
живає в них, обирають по 25 де
путатів, автономні республіки—по 
її депутатів, кожна автономна об
ласть по 5 депутатів, національ
ний округ— по 1 депутату.

Пряме виборче право означає, 
що громадяни СРСР безпосеред
ньо на місцях обирають депута
тів до всіх органів влади, почина
ючи від сільської і міської Ради 
і кінчаючи Верховною Радою 
СРСР.

Таємне голосування означає, що 
ніхто не може знати за кого ви
борець подає свій голос. Таємна 
подача голосу кожним виборцем 
провадиться в окремому примі
щенні, де не може бути ніхто, 
крім того, хто голосує, і це дає 
йому цілковиту можливість, без 
усяких перешкод, віддати голос 
за того кандидата в депутати, за 
кого він хоче.

Таємне голосування це могут
ній спосіб контролю і критики ро
боти всіх органів радянської вла
ди з боку виборців, бо виборець 
віддасть свій голос лише за до
стойного кандидата в депутати.

Право виставляти кандидатів у 
депутати Рад мають громадські 
організації та товариства трудя
щих. Кандидати в депутати всіх 
Рад виставляються на загальних 
зборах робітників і службовців 
по підприємствах і установах, на 
загальних зборах селян—по кол
госпах і селах, робітників і служ
бовців радгоспів по радгоспах, 
військовослужбовців по військо
вих частинах. Отже кандидати в 
депутати Рад виставляються са
мим народом, і кожний депутат 
це слуга народу.

Наш виборчий закон непоруш
но стоїть на варті демократичних 
прав і свобод усіх радянських 
громадян. Стаття 109 „Положення 
про вибори до Верховної Ради 
СРСР" говорить: „'Всякий, хто на
сильством, обманом, погрозами 
або підкупом перешкоджатиме 
громадянинові СРСР у вільному 
здійсненні його права обирати і 
бути обраним до Верховної Ради 

і СРСР, карається позбавленням 
волі на строк до 2 років".

Таких виборчих прав, як гро
мадян СРСР і таких умов для 
фактичного їх здійснення всіма 
виборцями немає і не може бути 
в жодній буржуазній країні. Не
даром у пісні „Про Батьківщину" 
співається: „Я країни іншої не 
знаю, де б людина вільно так жи
ла".

В Філіпенко.

Редактор П. КАПУСТЯНСЬКИЙ

справі розлучення дружину Нас
тенко 1 анну Миколаївну, 1924 ро
ку народження, що проживає в м. 
Олександрії, вул. Петровського, 
№320.
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Складання списків—робота технічна, 
але можна з упевненістю сказати, що 
якість цих списків буде характеризувати 
стан, працездатність і культуру радянсь
кого апарату, радянських кадрів.

М. /. КАЛІН1Н.

Забезпечити добру організаційно- 
технічну підготовку до виборів

Підготовка до виборів Верховної Ради СРСР

Велике політичне і виробни
че піднесення переживає тепер 
наша Батьківщина. Підготовка 
до виборів у Верховну Раду 
І'І’СР ознаменовується значни
ми досягненнями в усіх галузях 
народного господарства.

Колективи підприємств та 
будов нашого міста розгорнули 
соціалістичне змагання за до
строкові1 виконання виробни
чих планів першого кварталу 
до дня виборів 12 -березня. 
Перед у цьому змаганні ведуть 
шахта №2 і шахта №3. Особ
ливо високих показників до
моглася друга дільниця шахти 
№3. За січень ця дільниця ви
дала на-гора 2000 тонн понад
планового вугілля.

У колгоспному селі перед
виборні дні проходять під зна
ком посилення підготовки до 
весняної сівби. Колгоспники і 
колгоспниці, свято виконуючи 
свої зобов'язання, взяті в соці
алістичному змаганні на честь 
виборів, докладають зусилля, 
щоб у зимові дні закласти міц
ну основу врожаю нинішнього 
року.

Політична і виробнича актив
ність, викликана підготовкою 
до виборів у соціалістичний 
парламент, відображає безмеж
ну відданість радянського на
роду комуністичній партії, ве
ликому творцеві радянської дер
жави товаришеві Сталіну. Для 
кожної радянської людини 
участь у виборах верховного 
органу влади є важливішим по
літичним актом в її житті, бо 
вибори послужать ще більшій 
морально-політичній єдності на
шого народу.

Було б, однак, помилково ду
мати, що висока політична ак
тивність трудящих в якійсь 
мірі може принизити значення 
організаційно - технічної підго
товки до виборів. Радянські і 
партійні органи зобов'язані за
безпечити всім виборцям мож
ливість виконати свій почесний 
громадянський обов'язок. Цього 
можна досягти тільки при дбай
ливій підготовці до виборів.

Одним з найважливіших ета
пів організаційно-технічної під
готовки є складання списків.

Третій Пленум цк влкем
Цими днями відбувся III Пленум Центрального Комітету ВЛКСМ. 

Пленум обговорив питання „Про участь молоді у виборах до Верховної 
Ради СРСР" (доповідач-секретар ЦК ВЛКСМ тов. М 0. Михайлов).

По розглянутому питанню прийнято відповідну постанову.

Повага, заслужена агітаторами
Велику роботу з виборцями 

провадять агітатори Марто-Іва- 
нівської сільради. Привітно і 
радісно зустрічають хлібороби 
своїх агітаторів.

Особливо відзначаються агі- 
татори-вчителі Марфа Самохвал 
та Катерина Павлові. Вони 
добре і змістовно ознайомили

Згідно «Положення про вибо
ри до Верховної Ради СРСР» 
списки виборців повинні бути 
складені і вивішені для загаль
ного огляду за ЗО днів до ви
борів. Цей строк настає через 
кілька днів. Обов'язок виконко
мів селищних і сільських Рад 
депутатів трудящих« якісно 
скластп ці списки і у точно 
визначений час вивісити їх на 
виборчих дільницях.

До організаційно - технічних 
заходів належать і устаткуван
ня агітпунктів, приміщень ви
борчих дільниць. Треба, щоб 
в агітпунктах і приміщеннях, 
де працюють виборчі комісії, 
були створені всі необхідні умо
ви для найкращого обслужу
вання виборців.

На жаль, не можна цього 
сказати про виборчу дільницю 
№35, що розташована в с. Но- 
во-пплипівці. Приміщення агіт
пункту заставлене столами і 
використовується не за призна
ченням. Голова виконкому сіль
ради тов. Білан недооцінив зна
чення агітпункту.

Голосування відбуватиметься 
в будинку сільського клубу. 
Там і міститься виборча комі
сія дільниці №35. Але ніщо не 
говорить про те, що саме тут 
відбуватимуться вибори: немає 
вивіски, плакатів, лозунгів. До 
того ж у приміщенні клубу 
чомусь перебуває контора кол
госпу.

До дня виборів у Верховну 
Раду СРСР залишилось часу 
трохи більше місяця. Завдан
ня виконкомів селищних і сіль
ських Рад. первинних партор- 
ганізацій, керівників установ і 
підприємств допомогти вибор
чим комісіям підготувати кожну 
виборчу дільницю— прикрасити 
її лозунгами, плакатами. Кімна
ти, де' відбуватиметься голосу
вання, повинні відповідати всім 
вимогам закону про цілковите 
збереження таємниці голосу
вання.

Справа честі всієї громадсь
кості нашого міста і району 
зробити все необхідне для того, 
щоб кожен виборець здійснив 
своє виборче право, надане йо
му Сталінською Конституцією.

виборців з «Положенням про 
вибори до Верховної Ради 
СРСР» та провели по три бесі
ди на теми: «Сталінська Кон
ституція—найдемократпчніша в 
світі», «Жінка в СРСР має рів
не виборче право з чоловіками» 
та інші.

Г. Кочмар, директор школи.

На фото: будинок Московської 
Ради депутатів трудящих.

Фото Н. Грановського. 
(Прескліше РАТАУ).

Душа молоді
Коли наступає вечір і спалаху

ють електричні вогні, в гуртожи
ток № 10 робітничого селища Ок- 
тябрське приходить агітатор Іван 

і Герасименко. -
В одну із кращих кімнат збира

ється молодь. І щоразу, коли агі- 
| татор розкриває брошуру з „По

ложенням про вибори до Верхов
ної Ради СРСР“, в кімнаті настає 
абсолютна тиша.

Дев'ять бесід провів з юнаками
і дівчатами Іван Герасименко. Ра
зом з вивченням виборчого зако
ну він знайомить своїх слухачів 
з тими грандіозними перетворен- 

1 иями, які сталися в нашій країні 
за останні чотири роки, наводить 

і факти з місцевого життя. Агітатор 
розповідає і про міжнародний стан 
Радянського Союзу.

Він веде облік відвідування за
нять молодими виборцями. З тими, 
хто з будь-яких причин відсутній 
на занятті, тов. Герасименко пра
цює окремо. Люблять і поважають 
свого агітатора молоді виборці. 
„Це душа молоді11, з гордістю 
говорять вони.

Серед робітників Байдаківсько- 
го вуглерозрізу не меншою пова
гою користуються також агітато- г 
ри Іван Беседін, Сергій Зінченко, 
комуніст Єременко. Вони вміло 
роз'яснюють виборцям Положення 
і Конституції СРСР та УРСР.

Ст. Міркотан.

Республіканська нарада передовиків 
сільського господарства України

Другого лютого в Києві від
крилась республіканська нара
да передовиків сільського гос- 

' подарства Радянської України.
У роботі наради беруть участь 

понад 1500 чоловік—передовпх 
людей колгоспів, машпнно-трак- 
торнпх станцій, спеціалістів 
сільського господарства, пред
ставників передової мічурінсь
кої агробіологічної наукп.

Тепло зустріли учасники на
ради появу в президії товари
шів Л. Г. Мельникова, Д. С. 
Коротченка, 0. 1. Кириченка, 
Д. 3. Мануїльського, М. С.Гре- 
чухи, І. С. Сеніна, 3. 'Г. Сердю
ка, А. А. Гречка, І. Д. Наза
ренка, 0. Г. Коваля, В. В. 
Мацкевича, Н. Т. Кальченка, 
прославлених передовпх людей 
колгоспного села.

Нараду відкрив міністр сіль

Зустрінемо день виборів новими 
виробничими перемогами 

Змагання двох шахт
На відзнаку виборів до Верховної Ради Союзу 

РСР колектив гірників шахти № 2 взяв нові зобо
в'язання і викликав на соціалістичне змагання ко
лектив гірників шахти № 3.

Приймаючи виклик, гірники третьої шахти 
взяли на себе також нові, підвищені зобов'язання.

Виконання виробничого плану 
шахтами № 2 та № 3 за січень

(в процентах до плану)

ШАХТА № 2 ШАХТА № З
104,5 Видобуток вугілля 100,03
162 Підготовчі робота 127
107 Продуктивність праці 100
Як видно із показників, першість тримає шах

та № 2. Найкращих успіхів тут домоглися вибій
ники т. Кравцов М. В, т. Чернов І. О., т. Оси- 
ченко І. М. Свої виробничі норми вони виконали 
на 140—150 процентів.

В останні дні підвищила темпи роботи і шах
та № 3. За 2 лютого, наприклад, добовий план 
вуглевидобутку виконано на 110 процентів.

Змагання двох шахт триває.

Тверде слово гірників-
1І соціалістичному змаганні 

на честь виборів у Верховну 
і Раду СРСР колектив будівель

ного управління № 2 трес
ту «Олександріявуглерозрізбуд» 
взяв зобов'язання виконати 
квартальний план до 12 березня.

Слова гірників не розходять
ся з ділом. Січневий план про
ходження горизонтальних гір-

3 новою
В дні підготовки до виборів 

Верховної Ради Союзу РСР 
хлібороби колгоспу ім. 18 з'їзду 
ВКП(б) посилили заготівлю і 
вивезення місцевих добрив на 
поле.

Ланкова Марія Сіренко уже 
вивезла па свого ділянку цук- 

ського господарства Українсь
кої РСР тов. В. В. Мацкевич.

З величезним піднесенням 
учасники наради обирають по
чесну президію в складі Ііоліт- 
бюро ЦК ВКІІ(б), а почесним 
головою—великого Сталіна.

З доповіддю—«Підсумки ви
конання зобов'язань по сіль
ському господарству, взятих пе
ред товаришем ІІ. В. Сталіним 
у 1949 році, і заходи по роз
гортанню соціалістичного зма
гання за одержання високих 
урожаїв усіх сільськогосподар
ських культур та розвиток гро
мадського продуктивного тва
ринництва в 1950 році» вис
тупив заступник голови Ради 
Міністрів Української РСР тов. 
0. Г. Коваль.

По доповіді розгорнулися 
жваві дебати. Розповідаючи про

ІІИЧИХ виробок ПІЯИЦМ.НОНЯ 1^7 
процентів.

Особливих успіхів домагають
ся шахтарі тт. Головченко, Дя- 
ков, ІІопа. Вони свої норми ви
конують на 150—200 процен
тів.

Г. Федько, 
начальник виробничого 

відділу.
енергією

рових буряків 119 центнерів 
перегною.

Ланки тт. ВарченкотаСірей- 
ко виготовили і розставили на 
своїх площах озимої пшениці 
понад 900 кулів для снігозат
римання. Тараненко,

рахівник колгоспу? '

досягнуті успіхи, обмінюючись 
нагромадженим досвідом, про
мовці приділяють головну ува
гу наступним завданням, на
мічають шляхи до завоювання 
все більш високих урожаїв усіх 
сільськогосподарських культур 
у 1950 році. Увагу вистудо— 
ючих прикуто до насущних 
завдань зразкової підготовки 
до весняної сівби та розвитку 
громадського тваринництва,. -

Учасники наради з великими 
інтересом дивились агротехнік 
ні фільми, випущені студія
ми Міністерства кінематографії 
УРСР: «Чумиза», «Зелений-Кон
вейєр», «Водоплавна птиця», 
«За високі удої», «Здобуток 
Жовтня», «Цукрові буряки».

Нарада продовжує свою робо
ту.

(РАТАУ).
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Партійне життя

На виборчій дільниці спокій
Успіх виборів до Верхов

ної Ради СРСР в значній мі
рі залежить від організацій
но-технічної підготовки, бо 
вона повинна забезпечити 
всі умови виборцям для 
здійснення загального, рів- 

' ного 1 прямого виборчого 
права при таємному голосу
ванні.

Ось ця організаційно-тех
нічна підготовка якраз 1 за
недбана на Ново-пилипівсь- 
кій виборчій дільниці №35.

Малопомітна вивіска на 
будинку сільської Ради спо
віщає виборців, що тут міс
титься агітпункт. Заходимо 
в приміщення. Дві невелич
кі кімнати заставлені стола
ми. Кілька товаришів закін
чують складання списків ви
борців.

Ні газет, ні журналів, 
ні передвиборної літератури 
тут не побачиш. Виявля
ється, що голова сільської 
Ради т. Білан, недооцінив
ши значення агітпункту і 
всупереч керівникові агіт
колективу т. Гілевич, пере
творив його в канцелярію 
по складанню списків вибор
ців, а всю літературу захо. 
вав на той час у шухляду.

Ще гірше з устаткуванням 
виборчої дільниці. Будинок 
сільського клубу, де вона

Ставропольський край. В колгоспах і радгоспах широко-розгор
нулась робота по роз'ясненню „Положення про вибори до Верховної 
Ради СРСР“.

На знімку: голова колгоспу ім. Апанасенка, Ворошиловського 
району І. І. Агеєв знайомить колгоспників з радянським виборчим за
коном.

...А в гуртожитках без змін
15 січня цього року в нашій ] віркою, стан в гуртожитках не

газеті оуло надруковано листа 
під заголовком «Загляньте в 
наші гуртожитки». В ньому 
розповідалось про бездушне 
ставлення керівників будівель
ного управління № б до побу- 
ісвих умов робітників.

Як повідомив редакцію газе
ти заступник керуючого трес
том < Олександрівну глерозріз- 
оуд/ т. Прохоров, факти • запу- 
■сдзності гуртожитків при обсте
жені виявлені.... тобто ствер
дились. Коменданту т. Байба- 
рашу зроблено відповідне по
передження і дано вказівки 
про негайне усунення, відзна
чених у пресі фактів і збіль
шення норми палива .

Однак, як встановлено пере- 

повинна розміститись, нічим 
не виділяється від інших бу
динків. Ні вивіски, ні пла
катів, лозунгів, портретів тут 
нема. В середині будинку 
контора колгоспу. Стукають 
рахівницями конторські пра
цівники, розмовляють про 
щось кілька колгоспників 
ніщо не говорить, що це 
виборча дільниця по вибо
рах до Верховної Ради Со
юзу РСР.

Де ж виборча дільниця? 
запитали ми.
Тов. Білан пояснює де 

будуть видаватись бюлетені, 
де стоятимуть урни. Та це 
покищо в проекті, закін
чує він.

До речі слід сказати, що 
і голова сільської Ради т. 
Білан, і секретар територі
альної парторганізації г. 
Уманець проявляють непри
пустиму байдужість не лише 

і до організаційно - технічної 
підготовки до виборів, а й 
до наочної агітації. Тому по 
всій виборчій дільниці ви 
майже не побачите заклику,

■ плакату чи лозунга.
Серйозні недоліки в робо

ті Ново-пилипівської сільсь
кої Ради і партійної ор
ганізації по підготовці до 
виборів, треба негаючись 
усунути. В. Смоляр.

змінився. Ні комендант Байба- 
раш. ні керівники будівельного 
управління (начальник т. Лав- 
ров) дійових заходів до поліп
шення побутових умов робіт
ників не вживають.

В гуртожитках холодно, 
брудно, ремонтом інвентаря ніх
то не займається. В кімнаті 
№ 1 гуртожитки № 6 єдина 
шафа поламана, із трьох тум
бочок одна також поламана, вся 
постільна білизна брудна.

В кімнаті дівчат трохп чис
тіше.

Комендант пояснює це так: 
«Бачите, дівчата акуратніші, а 
інколи і самі постирають, а 
хлопці, як хлопці, я їм даю 
застпрану білизну • .

Звітно-виборні збори 
в колгоспах

Прокатали 
на вороних

Днями відбулися звітно-ви
борні збори у колгоспі імені 
17 з'їзду ВКП(б) (Д-ІІоле).

Збори викрили хиби у керів
ництві колгоспом правління та 
його голови т. Тельнюка.

У своєму виступі колгоспник 
т. Дементієв вказав, що прав
ління колгоспу незадовільно 
керувало роботами, не боролось 
за виконання елементарних ви
мог агротехніки. Сівбу озимих 
урожаю 1949 року в колгоспі 
провели по забур'янених па
рах. від чого й урожай їх був 
надто низький 5 центнерів з 
гектара.

Картоплю і кукурудзу сіяли 
також у погано підготовлений 
грунт, обробіток їх майже не 
провадився, тому колгосп і 
опинився в числі найвідсталі
ших в районі.

Колгоспник тов. Терещенко 
відзначив, що голова артілі т. 
Тельнюк і в цілому правління 
відірвалося від мас. Загальні 
збори колгоспників відбувалися 
дуже рідко. Так, з 4 звітних 
зборів проведено лише двоє, з 
12 загальних зборів колгосп
ників було 7, дуже рідко важ
ливі питання колгоспного ви
робництва вирішувало правлін
ня колгоспу.

Замість широкої масово-роз'я
снювальної роботи правління 
стало на шлях адміністрування. 
Не прислухалось до голосу ря
дових хліборобів, допускало по
рушення основного закону жит
тя колгоспу—статут сільсько
господарської артілі.

Звітно-виборні збори визнали 
роботу правління незадовіль
ною. А при виборах керівних 
органів артілі виявили повиє 
недовір и до старого правління 
і обрали до нового складу това
ришів. здібних виконати постав
лені завдання. В. Леонтьсв

Затримують листи
До віконця столу замовлень кон

тори зв'язку щодня приходить ба
гато громадян, які одержують лис
ти до запитання. Але не завжди 
вони їх одержують своєчасно. Так, 
наприклад. 4 лютого цього року 
з сортувального відділу передано 
на стіл замовлень вісім листів, які 
одержані три дні тому.

Громадяни цілком справедливо 
обурюються на таку „оператив- 
ність" працівників сортувального 
відділу і в першу чергу його за
відуючої г. Турбаївської.

Бруд на подвір'ї. Мешканці, 
через переповненість ящиків, 
висипають сміття та попіл, де 
попало. Комендант Байбараш 
замість того, щоб навести поря
док в гуртожитках займається 
писаниною рапортів, доповід
них. Копій таких документів 
він пред'явив з десяток. Кожен 
з них закінчується категорич
ним попередженням: «Відпові
дальність з себе знімаю».

Настійно радимо т. Прохоро- 
ву, заступникові керуючого 
трестом 'Олександріявуглероз- 
різбуд», не займатись бюрокра
тичними відписками та окозами
люванням. а взятись по-справж
ньому за ліквідацію тих не
подобств, що мають місце в 
гуртожитках підлеглих йому уп
равлінь.

Нота Радянського Уряду урядам США, 
Великобританії та Китаю

.> лютого в центральних га
зетах опублікована нота радян
ського Уряду урядам СІНА. Ве
ликобританії та Китаю.

На судовому процесі в Хаба
ровську в грудні 1949 року, 
говориться в ноті, встановлено, 
що японські правлячі кола на- 
чолі з імператором Хірохіто на 
протязі багатьох років таємно 
готували бактеріологічну війну. 
Військовий трибунал засудив 12 
японських воєнних злочинців, 
винних у підготовці і застосу
ванні бактеріологічної зброї.

Було б, однак, несправедли
вим, вказується в ноті, -за
лишити непокараними інших 
головних організаторів і нат
хненників цих жахливих зло
чинів. До числа таких воєнних 
злочинців у першу чергу нале
жать імператор Японії Хірохіто, 
генерал - лейтенанти медичної 
служби Ісії Сіро і Кітано Ма- 
садзо. генерал-майор ветеринар
ної служби Вакамацу Юдзюро 
і генерал-лейтенант Касахара 
Юкіо, який був начальником 
штабу Квантунської армії.

ЗА РУБЕЖЕМ
7 річниця сталінградської битви

Трудящі країн народної демок
ратії широко відзначають 7 річ
ницю історичної перемоги Радян
ської Армії під Сталінградом.

Чехословацькі газети публікують 
статті і матеріали, в яких підкрес
люється, що сталійградська битва 

-немеркнучий символ сили іі мо
гутності Радянської Армії, сили 
і непереможності Радянського Со
юзу і грізна пересторога для па
ліїв пової війни. З нагоди 7 річ
ниці перемоги радянських військ

Робітничий рух за рубежем
Па заклик профспілкових орга

нізацій Вільної території Трієсту
1 лютого в англо-американській 
зоні Трієсту почався загальний 
страйк трудящих промислових під
приємств, які вимагають підвищен
ня надбавок в зв'язку з дорожне- 
чою. Припинена робота всіх під
приємств, верфей, нафтоочисного 
заводу. Працівники міського тран
спорту вирішили страйкувати по
2 години на день.

Незважаючи на погрози уряду, 
швидко розширюється страйковий

Короткі повідомлення
З січня в Ленделкаполна (Угор

щина) з звірячою жорстокістю був 
убитий селянин Ім.ре Кіш секре
тар організації Угорської партії 
трудящих у Ленделкаполна, член 
народного комітету. Встановлено, 
що вбивство вчинили члени неле
гальної куркульської організації, 
керованої агентами кліки Тіто. 
Вбивці, а також керівники кур
кульської банди стали перед три
буналом міста Сегед.

Дивіться на екрані міського кінотеатру імені Першого Травня 
з 6 по 12 ЛЮТОГО нозий художній фільм

«ПАДІННЯ БЕРЛІНА»
/ (1-а серія).

Сценарій лауреата Сталінської премії ГІ. Павленка і народ
ного артиста СРСР. лауреата Сталінської премії М. Чіаурелі.

Виробництво ордена Леніна кіностудії „Мосфильм".
Початок сеансів о 5 год. ЗО хв., о 7 год. ЗО хв. та о 9 год. ЗО хв. 
З 6 по 12 лютого приймаються заявки на колективний пе

регляд фільму.

Олександрійська ремонтно-будівельна контора міськкомунго- 
спу приймає замовлення на проведення ремонтних робіт від 
підприємств та організацій міста Олександрії, а також від 
квартиронаймачів в будинках домоуправлінь.

Приймаються на роботу теслярі, пічники, покрівельники 
та малярі.

НАЧАЛЬНИК КОНТОРИ.

У ноті говориться, що між
народною угодою в Женеві в 
1925 році і рішеннями Далеко* 

: східної Комісії в 194Б році най- 
с.уворіше заборонено застосу
вання бактеріологічної зброї 
під час війни. Порушепня цих 
рішень вважається воєнним зло
чином.

На підставі цього радянський 
Уряд пропонує призначити най
ближчим часом спеціальний 
Міжнародний Військовий Суд і 
віддати йому поіменовапих ви
ще осіб, як воєнних злочинців.

Радянський У ряд заявляє да
лі, що всі матеріали судового 
процесу, який відбувся в Ха
баровську. будуть повністю на
дані в розпорядження Міжна- 

I родного Військового Суду не
гайно після його утворення.

Копії поти вручено урядам 
Австралії, Бірми. Голландії, Ін- 

I дії, Канади, Нової Зеландії; ІІа- 
кістапу, Франції, які входять 
у Далекосхідну Комісію.

(ТАРС).

під Сталінградом урочисто перей
меновано один із заводів промис
лового об'єднання „Чесько-Морав
ська Колбен-Яанек" у завод імені 
Сталін грала.

У зв'язку з 7 річницею розгро
му гітлерівських орд під Сталін
градом трудящі ряду міст Польщі 
прийняли рішення відзначити цю 
дату присвоєнням вулицям і пло
щам імені героїв Сталінграда.

(ТАРС).

рух у Чілі. Страйки набули такого 
розмаху, що загрожують паралі
зувати всю економіку країни.

Більше 100 тисяч гірників США 
продовжують страйк, вимагаючи 
підвищення заробітної плати і 
збільшення пенсій та допомоги 
по хворобі. 8 лютого почнеться 
страйк 100 тисяч працівників під
приємств телефонного зв'язку, до 
яких в дальшому приєднаються 
ще 150 тисяч чоловік.

(ТАРС).

З 1 лютого ціна на хліб у 
Швейцарії підвищена на 9 процен
тів.

В Осло га інших містах Норве- 
і гії спостерігається паніка се.ред 
[ населення у зв'язку з чуткаМн 
' про наступне підвищення цін на 

продукти.
(ТАРС).

В. о редактора Т. АПОСТОЛ
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По всій країні проходить висунення 
кандидатів у депутати Верховної Ради 
СРСР. Народ висуває своїх найкращих 
синів і дочок, славних радянських патріо
тів.

Великий Сталін-перший всенародний кандидат
Перші кандидати народу в депутати Верховної Ради СРСР
Настав довгожданний, радіс

ний день. 4 лютого в обстанов
ці великого політичного підне
сення по всій країні почалось 
висунення кандидатів у депу
тати Верховної Ради СРСР. Пе
редвиборні збори виборців скрізь 
проходять з величезною актив
ністю. Трудящі висувають кан
дидатами у депутати Верховної 
Ради СРСР найдостойніших лю
дей. відданих справі партії 
Леніна—Сталіна, вірних синів 
і дочок Батьківщини, яким на
род може довірити розв’язання 
найважливіших питань держав
ного життя.

Радянський народ іде до ви
борів депутатів у свій соціаліс
тичний парламент, згуртував
шись навколо свого любимого 
вождя ІІосифа Віссаріоновича 
Сталіна, натхненний широкими 
перспективами будівництва ко
мунізму.

Передвиборні збори виборців 
пройшли в Сталінському, Мо
лотове,ькому, Щербаковському, 
Ленін гра де ь ко м у, Кал і н і не ь ко - 
му виборчих округах міста 
Москви.

Сталінський виборчий округ... 
Па електрозаводі святкове пож
вавлення. Тисячі людей зібра
лися у гігантському складаль
ному цеху. Тут відбулись за
гальні збори електрозаводців, 
присвячені висуненню кандида
та в депутати Верховної Ради 
СРСР. Перше слово взяв слю- 
сар-стахановець тов. В. Я. 
Маслов.

Товариші! Ми зібралися 
тут для того, — сказав він, — 
щоб висунути кандидата в де
путати Верховної Ради СРСР— 
вищого органу радянської влади 
нашої країни. З глибоким і ра
дісним хвилюванням я пропо
ную висунути кандидатом у де
путати Ради Союзу Верховної 
Ради СРСР від Сталінського ви
борчого округу міста Москви 
нашого мудрого вождя Йосифа 
Віссаріоновича Сталіна.

Ці слова присутні зустріча
ють бурхливими оплесками. Лу
нають численні вигуки: «Ура 
товаришеві Сталіну! ), -Рідному 
Сталіну—слава!», «Хай живе 
наш депутат великий Сталін!»' 

'Гов. Маслов з хвилюванням 
говорить про великого вождя 
народів, про історичні перемоги 
нашої Батьківщини, здобуті під 
проводом великого Сталіна.

Пропозицію тов. Маслова пал
ко підтримали майстер обмоту
вального цеху М. Н. Токарева, 
інженер 3. II. Кондрашова, сек- ' 
ретар комітету ВЛКСМ В. В. 
Солонцев, стахановка обмоту
вального цеху К. С. Іванова та 
інші.

Під бурхливі овації збори 
приймають одностайне рішення 
яиеунути кандидатом у двиу-

татп Ради Союзу Верховної Ра
ди СРСР по Сталінському ви
борчому округу міста Москві 
великого вождя і вчителя радян
ського народу товариша Йосифа 
Віссаріоновича Сталіна

Передвиборні збори робітни
ків і службовців комбінату іме- і 
ні ІЦербакова, ордена Леніна 
машинобудівного заводу, харчо
вого комбінату імені Мікояна 
та інші підприємства Сталінсь
кого виборчого округу одностай
но назвали кандидатом у депу
тати Ради Союзу Йосифа Вісса
ріоновича Сталіна.

Молотовськпй виборчий ок
руг... На зборах робітників за - 

і воду «Серп і молот» виступив 
старший майстер стана «750» 
тов. І. Туртанов.

-Я з великою радістю і від 
усього серця, говорить він. 
вношу пропозицію від колекти
ву заводу «Серп і молот» вису
нути кандидатом у депутати 
Ради Союзу Верховної Ради 
СРСР вірного учня і соратника 
великого і.Сталіна—Вячеслава 
Михайловича Молотова.

Збори одностайно приймають 
цю пропозицію.

Ленінградський виборчий ок
руг... На загальних зборах ро
бітників і службовців орд»яа 
Леніна машинобудівного заводу 
знатний токар В. Лавренов вніс 
одностайно підтриману присут-і 

і німи пропозицію висунути кан
дидатом у депутати Ради Союзу 
Верховної Ради' СРСР вірного і 
учня і соратника великого і 
Сталіна- Георгія Максиміліа- 
новича Маленкова.

В калінінському виборчому 
округу загальні збори колекти
ву Першого державного підтип- | 
викового заводу імені Л. М. Ка- , 
гановича одноголосно висунули 
кандидатом у депутати Ради 
Союзу Верховної Ради СРСР 
Микиту Сергійовича Хрущова.

Передвиборні збори відбулись 
також у Московському місько- , 
му виборчому округу. Особовий 
склад Військово - інженерної і 
Червонопрапорної Академії іме- ! 
пі В. В. Куйбишева висунув 
кандидатом у депутати Ради На
ціональностей Верховної Ради 
СРСР Маршала Радянського Со
юзу Миколу Олександровича 
Булганіна.

Передвиборні збори виборців 
пройшли в багатьох містах і 
селах країни. В Ленінграді, 
Києві, Мінську, Тбілісі, Баку, | 
Ташкенті, Сталінабаді, Ризі, 
Вінниці, Кишеневі та інших 
містах народ на багатолюдних 
зборах з величезним ентузіаз- І 
мом і любов'ю назвав своїм ( 
першим кандидатом у депутати | 
Верховної Ради СРСР творця 
найдемократичнішої Конституції 
в евіті великого вождя трудя

щих всього світу Йосифа Віс
саріоновича Сталіна.

На передвиборних зборах ви
борці висувають своїми канди
датами в депутати Верховної 
Ради СРСР керівників партії і 
уряду, найближчих соратників 
товариша Сталіна.

Колектив Тбіліського верста
тобудівного заводу імені Кірова 
одностайно висунув кандидатом 
у депутати Ради Союзу Вер
ховної Ради СРСР вірного учня 
і соратника великого Сталіна 
Лаврентія Павловича Берія.

Багатолюдні передвиборні 
збори відбулись на (Мінському 
тракторному заводі. Тракторо
будівники одностайно назвали 
своїм кандидатом у депутати 
Ради Союзу Верховної Ради 
СРСР Климента Єфремовича 
Ворошилова.

Робітники, інженери і служ
бовці Єреванського карбідного 
заводу одноголосно вирішили 
висунути кандидатом у депутати 
Ради Національностей Верховної 
Ради СРСР Анастаса Івановича 
Мікояна.

Колектив Ташкентського па- 
ровозо-вагбноремонтного заводу 
імені Л. М. Кагановича назвав 
кандидатом у ден угати Ради 
Союзу Верховної Ради СРСР Ла
заря МоТсеєвича Кагановича.

Текстильники Ашхабадської 
прядильно-ткацької фабрики ви
сунули кандидатом у депутати 
Ради Союзу Верховної Ради 
СРСР Андрія Андріевича Ан- 
дравва.

Загальні збори колективу 
Івановського меланжевого ком
бінату вирішили висунути своїм 
кандидатом у депутати Ради

Кандидати українського народу
В обстановці великого полі

тичного піднесення при вели- ' 
чезній активності виборців про
ходять в містах і селах Радян
ської України передвиборні 
збори, присвячені висуненню 
кандидатів до Верховної Ради 
СРСР. Робітники, колгоспники, 
службовці, вчені, студенти, 
люди різних професій одностай
но називають своїм першим 
кандидатом у депутати Верхов
ної Ради СРСР великого вождя 
і вчителя радянського народу, 
натхненника і організатора всіх 
наших перемог товариша Йоси
фа Віссаріоновича Сталіна

Кандидатами в депутати со
ціалістичного парламенту тру
дящі нашої республіки висуну
ли також найближчих соратни
ків і учнів великого Сталіна 
товаришів В. М..Молотова. Г. М. 
Маленкова, К. Є. Ворошилова, 
Л. II. Берія, Л. М. Кагановича, 
А. І. Мікояна, А. А. Андреєва, 
М. С. Хрущова, М. 0. Булга

Національностей Верховної Ради 
СРСР Олаксія Миколайовича 
Косигіна.

Студенти, професорсько-вик
ладацький склад, робітники і 
службовці Уральського полі
технічного інституту імені С. М. 
Кірова намітили кандидатом у 
депутати Ради Національностей 
Верховної Ради СРСР Миколу 
Михайловича Шверника.

Загальні збори колгоспників 
сільськогосподарської артілі 
імені Шкірятова, Лантевського 
району, Тульської області, вирі
шили висунути кандидатом у 
депутати Ради Національностей 
Верховної Ради СРСР Матвія 
Федоровича Шкірятова.

Узбецька РСР. В Бухарському жіночому клубі. Агітатор Му.іи- 
на Мухсинова проводить читання „Положення про вибори до Верховної 
Ради СРСР“.

Фото С. Кропнвницького і Л. Портера. Прескліше 'ГАРС.

ніна, М. М. Шверника, 0. М. 
Косигіна, М. Ф. Шкірятова.

Па передвиборних зборах Ки
ївського заводу «Ленінська куз
ня» виступив слюсар-стахано- 
вець тов. В. Т. Гудзпвнпй. Він 
сказав:—На всій земній кулі 
для трудящої людини немає 
більш дорогого, більш рідного 
ім'я, ніж ім'я великого Сталіна. 
З ім'ям товариша Сталіна зв'я
зані всі історичні завоювання 
радянського народу, який ус
пішно будує комунізм. З його 
ім'ям зв'язані наші перемоги 
в роки Великої Вітчизняної 
війни, наші успіхи в післяво
єнному соціалістичному будів
ництві. Сьогодні ми зібрались 
сюди, щоб обговорити питання 
про нашого кандидата в депу
тати Верховної Ради СРСР. Я 
думаю, що висловлю волю, спо
дівання всього нашого колек
тиву заводу, назвавши ім'я лю
дини, якій ми зобов'язані сво
їм щастям, своїми успіхами в

Серед висунутих кандидатів 
у депутати Верховної Ради СРСР 
знатні люди країни: президент 
Академії наук СРСР академік 
С. І. Вавілов, старший майстер 
Московського заводу «Калібр», 
лауреат Сталінської премії М. 0. 
Россійський, ініціатор рухума- 
шипістів-п'ятисотенннків, Герой 
Соціалістичної Праці машиніст 
Курганського депо Південно- ^7 
Уральської залізниці І. II. Блі- 
нов, ткаля - багатоверстатниця Ч 
Московського комбінату «Трех- 
горна мануфактура» 0. М. Шти
рова та інші.

Висунення кандидатів у де
путати Верховної Ради СРСР 
триває. (ТАРС)^_ 

труді, — дороге ім'я ІІосифа 
Віссаріоновича Сталіна.

Загальні збори заводу «Ле-* 
пінська кузня» одностайно ви
сунули кандидатом у депутати 
Ради Союзу Верховної Ради 
СРСР великого вождя комуніз
му товариша Йосифа Віссаріо 
новича Сталіна.

Передвиборні збори колективу 
Київського машинобудівного за
воду «Більшовик» одноголосно 
висунули кандидатом у депу
тати Ради Союзу Верховної Ра
ди СРСР но Київському-Ленін- 
ському виборчому округу міста 
Києва першого секретаря ЦК 
К11(б)У тов. Леоніда Георгіє- 
вича Мельникова.

Колектив Дніпропетровського 
металургійного заводу імені 
Карла Лібкнехта одностайно на
мітив своїм кандидатом у депу
тати Ради Союзу Верховної Ра
ди СРСР по Амур-Пижньодніц- 
ровському виборчому округу

(Закінчення на 2 стор.).
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Кандидати українського народу
(Закінчення)

Голову Ради Міністрів Україн- | 
ської РСР тов. Дем'яна Сер
гійовича Коротченка.

Робітники, інженерно-техніч
ні працівники і службовці де
ревообробної артілі імені Ілліча, 
Бережанського району, Терно
пільської області, назвали своїм 
кандидатом у депутати Ради 
Союзу Верховної Ради СРСР по 
Бережанському виборчому ок
ругу Голову Президії Верховної 
Ради Української РСР тов. Ми
хайла Сергійовича Гречуху.

Трудящі Радянської України 
висунули кандидатами до Вер
ховної Ради СРСР кращих сво
їх синів і дочок, полум'яних 
патріотів нашої Батьківщини— 
прославлену трактористку кра
їни П. М. Ангеліну, сліосаря- 
стахановця Харківського трак
торного заводу імені Орджоні- 
кідзе В. П. Диканя, знатного 
тракториста Малопомічнянської 
МТС, Кіровоградської області, 
Олександра Гіталова, поета-ака- 
деміка Максима Рильського, 
завідуючу Станіславським об
ласним відділом соціального за
безпечення Г. Г. Гоголь, голо
ву колгоспу «Соціалістична пе
ремога», Старченківського рай
ону, Київської області, Героя 
Соціалістичної Праці Марію 
Лисенко.

Передвиборні збори колекти
ву Первомайського машинобу
дівного заводу імені 25 Жовт
ня, Одеської області, висунули 
кандидатом у депутати Ради > 
Союзу по Первомайському ви
борчому округу секретаря ЦК ’ 
КП(б)У тов. 0. І. Кириченка.

Колектив Костопільського до
мобудівного комбінату, Ровен- 
ської області, висунув кандида
том у депутати Ради Союзу по 1

Підготовка до виборів Верховної Ради СРСР
На виборчій

Привітно на виборчій дільни
ці № 2, яка міститься в примі
щенні четвертої середньої шко
ли.

На другому поверсі, прямо з 
східців, ви попадаєте в агіт
пункт. На довгому столі світлої 
і затишної кімнати вдосталь 
літератури, на стінах портрети 
керівників більшовицької партії 
та радянського уряду, є радіо
приймач.

—Вчора,—розповідає секре
тар виборчої комісії Марія Оста
півна Жученко,—ми з головою 
комісії т. Шевелюком перевіря
ли роботу агітаторів на місці 
їх роботи, а сьогодні продов-

Досягнення будівельників
З величезним виробничим 

піднесенням готуються до ви
борів у Верховну Раду СРСР 
трудящі будівельного управлін
ня № 4. Соціалістичне змаган
ня на честь цієї визначної по
дії в житті радянського народу 
з кожним днем приносить все 
нові і нові успіхи.

Серед теслярів, які працюють 
на опалубці водозливу, першість 
тримає бригада тов. Бешка. 
Свої виробничі норми вона ви
конує на 120 і більше про
центів.

Костопільському виборчому ок
ругу заступника голови Ра ні 
Міністрів УРСР, Міністра За
кордонних Справ Української 
РСР тов. Д. 3. Мануїльського.

Лісоруби Заболотівського ліс
промгоспу, Волинської області, і 
висунули кандидатом у депута
ти Ради Союзу по Камінь-Ка- ; 
ширському виборчому округу 
заступника голови Ради Мініст
рів УРСР тов. Л. Р. Корнійця.

Робітники, інженерно-техніч
ні працівники і службовці Ма- 
линської паперової фабрики, 
Житомирської області, висунули 
кандидатом у депутати Гади 
Союзу по Малинському вибор
чому округу заступника голови 
Ради Міністрів УРСР тов. І. С. 
Сеніна.

Колектив Черкаського маши
нобудівного заводу імені Пет- 
ровського на Київщині висунув 
кандидатом у депутати РадмСо- 
юзу по Черкаському виборчому | 
округу секретаря ЦК КІІ(б)У 
тов. 3. Т. Сердюка

^-Колгоспники артілі «Комін- | 
терн», Срібнянського району, І 
Чернігівської області, висунули 
кандидатом у депутати Ради ; 
Союзу ііо Прилуцькому вибор- і 
чому округу секретаря ЦК ; 
ІШ(б)У тов. І. Д. Назаренка.

Колгоспники артілі« Черво
ний партизан», Димирського : 
району, Київської області, ви
сунули кандидатом у депутати 
Ради Союзу по Димерському [ 
виборчому округу командуючо
го військами київського Вій- І 
ськового Округу, гвардії гене- І 
рал-іюлковнпка тов. А. А. Греч
ка.

На передвиборних зборах тру
дящі України висувають кра
щих своїх синів і дочок, які і

дільниці № 2
жуємо обладнувати приміщення 
дільниці.

Для списків виборців виго
товлено спеціальну оетеклену 
рамку, завершується обладнан
ня освітленого лозунгу: «12 бе
резня—день виборів». Його буде 
вивішено на вулиці, де містить
ся виборча дільниця.

Обладнується приміщення, де 
відбуватиметься таємне голосу
вання та приміщення для бу
фету.

Згідно з графіком, кожного 
дня чергують агітатори на агіт
пункті, а члени комісії по діль
ниці.

На спорудженні нового мага
зину високих показників до
моглась бригада мулярів тов. 
Постнікова. Незважаючи на 
великі морози, ця бригада в [ 
січні своє завдання виконала 
на 115 процентів. А в останні 
дні бригада тов. Постнікова до
водить свій виробіток до 120— і 
125 процентів.

А. Загреба,
начальник другої дільниці ' 

будівельного управління № 4. 

заслужили їх довір'я «воев» 
чесною працею, своєю віїм- 
ністю Батьківщині.

Серед висунутих кандидатів 
у депутати Верховної Ради 
СРСР стахановка-іірадильниця 
Одеської джутової фабрики Є. Б. 
Козлова, машиніст вугіль
ного комбайну шахти № 29 
імені Сталіна тресту «Рутчен- 
ківвугілля» ГІ Г. Амелін, кра
щий бригадир тракторної брига
ди Лебединської МТС, Сумсь
кої області, Я. М. Шульга, 
ткаля Чернівецької 6 текстиль
ної фабрики С. І Варницька, 
поет-академік ГІ. Г. Тичина, 
тричі Герой Радянського Союзу 
І. Н. Кожедуб, президент Все
союзної Академії сільськогос
подарських наук ім. В. 1. Леніна 
академік Т. Д. Лисенко, голо
ва колгоспу «Перемога», Усти- 
лузького району, Волинської 
області, М. Ф. Вовк, знатний 
машиніст молотарки Березнян- 
ської МТС, Чернігівської об
ласті, М. Н. Бредюк. голова 
колгоспу «Більшовик» Прилуць
кого району, Чернігівської об
ласті, Парасковія Кононенко, 
президент Академії-наук УРСР 
академік 0. В Палладій, на
чальник дільниці Миколаївсь
кого механічного заводу П. І. 
Кувшинов, знатний вибійник 
Донбасу І. Т. Валегура

Висуваючи кандидатів у де
путати Верховної Ради СРСР, 
український народ разом з усі
ма народами Радянського Со
юзу демонструє свою згуртова
ність навколо партії Леніна— 
Сталіна, свою безмежну від
даність любимому вождю і вчи 
телю товаришеві Сталіну.

(РАТАУ).

Колектив шахти № 3-4 тресту 
„Боковоантрацит" (Ворошилов- 
градська область) достроково ви
конав п'ятирічний план видобутку 
вугілля. Добре працює на шахті 
машиніст електровоза комсомолка 
Люба Золотих. Своє виробниче 
завдання вона виконує на 150— 
180 процентів.

На знімку: Л. Золотих у лаві за 
роботою.

Фото О. Мірошниченка. 
(Прескліше РАТАУ).

Успіх ковалів
Включившись в соціалістичне зма

гання на честь виборів до Вер
ховної Ради СРСР, ковалі артілі 
ім. Леніна, Олександрійської 
міськради, тт. Федір Кирпита та 
Іван Чугуй закінчили ремонт сіль
ськогосподарського інвентаря.

На допомогу виборцеві

Що таке Верховна Рада СРСР
Радянський Союз « соціалістич

на держава — найдемократичніша 
в світі. Вся влада в СРСР нале
жить трудящим міста і села в 
особі Рад депутатів трудящих.

Верховна Рада Союзу РСР—це 
найвищий орган державної влади 
нашої країни. Всі органи влади— 
від сільської Ради депутатів тру
дящих до Верховної Ради СРСР— 
обираються народом на основі за
гального, рівного і прямого вибор
чого права при таємному голосу
ванні. Право виставлення канди
датів у депутати Верховної Ради 
СРСР забезпечується за громад
ськими організаціями і товарист
вами трудящих. На загальних збо
рах на заводах, фабриках, у кол
госпах, радгоспах, учбових закла
дах, військових частинах трудящі 
висувають кандидатів у депутати 
Рад.

Верховна Рада СРСР складаєть
ся з кращих синів і дочок радян
ського народу. Серед депутатів 
Верховної Ради СРСР, обраної 
10 лютого 1946 року,—511 робіт
ників, 349 селян, 479 службовців 
і інтелігенції. Серед депутатів 
Верховної Ради СРСР—102 Герої 
Радянського Союзу, 52 Герої Со
ціалістичної Праці, 35 лауреатів 
Сталінської премії, 982 нагород
жених орденами і медалями. Це 
кращі сини і дочки радянського 
народу, які виражають його волю 
і інтереси.

А ось склад верхньої палати 
англійського парламенту—палати 
лордів. Верхня палата англійсько
го парламенту складається з 3 пе
рів королівської крові, 2 архієпіс- 
копів, 26 герцогів, 39 маркізів, 163 
графів, 96 віконтів, 24 епіскопів, 
410 баронів, 9 довічних перів і 
т. д.

Навіть на цьому тільки прик
ладі ми бачимо величезну різни
цю між соціалістичною демокра
тією і буржуазною „демократією". 
У нас, в СРСР, до найвищого ор
гану влади обираються справжні 
представники народу, його кращі 
сини і дочки. В капіталістичних 
країнах парламенти складаються 
з представників панівних класів.

Радянський народ через своїх 
обранців, депутатів Верховної Ра
ди СРСР, керує країною. У нас 
нема іншого органу влади, який 
стояв би над Верховною Радою 
СРСР або був би рівним їй сво
їми повноваженнями.

Верховна Рада СРСР склада
ється з двох палат: одна з них— 
Рада Союзу, друга—Рада Націо
нальностей. Вибори депутатів до 
Ради Союзу провадяться за нор
мою: 1 депутат від 300 тисяч чо
ловік населення, а до Ради Націо
нальностей—по 25 депутатів від 
кожної союзної республіки, по 11 
депутатів від кожної автономної 
республіки; від автономних облас
тей—по 5 депутатів і від кожно
го національного округу—по 1 де
путату. '

Лекція про Сталінську Конституцію
Місячний лютневий вечір. В 

клубі колгоспу «Комунар», Яси- 
новатської сільради, людно. Кол
госпники зібралися сюди пос
лухати лекцію.

Дохідливими словами, на прик
ладах з життя місцевих кол

Редактор П. КАПУСТЯНСЬКИЙ
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Обидві палати Верховної Ради 
СРСР рівноправні, законодавчі. 
Строк їх повноваження—4 роки. 
Палати скликаються і працюють 
одночасно. Про необхідність ство
рення Ради Національностей у Вер
ховній Раді СРСР товариш Сталін 
говорив:

„СРСР є, як відомо, багатона
ціональна держава. У нас є вер
ховний орган, де представлені 
спільні інтереси всіх трудящих 
СРСР незалежно від їх національ
ності. Це—Рада Союзу. Але у на
ціональностей СРСР крім спіль
них інтересів*'* ще свої окремі, 
специфічні інтереси, зв'язані з їх 
національними особливостями. Чи 
можна нехтувати цими специфіч
ними інтересами? Ні, не можна 
Чи потрібен спеціальний верхов
ний орган, який відбивав би саме 
ці специфічні інтереси? Безумовне 
потрібен... Таким органом є дру
га палата, Рада Національностей 
СРСР“. (Питання ленінізму, стор. 
529-530).

Верховна Рада СРСР затвер
джує всі найважливіші закони в 
країні, єдиний державний бюджет 
СРСР і звіт про його виконання, 
вирішує найважливіші питання від
носин з іноземними державами, 
затверджує договори СРСР з ін
шими державами, організує обо
рону країни і керує Збройними 
Силами Радянського Союзу. Вер
ховна Рада СРСР обговорила і 
затвердила плай післявоєнної п'я
тирічки. Тільки Верховна Рада 
СРСР має право вносити зміни в 
Конституцію СРСР, приймати де 
складу Радянського Союзу нові 
республіки і т. д.

У період між сесіями Верхов
ної Ради СРСР країною уп
равляє Президія Верховної Ради 
СРСР, яка обирається на спіль
ному засіданні обох палат з числа 
депутатів, у складі: голови, 16 йо
го заступників (за числом союзних 
республік), секретаря і 15 членів.

У Конституції СРСР ясно визна
чені повноваження Президії Вер 
ховної Ради СРСР. Вона скликає 
сесії Верховної Ради, призначає 
нові вибори до Верховної Ради 
СРСР і скликає новообрану Вер
ховну Раду СРСР. Президія Вер
ховної Ради видає Укази, має пра
во призначати і усувати вище 
командування Збройних Сил Ра
дянського Союзу, призначати мі
ністрів, засновувати ордени і ме
далі СРСР, встановлює і присвоює 
почесні звання СРСР, нагороджує 
орденами, медалями СРСР і т. д.

На чолі нашої радянської дер
жави стоїть не одна людина—пре
зидент. а Президія Верховної Ра
ди СРСР, за виразом товариша 
Сталіна,—колегіальний президент.

12 березня радянський народ 
обиратиме свій найвищий орган 
державної влади—Верховну Раду 
СРСР. Це будуть справді всена
родні, найдемократичніші в світі 
вибори. В. Пічкур.

госпів, секретар територіальної 
парторганізації тов. Хоцький 
прочитав лекцію «Сталінська 
Конституція—найдемократичні
ша конституція в світі».

Т. Удовенко, 
старший піонервожатпй.

Олександрійська міська друкарня Кіровоградського обласного управління в справах поліграфічної промисловості, вндавиництв і кпяжк*в*ї торгівлі, м Олександрія, вуя. Шевченка, 57
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Передвиборні збори трудящих 
скрізь виливаються в могутню де
монстрацію безмежної любові и від
даності більшовицькій партії, вождю 
і вчителю—великому СТАЛІНУ.

Передвиборні окружні наради
7 лютого в Москві почалися 

нврвдвиборні окружні наради 
мредставників трудящих. На пе
редвиборній нараді Сталінсько
го виборчого округу зібралося 
більше тисячі представників ко
лективів трудящих Сталінського 
і Бауманського районів столиці.

Святково прикрашений зал 
театру ім. Мосради. В глибині 
сцени на фоні ордена «Перемо
ги скульптура товариша 
Сталіна, квіти, червоні прапо
ри. Через всю сцену лозунг: 
«Хай живе наш любимий вождь 
і вчитель великий Сталін!».

Нараду відкриває представник 
електрозаводу, начальник цеху 
тов. Кондрашова. До почесної 
президії обирається Політбюро 
ЦК ВКП(б) на чолі з товаришем 
Сталіним. Довго тривають овації 
на честь першого всенародного 
кандидата. В залі лунають вигу
ки: «Слава великому Сталіну!», І 

Хай живе на щастя народу 
наш рідний товариш Сталін!», 
«Великому Сталіну ура!».

Иершим проникливе слово ви
голошує майстер ордена Леніна 
машинобудівного заводу тов. 
8. І. Алексеєв. Він говорить 
мро всенародну любов і відда- 
ніеть до товариша Сталіна.

З великою увагою присутні 
слухають промови вчительки 
тов. Корнвєвої, ливарника тов 
Овминникова, ткалі тов. Лиси- 
нмної, секретаря Бауманського 
РК ВЛКСМ тов. Маркової. Від 
імені 25 тисяч комуністів Ста
лінського і Бауманського райо
нів секретар Сталінського РК 
1КП(б) тов. А. Н. Никифоров 
підтримує пропозицію про вису
нення товариша Сталіна канди
датом у депутати Верховної Ради 
СРСР.

Одностайно ухвалюється ре
золюція, в якій передвиборна 
окружна нарада, висуваючи кан
дидатуру товариша Сталіна 
Йосифа Віссаріоновича в депу

тати Верховної Ради СРСР, про- | 
сить його дати згоду балоту
ватись по Сталінському вибор
чому округу.

В залі знову виникає овація. 
З усіх кінців чути вигуки: 

Ве ликом у Сталіну ура! , «Сла
ва рідному Сталіну! .

З величезним піднесенням і 
нарада приймає лист товарише- ' 
ні Сталіну. Нарада приймає та
кож звернення до всіх вибор
ців Сталінського виборчого ок
ругу м. Москви.

У переповненому залі театру 
ім. Леніна зібрались потомст- 
вені робітники промислових і 
підприємств Красної Иресні, 
учасники історичних подій ре
волюції 1905 року і Великої 
Жовтневої соціалістичної рево
люції, прославлені стахановці, 
письменники, вчені, діячі мис
тецтва, комсомольський і пар
тійний актив. Передвиборна ок
ружна нарада звернулась з 
просьбою до товаришів Сталіна 
Йосифа Віссаріоновича, Молото
ва Вячеслава Михайловича, Ма- 
ленкова Георгія Максиміліано- 
вича, Берія Лаврентія Павло
вича, Ворошилова Климента 
Сфремовича, Штирової Олек
сандри Михайлівни дати згоду 
балотуватись у депутати Ради 
Союзу Верховної Ради СРСР 
по Краснопреснєнському вибор
чому округу м. Москви.

Передвиборна окружна нара
да просить товариша Булганіна 
Миколу Олександровича дати 
свою згоду балотуватись до Ра
ди Національностей Верховної 
Ради СРСР по Московському 1 
міському виборчому округу.

З величезним піднесенням 
представники трудящих Крас- 
нопреснєнського виборчого ок
ругу прийнялй привітання то
варишеві Й. В. Сталіну.

(ТАРС).

Олександрійський виборчий округ № 454
Колектив робітників, інженерно-технічних працівників і службовців Олександ
рійської шахти № 3 намітив кандидатами в депутати Ради Союзу Верховної Ради 

СРСР по Олександрійському виборчому округу

Йосифа Віссаріоновича СТАЛІНА, 
Вячеслава Михайловича МОЛОТОВА, 
Степана Пилиповича КОЖЕВНПКОВА

6 січня в приміщенні нарядної Олександрій
ської шахти №3 зібралися робітники, інженер
но-технічні працівники та службовці, щоб вису
нути кандидатів у депутати Ради Союзу Вер
ховної Ради СРСР.

Збори відкрив начальник шахти гірничий 
інженер 1. І. Барабані.

На трибуні—секретар партійної організації 
шахти гірничий майстер Федір Клименко.

Колектив нашої шахти,—говорить тов. 
Клименко,—з великим патріотичним піднесен
ням намічає сьогодні кандидатів у депутати 
Верховної Ради СРСР. Я пропоную висунути 
першим кандидатом у депутати Ради Союзу Вер
ховної Ради СРСР великого вождя партії і наро
ду Й. В. Сталіна. У нашого народу немає більш 
дорогої і близької людини, ніж товариш Сталін. 
У товариша Сталіна немає інших турбот, ніж 
піклування про радянський народ.

їм‘я товариша Сталіна, продовжує тов. Кли
менко. особливо близьке нашим шахтарям, бо 
саме він, великий вождь, є ініціатором створен
ня нового вугільного басейну на Правобережній 
Україні, центром якого є наше місто Олександрія.

Пропозицію тов. Клименка гаряче підтрима-* 
ла лебідниця шахти Любов Воєводська.

Кріпильник шахти Михайло Трепачов про
понує висунути кандидатом у депутати Ради 
Союзу Верховної Ради СРСР вірного сина біль
шовицької партії, найближчого соратника вели
кого Сталіна—Вячеслава Михайловича Молотова.

Він докладно говорить про роботу товариша 
Молотова на відповідальних ділянках соціаліс

тичного будівництва. Учасники зборів одностай
но підтримали пропозицію тав. Трепачова.

Слово взяв наваловідбійник М. Сергієнко, який 
вносить пропозицію висунути кандидатом у де
путати Ради Союзу Верховної Ради СРСР по
чесного шахтаря, гірничого майстра шахти №3 
Степана Пилиповича Кожевнпкова. Тов. Сергієн
ко характеризує тов. Кожевнпкова, як кращого 
виробничника, який уже 25 років працює на 
підземних роботах. За довгорічну бездоганну ро
боту в шахті тов. Кожсвников нагороджений ви
сокою урядовою нагородою—орденом Леніна.

Збори одностайно прийняли рішення—вису
нути кандидатами в депутати Ради Союзу Вер
ховної Ради СРСР від колективу робітників, 
інженерно-технічних працівників і службовців 
Олександрійської, шахти №3 мудрого вождя на
родів товариша Йосифа Віссаріоновича Сталіна, 
вірного учня і соратника великого Сталіна— 
Вячеслава Михайловича Молотова і знатного 
майстра, почесного шахтаря Степана Пилипо
вича Кожевнпкова і просити їх дати згоду ба
лотуватися в депутати Ради Союзу Верховної 
Ради СРСР по Олександрійському виборчому 
округу № 454.

Учасники зборів одностайно підтримали про
позицію колективів робітників і службовців кі
ровоградського заводу «15 років Жовтня» і ме
ханізаторів Малопомічнянської МТС, Новоукра- 
їнського району, по висуненню кандидатом у 
депутати Ради Національностей Верховної Ради 
СРСР Героя Соціалістичної Праці Олександра 
Васильовича Гіталова.

Кіровоградський виборчий округ № 40 до Ради Національностей
На зборах колективів Кіровоградського ремонтно-механічного заводу „15 років 

дВовтня", Малопомічнянської МТС, Новоукраїнського району, висунуті кан
дидатами в депутати Ради Національностей Верховної Ради СРСР

Йосиф Віссаріонович СТАЛІН, 
Вячеслав Михайлович МОЛОТОВ, 
Олександр Васильович ГІТАЛОВ

У Президії Верховної Ради СРСР
Враховуючи побажання громадських організацій і товариств 

трудящих про продовження строку реєстрації окружними вибор
чими комісіями кандидатів у депутати Верховної Ради СРСР у 
кілях більш широкого проведення зборів трудящих по вистав
ленню кандидатів у депутати, а також проведення окружних пе
редвиборних нарад, Президія Верховної Ради СРСР на зміну 
статтей 62 і 64 «Положення про вибори до Верховної Ради 
СРСР», продовжила строк реєстрації кандидатів у депутати і вста
новила, що громадські організації та товариства трудящих, які 
виставили кандидатів у депутати Верховної Ради СРСР, реєст- ! 
рують їх у відповідній окружній виборчій комісії не пізніш як 1 
за 20 днів до виборів, тобто до 20 лютого 1950 року, а окруж
ні виборчі комісії—опубліковують дані про зареєстрованих кан
дидатів у депутати не пізніш як за 15 днів до виборів, тобто 
до 25 лютого 1950 року.

Міська нарада редакторів 
стінних газет

7 л»т<г« в приміщенні відділу 
нмваганди і агітації міськкому 
кП(б)У відбулась нарада редак
торів стінних гаает.

Учасники наради заслухали до

повідь редактора міської та рай
онної газети т. Капувтянського 
про підготовку до виборів Вер
ховної Ради СРСР і завдання 
стінних газет.

Понад 200 робітників, інженерно-технічних 
працівників і службовців заводу «15 років 
Жовтня» зібралися на передвиборні збори, щоб 
обговорити питання про висунення кандидатів 
у депутати Верховної Ради СРСР.

В урочистій обстановці голова завкому тов. 
0. 1. Давидов відкриває збори. Після обрання 
ділової президії, під бурхливі оплески учасни
ки зборів обирають до почесної президії Політ
бюро ЦК ВКП(б) і Політбюро ЦК КП(б)У. По
чесним головою зборів з великим піднесенням 
обирають Йосифа Віссаріоновича Сталіна.

Першим на зборах виступив секретар парт- 
організації заводу тов. М. 3. Галіздра.

Я пропоную впсунутп першим кандида
том в депутати Ради Національностей Верховної 
Ради СРСР нашого любимого вождя і вчителя 
Йосифа Віссаріоновича Сталіна.

Бурхливими оплесками зустрічають робітни
ки цю пропозицію.

Потім слово взяв начальник метпзного цеху 
тов. П. Ф. Дрига.

З великою радістю я висуваю кандидатом у 
депутати Ради Національностей Верховної Ради 
СРСР вірного соратника товариша Сталіна Вя
чеслава Михайловича Молотова.

Гарячими оплесками збори схвалюють про
позицію тов. Дригп.

На трибуні стахановець заводу тов. М. Ф. 
Даної.

—Велика честь вппала сьогодні нашому ко
лективу, говорить тов. Данов. Робітники і ін
телігенція нашого заводу висувають своїх кан
дидатів в наш радянський парламент.Я висуваю 
кандидатом у депутати Ради Національностей 
Верховної Ради СРСР кращого трудівника наших 
соціалістичних ланів, бригадира тракторної 
бригади Малопомічнянської МТС товариша Гіта
лова Олександра Васильовича. Дякуючи радян
ській владі, колишній син бідняка Олександр 
Васильович Гіталов став почесною людиною в 
нашій країні. Його ім'я широко відоме не тіль
ки в області, а й у всій республіці. За зразко
ву організацію праці в бригаді і високий врожай 
в обслужуваних колгоспах майже вся бригада 
тов. Гіталова була нагороджена орденами і ме
далями, а самому Гіталову присвоєне високе 
звання Героя Соціалістичної Праці.

У прийнятій постанові збори одностайно 
вирішили висунути кандидатами в депутати Ра
ди Національностей Верховної Радц СРСР гені
ального вождя і вчителя трудящих Й. В. Сталіна, 
члена Політбюро ЦІЇ ВКП(б) тов. В. М. Моло
това, а також бригадира тракторної бригади №6 
Малопомічнянської МТС тов. 0. В. Гіталова. 
Збори звернулися з просьбою до товариша 
Й. В. Сталіна, товариша В. М. Молотова та тов. 
0. В. Гіталова дати, свою згоду балотуватись в 
депутати Ради Національностей Верховної Ради 
СРСР по Кіровоградському виборчому округу.
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Наш народ 
за Сталіним іде

(до 4-річчя промови товариша Сталіна перед ви
борцями Сталінського виборчого округу міста Москви 

9 лютого 1946 рвку)

Окружна передвиборна нарада представників 
трудящих Олександрійського виборчого округу № 454

Радянські люди говорять: як 
сказав товариш Сталін, так і 
буде. Цими словами радянські 
люди виражають почуття вели
кої любові до товариша Сталіна, 
безмежне довір'я і відданість 
партії, своєму вождеві.

Як сонце освітлюючи своїми 
променями землю, дає життя, 
так великий наш керманич, 
освітлюючи своєю мудрістю і 
геніальною прозорливістю нез
віданий людством шлях до ко
мунізму, дає радянському на
родові богатирські сили для 
нових подвигів і перемог. Тим- 
то на кожний заклик партії і 
вождя наш народ завжди відпо
відає ще більшим згуртуванням 
своїх рядів і новим піднесен
ням творчих сил.

Чотири роки тому, виступа
ючи перед виборцями Сталін
ського виборчого округу м. 
Москви, товариш Сталін нак
реслив величний план після
воєнної відбудови й розвитку 
народного господарства, науки 
й культури, поставив перед ра
дянським народом нові грандіоз
ні завдання боротьби за побу
дову комунізму в нашій країні.

«...Основні завдання нового 
п'ятирічного плану,—говорив 
товариш Сталін 9 лютого 1946 
року,—полягають у тому, щоб 
відбудувати потерпілі райони 
країни, відновити довоєнний 
рівень промисловості та сільсь
кого господарства і потім пе
ревершити цей рівень у більш 
або менш значних розмірах».

На цей заклик свого вождя 
радянський народ відповів ге
роїчною працею, небаченою 
творчою енергією. З ініціативи 
колективів передових підпри
ємств Москви радянський народ 
взяв перед товаришем Сталіним 
зобов'язання достроково вико
нати післявоєнну Сталінську 
п'ятирічку. У соціалістичному 
змаганні за виконання цих зо
бов'язань за прикладом кращих 
стахановців, новаторів вироб
ництва народилося багато но
вих передових рухів, учасники 
яких показали високий клас 
роботи в цілих галузях про
мисловості. Так виник і якнай
ширше розповсюдився рух за 
виконання норм усіма робітни
ками, за стахановські цехи і 
заводи, за надпланові нагро
мадження. Рух швидкісників 
зробив цілу революцію в тех
ніці механічної обробки мета
лів і у вітчизняному верстато
будуванні. Погодинний графік 
роботи міцно впроваджений на 
багатьох шахтах і заводах. Він 
знайшов також найширше зас
тосування на колгоспних полях 
у машинно-тракторних станціях.

Всенародний рух за достро
кове виконання плану післяво
єнної сталінської п'ятирічки 
висунув з самих глибин трудя
щих багато тисяч обдарованих 
та ініціативних людей, таких, 
як Микола Россійський, Марко* 
Озерний, Олена Хобта, Микола 
Бредюк і інші, що героїчною 
працею прославили своє ім'я 
на всю країну і мають зараз 
сотні тисяч послідовників.

Підсумки виконання народно
господарського плану в 1949 
році переконливо показують, 
що робітничий клас і колгосп
не селянство чесно виконують 
своє слово, дане товаришеві 
Сталіну. Валова продукція всієї 
промисловості Радянського Со
юзу в 1949 році зросла проти 
передвоєнного 1940 року на 41 
процент. Щодо обсягу вироб
ництва наприкінці минулого ро
ку рівень 1940 року перевер
шено на 53 проценти. Таким 
чином, наша промисловість за
раз працює на рівні, значно 
вищому, ніж передбачає п'яти
річний план.

Під керівництвом більшовиць
кої партії і великого Сталіна 
величезних успіхів добилось со
ціалістичне сільське господар
ство.

Наша промисловість озброїла 
сільське господарство чудовою 
технікою. Тільки в 1949 році 
сільське господарство одержало 
150 тисяч тракторів (у перево
ді на 15-сильні), 29 тисяч ком
байнів, з них 12 тисяч само- [ 
хідних, 64 тисячі вантажних 
автомобілів. 160 тисяч причіп- і 
них знарядь і інших сільсько
господарських машин. Тракто
рів, автомобілів і сільськогос
подарських машин колгосп
не село торік одержало в 3—4 
рази більше, ніз^ у передвоєн
ному 1940 році.

Висока технічна озброєність 
сільського господарства, неба
чене* політичне і виробниче 
піднесення серед трудівників 
села дали можливість значно ; 
розширити посівні площі, по
ліпшити обробіток землі і дог- , 
ляд за посівами, впровадити пе
редові методи ведення госпо
дарства. Це значно підвищило і 
врожайність полів і продуктив
ність тваринництва. В 1949 ро
ці валовий збір зернових куль
тур майже досяг розмірів, вста
новлених на 1950 рік, і стано
вить 7,6 мільярда пудів, що 
перевищує урожай 1940 року. 
Значно збільшилось поголів'я 
громадської худоби.

Здійснюючи сталінську п'я
тирічку, радянський народ до- | 
сяг великих успіхів також у | 
розвитку науки, мистецтва і | 
культури, в піднесенні свого і 
матеріального рівня життя.

Великих успіхів під сонцем 
Сталінської Конституції досяг і 
український народ. План по ва
ловій продукції промисловість 
України в 1949 році виконала 
на 102 проценти, причому при
ріст проти 1948 року становить ! 
29 процентів, а трудівники со
ціалістичного сільського госпо
дарства республіки добились 
хорошого врожаю і успішно 
здійснюють сталінський план 
перетворення природи та три
річний план розвитку громад
ського колгоспного і радгосп
ного тваринництва.

Підготовка до виборів Вер
ховної Ради СРСР викликала 
нову хвилю трудового і полі
тичного піднесення серед міль
йонів трудящих нашої країни.

М. Карпенко.

500 представників трудящих 
Олександрійського виборчого 
округу № 454 8 лютого зібра
лися в міському театрі на пе
редвиборну нараду для того, 
щоб домовитись про кандидатів 
у депутати Ради Союзу та Ради 
Національностей Верховної Ради 
СРСР.

Нараду відкрив вступною про
мовою 69-річний колгоспник ар
тілі «Колос України», Олександ
рійського району, Макар Анто
нович Кошулько.

Тривалою овацією, вигука
ми «ура і багаточисленимп 
здравицями на честь великого 
Сталіна учасники передвибор
ної наради зустріли пропозицію 
про обрання до почесної пре
зидії Політбюро ЦК ВКП(б), 
ІІолітбюро ЦК КП(б)У і почес
ним головою наради товариша 
Сталіна.

Головуючий секретар Олек
сандрійського міськкому КП( б)У 
тов. Самохотін надає перше 
слово робітниці шахти № 3 Лю
бові Воєводській:

Колектив шахтарів, інже
нерів, техніків і службовців 
шахти № 3,—говорить тов. Воє
водська,—одностайно висунув 
кандидатом у депутати Верхов
ної Ради СРСР по Олександрій
ському виборчому округу по 
виборах до Ради Союзу велико
го вождя радянського народу, 
рідного і палко любимого Ііоси- 
фа Віссаріоновича Сталіна. Під 
керівництвом товариша Сталіна 
перемогла наша радянська вла
да, під його керівництвом біль
шовицька партія згуртувала всі 
народи нашої Батьківщини. За
слуги товариша Сталіна перед 
народом незміримо великі. Весь 
наш народ говорить: «Сталін - 
це прапор перемоги .

Ось чому я прошу підтрима
ти пропозицію колективу гір
ників нашої шахти про вису
нення першим нашим кандида
том до Верховної Ради СРСР 
Ііосифа Віссаріоновича Сталіна.

Я також пропоную підтрима
ти пропозицію нашого колекти
ву про висунення кандидатом 
в депутати Верховної Ради СРСР 
найближчого соратника товари

Підготовка до виборів Верховної Ради СРСР
Завод на стахановській 

вахті
Всі цехи рудоремонтного за

воду стали на стахановську 
вахту в честь виборів до Вер
ховної Ради СРСР.

До чотирьох норм щодня дає 
передова бригада котельного 
цеху тов. Бабіченка. Продукція, 
виготовлена цією бригадою, 
завжди дістає оцінку «відмінно».

Звання бригад відмінної якос
ті завоювали також бригади то
карів тов. Харитонова та тов. 
Захарчснка. їх щоденний по
казник 250—300 процентів.

Серед колективу збірного це
ху відзначаються в ці дні слю
сарі тт. Чорнявський, Лук'янов, 
Потапов. При відмінній якості 
продукції ці товариші викону
ють норми до 300 процентів.

М. Кім. 
начальник відділу контролю. 

ша Сталіна Вячеслава Михай
ловича Молотова, продовжує 
тов. Воєводська.

Гірники шахти №3 висунули 
кандидатом в депутати Ради 
Союзу почесного шахтаря на
шої шахти, нагородженого ор
деном Леніна, гірничого майс
тра тов. Кожевникова Степана 
Пилиповича,—говорить т. Во
єводська. Своєю 25 річною са
мовідданою працею на шахтах 
тов. Кбжевников заслужив ве
лику повагу серед шахтарів, 
тому прошу підтримати наше 
рішення про висунення його 
кандидатом в депутати Верхов
ної Ради СРСР.

На нараді з промовою вис
тупив завідуючий хати лабо
раторії колгоспу ім. 13-річчя 
Жовтня, Компаніївського райо
ну, 75-річний Гаврило Семено
вич Казарін, який сказав:

—У всіх нас, старих і моло
дих, в грудях радісно б'ються 
серця. Цю радість принесла нам 
Сталінська Конституція та її 
творець—великий Сталін.

Я хочу сьогодні пригадати, 
як у 1907 році я був свідком, 
як обирали до Царської Думи 
від тодішнього Олександрійсь
кого повіту. Я тоді жив у селі 
Федвар. Отож тоді прибув до 
нашого села якийсь предводп- 
тель дворянства по прізвищу 
Кехвала. Ного супроводжувало 
14 сатрапів поліції з шаблями 
і нагаями. На це видовище вий
шли чоловіки, хлопці, жінки, 
дівчата. Жінок і дівчат зразу 
порозганяли, бо вони навіть не 
мали права бути присутніми, 
не то що голосувати. А мене 
якийсь поліцай ударив натаєм 
но спині і прогнав геть, бо 
тільки голова двору міг бути 
присутній на зборах жителів 
села. Ось яке тоді- було право.

Тепер у нас всіх радість. 12 
березня буде день ще більш 
радісний. Всі ми прийдемо до 
виборчих урн і віддамо свої го
лоси за вірних синів і дочок 
радянського народу.

З промовами на нараді вис
тупили бригадир колгоспу ім. 
Сталіна, Червонокам'янського 
району, тов. Мирошниченко,

Виготовляють квадратно-гніздову сівалку
Працівники кузні артілі імені 

Сталіна (Бандурівка) під керів
ництвом старшого коваля т. Та- 
раненка, змагаючись на честь 
виборів, закінчили ремонт сіль
ськогосподарського інвентаря.

Зараз вони приступили до 
виготовлення нової квадратно- 
гніздової сівалки для посіву

Учителі—активні агітатори
В підготовці до виборів у Вер

ховну Раду СРСР учителі міської 
семирічної школи №6 беруть ак
тивну участь.

Привітно зустрічають виборці 
учителів-агітаторів Зіну Чабанен
ко, Дору Чуприну та Тамару Са- 

Загублений штамп Ворошиловського державного риборозплідни
ка, вважати недійсним.

Викрадений штамп будівельного управління №1 тресту „Олек- 
сандріявуглерозрізбуд'1, вважати недійсним.

Загублену круглу печатку податкового агента № 10, вважати 
недійсно».

керуючий трестом Семенівськ- 
вуглебуд» тов. Бондар, тракто
рист Новопразької МТС тов. Ку- 
зінов, секретар парторганізації 
колгоспу імені Орджонікідзе, 
Бобринецького району, тов. 
Маєвський, робітник Устимівсь-’ 
кої М’ГС тов. Мельников, дирек
тор ІІетрівської середньої шко
ли тов. Петренко, механік Ви- 
тязівської МТС тов. Ткаченко,. 
старший зоотехнік радгоспу

Комінтерн» тов. Мишаков.
В роботі наради взяв участь 

і виступив з промовою секре
тар Кіровоградського обкому 
КИ(б)У тов. Мартпнов Ф. Г.

Всі промовці розповіли, з яким 
великим піднесенням трудящі 
підприємств, колгоспів, радгос
пів, МТС висунули першим 
своїм кандидатом великого вож
дя народів ІІосифа Віссаріоно
вича Сталіна та його найближ
чих соратників В. М. Молотова, 
Г. М. Маленкова, К. 6. Воро- 
шилова, Л. М. Кагановича, 
М. С. Хрущова, А. А. Андреєва. 
А. І. Мікояна, М. І. Булганіна, 
0. М. Косигіна.

Учасники наради підтримали 
висунення робітниками, інже
нерами. техніками і службов
цями шахти № 3 кандидатом 
у депутати Ради Союзу Вер
ховної Ради СРСР почесного 
шахтаря Степана Пилиповича 
Кожевникова та висунутого кан
дидатом у депутати Ради Націо
нальностей Верховної Ради 
СРСР Героя Соціалістичної Пра
ці Олександра Васильовича Бі
та лова.

Нарада прийняла звернення 
до всіх виборців Олександрів’ 
ського виборчого округу, в яко
му закликається 12 березня 
віддати свої голоси за висуну
тих кандидатів і обрала дові-- 
рених осіб.

З великим піднесенням, ви? 
гуками «ура учасники наради 
прийняли тексти привітальних 
листів великому вождю народів 
першому всенародному канди
датові ІІосифу Віссаріоновпчу 
Сталіну та керівникові більшо
виків України тов. Л. Г. Мель
никову.

кукурудзи піахматно-гніздовим 
способом.

Колгоспні майстри зобов'я
залися закінчити виготовлення 
сівалки до дня виборів Верхов
ної Ради Союзу РСР.

А. Тищенко, 
секретар парторганізації.

мотугу. По вивченню виборчої» 
закону та Сталінської Конституції 
вони провели віке по чотири бе
сіди. Г. Салуха.

Редактор П.КАПУСТЯНСЬКИЙ
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Немає більшого щастя для нас, радянсь
ких людей, ніж щастя жити, працювати 
і. творити під керівництвом великого 
Сталіна. Нема більшої честі для нас, ніж 
честь іти під прапором Леніна, під проводом 
Сталіна—вперед до комунізму!

■я?

Весняній сівбі— 
більшовицьку зустріч

Грудневий Пленум Центрально
го Комітету КП(б)У у своїй поста 
нові чітко і ясно попереджав про 
те, що треба „негаючи жодного 
дня, по-більшовицькому організу
вати підготовку до успішного про
ведення всіх сільськогосподарсь
ких робіт у 1950 році і, насампе
ред, старанно підготуватися й 
зразково провести весняну сівбу".

Передові колгоспи району, готу
ючись до виборів Верховної Ради 
СРСР, щоб порадувати свою Бать
ківщину новими трудовими успіха
ми, вже цілком закінчили підго
товку до весняної сівби

Але, на жаль, в багатьох коп 
госпах району промарнували цінний 
час двох зимових місяців. До по
чатку весняної сівби залишилося 
небагато часу, а в цих колгоспах 
досі не очищене насіння, не від
ремонтований інвентар, не підго
товлені люди. Такий поганий стан 
з підготовкою до весняної сівби 
у всіх колгоспах Косівської сіль
ради. Не провели снігозатримання 
ні на жодному гектарі в колгоспах 
їм. Димитрова, „Третій вирішаль 
ний" та Інші,

До 1 січня треба було скрізь за
сипати й очистити весь посівний 
матеріал і до 1 лютого обміняти 
рядове зерно на сортове. Проте в 
районі е всього лише 40 процентів 
підготовленого до посіву насіння.

З великим напруженням повинні 
працювати всі колгоспники й робіт
ники МТС. Повністю використати 
якнайкраще час, що лишився до 
початку польових робіт. Вже сьо
годні всі колгоспи, бригади й лан
ки повинні мати робочі плани вес
няних польових робіт І головне 
кожен колгоспник і колгоспниця | 
мусить знати своє завдання на час 
сівби

Цього року колгоспи району весь 
посів кукурудзи проведуть лише 
шахматно-гніздовим способом. Тре
ба в найближчі дні закінчити ви
готовлення кукурудзосаджалок і 
маркерів, яких невистачає.

З великим піднесенням трудящі 
нашої країни готуються до виборів 
у Верховну Раду СРСР. Колгоспни
ки й працівники МТС району та
кож прагнуть відзначити цю зна
менну дату новими виробничими 
перемогами. Обов'язок партійних 
організацій домогтися, щоб усі кол
госпники брали найактивнішу 
участь у соціалістичному змагай 
ні за виконання зобов'язань у бо 
ротьбі яа підвищення врожайності 
всіх культур і піднесення продук 
тивності громадського тваринний 
тва, визначених договором на со
ціалістичне змагання на 1950 рік 
з хліборобами Онуфріївського рай
ону.

Ширше розгорнемо соціалістичне 
змагання, щобаразково підготува
тися до весняної сівби у всіх кол
госпах районуї

На вахті—10 тисяч 
металургів

10 тисяч металургів Дніпро- 
дзержинського заводу ім. Дзер- 
жпнського несуть передвибор
ну стахановську вахту. Всі ро
бітники мартенівських щехів 
ибрввищумть прогресивні нор
ми. За 10 днів лютого стале
вари заводу видали 70 швидкіс
них плавок. Колективи прокат
них цехів відвантажили в лю
тому понад план ешелон го
тового прокату.

(РАТАУ). І

До всіх виборців Олександрійського 
виборчого округу

Звернення окружної передвиборної наради до всіх виборців 
Олександрійського виборчого округу № 454

Дорогі товариші!
Робітники, інженерно-техніч

ні працівники, службовці Олек
сандрійської шахти№3, колгосп- ' 
ники колгоспу імені Сталіна, 
ІІустельниківської сільради, 
Червонокам Мінського району, 
колективи трудящих Кірово
градського заводу імені 15 ро- 1 
ків Жовтня, Малопомічиянської 
МТС, Новоукраїнського району, 
Кіровоградської області, одно
стайно висунули кандидатами в 
депутати до Ради Союзу Вер- і 
ховної Ради СРСР, Йосифа Вісса- 
ріоновича Сталіна, Вячеслава 
Михайловича Молотова, Клпмен- 
та Кфремовича Ворошилова, Ми
колу Михайловича Шверника, 
Георгія Максим і ліановпча Ма- 
ленкова, Микиту Сергійовича 
Хрущова, Андрія Андрійовича 
Андрсєва, Анастаса Івановича 
Мікояна, Лазаря Мойсеєвича 
Кагановича, Лаврептія Павло
вича Верія, Миколу Олександ
ровича Булгапіна, Олексія Ми- 
колаєвича Коспгіна, Почесного 
шахтаря Олександрійської шах
ти № 3 Степана Пилиповича 
Кожевникова і до Ради Паціо- ' 
нальностей бригадира трактор- і 
ної бригади Малопомічнянської 

, МТС, Героя Соціалістичної Пра
ці Олександра Васильовича Бі
та лова.

Представники фабрик і заво
дів, МТС і колгоспів, партій
них, профспілкових і комсо
мольських організацій та това
риств трудящих, зібравшись на ; 
окружну передвиборну нараду, 
з радістю зустріли і гаряче під
тримали виставлених кандидатів 
в депутати Верховної Ради СРСР.

Дорогі товариші!
Радянський народ під мудрим 

керівництвом партії Леніна 
Сталіна за роки радянської вла
ди перетворив нашу любиму | 
Батьківщину в могутню соціа
лістичну державу з могутньою 
індустрією, передовим сільським 
господарством і високою куль
турою. Зміцніла бойова спів
дружба народів нашої країни, 
незмірно виросло довір'я трудя
щих до більшовицької партії— 
натхненника і організатора все
світньо-історичних перемог ра
дянського народу.

При підтримці і допомозі ве
ликого російського народу і ра
зом з ним, під керівництвом 
партії .Леніна Сталіна весь ук
раїнський народ возз'єднався в 
єдиній Радянській Українській 
державі і, як вільний серед 
вільних, рівний серед рівних, 
невід'ємною частиною увійшов 
в могутню і щасливу сім'ю на
родів Радянського Союзу.

Грандіозна творча робота роз- , 
горнулась у містах і селах 1’а- [ 
дянського Союзу.

Пас радують успіхи нашої 
Вітчизни, досягнуті в післявоєн
ні роки.

Промислові підпрпємі гва краї
ни план 1949 року виконали 
на 103 проценти. Валова про
дукція всієї промисловості в ми
нулому році виросла порівняно 
з 1948 роком на 20 процентів, 
а в порівнянні з довоєнним 
1940 роком—на 53 проценти. 
Спираючись на могутність про
мисловості, неухильно зростає 
і міцніє соціалістичне сільське 
господарство. В нашій країні 
уже вирішена зернова пробле
ма. Валовий збір зернових і 
технічних культур в 1949 році 
досяг 7, 6 мільярда пудів, пе
ревищивши рівень довоєнного 
1940 року і уже досяг розмірів, 
встановлених п'ятирічним пла
ном на 1950 рік.

В минулому році колгоспи і 
радгоспи країни здали хліба 
державі на 128 мільйонів пудів 
більше, ніж в 1948 році.

Сільське господарство одер
жало в минулому році тракто
рів і сільськогосподарських ма
шин в три, чотири рази більше, 
ніж в 1940 році.

Все ширше розгортається 
електрифікація в радянському 
селі, успішно виконується 
трьохрічнпй план розвитку кол
госпного і радгоспного продук
тивного тваринництва. |

З величезним піднесенням і 
колгоспне селянство здійснює ' 
великий сталінський план пе
ретворення природи. Уже про
ведені посадки на площі 590 | 
тисяч гектарів. План закладен- І 
ня лісопитомників перевикона
но на 11 процентів.

Внаслідок великої допомоги, 
поданої союзним урядом, Цент
ральним Комітетом ВКІ1(б)і осо
бисто товаришем Сталіним, до
сягнуті великі успіхи трудівни
ками соціалістичних ланів Ра
дянської України. Колгоспи і 
радгоспи нашої області одержа
ли урожай всіх сільськогоспо
дарських культур вищий, ніж в 
1948 році і вище довоєнного 
1940 року. Посівна площа об
ласті досягла довоєнної. Па 148 І 
процентів виконаний план по- і 
садки полезахисних смуг.

Па основі успіхів промисло
вості і сільського господарства 
неухильно підвищується мате
ріальний і культурний рівень 
життя трудящих, зростає полі
тична активність і соціалістич
на свідомість радянських людей.

Великі успіхи радянського 
народу в комуністичному будів
ництві, досягнуті під керівницт
вом більшовицької партії і ге
ніальним проводом товариша І 
Сталіна, яскраво демонструють ‘ 

переваги радянського ладу над 
прогнившим капіталістичним 
ладом.

США й інші капіталістичні 
країни все більше вповзають в 
нову економічну кризу. Праг
нучи продовжити своє існуван
ня, імперіалісти США і Англії 
намагаються втягнути людство 
в нову криваву бойню. Підпа
лювачам нової війни протиста
вив свої сили могутній табір 
борців за мир і демократію.

Небаченого піднесення досяг 
національно -визвольний рух 
народів колоніальних і залеж
них країн. З кожним днем і го
диною розширюється і зміцню
ється фронт прихильників миру. 
Впевнено йдуть по шляху со
ціалізму країни народної демо
кратії. Величезну перемогу над 
внутрішньою реакцією та інозем
ною інтервенцією здобув геро
їчний китайський народ, який 
завоював свободу й незалеж
ність. Поворотним пунктом в 
історії Європи було створення 
Німецької демократичної рес
публіки.

Ми живемо у вік комунізму. 
Нині немає в світі такої сили, 
яка могла б повернути наш на
род назад до капіталізму.

Серця радянських людей 
сповнені почуттям національ
ної гордості, патріотизму госпо
дарів великої і щасливої краї
ни, яка високо несе над усім 
світом сяючий факел комуніз
му. Радянський народ пишаєть
ся тим, що прокладає шлях до 
комунізму, що більшовицька 
партія має глибокий вплив 
на весь хід світового робітни
чого руху, що наша краї
на, керована партією Леніна— 
Сталіна, є провідною силою світо
вого демократичного табору, не
поборним оплотом миру, вірним 
захисником народів, які борю
ться за свободу і незалежність, 
проти капіталізму та імперіалі
стичних воєн.

В цій гігантській боротьбі

В Запоріж
жі здана в 
експлуата

цію тролей
бусна лінія 

відстанню в 
шість кіло
метрів.

На знімку: 
тролейбус 

на проспек
ті імені 
Сталіна.

Фото Н. Си- 
дорч.ука

(Прескліше 
РАТАУ). 

за торжество комунізму до пе
ремоги нас веде великий Сталін. 
Ось чому ми, виголошуючи теп
лі і щирі слова подяки, палко 
підтримуємо виставлення нашим 
першим кандидатом в депутати 
Ради Союзу Верховної Ради 
СРСР іїосифа Віссаріоновича 
Сталіна і його бойових сорат
ників.

Товариші виборці!
Передвиборна окружна нара

да представників Олександрій
ського виборчого округу №454 
закликає вас в історичний день 
виборів до Верховної Ради СРСР 
—12 березня 1950 року—при
йти до виборчих урн, щоб зно
ву, як і в попередні вибори, з 
великою гордістю і радістю од
ностайно проголосувати за кан
дидатів непорушного Сталінсь
кого блоку комуністів і без
партійних.

Голосуючи за кандидатів 
блоку комуністів і безпартій
них, ми голосуємо за наші ве
ликі права, проголошені найде- 
мократичнішою в світі Сталін
ською Конституцією і на ділі 
забезпечені Радянською держа
вою.

Голосуючи за наших канди
датів, ми голосуємо за дальше 
зміцнення могутності нашої 
Батьківщини, за процвітання 
радянської культури, за щастя 
і добробут трудящих нашої 
країни.

Голосуючи за наших канди
датів, ми голосуємо за мир, де
мократію і соціалізм, за торжес
тво комунізму.

Хай живе наша могутня Ра
дянська Вітчизна—Союз Радян
ських Соціалістичних Респуб
лік!

Хай живе комуністична партія 
—натхненник і організатор на
ших перемог!

Хай живе великий вождь на
родів наш рідний і любимий 
товариш Сталін!
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Підготовка до виборів Верховної Ради СРСР Фільм про подвиг
Зустрінемо день виборів новими 

виробничими перемогами 
Змагання двох шахт 
Виконання виробничого плану 

шахти № 2 та № 3 за 1 декаду лютого 
(в процентах до плану) 

ШАХТА № 2 ШАХТА № З
100,2 Видобуток вугілля 110

74,7 Підготовчі роботи 81

Два агітпункти
Привітно і затишно на агіт

пункті Воіінівської виборчої 
дільниці № 29. Газети, журна
ли, книги, шахи і шашки все 
до послуг виборців. Кожного 
дня агітпункт відвідують десят
ки товаришів: одні приходять 
почитати свіжу газету, інші 
почути цікаву лекцію чи бесі
ду. знайти відповідь на неясне 
питання.

І кожен, хто побуває; в агіт
пункті. з вдячністю залишає; 
його. їхні бажання повністю 
задоволені.

Завідуюча агітпунктом—ви
хователька Войнівського дитбу
динку т. Лисенко, голова ви
борчої дільниці т. Кравченко 
та секретар парторганізації тов. 
Слюсаренко подбали про те, 
щоб зробити свій агітпункт ді
йовим центром всієї агітаційно- 
масової роботи.

На жаль, є ще такі агітпунк
ти, що незадовольняють вимог 
виборців.

Так, в приміщенні Педогар- 
ського агітпункту холодно, не- 
вистачає літератури, лекції і до
повіді не читаються. По всій 
дільниці відсутня наочна агіта-

Виробниче піднесення
Збільшили випуск продукції 

деревообробні майстерні тресту 
«Олександріявугдерозрізбуд». В 
соціалістичне змагання на честь 
виборів у Верховну Раду Сою
зу РСР включилися всі цехи, 
бригади, робітники.

Найкращих успіхів домага
ється теслярський цех, де зде
більшого працює молодь, що 
вперше братиме участь у ви
борах радянського парламенту. 

"Випуск виробів тут доведено 
до 120 процентів.

Першість тримає ланка тов. Григор
Змагаючись за виконання 

взятих зобов'язань, ланка Оль
ги Григор з колгоспу «Серп і 
молот» в передвиборні дні з 
новою енергією взялась за за
готівлю місцевих добрив.

В результаті змагання лан-
X» •

Під таким заголовком в газеті 
„Більшовицька правда" за 1 лю
того цього року була надрукова
на кореспонденція.

Як повідомив редакцію секре
тар партійної організації будівель
ного управління № 6 тресту „Олек- 
сандріявуглерозрізбуд" т. Вінець- 
кий. факти поганої організації 
праці робітників та негідного сти
лю керівництва управління тт. Лав
ровим і Соколовим повністю ствер
дились.

7 лютого на відкритих партій- 

ція. В селах Мар'ївка, Вільний і 
посад та ІІІевченкова долина, І 
що входять до складу Недогар- ' 
ської виборчої дільниці, досі не 
організовані червоні кутки, в > 
яких слід розгорнути масову , 
роботу серед виборців.

Завідуюча агітпунктом т. Кот- і 
ко, голова виборчої дільниці ! 
т. Рябошапка та секретар парт
організації т. Василенко недо
оцінюють всієї важливості агі- 

1 таційної та організаційно-тех
нічної роботи на дільниці, пус
тили її на самоплпв. тому тут 
допущені серйозні помилки і в 
складанні списків виборців.

До дня виборів у Радянський 
парламент залишилося місяць. 
Тому навіть незначні недоліки 
в роботі агітпунктів та вибор
чих дільниць^треба негайно 
усунути.

Завдання полягає в тому, 
щоб своєю старанною роботою 
кожен агітпункт, кожна вибор
ча дільниця забезпечили всі 
умови для здійснення радянсь
кими громадянами свого вели
кого виборчого права.

Л. Дробот.
зав. райпарткабінетом.

серед молодих виборців
Зразок в роботі показує ком

сомольсько-молодіжна бригада 
молодого тесляра - бригадира 
т. Здора. Вона свої виробничі 
норми виконує на 130—140 
процентів. Не відстають і тес- 1 
ляри з бригади молодого спе
ціаліста т. Мороза.

Молодь майстерень стала на 
стахановську вахту на честь 
виборів.

Токарев,
начальник майстерень.

ка т. Григор заготовила ЗО 
центнерів пташиного посліду 
та 25 центнерів попелу і вий
шла на перше місце серед ла
нок колгоспу.

М. Гаращенко,
агроном райсільгоспвідділу.

Слідами наших виступів

Геть кустарщину 
них зборах, в яких взяли участь 
всі начальники дільниць, викон
роби, десятники, бригадири, було 
заслухано звіт головного інженера 
т. Соколова про підсумки роботи 
за січень, та про заходи щодо пе
ренесення досвіду будівельників 
олександрійського вокзалу.

■ Своїм рішенням партійні збори 
накреслили заходи для поліпшен
ня організації праці. Так, наприк
лад, на всіх дільницях застосува
ти контейнери для подачі цегли, 
контейнери для розчину, механі

Готують дружну 
зустріч весні

Хлібороби артілі ім. Енгельса 
готуються гідно відзначити день 
виборів до Верховної Ради СРСР. 
Ланка Ганни Феліної провела 
снігозатримання на площі 10 
гектарів, очистила посівний ма
теріал. її приклад наслідують і 
ланка Тетяни Шинкаренко та 
інші.

В ці дні колгосп зробив сніго
затримання на площі 260 гек
тарів, очистив посівний мате
ріал, на поле вивозяться місце
ві добрива. Хлібороби готують 
дружну зустріч весні.

0. Треліс,
голова колгоспу.

Активність молоді
В зв'язку з підготовкою до Ви

борів Верховної Ради СРСР в гір
ничо-промисловому училищі №1 
значно пожвавилась культурно- 
виховна робота серед учнів. Агі
татори, майстри і викладачі час
тіше стали бувати в гуртожитках, 
де проживає молодь, провадять з 
юнаками і дівчатами цікаві бесіди 
про виборчий закон і Сталінську 
Конституцію. Молодим виборцям 
за останній час прочитано ряд 
лекцій на теми: „Дружба і това
риство", „Що дала радянська вла
да молоді", „Про міжнародний 
стан".

Краще стали працювати гуртки 
художньої самодіяльності: драма
тичний. літературний, балетний, 
струпного і духового оркестру. 
Працюють фізкультурні секції.

Організовуються культпоходи в 
кіно. Лише за минулий місяць уч
ні проглянули кінофільми: „Ста- 
лінградська битва". „Адмірал На- | 
хімов", „Красний галстук" та інші.

Ю. Малій, 
пом. директора по культурно- 

виховній роботі. і
—

Встановити 
в місті гучномовці 
Два роки тому, далеко по місту 

розносився голос з трьох гучно- і 
мовців, що були встановлені на [ 
майдані Революції і вулиці Жовт
невій. Голос Москви, Києва слу- | 
хали тисячі громадян, які прохо
дили вулицями міста. Вони завжди 
були обізнані з подіями, що від
буваються в країні і за рубежем. ) 
Радіо звеселяло кожного цікавими | 
музичними, літературними і дра
матичними передачами.

Тепер цієї можливості трудящі 
Олександрії позбавлені. З чиєїсь | 
легкої руки знято гучномовці, і в 
місті запанувала тиша.

В час, коли в країні і за кор
доном відбуваються великі події, 
коли радянський народ готується 
до виборів у Верховну Раду СРСР, 
відсутність радіо в місті непри
пустима.

Виконком Олександрійської 
міськради депутатів трудящих по
винен зважити на це і домогтися, 
щоб зняті гучномовці негайно бу
ли встановлені в місті.

М. Гаврилов. 
слюсар рудоремонтного заводу.

зувати вертикальний транспорт.
Для здійснення накреслених за- І 

ходів партійна організація перег
лянула розстановку комуністів на 
дільницях і на найбільш відлові- : 
дальні ділянки будов направила 
членів ВКГ1(б).

Внаслідок здійснення накресле
них заходів по механізації будів
ництва. на дільниці цегельного за- { 
воду № 1 продуктивність праці 
збільшилась вдвоє. По управлінню 
виконання плану уже зараз зросло 

; на 25 процентів.

радянського народу
За останні роки радянська кі

нематографія створила немало 
яскравих фільмів, що розповіда
ють про подвиги радянського на
роду, який відстояв в роки Великої І 
Вітчизняної війни свободу і не
залежність своєї Батьківщини. Те
пер на екранах країни демон
струється новий твір кіномистец
тва — художній фільм,, Падіння 
Берліна".

„Падіння Берліна" — героїчна 
поема про радянських людей і 
геніального вождя Йосифа Вісса- 
ріоновича Сталіна. Це поема про 
велику перемогу радянського на
роду. про прозорливість і полко- 
водчеський геній Й. В. Сталіна, 
про велитенську битву за вряту
вання людства від фашистської 
чуми.

Переконливо і просто розпові
дає фільм про глибоку відданість 
радянських людей товаришеві 
Сталіну, про любов і чуйність, 
батьківське ставлення товариша 
Сталіна до людей.

Миром і радістю дихала щасли
ва радянська країна. Над золотою 
нивою дзвеніла дитяча пісня: „Хо
роший день, земля в цвіту, цвіти 
ростуть і я росту..." Будні вели
чезного металургійного заводу 
були сповнені радісною творчою 
працею радянських людей. Хви
лююче щастя життя відкривалось 
перед окриленими любов'ю стале
варом Івановим і молодою учи
телькою Наташею Рум'янцевою...

Олексій Іванов один з мільйо
нів радянських людей, натхненних 
будівників соціалізму і мужніх 
борців за свободу і незалежність 
своєї Батьківщини, турботливо ви
рощених великим Сталіним. В пер
ших кадрах фільму незабутнє вра
ження залишає зустріч цього знат
ного сталевара з И. В. Сталіним 
і членами Політбюро ЦІ< ВКП(б). 
В гостях у Сталіна в дружній бе
сіді, як рідному батькові, розпові
дає Олексій про свою роботу, 
життя і про свою любов.

Як жорстокий шквал вірвалась 
в мирне життя радянських людей 
війна. Над нивами проносяться 
чорні силуети фашистських само- 
льотів. Здіймається полум'я по
жарищ. Фашистські орди топчуть 
священну радянську землю. Зруіі- і 
ковано, зім'ято людське щастя...

Весь радянський народ піднявся 
проти ненависного ворога, що ві
роломно напав на нашу Батьків
щину. Глядач бачить Сталіна, 
який керує ходом гігантської бит
ви, вирішує найважливіші питання 
міжнародної політики.

На екрані розгортаються епізо
ди, що розповідають про те, як в 
огні найбільшої війни радянські 
люди перетворювали в життя ге
ніальні стратегічні задуми свого 
вождя. Разом з тим на протязі 
всього фільму глядач уважно слід
кує за долею його героїв—радянсь
ких людей, що мужньо йдуть до 
одної загальної світлої мети.

Переконливо показані події осе- 
ни 1941 року. Біснуватий авантю
рист Гітлер хвастливо заявляє 

Редактор П. КАПУСТЯНСЬКИЙ
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На екрані міського кінотеатру Імені Першого Травня з 12 по 16 

ЛЮТОГО ПРОДОВЖЕНО демонстрування нового художнього фільму

«ПАДІННЯ БЕРЛІНА»
(1-а серія).

Сценарій лауреата Сталінської премії П. Павленка і народ
ного артиста СРСР, лауреата Сталінської премії М. Чіаурелі.

Виробництво ордена Леніна кіностудії „Мосфильм". 
Початок сеансів о 5 год. ЗО хв., о 7 год. ЗО хв. та о 9 гол. ЗО хв.
З 12 по 16 лютого приймаються заявки на колективний пе

регляд фільму.

Дирекція Олександрійського млнна №2 доводить до відома насе
лення міста й району, що млнн приймає зерно в замін на сортово 
борошно та насіння соняшника з виходом олії з кондиційного зерна 
23 проценти.

Млнн працює в усі дні, крім понеділка.
Обмін провадиться без затримки і в необмеженій кількості. 

Дирекція.

іноземним послам: „Москва у ніг 
Німеччини". Але грізним застере
женням звучить заклик великого 
Сталіна, який піднявся на трибу
ну мавзолею 7 листопада 1941 ро
ку, заклик—покінчити з німець
кими загарбниками, що зарвалися. 

Розгром німців під Москвою. 
Білим саваном вкрив сніг підбиті 
фашистські танки, гармати, поки
нуту розгромленими гітлерівськи
ми полчищами техніку на підсту
пах до радянської столиці.

Замикається кільце наших військ 
навколо німецьких дивізій в рай
оні Сталінграда. Серед славних 
захисників міста-героя колишній 
сталевар Олексій Іванов. На його 
грудях поряд з орденом Леніна, 
одержаним за трудові подвиги, 
орден бойового Червоного Прапо
ра.

Все далі на захід ідуть радян
ські бійці. їх окрилює незламна 
сталінська віра в перемогу. В їх 
рядах- міцно зв'язані непорушною 
ленінсько - сталінською дружбою 
народів бойові товариші- Олексій 
Іванов, українець Зайченко, гру
зин Кантарія та узбек Юсупов.

Мудро і упевнено спрямовує 
Верховний Головнокомандуючий 
товариш Сталін удари радянських 
військ в дні битви за Берлін.

В безсилій люті мечегься в сво
єму підпіллі авантюрист Гітлер. 
Його зграя наволочі розбігається, 
як криси з потопаючого корабля. 
Божевільний „фюрер", що потра
пив у пастку, віддає нездійснимі 
суперечливі і беззмістовні в СВОЇЙ 
жорстокості розпорядження.

Над повергнутим Берліном зви
вається прапор Перемоги. З рук 
в руки воно передавалось воїнами, 
штурмуючими рейстаг, нестримно 
підіймалось вгору і. встановлене 
руками Кантарія і Єгорова, засія
ло як символ слави радянських 
воїнів, торжества країни соціаліз
му, величі її вождя.

Прикінцеві кадри фільму пока
зують зустріч Сталіна з радянсь
кими бійцями і представниками 
звільнених народів Європи. В уро
чисту хвилину цієї зустрічі Олек
сій знаходить Наташу - свою на
речену. мужню радянську дівчи
ну, яку не змогли зламати жахи 
гітлерівського полону.

Вірою в світле майбутнє люд
ства звучать слова товариша 
Сталіна, що завершують фільм: 
„Дорогою ціною здобута ця пере
мога. Не забувайте принесених ва
ми жертв. Віднині історія відкри
ває перед народами, які люблять 
свободу, широкий шлях Кожний 
народ повинен боротися за мир в 
усьому світі... Будемо ж берегти 
мир в ім'я майбутнього. Миру і 
щастя всім вам, друзі мої!"

Фільм „Падіння Берліна"—сві
док нового творчого піднесення 
радянської кінематографії. Цей 
фільм викликає почуття гордості 
у радянських людей, кличе їх до 
нових трудових перемог на славу 
своєї великої Батьківщини.

К. Нікольський.
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Могутнє всенародне соціалістичне зма
гання на заводах, фабриках, шахтах, у 
колгоспах і радгоспах з новою силою по
казує всьому світові, що радянський суспіль
ний і державний лад являє собою кращу 
форму організації суспільства, ніж будь- 
який не радянський суспільний лад.

Імена кращих синів і дочок 
~ називає радянський народ

В містах і селах Української РСР, як і по всій нашій 
країні, в обстановці величезного політичного піднесення на 
зборах трудящих триває висунення кандидатів у депутати Вер
ховної Ради СРСР, проходять окружні передвиборні наради пред
ставників трудящих і громадських організацій.

Першим своїм кандидатом радянський народ називає вели
кого зодчого комунізму, вождя і вчителя трудящих усього світу ! 
товариша Й. В. Сталіна.

З великою одностайністю радянські люди висувають кан
дидатами найближчих соратників великого Сталіна товаришів 
В. М. Молотова, Г. М. Маленкова, Л. П. Берія, К Є. Во- 
рошилова, Л. М. Кагановича, А. І. Мікояна, А. А. Андреєва, 
М С Хрущова, М. 0. Булганіна, М. М Шверника, 0. М. 
Косигіна

Трудящі республіки одностайно намічають кандидатами в 
депутати Верховної Ради СРСР керівників КІ1(б)У і уряду Ук
раїни товаришів Л. Г. Мельникова, Д. С. Коротченка, 0. І 
Кириченка, Д. 3. Мануїльського, М. С. Гречуху, Л. Р. Кор- 
нійця, І. С. Свніна 3. Т. Сердюка, А. А. Гречка, І. Д На
заренка.

Висуваючи кандидатів у депутати Верховної Ради СРСР. 
український народ називав імена кращих своїх синів і дочок, 
до кінця відданих великій справі Леніна—Сталіна.

Серед висунутих кандидатів у депутати: начальник Горлів- 
ської шахти № 3 «Кочегарка», Герой Соціалістичної праці М. І. 
Логвиненко; токар-швидкісник Старо-Краматорського машино
будівного заводу ім. Орджонікідзе Я. М. Шарабан; конструктор 
Дніпродзержинського металургійного заводу ім. Дзержинського
H. С. Назарова: працівник Демидівської МТС, Дубнівського ра
йону, Ровенської області, О Д. Веремчук; свердляр Тендерно- 
механічного цеху Ворошиловградського паровозобудівного заводу 
імені Жовтневої революції К. Г. Коденко; бригадир тракторної 
бригади Ново-Айдарської МТС Ворошидовградеької області, Герой 
Соціалістичної Праці Ф. С. Перова; голова Закарпатського обл
виконкому І. І. Туряниця; секретар Львівського обкому К11(б)У
I. С. Грушецький; голова колгоспу ім. Першого травня, Снятпнсь- 
кого району, Станіславеької області, У. Т. Личук; директор Лю- 
барської МТС, Житомирської області, Є. Ф. Полищук; знатний 
шахтар Донбасу, кадровик Ірмінського шахтоуправління тресту 
«Кадіїввугілля», Герой Соціалістичної Праці П. Ю. Синягоись- 
кий; секретар Вінницького сільського райкому партії М. С. Сло- 
бодянюк; голова колгоспу імені ’Гатарбурнарського повстання, 
Татарбурнарського району, Ізмаїльської області, В. Д. Сирота; 
голова колгоспу ім. И.-полку Довбицького району, Житомирсь
кої області, П. Г. Чухно; колишня батрачка, нині слухач вищої 
партійної школи при ЦК КП(б)У У. Ф. Єфімчук-Дьячук і бага
то інших передових людей українського народу.

Передвиборні збори і окружні передвиборні наради демон
струють морально-політичну сдність радянського народу і вели
ку життєву силу непереможного блоку комуністів і безпартійних.

(РАТАУ).

На честь виборів до Верховної Ради СРСР

У Президії Верховної Ради Української РСР
Про відстрочку виборів до обласних, окружних, 

районних, міських, сільських і селищних Рад 
депутатів трудящих Української РСР

У зв'язку з проведенням у березні ц. р. виборів до Верховної Ра
ди СРСР Президія Верховної Ради Української РСР постановила:

Відкласти вибори до обласних, окружних, районних, міських, сіль
ських і селищних Рад депутатів трудящих Української РСР до осені 
1960 року і продовжити на той же строк повноваження цих Рад.

Видатний успіх бригади Івана Валегури
Бригадир вибійників Єнакіївсь

кої шахти „Червоний Жовтень, 
тресту „Орджонікідзевугілля", Ге
рой Соціалістичної Праці І. Т Ва- 
легура, ставши на стахановську 
вахту на честь виборів до Верхов
ної Ради СРСР, 12 лютого добився 
великого виробничого успіху. Кож
ний з 11 членів його бригади дав

В. П. Динань за 10 днів завершив 
місячне завдання

Колектив Харківського трактор
ного заводу Імені Орджонікідзе не
се стахановську вахту на честь 
виборів до Верховної Ради СРСР. 
Кращий токар цеху пристосувань 
В. П Дикань добивається в ці дні 

понад 10 змінних норм. Бригада 
зробила 8а зміну в лаві 6 циклів, 
завдяки чому добове завдання на 
дільниці виконано на 875 процентів.

В цей день бригада Івана Вале 
гури перевищила всі раніше вста
новлені в Донбасі рекорди по ви 
добутку вугілля на крутоспадних 
шарах. (РАТАУ).

нових виробничих успіхів
В. П. Дикань за 10 дніє лютого 

завершив місячне завдання. На 
кожній оброблюваній ним деталі 
стоїть його особисте клеймо 

(РАТАУ).

Виробниче 
піднесення

Вище темпи прохідки!—Під 
таким лозунгом проходять спов
нені трудового піднесення пе
редвиборні дні шахтарів буді
вельного управління Ас 'і.

Прохідник т. Пархоменко на 
відзнаку виборів радянського 
парламенту довів виконання 
своєї виробничої норми до 200 
процентів.

Бригада шахтарів т. Луценка 
проходить щодня в півтора рази 
більше, ніж передбачено зав
данням.

Систематично випереджуєть
ся графік проходження в штре
ках знатного прохідника, т. Дя
кова та молодого шахтаря тов. 
Попи. Півтори норми щонай
менше дають на честь виборів 
до Верховної Ради ці гірники.

Соціалістичне змагання в уп
равлінні з кожним днем набу
ває всі* 1 більшого розмаху.

Смуглява дівчина зосереджено 
спостерігала за різцем,с-під яко
го звивалася тоненька металева 
стружка. Ось вона зупиняє вер
стат і штангелем заміряє майбут
ню деталь; Таких зупинок треба 
зробити чотири, а то й п'ять, аж 
доки деталь ие набере потрібного 
діаметру.

Ліда Кравченко вже давно під
рахувала, скільки часу за зміну 
витрачається на зупинку верстату
і що за цей час можна було б 
виготовити додатково 20 болтів.

Треба будь-що уникнути зупи
нок, подумала дівчина, і зверну
лася за допомогою до майстра то
вариша Ручковського.

Я вирішила користуватися но
ніусом, заявила вона, але Він 
дуже примхливий вимірювач, ін
коли не помітиш, як сходить з 
місця і тоді деталь обточується 
не точного діаметру. Цей прилад 
треба полагодити.

Пропозиція Ліди зразу ж була 
сприйнята до уваги. В цеху дівчаг- 
текарів ще ніхто не користувався

І. Синьоок, робкор.

Артилерист-топограф І. Ерваль- 
ус один з найкращих воїнів \ 
Н-ської частини. На його рахун
ку—50 подяк командування.

На знімку: І. Ервальус.
Фото Н. Пірковського 

(Прескліше РАТАУ).

Успіх почесних 
шахтарів

На найвідповідальнішій діль
ниці шахти Лі> 3 працюють по
чесні шахтарі: Сергій Сичов, 
Максим Унтілов, Ахмет Сафін. 
Вони готують фронт роботи для 
наваловідбійників, проходять 
штреки по малорозвіданих плас
тах, де доводиться часто зустрі
чатися з пливунами.

Незважаючи на складні умо
ви праці, майстри прохідки на 
честь виборів до Верховної Ради 
СРСР виконують норми на 150 

-200 процентів.
А. Курятников, 
інженер-геолог.

Кращі слюсарі МТС
Слюсарі Корпстівської МТС 

тт. Кравченко Володимир та 
Кругленко Григорій завжди 
вважались кращими працівни
ками МТС, та особливо високо
продуктивно працюють вони 
зараз.

Включившись у змагання на і 
честь виборів до Верховної Ра
ди СРСР та склавши між со
бою договір на змагання, пі 
товариші значно підвищили 
продуктивність праці. Тепер їх 
щоденний виробіток становить 
не нижче 150—170 процентів. |

Жук, 
директор МТС.

Дотримують слова
Змагаючись на честь вибо

рів до Верховної Ради СРСР, 
хлібороби колгоспу імені 20- 
річчя Жовтня зобов'язалися до 
12 березня повністю підготува
тися до сівби.

Свої зобов'язання колгосп
ники з честю виконують. Вже 
очищено і доведено до посів
них кондицій все посівне на
сіння. Закінчено ремонт сіль
ськогосподарського інвентаря. 
Зараз колгоспні майстри виго
товляють новий інвентар. Вже 
зроблено 2 трьохсекціпні кот
ки і 2 маркери. В. Смоляр.

Вони обиратимуть вперше
ноніусом і навіть вважали його 
зайвим біля верстату. Коли ж Ліда 
Кравченко з допомогою майстра 
гов. Ручковського зробила відпо
відний ремонт цього приладу і 
почала ним користуватись, всі 
побачили, що продуктивність праці 
учениці-відмінниці зросла вдвічі. 
Вона стала давати за зміну 50 
60 штук болтів при нормі 1 I.

—Ось тепер я певна,—з радістю 
сказала Ліда, —що своє зобов'язан
ня на честь виборів до Верховної 
Ради СРСР значно перекрию.

Стати хорошим токарем вона 
мріяла ще з шкільної парти. За
кінчивши в позаминулому році 
сьомий клас, Ліда залишає своє 
рідне село Миронівку і йде до 
Олександрійського гірничо - про
мислового училища №1. З перших 
же днів навчання вона проявила 
себе хорошою ученицею, активною 
учасницею в громадській роботі. 
Згодом її приймають до комсомолу.

Хвилюючі, радісні дні пережи
ває зараз Ліда Кравченко. 12 бе
резня цього року вона вперше в

З подвоєною 
енергією

Зустріти день виборів до Вер
ховної Ради Союзу РСР повним 
завершенням підготовки до вес
ни під таким лозунгом пра
цюють хлібороби колгоспу «Пер
ше серпня».

З подвоєною енергією заго
товляються добрива. На площу 
цукрових буряків вже вивезено 
222 тонни перегною, що ста
новить в середньому по 5 тонн 
на гектар. Крім цього, заготов
лено сотні центнерів місцевих 
добрив. Па 35 гектарах прове
дено снігозатримання. Приклад 
в роботі показують високовро
жайні буряковіючі ланки Зіна- 
їди Колодяжної, Меланії Клочко.

Колгоспні майстри давно вже 
закінчили ремонт інвентаря до 
сівби. Тепер вони прагнуть 
ознаменувати день виборів за
кінченням ремонту 22 возів. 
18 возів уже готові.

М. Гаращенко, агроном.

Па .харківсі,кому~~машцнобудів- 
ному заводі ім. В. І. Леніна роз
горнулось соціалістичне змагання 
на честь виборів до Верховної 
Ради СРСР. Ставши на стаханов- 
еьку вахту, токар - комсомолець 
тов. В. Журавель щодня викопує 
дві-три норми.

На знімку: Володимир Жура
вель за роботою.

своєму житті обиратиме депута
тів до народного парламенту.

Таких, які вперше братимуть 
участь у виборах до Верховної 
Ради СРСР в гірничо-промисло
вому училищі - 26. Серед них від
мінники навчання і практичної 
підготовки майбутні машиністи 
екскаватора Михайло Курінний. 
Володимир Мороз, Микола Швид
кий. ковалі Федір Носков, Іван 
Бочаров. Семен Василяка, елект
рослюсарі Андрій Дмитренко, Во
лодимир Марков, Григорій Рак, 
Віктор Попович й інші. Це перед 
їх очима розкриваються нові го
ризонти, у всій своїй величі і кра
сі повстає завтрашній день, в який 
вони входять сповнені творчих сил 
і наснаги. Ось чому молоді вибор
ці з нетерпіння^! чекають гот 
дня, коли вони, яц повноправні 
громадяни нашої країни, продемон
струють свою палку любов і від
даність матері - Вітчизні, більшо
вицькій партії, великому рідному 
Сталіну, який дав їм це щасливе, 
радісне життя. Ст. МІркотан
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Партійне життя

Зважати на запити виборців
Зараз же після створення 

агітпункту на Олександрійсь
кії! виборчій дільниці №3 було 
складено план роботи, графік 
чергування агітаторів та зак
ріплено агітаторів за будинка
ми дільниці.

Тепер колектив агітаторів 
провадить діяльну роботу серед 
виборців, несуть своє більшо
вицьке слово в маси. Особливо 
активно працюють наші кращі 
агітатори тт. Уралова К. Я., 
Демиденко А. І., Кущ С. М., 
Скрипніченко В. В.. Петренко 
М. П., Пастухов Д. С. та інші.

На щотижневих семінарах 
агітатори діляться досвідом сво
єї роботи, виявляють недоліки 
і намічають шляхи для їх усу
нення.

Щосуботи організовано зби
раються до агітпункту виборці 
послухати доповідь, лекцію, бе
сіду. Для них влаштовуються ' 
концерти силами учнів 3-ї шко
ли та вихованцями дитбудинку.

Для виборців вже прочитано і 
лекції та доповіді на теми: 
«Сталінська Конституція—най-Недоліки не викликають

Це було 10 лютого. Увечері 
я зайшов на виборчу дільницю І 
Дії, щоб перевіритись у спис
ках. Виборчу дільницю'в цей І 
час знайти було не легко. Во
на розмістилася в одній із кім
нат гуртожитку, де прожива
ють робітники цегельного заво
ду №2. Вхід був не освітлений. 
Розшукати дільницю довелось 
з допомогою сторожа.

Зайшовши до приміщення, 
я почав розшукувати сппскп 
виборців, і лише через півго
дини, коли з'явилася черговий 
агітатор МатяшВ., я довідався, , 
що списки вивішені в іншій 
кімнаті.

Відшукую літеру «Ч , яка
ВЕЧІР МОЛОДІ НА ДІЛЬНИЦІ

11 лютого виборча комісія дру
гої дільниці (школа №4) органі- | 
зувала вечір молодих виборців.

В добре обладнане приміщення ; 
зібралось 150 юнаків і дівчат. І 
Вчителька Б. А. Міхелєва прочи
тала для них доповідь: „Права і ' 

демократичніша Конституція в 
світі», «Основні принципи ра
дянського виборчого права», 
«И. В. Сталін—перший всена
родний кандидат» та інші.

Виборці висловлюють бажан
ня послухати лекції про ба
гатства нашої країни і, зокре
ма, нашого міста, про міжна
родне становище. Вони хочуть 
також побачити па виборчій 
дільниці концерти художньої 
самодіяльності учнів педучили
ща, культосвітнього технікуму 
та артистів міського театру.

Відділ пропаганди й агітації 
міськкому К11(б)У повинен до
помогти нашому агітпункту за- 
доволити побажання виборців.

Людно в ці дні на виборчій 
дільниці. Лише за останній час 
агітпункт відвідало 800 вибор
ців. На 13 лютого перевіри
лось по списках 803 виборці.

Але в роботі виборчої діль
ниці й агітпункту є ще багато 
недоробленостей.

При перевірці списків вста
новлено багато перекручень та 
зовсім не занесено до списку 
.130 виборців.

йде за літерою «Ц». Але там 
була зовсім інша літера. Я по
чав переглядати всі сппскп від 
початку ідо кінця. 1, нарешті, 
знахожу після літери «Ф» за 
номером 1195 таке: «’Іерну- 
ха Марія Афанасіївна, 1895 ро
ку, вулиця Кожедуба, № 92». 
А' справді моє ім'я Марко, а не 
Марія, і не Афанасіївна, а 
Афанасійович.

Що ж робити? - запитую 
в т. Матяиі.

— Пишіть заяву.
Я написав про те, щоб вип

равили перекручення і подав їй.
—Цеякесь непорозуміння,— 

сказала т. Матяш і додала, що 
для цього заяви не треба, а

обов'язки громадян СРСР".
Після доповіді силами колекти

ву художньої самодіяльності се
редньої школи №4 був даний 
концерт.

12 лютого, для виборців секре
тарем партійної організації 4 шко

Окремі агітатори до свого 
почесного обов'язку ставлять
ся формально. Агітатори тт. 
Малицька Г. К. та бфімова 
Л. П. на дільниці бувають рід
ко, з виборцями бесід майже 
не проводять.

Недпвлячпсь па неодноразо
ві прохання, міський відділ 
зв'язку і досі не спромігся ра
діофікувати виборчої дільниці.

Крім того, після ремонту при
міщення, де міститься дільни
ця, побілка йде дуже повільно, 
а через це тут непривітно.

Колектив агітаторів нашої ви
борчої дільниці розуміє, що по
переду велика і відповідальна 
робота і він прикладе всіх 
зуспль для того, щоб до дня 
виборів підготувати всіх вибор
ців, які з радістю і любов'ю 
віддадуть свої голоси за кан
дидатів блоку комуністів і без
партійних, за партію Леніна— 
Сталіна, за нашого любимого 
вождя і друга II. В. Сталіна.

М. Мордвинов, 
зав. агітпунктом виборчої 

дільниці №3.тривоги
слід тільки помітити в зошиті. 

-Хто ж у вас зав. агітпунк
том? -запитую.

Я—Не знаю. Я перший раз 
чергую.

Непорозуміння з списками 
виборців великі, і це не викли
кає тривоги у голови дільнич
ної виборчої комісії т. Чугуя.

Для форми тут є графік чер
гування членів дільничної ви
борчої комісії, книга чергуван
ня на агітпункті, облік роботи 
агітаторів. Роботи ж по суті 
ведеться дуже мало.

А час не жде!
Марко Чернуха, 
агітатор виборчої 

дільниці №6.

ли т. Невєжіним було прочитано 
лекцію: „Сталінська Конституція 
—найдемократичніша Конституція 
в світі".

На дільниці часто виступає ду- | 
ховий оркестр дитячого будинку. | 

А. Шевелкиї, голова комісії. !

Десятки агітаторів провадять масово-роз'яснювальну роботу 
серед виборців села Піщане, Кременчуцького району, Полтавської 
області.

На знімку: агітатор-колгоспник Петро Кирилович Безклинський 
читає виборцям матеріали до виборів у Верховну Раду СРСР.

Фото П. Кекало (Прескліше РАТАУ).

Дитяча радість
Дівчину-сироту Галю Журавко 

ще в 1947 році приютив колгосп 
ім. 18 з'їзду ВКП(б).

З артілі Галя одержує продук
ти харчування: м'ясо, сало, хліб, 
цукор і т. д. Вона в нашій сім'ї 
почуває себе, як у своїй рідній.

Зараз Галя навчається у 6 кла
сі Войнівської семирічки. Прав
ління колгоспу купило їй тепле 
пальто, валянки з галошами, теп
ле плаття, дві зміни білизни, спор
тивний костюм. Весела і радісна

Відстала ділянка роботи
Колгосп ім. Сталіна (Вандурів- 

ка) мав усі можливості вже 
тепер виконати план заготівлі 
місцевих добрив. Адже в артілі 
великі тваринницькі ферми худо
би та птиці з численною кіль
кістю голів.

А в дійсності план вивезсн- і 
ня гною тут виконано лише на 
ЗО процентів, перегною на 70 
процентів. Збір попелу та пта
шиного посліду ледве доведений 
до 30 процентів.

Такий стан стався тому, що 
ні правління колгоспу та його 
голова т. Давніченко, ні кол
госпний агроном т. Пастух не ; 
придали цій справі серйозного 
значення. Па агротехнічному ; 
навчанні не загострювали увагу 
хліборобів на обов'язкове вико

Галя. Вона перша в навчанні і в 
піонерській роботі. Рідним бать
ком і матір'ю став їй колгосп.

І від усієї глибини дитячог^*1' 
серця Галя дякує радянському 
уряду, Великому Сталіну за щас
ливе і радісне життя.

З перших днів існування нашої 
соціалістичної держави комуніс
тична партія, радянський уряд, 
особисто товариш Сталін по-бать
ківському піклуються про задово
лення матеріальних і культурних 
потреб трудящих. Інакше й не мо
же бути. Соціалістична революція 
дала всім трудящим не лише по
літичну свободу, але й матеріаль
ні блага, відкрила шлях до замо
жного й культурного життя.

В соціалістичному суспільстві 
всі природні багатства, знаряддя 
і засоби виробництва знаходяться 
в руках трудящих, при владі стоять 
і господарством керують люди з 
народу, а весь народний (націо
нальний) прибуток йде на благо 
трудящих і на збільшення сус
пільного багатства. Без цього ми 
не змогли б побудувати соціалізм 
і прямувати далі до комунізму.

Повсякденна -турбота радянської 
держави і партії більшовиків про 
піднесення матеріального й куль
турного рівня народу є закон роз
витку соціалізму. Сталінську тур- І

Зараз, коли проходить підготов
ка до виборів у Верховну Раду 
СРСР, Галя обіцяє вчитися ще 
краще, щоб бути повноцінним гро
мадянином своєї Батьківщини.

3. Смоляр, колгоспниця.

нання планів заготівлі місцевих 
добрив.

Колгосп імені Сталіна успіш
но впорався з ремонтом сіль
ськогосподарського інвентаря, 
закінчує роботи по очищенню 
посівного матеріалу. Хлібороби 
прагнуть в цьому році вирости
ти високий урожай. Вони влас
ними силами виготовляють квад
ратно-гніздову сівалку для по
сіву кукурудзи та соняшника.

В передвиборні дні виросла 
трудова активність колгоспни
ків. Почесне завдання керівни
ків колгоспу—використати ви
робниче піднесення хліборобів 
і забезпечити виконання планів 
заготівлі добрив, як важливі
шого заходу до підвищення вро
жаю.

В Леонтьев.

Турбота партії і уряду 
про блага народу

боту про людей ми добре відчу
вали в роки мирного будівництва, 
і в тяжкі часи війни. Відчуваємо 
її ми і в післявоєнний період но
вого розквіту нашої Батьківщини.

Війна завдала тяжких збитків 
нашому народному господарству. 
Але завдяки могутнім силам со
ціалістичного ладу, мудрій полі
тиці нашої партії і уряду, завдя
ки самовідданій праці радянський 
народ в короткий строк перебо
ров всі труднощі і злигодні, по
роджені війною і спустошливою 
навалою ворога на нашу землю.

Прийнятий Верховною Радою 
СРСР перший післявоєнний п'яти
річний план передбачає віднов
лення довоєнного рівня народно
го добробуту і перевищення до
воєнного рівня народного прибут
ку більше ніж на ЗО процентів. 
Ця сталінська програма успішно 
здійснюється. Дані Центрального 
статистичного управління гово
рять про те, що вже в 1949 році 
національний (народний)прибуток 
був на 36 процентів більше, ніж 

в довоєнному 1940 році (в порів
няльних цінах).

Ріст національного прибутку 
дозволив значно поліпшити мате
ріальне становище радянських ро
бітників, селян, інтелігенції і за
безпечити дальше розширення со‘ 
ціалістичного виробництва в місті 
й на селі.

Соціалістична промисловість 
щомісячно дає тепер більше про
дукції, ніж було намічено по пла
ну. Товарна продукція нашого 
сільського господарства переви
щила довоєнний рівень. Радянські 
підприємства значно збільшили 
випуск бавовняних, шерстяних і 
шовкових тканин, одягу і взуття, 
а також продуктів харчування.

На протязі двох останніх років 
паш уряд двічі знижував ціни на 
товари. В результаті першого зни
ження цін населення СРСР вигра
ло протягом року біля 86 млрд. 
карбованців, а від другого зни
ження цін виграло додатково за 
рік біля 71 млрд. карбованців.

В результаті зниження цін в 
державній, кооперативній торгівлі 
і на колгоспних ринках підвищи
лась купівельна спроможність на
шого карбованця..

В результаті всього цього рі
вень народного споживання важ
ливіших товарів досяг в минуло

му році довоєнного, а деякі про
дукти і товари населення країни 
придбаває тепер навіть в більшій 
кількості, ніж до війни. Так, в 
1949 році населенню було прода
но більше, ніж в 1940 році, тва
ринного й рослинного масла, цук
ру, м'яса, риби, макаронних виро
бів, шерстяних, шовкових і ба
вовняних тканин, взуття й багато 
інших продовольчих і промисло
вих товарів.

Безмежна турбота нашої партії 
й уряду про піднесення культур
ного рівня народу. За післявоєн
ний час наші школи і вузи стали 
навчати більше дітей і юнацтва, 
ніж до війни. Радянська держава 
ие скупиться відпускати кошти 
иа цю важливу справу, як і на 
інші культурно-побутові потреби 
народу. Збудовано тисячі шкіл, 
дитячих установ, лікарень, полі
клінік, клубів, бібліотек і т. ін. 
На соціально-культурні заходи на
ша держава асигнує біля однієї 
третини всіх державних витрат. 
Небачений досі розмах набуло в 
нас житлове будівництво.

Немало коштів наша держава 
витрачає на соціальне забезпечен
ня, виплату пенсій, санаторне ліку
вання і безплатну медичну до
помогу населенню і т. ін. Кожний 
робітник і службовець щорічно 

' одержує оплачуваний державою 
відпуск. За минулий рік населен- 

, ня СРСР одержало таким чином 
від держави понад ПО млрд. кар
бованців, тобто майже в три рази 
більше, ніж в довоєнному 1940 р. 

Матеріальний добробут народу 
все більше й більше зміцнюється. 
Цьому сприяють могутні сили со
ціалістичного ладу, велетенський 
ріст народного господарства кра
їни в післявоєнний час.

Інше становище в країнах ка
піталу. Там тепер налічується не 
менше 40 мільйонів безробітних 
і напівбезробітних, причому чис
ло їх все збільшується. В США 
відчувається гостра недостача жи
тел, хоч, як відомо, ні одне місто 
Америки ніскільки не потерпіло 
від воєнних дій.

Рівень життя трудящих в капі
талістичних країнах все знижує
ться з-за ростучої дорожнечі. До
рожчають продукти, квартири, на
віть ліки. Мільйони людей недо
їдають, бідують. Навіть в такій 
сільськогосподарській країні, як 
Данія, недавно були підняті ціни 
на м'ясо, картоплю й ін.

Приречений на загибель капі
талізм несе ріст злиднів трудя
щим масам. Н. Немов.

Редактор П. КАПУСТЯНСЬКИЙ
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Сотні мільйонів трудящих людей в усьому 
світі, кому дорогі честь, свобода і незалежність 
народів, бачать в Йосифі Віссаріоновичі Сталіні 
свого любимого вождя, вчителя, захисника й дру
га. Заклик товариша Сталіна до всіх прихильни
ків миру піднятись на захист миру, проти англо- 
американських паліїв війни породив могутній рух 
народів за мир, привів до створення могутнього 
демократичного, антиімперіалістичного табору, 
очолюваного Радянським Союзом.

Довірена особа
^Двадцять три дні залишилось 
до всенародного свята—дня ви
борів у Верховну Раду СРСР. Ви
борча кампанія вступила у най
відповідальніший період. Окружні 
виборчі комісії почали реєстрацію 
кандидатів у депутати Верховної 
Ради СРСР.

Вчора Окружна виборча комісія 
Олександрійського виборчого окру
гу № 454 по виборах до Ради Со
юзу Верховної Ради СРСР зареєс
трувала для балотування висуну
того кандидата Степана Пилипо
вича Кожевникова.

Тов. Кожевннков, як і всі інші 
висунуті кандидати, є кандидат 
блоку комуністів і безпартійних. 
На загальних зборах трудящі під
приємств, колгоспів, установ, на 
Окружній передвиборній нараді 

• комуністи і безпартійні спільно ви 
сували кандидата.

Радянські люди ще раз проде
монстрували нерозривний зв'язок 
більшовицької партії з народом, 
безмежне довір'я найширших мас 
трудящих нашої Батьківщини по
літиці рідної більшовицької пар 
тії. Цим самим радянські люди ще 
і ще раз демонструють перед всім 
світом свою морально-політичну 
єдність, непорушну дружбу наро
дів СРСР.

І в цей найвідповідальніший пе
ріод виборчої кампанії велику роль 
мають відіграти довірені особи. 
Як показує сама назва, довірені 
особи наділені величними повнова
женнями і високими правами. На 
окружній передвиборній нараді 
виборці висунули їх із свсго се 
редовища, довірили найважливішу 
справу—агітувати за кандидата 
на виборчих дільницях Цієї честі 
удостоєні десятки кращих людей 
підприємств, будов і установ на 
шого міста і колгоспів, радгоспів 
та МТС району.

Успіх роботи довіреної особи за
лежить не тільки від того, нас
кільки вміло І активно вона сама 
вестиме агітацію. Довірена особа 
має очолити діяльність всіх агіта 

Олександрія, Кіровоградської області. 
„ Олександріявуглерозрізбуд" 

Суровському
Рішенням ВЦРПС і Міністерства вугільної промисловості по 

підсумках Всесоюзного соціалістичного змагання за четвертий 
квартал 1949 року тресту „ Олександрія вуглерозрізбуд" присуджено 
другу премію - 50 тисяч карбованців.

Міністерство закликає колектив тресту мобілізувати всі 
сили і засоби на перевиконання плану останнього року післявоєнної 
сталінської п'ятирічки, домогтися в першому кварталі значного 
росту обсягу і темпів будівельно-монтажних робіт проти четвер
того кварталу минулого року, забезпечити дальше зростання про
дуктивності праці і тим самим зберегти почесне звання перемож
ця у Всесоюзному соціалістичному змаганні.

Міністр А. Засядько.

Всенародне змагання за зразкову підготовку до сівби
Колгоспи Радянської України відзначають дні підготовки 

до виборів у Верховну Раду СРСР новими успіхами в підготовці 
до весняної сівби. План засипки насіння ярих зернових і бобо
вих культур перевиконано майже на 10 процентів. Скрізь закін
чується очищення і доведення насіння до посівних кондицій. З 
цією роботою уже справились колгоспи Вінницької, Полтавської, 
Сталінської, Кіровоградської, Кам'янець-ІІодільської та Ізмаїль
ської областей.

В перші дні лютого колгоспи республіки вивезли понад 2,5 
мільйона тонн місцевих добрив па 550 тисяч тонн більше, ніж 
за попередні 10 днів.

Сільгоспартілі Мукачівського округу, Закарпатської області, 
вивезли гною в 4 рази більше, -ніж торік, Ківерцівсього раііо- ' 
ну, Волинської області, - ве2,5 раза більше.

Велика увага приділяється збереженню і нагромадженню ( 
зимової вологи. Передові колгоспи республіки з 1 по 10 лютого 
розставили щити для снігозатримання на площі 800 тисяч гек- ! 
тарів. Сумська і Ворошиловградська області уже виконали зав- ' 
дання по снігозатриманню більше як на 92 проценти.

(РАТАУ).

торів, які за дорученням партій
них організацій, працюють на да
ній виборчій дільниці Довірена 
особа повинна залучити до робо 
ти і багаточисельний актиз з чис
ла самих виборців, які прожива
ють на території дільниці.

У почесній і відповідальній ро 
боті довірених осіб велику допо
могу повинні подати партійні, проф
спілкові і комсомольські організа
ції, прикріплені до виборчих діль
ниць.

Довірена особа в своїй роботі 
повинна використати всі методи 
агітації—усної і наочної. На кож 
ній виборчій дільниці, в хатах ви
борців повинні бути плакати і лис
тівки, які б розповідали про жит
тя і діяльність зареєстрованою 
кандидата в депутати, лозунги, 
що закликають голосувати за 
блок комуністів і безпартійних.

Первинні партійні організації, 
допомагаючи і направляючи ділль 
ність довірених осіб, повинні всі
ляко розповсюджувати досвід ро 
боти кращих довірених осіб і агі
таторів.

Довірені особи, агітуючи за кан
дидатів блоку комуністів і без 
партійних, знайомлячи виборців 
з біографіями їх кандидатів, ор 
ганізовуючи зустрічі виборців з 
кандидатами, виконують почесне 
завдання. В їх розпорядженні є 
переконливі факти. Наш народ ве
де титанічну боротьбу по завер
шенню післявоєнної сталінської 
п'ятирічки відбудови і розвитку 
народного господарства. В цій бо
ротьбі найактивнішу участь беруть 
кращі з кращих представників на
роду кандидати в депутати Вер
ховної Ради СРСР.

Товариші довірені особи! Роз
гортайте переконливу агітацію яа 
кандидатів блоку комуністів і 
безпартійних, ще більше згурто
вуйте всіх виборців для одностай
ного голосування, для нової блис
кучої перемоги блоку комуністів і 
безпартійних на виборах до Вер 
ховної Ради СРСР.

Радянсько-Китайське комюніке про підписання 
Договору і Угод між Радянським Союзом 

і Китайською Народною Республікою
У центральній пресі 15 лю

того опубліковане Радянсько- 
Китайське Комюніке, про під
писання Договору і Угод між 
Радянським Союзом і Китайсь
кою Народною Республікою.

Протягом останнього часу в 
Москві мали місце переговори 
між Головою Ради Міністрів 
СРСР II. В. Сталіним і Мініст
ром Закордонних Справ СРСР 
А. Я. Вишинським, з однієї 
сторони, і Головою Централь
ного Народного Уряду Китай
ської Народної Республіки п. 
Мао Цзе-дуном і прем'єром Дер
жавної Адміністративної Ради 
і Міністром Закордонних Справ 
п. Чжоу Ень-лаєм., з другої, під 
час яких були розглянуті важ
ливі політичні та економічні пи
тання відносин між Радянсь
ким Союзом і Китайською На
родною Республікою.

Переговори закінчилися під
писанням у Кремлі 14 лютого; 
1. Договору про дружбу, союз 
і взаємну допомогу між Радян
ським Союзом і Китайською 
Народною Республікою; 2. Уго
ди про Китайську’Іанчуньську 
залізницю, Порт-Артур і Даль
ній і 3. Угоди про надання Уря
дом Радянського Союзу Урядо
ві Китайської Народної Рес
публіки довготермінового еко
номічного кредиту для оплати 
поставок промислового і заліз
ничного устаткування з СРСР.

Чжоу Ень-лай і А. Я. Вишин- ; 
ський обмінялися нотами про 
те, що укладені 14 серпня 1945 
року між Китаєм і Радянським 
Союзом Договір і Угоди втра
тили силу; що обидва Уряди 
констатують повну забезпече
ність незалежного становища 
Монгольської Народної Респуб
ліки; що радянський Уряд ви
рішив передати безоплатно 
Урядові Китайської Народної 
Республіки майно, яке придба- , 
ли радянські господарські ор- ' 
ганізації у японських власнії- і 
ків у Манчжурії, а також усі ' 
будинки колишнього військо- І 
вого містечка в Пекіні.

У Договорі про дружбу, союз 
і взаємну допомогу обидві До
говірні Сторони зобов'язуються 
вживати всіх необхідних заходів 
у цілях недопущення повто
рення агресій і порушення ми

ру з боку Японії або будь-якої 
іншої держави, яка прямо або 
посередньо об'єдналась би з 
Японією в актах агресії. Пра
зі, якщо одна з Договірних Сто
рін зазнає нападу з боку Японії 
або союзних з нею держав, то 
друга Договірна Сторона негай
но подасть воєнну та іншу до
помогу всіма наявними в її роз
порядженні засобами.

Обидві Договірні Сторони за
являють про свою готовність 
в дусі щирого співробітництва 
брати участь в усіх міжнародних 
діях, які мають на меті забез
печення миру й безпеки в усьо
му світі.

Обидві Договірні Сторони зо
бов'язуються в порядку взаєм
ної згоди добиватись укладен
ня в якомога коротший строк 
спільно з іншими союзними під 
час другої світової війни дер
жавами Мирного Договору з 
Японією. Обидві Договірні Сто
рони зобов'язуються розвивати 
і зміцнювати економічні та 
культурні зв'язки між Радян
ським Союзом і Китаєм, пода
вати одна одній всяку можли
ву економічну допомогу.

В Угоді про Китайську Чан- 
чуньську залізницю (КЧЗ), Порт- 
Артур і Дальній встановлюєть
ся, що після 1945 року на Да
лекому Сході сталися корінні 
зміни. Імперіалістична Японія 
зазнала поразки. Реакційний 
гомінданівський уряд повалено. 
Китай перетворився на Народ
но-демократичну Республіку. В 
ньому створився новий, Народ
ний Уряд, який об'єднав весь 
Китай, здійснив політику друж
би й співробітництва з Радян
ським Союзом і довів свою здат
ність відстояти державну неза
лежність і територіальну ціліс
ність Китаю, національну честь 
і гідність китайського народу.

«Ця нова обстановка, гово
риться в Угоді,—дає можли
вість по-новому підійти до пи
тання про КЧЗ, про Порт-Ар
тур і про Дальній». Обидві До
говірні Сторони погодилися, що 
Радянський Уряд передає без
оплатно Урядові Китайської 
Народної Республіки всі свої 
права по спільному управлін
ню КЧЗ, з усім майном, яке 

належить залізниці. Радянські 
війська будуть виведені з ІІорт- 
Артура і споруди в цьому ра
йоні будуть передані Урядові 
Китайської Народної Респуб
ліки.

Передача КЧЗ і споруд у ра
йоні Порт-Артура буде проведе
на після укладення Мирного 
Договору з Японією, однак, 
не пізніше кінця 1952 року, з 
компенсацією Урядом Китайсь
кої Народної Республіки Ра
дянському Союзові витрат по від
будові іі будівництву споруд, 
зроблених СРСР з 1945 року.

Питання про порт Дальній 
повинне бути піддане розглядо
ві після укладення Мирного До

говору з Японією Все майно 
в Дальньому, яке перебуває в 
тимчасовому відданні або в орен
ді у Радянської Сторони, по
винне бути прийняте Урядом 
Китайської Народної Республі
ки протягом 1950 року.

В Угоді про кредит передба
чається надання Урядом СРСР 
кредиту Китайській Народній 
Республіці в сумі 300 мільйо
нів американських доларів для 
оплати устаткування та інших 
матеріалів, які Радянський Союз 
погодився поставити Китаю. Кре
дит надається протягом п'яти 
років, починаючи з І січня 
1950 року на пільгових умовах 
з 1 процента річних.

СРСР поставлятиме Китаю 
устаткування і матеріали, в то
му числі устаткування для 
електростанцій, металургійних 
і машинобудівних заводів, для 
шахт, залізничного та іншого 
транспорту, рейки та інші ма
теріали для відбудови й розвит
ку народного господарства Ки
таю.

Китай сплачуватиме кредит, 
а також проценти по ньому 
поставками сировини, чаю, зо
лотом, американськими долара
ми. Ціни визначатимуться на 
основі цін світових ринків.

Сплачування кредиту прова
диться протягом 10 років рів
ними щорічними частками. Пер
ший платіж провадиться не 
пізніше 31 грудня 1954 року.

При підписанні Договору та 
Угод А. Я. Вишинськпй і Чжоу 
Ень-лай обмінялися промовами.

(ТАРС).

Кандидати сталінського блону комуністів і безпартійних
Своїм першим кандидатом в депутати Вер

ховної Ради СРСР радянський народ з величез
ною одностайністю і радістю називає геніального 
зодчого комунізму, творця народного щастя 
Иосифа Віссаріоновича Сталіна. На яскраву, хви
люючу демонстрацію безмежної любові і відда
ності трудящих великому Сталіну перетворюють
ся передвиборні збори і окружні наради.

Серед висунутих кандидатів у депутати— 
робітники й колгоспники, діячі культури, науки 
і мистецтва, видатні партійні і радянські пра
цівники, воїни славної Радянської Армії.

Новатори соціалістичного виробництва М. 0.

Россійськпй, 0. С. Чутких, зачинатель нових 
методів праці у Криворізькому басейні 0. І. 
Семиволос, глава відомої династії доменщиків 
1. 1. Коробов, голова колгоспу Ф. 11. Голова
тий, відомі всій країні бригадири тракторних 
бригад П. М. Ангеліна та І. П. Ніццький, пре
зидент Всесоюзної академії сільськогосподарсь
ких наук ім. В. 1. Леніна академік Т. Д. Ли- 
сенко, тричі Герой Радянського Союзу 0. І. По- 
кришкін і багато інших кращих синів і дочок 
усіх народів нашої великої багатонаціональної 
держави висунуті кандидатами в депутати Вер
ховної Ради СРСР.
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Партійне життя

Мій досвід роботи
З перших днів, коли був 

опублікований Указ Президії 
Верховної Ради Союзу РСР, я 
розгорнула агітмасову роботу 
серед виборців па закріпленій 
за мною дільниці.

На кожному занятті з вибор
цями глибоко вивчаємо Поло
ження про вибори, читаємо 
статті з газет про міжнародний 
стан, про підготовку до весни, 
про тс, якими виробничими по
казниками ознаменовують хлі
бороби країни і, зокрема, на
шого району вибори свого пар
ламенту.

Завжди після занять у вибор
ців виникає багато запитань, на 
які я даю вичерпні відповіді.

Мрії простих людей
. З виборцями я провела 6 за

нять. Па них глибоко вивчені 
такі розділи з Положення про 
вибори до Верховної Ради Со
юзу РСР»: Виборча система, ви
борча дільниця, списки вибор
ців, виборчі комісії.

Крім того, я завжди корис
туюсь допоміжною літерату
рою. Розповідаю виборцям про 
становище трудящих в капі
талістичних країнах, читаю їм 
політичну і художню літерату
ру-

За останній час прочитала 
статтю професора Збарського 
«Мавзолей Леніна» та невелич

Ширити агітмасову роботу
Діяльну підготовку до вибо

рів у Верховну Раду СРСР роз
горнули агітатори первинних 
парторганізацій гірничо-про
мислової школи № 1, централь
ної електростанції, будівельно
го управління № 3 трес
ту «Олександріявуглерозріз- І 
буд». Серед виборців селища 
Перемога та населеного пункту 
Вербова лоза вони роз'яснюють 
виборчий закон, Сталінську 
Конституцію, використовують 
матеріали з газет і журналів. 
Активно працюють агітатори 
Анатолій Адамчук, Марія Андре- 
єва, Ольга Юлгу, Ганна Михай
личенко, Катерина Буханець, 
Федір Чуб, Анатолій Чорнокал

Виправити недоліки в підготовці 
до сівби

Швидко тане під теплим про
мінням сонця сніг, наближа
ється відповідальна пора для 
хліборобів- весняна сівба.

Ці обставини хоч тепер по
винні були б стурбувати прав
ління колгоспу ім. Петровсь- 
кого та його голову т. Горис- 
лавця. Адже в колгоспі зрива
ється підготовка до весни. Досі 
не відремонтовано дві сівалки, 
не обмолочено насіння гречки 
та люцерни, з плану снігозат
римання в 430 гектар проведе
но лише на 25 гектарах, а за
готовлення місцевих добрив лед
ве становить 20 процентів.

Самогонщики покарані
Нарсудом Олександрійського і Катерина та Жидко Меланін до 

району 8 лютого ц. р. за виготов- ! позбавлення волі строком на пів- 
лення самогону засуджені Руденко | тора року кожну.
Олена, Ковбасенко Марія, Розсоха І

Па моїй дільниці є виборці, 
які мають по 84- -86 років. 
Вони, звичайно, не можуть при
ходити на заняття, тому з кож
ним з них окремо я проводжу 
бесіди дома.

Велика активність виборців 
свідчить про їх безмежну любов 
до своєї Вітчизни, до великої 
партії більшовиків, до рідного 
Сталіна.

Кожен з них з нетерпінням 
чекає дня виборів, щоб віддати 
свої голоси за кандидатів не
переможного сталінського блоку 
комуністів і безпартійних.

Зіна Щербина, 
агітатор Ясиноватського 

агітпункту.

ку п'єсу про змагання двох 
колгоспів.

Люди мріють про комунізм. 
Безліч запитань; Коли в нас 
буде побудовано комуністичне 
суспільство? Що потрібно для 
того, щоб побудувати кому
нізм?, Чому в різних колгос
пах, різна оцінка трудодня? 
та інші яскраво свідчать про 
те, що наші люди невтомно 
шукають шляхів для швидшого 
руху до світлого, щасливого 
майбутнього.

Лариса Данилко, 
агітатор Ясиноватського 

агітпункту.

та інші, які вже провели по 
6 і більше бесід та читок з ви
борцями. Крім того, вони оз
найомили виборців з біографі
ями висунутих кандидатів в 
депутати Верховної Ради СРСР.

Однак, на дуже низькому 
рівні робота агітаторів нартор- 
ганізації будівельного управ
ління № 4 (секретар тов. ІІри- 
маченко). Виборці, до яких 
прикріплені Ці агітатори, ще 
не ознайомлені з Положенням 
про вибори. Про це також ві
домо зав. агітпунктом виборчої 
дільниці № 13 т. Болдиреву, І 
але заходів до виправлення 
становища він ніяких не вжи
ває. К. Лантух.

В колгоспі не відчувається 
того напруження, яке б могло 
виправити стан і забезпечити 
своєчасне проведення весняної 
сівби.

Ще й зараз тут не скажуть, 
яким насінням буде проведений 
посів, бо зразки культур, що 
здані на аналіз до контрольно- 
насінньотої станції, досі неви- 
куплені.

До весни залишились лічені 
дні. Треба мобілізувати всіх хлі
боробів на виконання невід
кладних завдань — обмолоту, 
очистки посівного матеріалу та 
заготівлі добрив. В. Леонтьев.

БЕРЕЗИН

виН®
і Фари СЛСР
' "1 ——————— І

З кожним днем шириться 
соціалістичне змагання на 
честь виборів до Верховної 
Ради Союзу РСР, Цю виз
начну подію трудящі нашо
го міста і району прагнуть 
відзначити новими виробни
чими успіхами.

Нижче ми друкуємо пові
домлення з будов і підпри
ємств, радгоспів 1 колгоспів.

На заводі
„ Червоний ливарник*

Наш цех передовий
Колектив ливарного цеху зо

бов'язався до дня виборів викона
ти квартальний план по випус
ку продукції.

Слова свого ми дотримуємо. 
Цех кожного дня значно переви
конує завдання.

Першість в змаганні трима- | 
ють формувальники тт. При- \ 
мостко, Берест, Соловйов та 
вагранник т. Макаров.
М. Сухацький, начальник цеху. 

Перевиконую 
зобов‘язання

На честь виборів я зобов'язав- ! 
ся виконувати місячне завдання 
на 250 процентів. Та повсякден- \ 
но вдосконалюючи свої методи І 
праці, я за першу половину лю- і 
того виконав дві місячні норми.

Віктор Баиіак, 
комсомолець-електрослюсар ;

На будівництві 
вокзалу 

Даємо по дві норми 
щодня

В соціалістичному змаганні на , 
честь виборів наша бригада взя- ' 
ла зобов'язання виконувати нор
ми на 200 процентів.

Своє зобов'язання ми викону- | 
ємо. Наша бригада дає по дві | 
норми щодня.

І. Кизилов, бригадир.
Успіхи теслярів

Наша теслярська бригада пра
цює на підготовці рештування 
для мулярів. Як і всі робітники, 
ми також включилися в зма
гання на честь виборів, і вико
нуємо норми виробітку не ниж
че 150 процентів.

С. Пискун, тесляр.

В сільському 
господарстві 

Дві норми за день
Ланка Ганни Платонівни Куль- 
бій з колгоспу ім. Вороіиилова 
(Ворошиловка) за один день 15 
лютого - вивезла в поле 10 тонн 
добрив при завданні 5.

В. Козак, рахівник колгоспу.

Молодіжний подарунок 
виборам

На недільнику, що відбувся 12 
лютого в Олександрійському кін- 
заводі, відзначилась комсомольсь
ко-молодіжна бригада, якою ке
рувала Раїса Веселова.
За день юнаки і дівчата вивез

ли в поле 25 тонн місцевих доб
рив.

Г. Таранений 
редактор стінгазети.

Вечір на виборчій дільниці
1 Іього разу на виборчій дільни

ці № 8 було особливо людно. Ще 
задовго до початку лекції сюди 
зібрались робітники, домогоспо
дарки. Прийшла зі своїм внуком 
Серьожою і 60-річна Ганна Гуль і 
літній робі шик Дмитро Величко, 
який понад 20 років працював 
майстром гончарного цеху в арті
лі „Хімпраця". Серед виборців 
багато і таких, які вперше бу
дуть обирати кандидатів у депу
тати до народного соціалістичного 
парламенту. Всі вони веселі, збуд
жені.

Одні виборці розмістилися за 
столами читають свіжі газети, бро
шури, присвячені 70-річчю Йосифа 
Віссаріоновича Сталіна, знайом
ляться з Положенням про вибори, 
інші—звіряються в списках.

Ось приходить вчителька тов. 
Ровннська.

ЛИСТ ДО РЕДАКЦІЇ

Платонови наряди
З 1 по 14 січня цього року я 

працював на різних роботах.
З 14 січня виконроб Платонов 

призначив мене черговим слюса
рем „по обслуговуванню котлів 
системи центрального опалення га 
водопроводу при випробовуванні".

З 14 січня по 10 лютого я пра
цював з великим напруженням.

Як виявилося пізніше, виконробу 
Платонов в наряді проставив ли
ше 168 годин роботи за 22 дні 
січня. Крім того, в мій наряд бу
ло приписано електрозварюваль- 
иика Новікова, з яким я зовсім 
не працював.

На всі ці неподобства я поскар
жився Платонову, але він ніякої 
уваги не звернув.

Г. Тримбіцький,
слюсар енергомонтажпого управ

ління тресту 
„У крособвуглемонтаж".

ВІД РЕДАКЦІЇ: Перевіркою фак
тів, викладених у листі т. Трим- 
біцького, встановлено, що дійсно 
йому в січні недоплачено за 144 
години роботи. Встановлено також, 
що вписаний в наряд Тримбідько-

Міжнародний огляд
Боротьба французького народу і маневри 

міністрів-соціалістів
' Четвертого лютого французькі 

міністри-соціалісти подали у від
ставку. Політбюро комуністичної 
партії Франції у прийнятій резо
люції підкреслює, що міністри-со
ціалісти виявились змушеними 
піти з уряду під тиском руху на
родних мас, що борються проти 
реакції, злиднів і війни.

Вихід міністрів-соціалістів з уря
ду—це маневр, розрахований на 
те, щоб обдурити трудящих своєю 
мнимою опозицією до політики 
реакційної влади. Насправді керів
ники французької соціалістичної 
партії продовжують підтримувати 
цей уряд. Своїм маневром вони 
сприяють мобілізації реакційних 
сил у Франції, дають змогу цим 
силам ширше застосувати методи 
терору і насильства проти робіт
ничого і демократичного руху.

Однак робітничий клас Франції, 
згуртований і рішучий, проти
стоїть антинародній політиці прав
лячих кіл. Яскравим підтверджен
ням цього була півмільйонна де
монстрація трудового народу Па
рижа, що відбулася 12 лютого. В

Другий місяць у Сполучених 
Штатах Америки триває страйк 
400 тисяч членів об'єднаної проф
спілки гірників. Робітники вима
гають укладення колективних до
говорів, підвищення заробітної 
плати і відповідних відрахувань 
до страхового фонду.

Страйк паралізує залізничний 
транспорт і важку промисловість 
країни.

Уряд США намагається злама
ти страйк. Президент Трумен при
значив групу „посередників" з 
буржуазних економістів на чолі з 
банкіром Коулом. Ця група пода
ла Труменові доповідь, після чого

Сьогодні, звертається вона 
до присутніх, я прочитаю вам 
лекцію: „Сталінська Конституція 
—найдемократичніша Конституція 
в світі".

Прості переконливі слова вчи
тельки були вислухапі з виключ
ною увагою, і кожний з радістю 
усвідомлював, що він є повноправ
ним громадянином свбєї Батьків
щини, безмежно відданим більшо
вицькій партії, любимому вождю 
і вчителю товаришеві Сталіну, 
якого народ назвав своїм першим 
кандидатом.

Після лекції самодіяльний ко
лектив учнів медичної школи дав^ 
цікавий концерт.

Вечір на виборчій дільниці прой
шов захоплююче.

П. Кошман, 
М. Станіславський.

го електрозварювальних Новіков, 
є не що інше, як приписка. Нові
ков протягом січня не заванта
жувався роботою, Платонов „ком
пенсував" цей простій шппхом вне
сення його в наряд Тримбіцьквго.

Крім цього, наряди, по яких 
зроблено нарахування (№ 433,434). 
оформлено так, що немає ніякої 
можливості встановити ні місяця 
виписки його, ні року, ні підпри
ємства, де працюють ці робітни
ки.

В табелі, що при наряді, позна
чено 22 дні роботи по 8 годин По 
простому арифметичному підра
хунку результат має дорівнювати 
178 годинам, а не 168, нк це зна
читься в наряді.

Висновок досить ясний. В енер- 
гомонтажному управлінні порушу
ються найелементарніші правила 
оформлення платіжних документів. 
Цим самим відкрито вільний до
ступ для таких „самостійних" ке
рівників, як Платонов запускати 
руки в державну касу.

Начапьнику управління т. Сед- 
наву слід негайно вжити найсуао- 
ріших заходів до порушників ра
дянського закону.

цей день трудящі знову нагадали 
реакції про лютневі події 1934 
року, коли народ Франції дав від
січ фашистам, що намагалися за
хопити владу.

Демонстранти закликали трудя
щих Франції до зміцнення єдності 
всіх демократичних сил у бороть
бі з фашизмом. Вони вимагали 
негайного припинення війни у 
В'єтнамі, заявляли про своє рішу
че відмовлення виробляти і пере
возити зброю. Вони гаряче віта
ли радянський народ і товариша 
Сталіна. „Хай живе мир!", „Хай 
живе франко-радянська дружба!" 
— ці лозунги великими літерами 
були написані на майданах, мос
тових і тротуарах.

Колони молоді брали участь у 
демонстрації під лозунгами: „Мо
лодь Франції ніколи не буде вою
вати проти Радянського Союзу!", 
„Ми ніколи не станемо солдатами 
Трумена!"

Виступи трудящих відбулися та
кож у Греноблі, Тулоні, Буржі та 
інших містах Франції.

Страйк гірників у США
президент дав наказ про так зва
не розслідування страйку. Зразу ж 
після цього федеральний (загаль
нодержавний) суддя Кич підписав 
два заздалегідь заготовлені су
дові розпорядження, спрямова
ні на придушення страйку гір
ників.

Керівник профспілки гірників 
Льюїс запропонував місцевим 
профспілковим організаціям вико
пати судове розпорядження і при
пинити страйк. Однак, як повідом
ляю!* газети, гірники мають намір 
страйк продовжувати. А. Гіндін.

Редактор П. КАПУСТЯНСЬКИЙ
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Голосуючи за кандидатів блоку кому
ністів і безпартійних, виборці' голосува
тимуть за те, щоб наша соціалістична 
Батьківщина і надалі була могутньою і 
вільною, щоб наша радянська держава була 
сильною і непереможною.

(Із звернення Центрального Комітету Всесоюз
ної Комуністичної Партії (більшовиків).

Відкритий лист
Окружним виборчим комісіям

Ми, нижче підписані, кожний окремо одержали теле
грами від різних заводів, колгоспів 1 передвиборних на
рад виборців різних областей і округів про висунення 
нас як кандидатів у депутати до Верховної Ради СРСР 
по цілому ряду виборчих округів.

Ми виносимо свою глибоку подяку за довір'я всім 
товаришам - виборцям, що висунули наші кандидатури.

Вважаємо, проте, потрібним заявити, що оскільки за 
законом кожний _з нас може балотуватися тільки в одному 
з виборчих округів, то ми, як комуністи 1 члени ЦК 
ВКП(б), звернулися до ЦК ВКП(б) за вказівками. ЦК ВКП(б) 
дав нам вказівку зняти свої кандидатури з інших округів 
і балотуватися в таких виборчих округа^:

► Андреєв А. А. до Ради Союзу, Ашхабадський вибор
чий округ, Туркменська РСР.

Берія Л. П. до Ради Союзу, Тбіліський Сталінський 
виборчий округ, Грузинська РСР.

Будьонний С. М. до Ради Союзу, Шепетівський ви
борчий округ, Українська РСР.

Булганін М. 0. до Ради Національностей, Московсь
кий міський виборчий округ, м. Москва.

Ворошилов К. Є. до Ради Союзу, Мінський міський 
виборчий округ, Білоруська РСР.

Каганович Я. М. до Ради Союзу, Ташкентський 
Ленінський виборчий округ, Узбецька РСР.

Косигін 0. М.—до Ради Національностей, Івановський 
виборчий округ.

Маленков Г. М.—до Ради Союзу, Ленінградський ви
борчий округ, м. Москва.

Мікоян А. І. до Ради Національностей, Єреванський 
Сталінський виборчий округ, Вірменська РСР.

Михайлов М. 0. до Ради Національностей, Ставро
польський виборчий округ.

Молотов В. М. до Ради Союзу, Молотовський вибор
чий округ. м. Москва.

Пономаргнко П. К. до Ради Союзу, Мінський сіль
ський виборчий округ, Білоруська РСР.

Сталін Й. В. до Ради Союзу, Сталінський виборчий 
округ, м. Москва.

Суслов М. А. -до Ради Союзу, Саратовський—Ленін
ський виборчий округ, м. Саратов.

Хрущов М. С. до Ради Союзу, Калінінський вибор
чий округ, м. Москва.

Шверник М. М. до Ради Національностей, Свердлов- 
ський виборчий округ.

Шкірятов М. Ф.—до Ради Національностей, Тульсько- 
Рязанський виборчий округ.

Ми прийняли до виконання ці вказівки ЦК ВКП(б).
Просимо відповідні виборчі комісії взяти до-відома 

цю заяву і розглядати її як документ при реєстрації кан
дидатів у депутати.

Звернення ЦК ВКГ1(б) викликало нове політичне 
і виробниче піднесення трудящих

Віддамо голоси за кандидатів
блоку комуністів і безпартійних

Андреєв А. А. 
Берія Л. П.
Будьонний С. М. 
Булганін М. О.
Ворошилов К. Є. 
Каганович Л. М. 
Косигін О. М. 
Маленков Г. М.
Мікоян А. І.

Михайлов М. О. 
Молотов В. М.
Пономаренко П. К. 
Сталін Й. В. 
Суслов М. А. 
Хрущов М. С. 
Шверник М. М. 
Шкірятов М. Ф.

17 лютого 1950 р.

Мітинг на шахті
Багатолюдний мітинг, присвя

чений зверненню Центрально
го Комітету ВКП(б), відбувся 
вчора на шахті №3.

Висловлюючи почуття кож
ного гірника, гірничий майстер 
тов. Захарченко сказав:

Радянські шахтарі завжди 
були в перших рядах робітни
чого класу. Свою відданість 
більшовицькій партії, радянсь
кому урядові й найкращому дру
гові шахтарів Иосифу Віссаріо- 
новичу Сталіну вони доводять 
невпинним підвищенням темпів 
вуглевидобутку, перевиконан
ням взятих зобов'язань.

12 березня ми всі, як один, 
приймемо участь у виборах ра
дянського парламенту, віддамо 
свої голоси кандидатам непо
рушного блоку комуністів і без
партійних.

Зміна тов. Захарченка взяла 
нові підвищені зобов'язання.

Ф. Климанко, 
секретар парторганізації.
До нових успіхів

Колектив електростанції на 
відзнаку виборів до Верхов
ної Ради СРСР взяв на себе 
зобов'язання—достроково вико
нати лютневий план.

Слова свого енергетики до
тримали. 18 лютого місячне 
завдання виконано з перебіль
шенням.

У відповідь на звернення 
ЦК ВКП(б) колектив зобов'я
зався ще ширше розгорнути 
соціалістичне змагання. Зміна 
комуніста тов. Устенка і моя 
зміна дали слово виконати бе
резневий план до 12 березня.

В. Срібний.

У Президії 
Верховної Ради СРСР 

Президія Верховної Ради 
СРСР Указом від 16 люто
го 1950 року встановила, 
що голова або секретар 
Дільничної виборчої комі
сії з 18 лютого по 14 бе
резня 1950 року увільняєть
ся від основної роботи із 
збереженням оплати його 
за місцем основної роботи.

Слово механізаторів
В просторому токарному цеху 

Олександрійської МТС зібрали
ся механізатори на мітинг, при
свячений зверненню Централь
ного Комітету ВКП(б) до всіх 
виборців.

Першим виступив кращий то
кар МТС т. Мамренко.

— Ми всі,—говорив він, — 
свідки того, як з кожним днем 
розквітає наше життя.

Всю радість життя, радість 
вільної праці ми пізнали зав
дяки нашій любимій більшо- і 
вицькій партії, створеної генія
ми людства Леніним і Сталіним.

На ознаменування радісного 
дня виборів до Верховної Ради 
я стаю на стахановську вахту. 
Буду виконувати норми на 180 
процентів.

В знак вірності більшовиць
кій партії механізатори вирі
шили стати на стахановську 
вахту, щоб ознаменувати день 
виборів новими трудовими пе
ремогами, а 12 березня, заяв
ляють вони, ми всі, як один, 
опустимо свої бюлетені за кра
щих синів нашої Вітчизнп—за 
кандидатів блоку комуністів і 
безпартійних. В. Леонтьєв.

Новими успіхами в груді зустрічають шахтарі Донбасу день ви- 
| борів до Верховної Ради СРСР. З честю виконують взяті на себе зо- 
і бов'язання гірники шахти „Лівенська-Заперевальна" тресту „Будьон- 
I новвугілля", Сталінської області. Найвищих показників серед гірників 
І цієї шахти добились прохідники Іван Калайца та Іван Ареп'єв, які ви

конують щодня не менше двох з половиною норм.
На знімку (зліва направо): прохідники тт. КАЛАЙЦА, АРЕГТЄВ 

та начальник гірничої дільниці № 2 т. АР'ГЮХОВ.

Від'їзд з Москви Мао Цзе-дуна і Чжоу Ень-лая
17 лютого з Москви виїхали Голова Цент

рального Народного Уряду Китайської Народної 
Республіки п. Мао Цзс-дун і Прем'єр Держав
ної Адміністративної Ради і Міністр Закордон
них Справ п. Чжоу Ень-лай.

Разом з п. Мао Цзе-дуном і п. Чжоу Енк
лави виїхали проф. Чен Бо-да, пп. Оу Ян-цін, 
Ші Чже, Є Цзе—лун, Ван Дун сін та інші 
особи, що супроводять їх.

На Ярославському вокзалі від'їжджаючих 
проводжали заступники Голови Ради Міністрів 
СРСР В. М. Молотов, А. І. Мікоян, М. 0. Бул-

ганін, Міністр Закордонних Справ СРСР А. Я. 
Вишинський, Міністр Зовнішньої торгівлі СРСР 
М. 0. Меньшпков та інші.

Від'їжджаючих також проводжали члени 
Посольства Китайської Народної Республіки в 
Москві на чолі з Послом п. Ван Цзя-сяном і 
ряду посольств і місій, акредитованих у Москві.

При проводах була вишикувана почесна 
варта і були виконані державні гімни Китай
ської Народної Республіки і СРСР.

Вокзал був прикрашений китайськими і 
радянськими прапорами.

' Обід у Й. В, Сталіна на честь Голови 
Центрального Народного Уряду Китайської Народної 
Республіки п- Мао Цзе-дуна і Прем'єра Державної 
Адміністративної Ради та Міністра Закордонних 

Справ п. Чжоу Ень-лая
16 лютого Голова Ради Міністрів СРСР Й. В. Сталін дав 

обід в Кремлі на честь Голови Центрального Народного Уряду 
Китайської Народної Республіки п. Мао Цзе-дуна і Прем'єра 
Державної Адміністративної Ради і Міністра Закордонних Справ 
п. Чжоу Ень-лая.

На обіді були присутні п. Мао Цзе—дун, п. Чжоу Ень- 
лай, Заступник Голови Північно-Східного Уряду п. Лі Фу-чунь, 
Посол Китайської Народної Республіки в СРСР п. Ван Цзя-сян, 
професор Чен Бо-да, Заступник Голови Народного Провінціаль- 
ного Сіньцзянського Уряду п. С. Азізов, пп. У Сю-чюань, Оу 
Ян-цін, генерал Бянь Чжан-у, Ші Чже, Б Цзе-лун.

Від радянської сторони на обіді були присутні: М. М. 
Шверник, В. М. Молотов, Г. М. Маленков, Л. П. Берія, К. Е. 
Ворошилов, А. 1. Мікоян, Л. М. Каганович, М. С. Хрущов, 
М. 0. Булганін, А. Я. Вишинський, Маршал 0. М. Василевсь- 
кий, М. 0. Меньшиков, А. А. Громико, В. 0. Зорін, Посол 
СРСР у Китайській Народній Республіці М. В. Рощин, Генерал 
армії С. М. Штеменко, Генерал-полковник П. Ф. Жигарьов, 
Адмірал І. С. Юмашев, Торгпред СРСР у Китайській. Народній 
Республіці В. П. Мігунов.

Обід пройшов у теплій і дружній обстановці. (ТАРС).
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Зустрінемо день виборів 
новими трудовими успіхами

Змагання двох шахт
Виконання виробничого плану 

шахти № 2 та № 3 за 16 днів лютого
(в процентах до плану)

ШАХТА № З ШАХТА № 2
108,4 Видобуток вугілля 101,6

94,7 Підготовчі роботи 65,8
Серед дільниць шахти № 3 перше місце в зма

ганні завоювала друга дільниця (начальник т. Ду
бовик). Вона в рахунок зобов'язання дала 2.608 тонн 
вугілля понад план. Значно перевиконує добові пла
ни і дільниця № 4.

Серед дільниць шахти № 2 високих виробничих 
успіхів домоглася перша дільниця. Її показник 
162,3 процента.

За високий урожай в 1950 році
Організуємо соціалістичне змагання 

ланкових Радянської України

Стахановські бригади
Розгорнувши соціалістичне 

змагання на честь виборів, швей
на фабрика значно підвищила 
темпи роботи. Якщо в перші дні 
лютого план виконувався на 66 

75 процентів, то зараз на 130 
— 140.

Особливих успіхів домоглась 
бригада т. Кригер, яка при плані

Попереду
■Великих успіхів у виконанні 

Соціалістичних зобов'язань, взя
тих на честь виборів, домоглись 
працівники міськхарчокомбінату.

Січневий план виконано на 141 
процент. Не знижуються вироб
ничі темпи і в лютому. За пер
шу декаду місячний план викона-

Відмінники виробництва

Трудове піднесення

Бригада верхнього чоловічого 
пошиву з артілі „Червона виши
вальниця" (бригадир т. Репенько) 
кожний день виконує свої вироб
ничі норми на 105 процентів.

Включившись у соціалістичне 
змагання на честь виборів до 
Верховної Ради СРСР, колектив 
Олександрійської гудзикової фаб
рики домігся визначних успіхів.

Достроково виконавши січне
вий план, працівники фабрики з 
подвоєною енергією трудяться і 
в цьому місяці.

За першу декаду лютого мі
сячний план виконано на 60 про-

Успіх хліборобів
Відповідальність за підготов

ку насіння до сівби правління 
колгоспу ім. Леніна (місто) 
поклало на комірника т. На
заренка.

Вміло організувавши роботу, 

Партійне життя

По-партійному вирішувати
Щоб виховувати інших, треба І до партійних обов'язків ставить- 

бути самому вихованим. Цієї ся таким чіїном, у того, зна-
істпни не засвоїв і засвоїти не 
бажає директор гірничо-промис
лової школи № 1 т. Свердлов Г.

Свердлов числиться кандида
том партії з січня 1943 року. 
За сім років не спромігся Сверд
лов підготовити себе до партії. 
Нічого він не робить, щоб за
служити високе звання члена 
ВКП(б).

Цей же, до речі сказати, ко
муніст Свердлов ось уже понад 
два роки не сплачує партійних 

ленських внесків.
V 1944 році М. 1. Калінін 

параді секретарів парторга- 
ацій говорив: «...Коли ви. не 

^носите партійних внесків своє
часно, то це означає, що ви не 
думаєте про партію, що ви до 
партійних обов'язків ставитесь 
спустивши руки. Той же, хто 

93 сорочок, шиє по 135 140. При 
плані 76 по 100 сорочок шиє 
бригада т. Авраменка.

Значно перевиконує плани 
бригада т. Шарай. Вона понад 
план дає по 40 сорочок.

Якість продукції хороша.
М Ізраїль, 

директор фабрики.
ех Іванова
но на 62,3 процента.

Хороших, успіхів домігся бу
лочний цех майстра Андрія Іва
нова, який виконує завдання на 
160—200 процентів.

В. Сидоренко, 
директор.

За хорошу роботу цій бригаді 
присвоєно звання бригади відмін
ної якості.

П. Кошмам.

центів. Особливо добре працює 
нашивальниця готової продукції 
Люба Ткаченко, яка щодня вико
нує виробничу норму на 200 про
центів. Значно перевиконують 
норми і робітники свердлильного 
цеху Федір Аненко та Надія 
Прокопенко. Кожний їх робочий 
день становить 143 проценти.

0 Волошин, 
заступник директора фабрики.

т. Назаренко домігся своєчас
ного очищення насіння.

Зараз в колгоспній коморі 
лежить понад 550 центнерів 
впсококондпційного насіння.
ГІ, Самохвалоа, агроном МТС.

чить, партія не сидить гли
боко...»

До такої категорії комуністів 
можна цілком віднести Свердло
ва.

Перед IV міською партійною 
конференцією секретар партор- 
ганізації гірничо-промислової 
школи т. Мироненко умовляв 
т. Свердлова сплатити партійні 
внески. За це т. Мироненко 
обіцяв зібрати рекомендації 
Свердлову для вступу в члени 
ВКІ1(б). І на цей раз Свердлов 
членських внесків не сплатив. 
26 січня ц. р. було вирішено 
включити до порядку денного 
партійних зборів питання про 
порушення партійної дисциплі
ни комуністом т. Свердловим. 
Але за проханням Свердлова і з 
благословіння т. Мироненка це

У листопаді цього року ми
нає 15-річчя прийому товари
шем Й. В. Сталіним перших 
українських п'ятисотенниць - 
зачинателів стахановського ру
ху в сільському господарстві.

У зв'язку з цим знатні лан
кові колгоспів Радянської Ук
раїни тт. Олена Хобта, Марія 
Фастова, Марія Марцун, Марія 
Цельора, Тетяна Марцин, Сва 
Дідук, Петро Вороняк, Олена 
Береза, Марія Довгань і Кате
рина Твердохліб звернулись 
до трудівників соціалістичного 
сільського господарства респуб
ліки з палким закликом — на 
честь цієї знаменної дати роз
горнути всенародне соціалістич
не змагання за високий уро
жай всіх сільськогосподарських 
культур у 1950 році.

В листі знатних ланкових 
говориться:

—15 років тому великий 
вождь і вчитель Йосиф Вісса- 
ріонович Сталін прийняв у Крем
лі перших українських п'яти
сотенниць і назвав їх героїнями 
праці на селі.

Відтоді ряди п'ятисотенниць, 
ряди героїв і героїнь соціаліс
тичного землеробства набагато 
помножились. Ми маємо тепер 
славну й велику армію пере- 
довиків-новаторів, цілі колгос
пи й райони, які вирощують 
високі врожаї зернових і тех
нічних культур. Тепер на Ук
раїні тисячі героїв і героїнь.

Чудовою традицією у радян
ських людей стало прийняття 
щороку перед вождем нових зо
бов'язань. Для нас нема нічого 
почеснішого, як додержати сло
ва, даного великому Сталіну. У 
всенародному змаганні за висо
кі врожаї, за виконання зо
бов'язань, даних товаришеві 
Сталіну у 1949 ропі, прослави
лися багато тисяч ланок і 
бригад, сотні колгоспів.

Ми живемо в такий велич
ний час, говориться далі в 
листі,—коли не можна обмежу
ватися таким становищем, коли 
окремі ланки мають рекорди, а

питання
питання було виключене з по
рядку денного.

Ще кілька разів намагались 
партійні збори розглянути пи
тання про Свердлова, але рі- 
шцнь ніяких не прийнято.

Такий негідний стиль умов
ляння Свердлова допускає сек
ретар парторганізації т. Миро
ненко, замість вирішити це 
питання принципово, по-пар- 
тійному.

Про моральний облік Сверд
лова свідчить і той факт, що 
він, залишивши дружину з діть
ми напризволяще, ухиляється 
від подання їм законної допо
моги.

За порушення партійної дис
ципліни, за непартійну пове- ! 
дінку Свердлов заслуговує вик- І 
лючення з партії.

К. Лантух, 
заст. директора школи. 

весь колгосп не виконує навіть 
планового завдання.

—Високий урожай ми може
мо виростити в кожній ланці, 
в кожній бригаді, в кожному 
колгоспі, — заявляють автори 
листа.

— Це залежить тільки від 
нас. Ми беремо зобов'язання 
добитися таких урожаїв по лан
ках: Марії Марцун — по 800 
центнерів цукрових буряків, 
Петра Вороняка і Марії Цельо- 
ри — по 750, Марії Фастової, 
Гіви Дідук, Марії Довгань, Ка
терини Твердохліб — по 700, 
Олени Берези—по 620 центне
рів цукрових буряків; Олени 
Хобти—по 550 центнерів кар
топлі, Тетяни Марцин- по 305 
пудів озимої пшениці з кожно
го гектара закріпленої за ланка
ми площі.

Ми даємо слово, що взяті 
зобов'язання виконаємо з честю.

Ми закликаємо розгорнути 
соціалістичне змагання за те, 
щоб не поодинокі, а всі лан
ки і в усіх колгоспах збирали 
високий урожай.

Ми звертаємося до керівни
ків колгоспів і МТС, до агроно
мів і спеціалістів сільського 
господарства із закликом— 
включитись в наше змагання і 
надавати постійну допомогу 1

Насіння льону доведено до посівних КОНДИЦІЙ
Підготовка насінця льону ви

магає багато турбот. На зви
чайній зерноочисній машині 
його важко довести до посів
них кондицій.

Паші колгоспники вирішили 
будь-що добре очистити льон. 
У пригоді став колгоспний ко
валь Іван Тараненко. Він від- 

Механізатори Громівської МТС (Херсонська область) виконали 
річний план ремонту тракторів і комбайнів.

На знімку: механік-контролер тов. ШАЛІЙ вручає гарантійний 
паспорт відмінного ремонту трактористові тов. НОВ1КОВУ.

Редактор П. КАПУСТЯНСЬКИИ
* ♦ ■

На екрані міського кінотеатру імені Першого Травня з 18 по 26 
ЛЮТОГО демонструється новий художній фільм

«ПАДІННЯ БЕРЛІНА»
(2-а серія).

Сценарій лауреата Сталінської премії П. Павленка і народ
ного артиста СРСР, лауреата Сталінської премії М. Чіаурелі.

Виробництво ордена Леніна кіностудії „Мосфильм".
Початок сеансів о 5 год. ЗО хв„ о 7 год. ЗО хв. та о 9 год. ЗО хв.
З 18 по 26 лютого приймаються заявки на колективний пе

регляд фільму.

всім ланкам,—повторюємо: всім, 
а не окремим—в їх боротьбі 
за виконання своїх зобов'язань.

Ми закликаємо всіх майстрів 
високих урожаїв повсякденно 
й кропітко навчати відсталих 
передового досвіду, домагатися 
перед правліннями колгоспів 
впровадження всіх агротехніч
них заходів, домагатися, щоб 
усі ланки в колгоспах стали 
ланками високого врожаю.

Наприкінці свого листа знат
ні ланкові республіки пишуть: 

—В славні дні підготовки 
до виборів у Верховну Раду 
СРСР ми починаємо це зма
гання. З великим політичним 
і трудовим піднесенням тисячі 
колгоспів, бригад і ланок за
вершили й завершують підго
товку до весни, включаються 
у всенародний похід за висо
кий урожай усіх культур на 
великих площах.

Давайте ж, товариші, ще ви
ще піднесемо прапор всенарод
ного соціалістичного змагання 
за тс, щоб кожна ланка, кож
на бригада, кожний колгосп 
зібрали в цьому році високий 
урожай, щоб ще більше хліба 
та інших продуктів мала наша 
держава, щоб ще заможнішим і 
культурнішим стало життя на
шого народу. (РАТАУ).

регулював сортировку, присто
сувавши її барабан до очистки 
льону. За кілька днів колгосп
ники повністю очистили все 
насіння льону, довівши його 
до кондиції другого класу.

Ф. Пастух, 
агроном бапдурівського 

колгоспу ім. Сталіна.

БК—00273. Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, № 58.____________________________Зам. № 23. Т. 4000.
Олександрійська міська друкарня Кіровоградського обласного управління в справах поліграфічної промисловості, видавництв і книжкової торгівлі, м. Олександрія, вул. Шевченка, 57,
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БІЛЬШОВИЦЬКА
Рік видання XXI

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

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

•
№21 (3391)

Середа
22

ЛЮТОГО 

1950 р.
♦ -•

Хай живе великий вождь і вчитель 

комуністичної партії і радянського 

народу, наш рідний товариш Сталін!
Ціпа 20 коп.

Могутня армія 
радянського народу

Йосиф Віссаріонович Сталін
Зареєстрований кандидатом в депутати Ради Союзу

Весь радянський народ висловлює безмежну 
любов і відданість великому СТАЛІНУ

23 лютого радянський народ 
відмічає 32 річницю Збройних і 
Сил СРСР.

Радянські Збройні Сплп були 
створені більшовицькою пар- | 
тією, великими вождями трудя
щого людства В. І. Леніним і 
II. В. Сталіним в перші роки 
радянської влади, коли партія 
підняла народ на вітчизняну 
війну проти навали військ іно
земної інтервенції, заколоту 
скинутих революцією експлуа
таторських класів . (Короткий 
курс історії ВКП(б), стор. 218). 
Червона Армія, яка народилася і 
зміцніла в вогні громадянської , 
війни, розбила багаточисленних І 
ворогів Радянської держави, від
била напад імперіалістів на на- і 
шу країну.

В роки мирного будівництва, 
здійснюючи під керівництвом 
більшовицької партії політику 
соціалістичної індустріалізації 
країни і колективізації сільсь
кого господарства, наш народ 
невтомно піклувався про укріп
лення оборонної могутності 

'гво"д Батьківщини.
Радянська Армія була осна

щена передовою військовою тех
нікою, яку їй дала індустрія 
країни соціалізму, що виросла 
н роки сталінських п'ятирічок. 
Радянська Армія зміцнилась [ 
висококваліфікованими кадрами, [ 
які любовно вирощені партією 
і великим Сталіним, озброїлась 
передовою сталінською військо
вою наукою.

Армія країни Рад виросла в 
першокласну армію, неперемож
ну бойову силу. Цю силу ■ Ра
дянської Армії не раз випробо
вували вороги, які нападали на 
нашу миролюбну країну. Особ
ливо проявилась могутність 
Збройних Сил СРСР в роки Ве
ликої Вітчизняної війни проти 
німецько-фашистських загарб
ників. В ці роки виключно яск
раво розкрились прозорливість і 
більшовицької партії, яка під- І 
готовила країну до боротьби з 
ворогом, полководчсський геній 
Сталіна, перевага сталінської 
військової науки.

З перших днів віроломного 
нападу гітлерівської Німеччини 
на нашу країну на чолі Зброй
них Сил СРСР став великий | 
Сталін. Він очолив боротьбу ра- і 
дянського народу і упевнено 
привів його до всесвітньо-істо
ричної перемоги. Під керівницт
вом геніального полководця 
II. В. Сталіна наша армія роз
громила величезну, озброєну до 
зубів фашистську армію і під
няла прапор перемоги над ліг
вом повергнутого фашистського 
звіря.

Це наше щастя, що і: тяж* 
кі роки війни Червону Армію і 
радянський народ вів вперед 
мудрий і випробуваний вождь 
Радянського Союзу Великий 
Сталін. З ім’ям Генералісимуса

Сталіна, війдуть в історію нашої 
країни і у всесвітню історію 
славні перемоги нашої армії», 
—сказав В. М. Молотов в до
повіді па урочистому засіданні 
Московської Ради (і листопада 
1945 року.

Все прогресивне людство 
слідкувало за майстерністю ра
дянських воїнів. Славні пере
моги Радянської \рмії під Мос
квою, біля стін міста-героя 
Сталінграда, на Курській дузі, 
десять нищівних сталінських 
ударів в 1944 році, наступ на 
початку 1945 року, що закін
чився величезною битвою за 
Берлін, війшлп класичними зраз
ками в історію військового мис
тецтва.

Радянська Армія відстояла 
не тільки свободу і незалеж
ність нашої країни. Вона вря
тувала^ вітову цивілізацію, прий
шла до народів Західної Єв
ропи як армія-впзволптсльнпця. 
Народи країн народної демокра
тії ніколи не забудуть велико
го подвигу радянських воїнів, 
які принесли свободу їм і не
залежність.

Розгромивши німців. Радян
ська Армія нанесла нищівний 
удар імперіалістичній Японії, 
примусившії її беззастережно 
капітулювати. Цим нона не 
тільки ліквідувала вогнище вій
ни на Сході,'але і врятувала 
людство від жахів бактеріоло
гічної війни, яку активно го
тували японські носії безглуз
дої ідеї світового панування.

Країна соціалізму, її Зброй
ні Сплп вийшли з вогню сві
тової війни ще більш могутні
ми, загартованими і зміцнілими. 
Успішно виконуючи післявоєн
ну сталінську п’ятирічку, ра
дянський народ продовжує роз
вивати економіку, культуру і 
науку своєї Батьківщини.

СРСР послідовно проводить 
миролюбну зовнішню політику. 
Він очолює могутній фронт при
хильників миру, демократії і 
соціалізму, який бореться про
ти імперіалістичної агресії, про
ти намагань англо-амерпкансь- 
ких імперіалістів втягнути люд
ство в нову війну.

Радянські Збройні Сили твер
до стоять па варті Радянської 
держави оплоту миру і без
пеки всіх народів. Ростуча міць 
Радянської Армії, висока май
стерність радянських воїнів, 
які невтомно оволодівають но
вими висотами воєнного мис- і 
тецтва, вірна, надійна гаран
тія мирної праці нашого наро
ду, який перетворює в життя 
великий сталінський план по
будови комунізму.

Слава Збройним Силам СРСР, 
які стоять на варті миру і без- ' 
пеки!

Слава натхненникові і орга
нізаторові всіх перемог радян
ського народу, мудрому вождю 
і вчителю товаришу Сталіну!

З швидкістю блискавки облетіла., нашу Бать
ківщину звістка про згоду товариша II. В. Сталіна 
і членів ЦІЇ ВКІЦб) балотуватись у депутати 
Верховної Ради СРСР у відповідних округах. 
В Москві та інших містах відбулись багатоти
сячні мітинги і збори трудящих, що перетво
рились па грандіозну демонстрацію всенародної 
любові до великого вождя народів, першого все
народного кандидата,в депутати Верховної Ра
ди СРСР товариша 11. В. Сталіна.

Сповнені радості серця трудящих Сталінсь
кого і Бауманського районів столиці, що вхо
дять до Сталінського виборчого округу. На за
водах і фабриках, в учбових закладах і уста
новах виникли багатолюдні мітинги. 18 лютого 
після денної зміни виборці округу колонами 
попрямували на Ссменовський майдан на за
гально-окружний мітинг, присвячений згоді то
вариша II. В. Сталіна балотуватись у депутати 
Верховної 'Ради СРСР по Сталінському вибор
чому округу.

У цей же день у присутності представників 
підприємств та установ Сталінського і Бауман
ського районів Москви відбулось засідання ок
ружної виборчої комісії Сталінського виборчого 
округу. Після проникливих виступів представ
ників колективні, підприємств округу, які вису
нули товариша II. В. Сталіна кандидатом у де
путати Верховної Ради СРСР. окружна комісія 
знайомиться з протоколами передвиборних збо
рів трудящих і одностайно приймає рішення:

Зареєструвати великого вождя радянського 
народу товариша ІІ. В. Сталіна кандидатом у 
депутати Ради Союзу Верховної Ради СРСР по 
Сталінському виборчому округу' м. Москви.

18 лютого в Москві, в Молотовському і Ле
нінградському виборчих округах відбулись ба
гатолюдні мітинги, присвячені згоді товаришів 
В. М. Молотова та Г. М. Маленкова балотува
тись по цих округах. У цеп же день у вечері 
окружна виборча комісія Молотовеького вибор
чого округу постановила: ,

Зареєструвати кандидатом у депутати Ради

Кожевников Степан Пилипович
Зареєстрований кандидатом в депутати Ради Союзу 

Верховної Ради СРСР
Днями відбулося засідання окружної 

виборчої комісії Олександрійського вибор
чого округу № 454 по виборах до Ради 
Союзу Верховної Ради СРСР.

Розглянувши протоколи, що надійшли 
в Окружну виборчу комісію, про вистав
лення кандидатом в депутати Ради Союзу 
Верховної Ради СРСР по Олександрійсь
кому виборчому округу по виборах до 
Верховної Ради СРСР Кожевникова Степа
на Пилиповича і його заяву про згоду 
балотуватися по даному виборчому ок
ругу від організацій, що виставили. Ок
ружна виборча комісія на основі пред
ставлених документів установила, що 
Степан І Іилипович Кожевников виставлений 
кандидатом у депутати в повній відповіднос
ті з ст. ст. 57, 58, 59, 60, 61 1 62 „Поло
ження про цибори до Верховної Ради СРСР”.

На підставі ст. 63 „Положення про ви
бори до Верховної Ради СРСР” Окружна 
виборча комісія постановила:

Зареєструвати кандидатом в депутати 
до Верховної Ради СРСР Кожевникова 
Степана Пилиповича, народження 1906 ро
ку, який проживає в Кіровоградській об

Союзу' по Молотовському виборчому округу м. 
Москви В. М. Молотова.

Окружна виборча комісія Ленінградського 
виборчого округу зареєструвала кандидатом у 
депутати Ради Союзу по Ленінградському ви
борчому округу м. Москви Г. М. Маленкова.

Окружна виборча комісія Калінінського ви
борчого округу зареєструвала кандидатом у ■де
путати Ради Союзу по Калінінському виборчому 
округу м. Москви М. С. Хрущова.

М. 0. Булганін зареєстрований кандидатом 
у депутати Ради Національностей по Московсь
кому міському виборчому округу М. Москви.

На. засіданнях відповідних окружних вибор
чих комісій одностайно були зареєстровані: .1. II. 
Берія— кандидатом у депутати Ради Союзу по 
Тбіліському-Сталінському виборчому округу; 
її. С. Ворошплов -кандидатом у депутати Ради 
Союзу по Мінському міському виборчому окру
гу; А. І. Мі киян—кандидатом у депутати Ради 
Національностей по Креванському-Сталінському 
виборчому округу; Л. М. Кагановпч кандида
том у депутати' Ради Союзу по ’Гашкентському- 
Ленінському виборчому округу; М. М. ІІІвернпк— 
кандидатом у депутати Ради Національностей по 
Свердловському виборчому округу; А. А. Андреєв 

кандидатом у депутати Ради Союзу по Аіпха- 
бадському виборчому округу; <1. М. Кослгін 
кандидатом у депутати Ради Національностей по 
Івановському виборчому округу: М. А. Суслов 
-кандидатом у депутати Ради Союзу по Са- 

іатовському-Ленінському виборчому округу; 
І. ІІ. ІІономаренко кандидатом у депутати Ради 

Союзу по Мінському сільському виборчому ок
ругу; М. Ф. ПІкірятов- кандидатом у депутати 
Ради Національностей по Тульською у-Рязашь- 
кому виборчому округу; М. 0. Михайлов кан
дидатом у депутати Ради Національностей по 
Ставропольському виборчому округу; С. М. 
Будьоннпй -кандидатом у депутати Ради Союзу 
по Шеїіетівському виборчому округу.

(ТАРС).

ласті, м. Олександрія, селище шахти № З, 
безпартійного, почесного шахтаря, гір
ничого майстра, для балотування по Олек
сандрійському виборчому округу №454 но 
виборах до Ради Союзу, виставленого за
гальними зборами робітників, інженерно- 
технічних працівників І службовців Олек
сандрійської шахти № 3, м. Олександрія, 
Кіровоградської області, та загальними збо
рами колгоспників колгоспу ім. Сталіна, 
Пустельниківської сільради, Червоно- 
кам’янського району, Кіровоградської об
ласті.

11а підставі статті 65 „Положення про 
вибори до Верховної Ради СРСР” вклю
чити кандидата в депутати Кожевникова 
Степана Пилиповича до виборчого бюле
теню для голосування по Олександрійсь
кому виборчому округу №454 по виборах 
до Ради Союзу.

Голова Окружної виборчої комісії 
І. Р. Якименко.

Засг. голови Окружної виборчої комі
сії Г. ГІ. Круглова.

Секретар Окружної виборчої комісії
С А. Петросов.
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Новими трудовими успіхами зустрінемо 
вибори до Верховної Ради СРСР

Бесіди з виборцями

Обов'язки громадян СРСР
Колектив робітників шахти № З

одержав другу премію
Велике виробниче піднесення на шахті Хе 3. По підсумках все

союзного соціалістичного змагання за четвертий квартал шахті при
суджено другу премію в сумі 40 тисяч карбованців.

У вітальній телеграмі міністр вугільної промисловості тов. За- 
сядько закликає колектив гірників боротися за ще кращі показники, 
мобілізувати всі сили і засоби на підвищення темпів вуглевидобутку.

У відповідь на нагороду, гірники ще ширше розгортають сота 
лістичне змагання на честь виборів до Верховної Ради. 18 лютого діль
ниця № 4, наприклад, добово завдання виконала на 224 проценти, а 
почесний шахтар орденоносець Максим Андрійович Унтілов свою змін
ну норму виконав на 230 проценіів.

А КУРЯТНИКОВ, 
іиженер-геолог.

Успіх будівельного управління № 2
Днями на ім'я начальника бу

дівельного управління Ме 2 тресту 
„Олександріяеугііерозрізбуд" т. Фі- 
лоненка міністр вугільної промис
ловості тов. Засяцько надіслав 
вітальну телеграму.

Міністр повідомляє, що будівель
ному управлінню по підсумках 
Всесоюзного соціалістичного зма
гання за четвертий квартал при 
суджено третю премію в сумі 15 
тисяч карбованців

Міністр тов. Засядьмо закликає 
колектив управління й надалі пра 
цювати так, щоб зберегти почес
не звання переможця у Всесоюз
ному соціалістичному змаганні.

Наше слово міцне
Тваринники радгоспу „Комін- І 

терн" зобов'язались до дня вибо
рів до Верховної Ради СРСР ви
конати квартальний план здачі і 
молока державі.

З плану 70 тонн на 20 лютого \ 
вже здано 41 тонну молока.

З честю виконують свої зобо- | 
в'язання окремі тваринники.

Доярка Марія Антонова від \ 
кожної закріпленої за нею фу
ражної корови надоює по 14літ
рів молока в день проти зобо
в'язання 12.

Перевиконують зобов'язання і І

На виборчій дільниці № З
Минулого вихідного дня, не

зважаючи на несприятливу по
году, виборчу дільницю № З 
відвідали сотні громадян.

З великою увагою вони про
слухали Звернення Централь
ного Комітету ВКП(б) та зміс
товну доповідь директора СІП 
.V 4 М. 0. Жученко про ба
гатства країни і, зокрема, на
шого міста та їх використання 
в післявоєнній п'ятирічці.

Після цього був даний кон
церт силами гуртків художньої 
самодіяльності педагогічного 
училища, вечірньої школи Л? І 
та духового оркестру виховав* ’ 
цій дитбудинку.

Виборці щиро дякували за 
культурне обслужування.

М. Мордвінов, 
зав. агітпунктом виборчої 

дільниці А" 3.

Література до виборів
Райком профспілки вугільників 

днями одержав багато політичної і 
літератури. Тут є біографії Й. В. 
Сталіна, праці В. І. Леніна „Дер- І 
жава і революція", К. Маркса і 
Ф. Енгельса „Маніфест Комуніс
тичної партії" та інше.

Одержано також 500 примірни
ків брошур з Положенням про ви
бори і доповіддю тов. Маленкова 
про 32 роковини Великої Жовтне
вої соціалістичної революції.

Вся література надіслана бібліо
текам тресту „Семенівськвугле- 
буд“, шахти № 2 і № 3, селищ 
Октябрське і Перемога.

С. Даценко,

Телеграма міністра викликала 
нову хвилю виробничого піднесення. 
Змагаючись за виконання вироб
ничого плану першого кварталу 
1650 року до дня виборів, місяч
ний план лютого виконано на 98 
процентів, а квартальний план на 
цей же час вивершено на 78 про
центів.

В змаганні на честь виборів 
першість тримають шахтарі тт. 
Шашкїн, Садоеничнй, Дякоз, Рудь- 
ко та Попа. Вони свої виробничі 
норми виконують на 150—200 про 
центів.

І. СИНЬООК, 
робкор.

доярки Олександра Померан, 
Клавдія Зраєнко та інші.

Телятниця т. Літвінова до
моглася щоденного приросту те
лят по 1080 грам проти зобо
в'язання 1000 грам.

Тваринник Кирило Волошко в 
ці дні виконує роботу за двох 
чоловік.

Гарних показників домоглися 
також телятниці Паша Поме
ран. Галя Гончарова та ряд ін
ших працівників радгоспу.

М. Мишаков,
старший зоотехнік радгоспу.

Все більшого розмаху набуває передвиборне соціалістичне зма
гання на Олександрійському рудоремонтному заводі. Десятки робітни
ків в ці дні викопують по дві і більше норм. Чудових наслідків дома
гається комсомолка свердлильниця Дар’я Кнрпита. Ставши па стаха- 
новську вахту на честь виборів до Верховної Ради СРСР, вона дає дві 

дві з половиною норми щозміни.
Па знімку: Дар'я Кнрпита за роботою,

Слово хліборобів
З великою радістю зустріли 

хлібороби колгоспу і.м. Карла 
Маркса Звернення Централь
ного Комітету ВКП(б) до всіх 
виборців. Відбувся мітинг.

Бригадир передової бригади 
т. Волков у своєму виступі 
сказав:

Ми щасливі тим, що живе
мо і працюємо під керівниц
твом більціовицької партії, під 
керівництвом геніальнішої лю
дини на землі товариша Сталіна.

Я з гордістю опущу свій бю
летень за кращих синів Бать
ківщини, за нерушиму дружбу 
комуністів і безпартійних.

Далі тов. Волков звернувся 
до всіх виборців з закликом 
віддати свої голоси за висуну
тих кандидатів у радянський 
парламент і ознаменувати цей 
день всебічною підготовкою до 
весни.

Від імені своєї бригади т. 
Волков взяв нові зобов'язання 
— закінчити підготовку до вес
ни до 25 лютого, до цього ж 
числа підживити 170 гекта
рів озимини.

Ряд інших товаришів, що 
І виступили на мітингу, говори

ли про свою безмежну любов 
до великої партії Леніна— 
Сталіна. Вони від імені всіх 
хліборобів запевнили, що в 
день виборів до Верховної Ра
ди СРСР їхня виборча дільни
ця № 33 перша в районі бу- 

. де доповідати про закінчення 
■ голосування, про нову перемо- 
I гу Сталінського блоку кому

ністів і безпартійних.
П. Терещенко, 

голова Д-ІІільської сільради,

Висока честь носити звання 
громадянина першої в світі соці
алістичної держави робітників і 
селян Союзу Радянських Соціа
лістичних Республік.

Громадяни СРСР користуються 
найдемократичнішими правами і 
несуть найпочесніші обов'язки, 
записані в основному законі нашої 
держави - Сталінській Консти
туції.

У Сталінській Конституції ясно 
і чітко сказано про обов'язки гро
мадян СРСР. Кожний громадянин 
СРСР зобов'язаний додержувати 
Конституції Союзу Радянських Со
ціалістичних Республік, виконува
ти радянські закони, здержувати 
дисципліни праці, чесно ставитись 
до громадського обов'язку, пова
жати правила соціалістичного 
співжиття.

Виконання цих обов'язків пот
рібне для процвітання нашої со
ціалістичної Батьківщини, даль
шого зміцнення її могутності і по
ліпшення добробуту її громадян.

Праця в СРСР є справою честі 
і обов'язком кожного здатного до 
праці громадянина, згідно з прин
ципом: „Хто не працює, той не 
їсть" (ст. 12 Конституції СРСР).

Для успішного розвитку соціа
лістичного господарства потрібна 
міцна трудова дисципліна трудя
щих у місті і на селі, висока сві
домість, розуміння свого обов'яз
ку перед Батьківщиною. Не вий
шов робітник, колгоспник на ро
боту, не додав своєї частки 
продукції, зірвав виконання зав
дання цехом, або колгоспом, зав
дав шкоди народному господарст
ву—він несе за це сувору відпо
відальність.

Передові люди нашого соціаліс
тичного суспільства —стахановці, 
новатори промисловості, сільсько
го господарства, науки і культури 
показують приклад високої трудо
вої дисципліни праці і самовідда
ного виконання свого патріотич
ного обов'язку перед Батьківщи
ною. Вони не тільки виконують, 
але стараються перевиконувати 
свої виробничі завдання, працю
вати так, щоб ще більше помно
жити багатства своєї Вітчизни, 
щоб прискорити побудування ко
мунізму в нашій країні. Так пра
цюють відомі майстри швидкісно
го різання металу тт. Бортксвич, 
Семинський, Нежевенко, Корнєв, 
і багато тисяч інших. Так само
віддано трудиться славна армія 
передовиків сільського господарс
тва, Героїв Соціалістичної Праці: 
Марко Озерний, Олена Хобта, і 
Олександр Гіталов. Марія Лисен- 
ко, Олена Хорбут і багато, багато 
інших.

Конституція вимагає від ‘радян
ських громадян поважання правил і 
соціалістичного співжиття, дружби 
між народами, взаємної допомоги 
для досягнення єдиної мети—по
буду в а н н я комунізму.

Китайський народ вітає підписання 
Договору між Радянським Союзом 
І Китайською Народною Республікою

З великою радістю зустрів 
підписання Договору про друж
бу, союз і взаємну допомогу 
між Радянським Союзом і Ки
тайською Народною Республі
кою китайський народ. У Пе
кіні, Шанхаї та інших містах 
країни на ознаменування під
писання Договору і Угод відбу- * 
ваються багатотисячні мітинги 
і демонстрації, що перетворю
ються на всенародне свято. Ки
тайські газети опублікували 
повний текст Договору, вмісти
ли портрети вождя народів то
вариша Й. В. Сталіна, Міністра 
Закордонних Справ А. Я. Ви- | 
шинського і вождя китайського 
народу Мао Цзе-дуна.

Редактор П. КАПУСТЯНСЬКИЙ

Широко розвинута у нас така 
взаємодопомога. Колективи про
мислових підприємств шефствують 
над колгоспами і МТС, подають 
їм технічну допомогу. Науково- 
дослідні інститути впроваджують 
у виробниче досягнення передо
вої науки, наукові працівники вив
чають і узагальнюють досвід пе
редовиків промисловості і сільсь
кого господарства. Виконання цих 
обов'язків для нас—справа звичай
на і само собою зрозуміла, вона 
виходить з самої суті нашого сус-м 
пільного життя. *

Основою нашого суспільного 
ладу, нашої радянської держави 
є соціалістична власність на зна
ряддя і засоби виробництва. Тим- 
то природно, що охорона соціа
лістичної власності є найважли
вішим обов'язком кожного грома
дянина СРСР. Зміцнення і мно
ження громадської соціалістичної 
власності—джерело багатства і мо
гутності нашої Батьківщини, дже
рело заможного і культурного 
життя всіх трудящих.

Особи, які роблять замах па 
громадську, соціалістичну влас
ність, розкрадають колгоспне доб
ро або фабричну продукцію, е 
вороги народу.

Військова служба в рядах Зброй- < 
них Сил СРСР є почесний обо- С, 
в'язок громадян СРСР. З гордістю 
і радістю виконують цей почес
ний обов'язок громадяни нашої 
багатонаціональної держави, які 
готові в усяку хвилину зі зброєю 
в руках захищати свою Вітчизну.

Захист першої в світі соціаліс
тичної держави—оплоту і надії 
всього трудового людства—є свя
щенним обов'язком кожного гро
мадянина СРСР. Чесно виконува
ли цей обов'язок мільйони радян
ських людей у роки Великої Віт
чизняної війни на фронті і в тилу.

Палка і безмежна любов нашого 
народу до своєї великої Батьків
щини. Виявляючи волю народу, 
його дбання про безпеку нашої 
радянської держави, суворою пе
ресторогою звучать слова Кон
ституції: „Зрада Батьківщині: по
рушення присяги, перехід на бік 
ворога, заподіяння шкоди воєнній 
могутності держави, шпигунство 
караються з усією суворістю за
кону, як найбільш тяжкий злочин".

* .. *
Зараз, у період підготовки до 

виборів у Верховну Раду СРСР, 
трудящі нашої країни з ще біль
шим піднесенням і ентузіазмом 
працюють на благо своєї соціаліс
тичної Батьківщини. Палкі радян
ські патріоти, тісно згуртовані 
навколо рідного товариша Сталіна, 
комуністичної партії і радянсько
го уряду, під сонцем Сталінської 
Конституції впевнено йдуть ста
лінським шляхом до світлих ви
сот комунізму.

Є. Ільенкова

Шанхайська газета »Дагун- 
бао» в передовій статті пише, 
що Договір і Угоди запобігають 
загрозі війни на Далекому Схо
ді і знищують надії Чан Кай-піі 
на третю світову війну.

Договір і Угоди, заявляє га
зета, знаменують собою велику 
перемогу фронту миру і демо
кратії і є для народів усього 
світу стимулом в їх боротьбі за 
мир і загальну безпеку.

Гаку саму оцінку Договорові 
і Угодам СРСР з Китайською 
Народною Республікою дає пре
са країн народної демократії.

(ТАРС).
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Голосуючи за кандидатів блоку кому
ністів і безпартійних, виборці голосува
тимуть за дальше піднесення матеріаль
ного добробуту нашогонароду, заще більш 
щасливе, заможне і культурне життя ра
дянських людей.

Забезпечити успішне виконання 
виробничих планів 

вуглерозрізбуд*, завод ’Ісрво-Дні великого політичного і І 
виробничого піднесення пере- І 
жпвав наша Батьківщина. Весь 
радянський народ готується до 
виборів уВерховн} Раду СРСР. 
Кожен трудящий прагне відзна
чити цю знаменну подію нови
ми трудовими подвигами.

В кожній трудовій перемозі 
підприємства, будови, бригади, 
зміни наш народ вбачає гаран
тію зростання своєї країни, 
перспективу все більш забез- ! 
печеного і культурного життя 
радянських людей.

Нинішній 1950 рік є завер
шальним роком післявоєнної 
сталінської п'ятирічки. Минає 
вже другий місяць цього року. 
Цей період відзначено помітни
ми успіхами і на підприємст
вах та будовах буровугільної 
промисловості нашого міста. 
Обидві шахти -Ж і №3 з са- ( 
мого початку року працюють , 
посиленими темпами, видаючи | 
на-гора багато тонн на дила но- і 
кого вугілля. '_ *

Стахановською працею від- [ 
значаються працівники буді- і 
вельного управління Л?2 трес
ту «Олекеандріявуглерозрізбуд». | 
Вони достроково завершили ви- ’ 
конання лютневого плану. Шах
тарі дренажної шахти Л»3 трес
ту Семенівськвуглебуд» зобо
в'язались до дня виборів у 
Верхрвну Раду СРСР -12 бе- . 
резня пройти 650 ПОГОННИХ І 
нетрів гірничих виробок. Своє і 
слово дренажники виконують з ! 
честю. Станом на 25 лютого І 
тут пройдено 580 погонних мет- , 
рів. Такі темпи безумовно за- ! 
безпечують виконання взятого | 
зобов'язання робітниками дре
нажної шахти.

Успіхи колективів передових 
підприємств безперечні. Але ряд 
будов нашого міста працює 
ще незадовільно. Особливо від
стають будівельні управління 
№5, №4 тресту Олександрія- 

Зустрінемо день виборів 
новими трудовими успіхами

Змагання двох шахт
Виконання виробничого плану 

шахти № 2 та N2 3 за 23 дні лютого
(в процентах до плану)

ШАХТА № З ШАХТА № 2
113,5 Видобуток вугілля 103,6
101 Підготовчі роботи 77,5
Як видно з показників, першість у передви

борному змаганні тримає шахта № 3.
Помітно зростає вуглевидобуток на шахті 

№2.1 дільниця (начальник т. Радіонов) середньо
добове виконання плану довела до 136 процентів. 
Зміна гірничого майстра пі. Будякова в окремі дні 
дає півтори норми.

ний ливарник та інші.
Недавно в міськкомі К1((б)У 

відбулась нарада керівників бу
дов і підприємств міста, секре
тарів первинних парторганіза- 
цій та голів профспілкових ко
мітетів. Учасники наради обго
ворили рядзаходів, спрямованих 
на ліквідацію відставання будов 
і забезпечення успішного ви
конання виробничих планів 
кожною будовою, кожним під- і 
прпємство.м.

Всім робітничим колективам 
нашого міста відомий добрий до
свід будівельників вокзалу. Обо
в'язок керівників підприємств 
та будов, секретарів первинних 
парторганізацій та голів проф- і 
спілкових комітетів, розгортаю- ' 
чи боротьбу за виконання на
мічених і затверджених міськ
комом КІІ(б)У заходів, широко 
застосувати передові методи ор
ганізації праці будівельників 
вокзалу та інших будов міста.

Через два тижні—12 берез
ня—мільйони радянських лю
дей прийдуть до виборчих урн, 
щоб виконати свій почесний 
громадянський обов'язок -об- , 
ратн депутатів Верховної Ради 
СРСР. Наш народ іде до вибо
рів під випробуваним ленінсь
ко-сталінським прапором біль
шовицької партії, готуючи нову 
перемогу сталінського блоку 
комуністів і безпартійних.

Справа честі партійних, проф 
спілкових організацій, госпо- ' 
дарнпків очолити політичне і 
виробниче піднесення, яке за
раз панує, і спрямувати його на 
безумовне виконання виробни
чих планів першого кварталу і 
разом з тим «створити всі умови 
для успішного виконання пла
нів розвитку буровугільної про
мисловості 1950 року.

За, нові виробничі перемоги 
в завершальному році після
воєнної сталінської п'ятирічки! !

Кандидат в депутати Ради Союзу 
Верховної Ради СРСР 

по Олександрійському виборчому округу № 454

Кожевников Степан Пилипович
(Біографічна довідка)

Степан Пилипович КО
ЖЕВНИКОВ- гірничий май
стер шахти № 3 „Олександ
рійська" , Кіровоградської 
області народився 1906 ро
ку в місті Добрянка на Чер- і 
нігівщині, в сім’ї робітника.

Своє трудове життя Сте
най Пилипович почав з ран
ніх років. В 1920 р., після 
закінчення п'ятого класу се- і 
мирічної школи, пішов пра
цювати на залізницю робіт- 
ннком-ремопТником.

З 1924 по 1941 рік Сте
пан Пилипович працює на 
вугільній шахті їм. Артема, 
Аргемівського району, Рос
товської області. Одночасно 
вчиться на курсах і набуває 
кваліфікацію гірничого май
стра.

В роки Великої Вітчизня
ної війни Степан Пилипович 
був на фронті. За зразкове 
виконання бойових завдань 
командування нагороджений 
орденом „СлавиП ступеня", 
медалями „За оборону Моск
ви" та „За перемогу над 
Німеччиною у Великій Віт
чизняній війні 1941 
1945 рр.“

Повернувшись з армії, тов. 
КОЖЕВ1ЇИКОВ працює спо
чатку на шахті № 6, Арте- 
мівського району, Ростовсь
кої області, потім на осво
єнні нових шахт Абхазії, 
Грузинської РСР.

З 1948 року тов. КОЖЕВ
НИКОВ в місті Олександ
рії, Кіровоградської області, 
на розробках бурого вугіл
ля. За систематичне пере
виконання виробничих зав

Такої ранньої весни я не 
пам'ятаю багато років. Але во
на поступово вступає у свої 
права. Вже давно звільнилися 
від снігу колгоспні поля, не 
сьогодні—завтра розпочнуться 
весняні польові роботи.

Кожного дня колгоспники 
навідуються в поле, оглядають 
землю. Кожен боїться, хоча б 
на годину загаятись з початком 
польових робіт.

Моя бригада давно вже гото
ва почати сівбу.

Змагаючись на честь виборів 
до Верховної Ради СРСР, ковалі 
Марко Ткаченко та Тимофій 
ІІетрусенко своєчасно і якісно

дань міністр вугільної про
мисловості присвоїв Степану 
Пилиповичу звання „Почес
ний шахтар".

В 1949 році за довголітню 
і самовіддану працю у ву
гільній промисловості Ука
зом Президії Верховної Ра
ди СРСР товариша КОЖЕВ- 
НИКОВА нагороджено ви
щою урядовою нагородою 
орденом Леніна.

Виборці Олександрійсько- 

Бригада напоготові
відремонтували інвентар, кол
госпники очистили посівне на
сіння, конюхи підготували жи
ве тягло.

Весь інвентар добре пере
вірений і стоїть на подвір'ї 
бригади.

Не забули ми і про збрую: 
відремонтували стару, докупили 
нової, що' невистачало.

На загальних зборах колгоспу 
ми виробили розпорядок дня на 
весняну кампанію, закріпили 
за людьми інвентар і тягло. 
Прибули вже і трактори. Меха
нізатори знають своїх прпцеп- 
щиків і водовозів.

Вчора вся бригада виходила 

висунули тов. КОЖЕВНИ- 
КОВА Степана Пилиповича 
кандидатом у депутати Ра
ди Союзу Верховної Ради 
СРСР.

Окружна виборча комісія 
Олександрійського виборчо
го округу № 454 зареєстру
вала тов. КОЖЕВНИКОВА 
кандидатом у депутати до 
Ради Союзу Верховної Ра
ди СРСР.

в поле підживлювати озимину. 
За день ця робота проведена 
на 10 гектарах. Сьогодні роз
почнемо вибіркове закриття во
логи.

Всі хлібороби з нетерпінням 
чекають тих днів, коли розгор
неться вирішальний похід за 
високий урожай 1950 року, за 
вирощування стопудового уро
жаю зернових з гектара на всій 
площі посіву, за 65 центнерів 
кукурудзи та 20 центнерів со
няшника з гектара.

В. Юниченко, 
бригадир рільничої 

бригади колгоспу 
ім. 18 партконференції.
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Ширше агітацію за кандидатів 
сталінського блоку

Віддамо свої голоси за достойних
Коли стало відомо, що по

чеснії її шахтар, гірничий май
стер Олександрійської шахти 
АІ'З Степан Пилипович Кожевнн- 
ков і бригадир тракторної брига
ди Малопомічнянської МТС. 
Новоукраїнського району, Герой 
Соціалістичної Праці Олександр 
Васильович Гіталов зареєстро
вані кандидатами в депутати 
Верховної Ради (’РСР, агітато
ри виборчої дільниці АЇ6 зібра
лись на чергову нараду. Обмі
нявшись досвідом і підсумував
ши роботу, вони одержали по
дальші завдання.

Більшість агітаторів взяли 
найактивнішу участь в роз’яс
ненні серед виборців Положен
ня про вибори і Сталінської 
Конституції. Вони також допо
могли виборчій комісії в пере
вірці списків виборців. Внаслі
док цього на дільниці виявлено 
202 виборці, які не занесені до 
списків. Тепер всі виборці пе
ревірені у списках.

Па нараді агітатори були 
детально ознайомлені з біогра
фіями наших кандидатів і за
безпечені ними.

Знайомлять з
кандидатів

Вивчаючи з виборцями вибор
чий закон. Сталінську Консти
туцію та Звернення ЦІЇ ВКІІ(б), 
агітатори одночасно широко 
роз'яснюють трудящим про слав
шій життєвий шлях кандидатів 
в депутати тт. Кожевшікова і 
Гіталова і закликають виборців 
віддати голоси за достойних си
нів нашої Вітчизни.

Змістовні, цікаві бесіди про
вадять агітатори М. Чернуха, 
І. Шевченко, .1. Балабанон, 
М. Самотуга. Вони щоденно ба
жані гості виборців.

І де б не був агітатор, що б 
не розповідав, він всюди відчу
ває безмежну любов і відда
ність трудящих своїй Батьків
щині,- партії, рідному Сталіну.

Виборці виборчої дільниці 
А'6 горять бажанням в історич
ний день виборів 12 березня 
1950 року першими віддати 
свої голоси за кандидатів ста
лінського блоку комуністів 
безпартійних.

Максим Лисенко, 
довірений виборчої 

дільниці АіБ.

біографіями

і

На виборчій дільниці Аі> 8 
повністю закінчено перевірку 
списків виборнії’.. З кожним 
днем тут шириться агітаційно- 
масова робота. На зборах ви
борців, які часто провадяться 
на дільниці, систематично вла
штовується читання лекцій і 
доповідей, з цікавими концер
тами виступають учасники гурт
ків художньої самодіяльності 
школи медсестер. Днями тут 
відбулось демонстрування кіно
фільму Адмтфал Нахимов .

Агітатори вже роз'яснили 
виборцям Положення прю вибо
ри і зараз знайомлять їх з 
Зверненням ЦК ВКП(б) та біо
графіями кандидатів в депу
тати до Верховної Ради СРСР 
С. 11. Кожевшікова та 0. В. 
Гіталова,

Добре працюють агітатори 
тт. ІПакун, Мі хно, Березовсь- 
кяй та інші.

В. Крячко,
голова- виборчої дільниці А» 8. 

Г. Рось, лав. агітпунктом.

Концерт для виборців
В клубі селища Октябрське 

днями силами гуртків худож
ньої самодіяльності був даний 
концерт для виборців. Викону
вались пісні про Радянську 
Армію, танці, художнє читан
ня.

Па концерті було присутніх 
понад 300 чоловік. Виборці 
щиро вдячні за культурне об
служування.

І. Ремзз,
студент-практикант 

культосвітнього технікуму.

Чому відстає наш
Успішно виконав свої зобов'я

зання столярний цех деревооброб
них майстерень тресту „Олександ- 
ріявуглерозрізбуд“ в січні. Кращі 
стахановці тт. 
Коровкін, 
Посунько, Мазур дали 
більше місячних норм.

Та вже з перших днів 
цех не виконує не лише 
зань. а навіть і плану, 
ється гостра нестача пиломатеріа
лів.

Робітники лісопильного цеху 
замість переробки круглого лісу 
на пиломатеріали займаються роз
вантаженням лісу, який в остан
ній час надходить в великій кіль- 
кос і. До того ж сушильні каме
ри і котельня внаслідок недостат
ньої площі невспромозі просуши
ти потрібну кількість лісоматеріа
лів.

В результаті цього з 5 лютого' 
і по 10 столярний цех не мав су
хих матеріалів і працював па пе
реробці відходів.

ГІлсвако, Пазіша,
Баден, Константінов, 

по дві і

лютого 
зобов'я- 
Відчува-

я

10 лютого цех, нарешті, одержав 
сухий матеріал. Тепер колектив 
мав можливість надолужити про
гаяне. Та не так сталося. Всі ро
бітники цеху були направлені на 
розвантаження прибулого кругло
го лісу. Чотири дні висококвалі
фіковані спеціалісти займалися 
розвантаженням вручну.

Отже, причина відставання сто
лярного цеху, та й не лише сто
лярного, криється у дідівських 
методах розвантаження лісу і в 
недостатній площі сушильного 
цеху.

На партійних зборах начальни
ку майстерень т. Токареву, голов
ному інженеру т. Бурбісу, меха
ніку т. Долинському було запро
поновано механізувати розванта
жувальні роботи. Але, як кажуть, 
віз і нині там.

Не поспішає з 
шильного цеху і 
них підприємств

Протягом довгого часу дерево
обробні майстерні були причиною 
невиконання планів будовами

добудовою су- 
відділ допоміж- 
тресту.

БК—00276.

Почали 
весняну 
оранку

Теплі дні сприяють початку 
польових робіт. Використовую
чи кожну погожу хвилину, тру
дівники Бандурівського кол
госпу імені Сталіна вийшли в 
поле. Вчора три рільничі брига
ди сьома плугами зорали перші 
три гектари.

Т. Голосенко, 
голова Бандурівської сільради.
Підживлено 100 гектарів 

озимини
Рільнича бригада т. Волкова 

з колгоспу іч. Іїарла Маркса, 
виконуючи взяті зобов'язання 
па честь виборів, вже 
вила

честь виборів, вже ІІІДЖП- 
і біля 100 га озимини.

П. Терещенко, 
голова сільради.

Вийшли в поле
Хлібороби бригади т. Корлю- 

ка, колгоспу ім. Ворошилова 
(Ворошпловка), вчора вийшли 
в поле підживлювати озимину.

В цей день перегноєм і по
пелом зроблено підживлення на 
площі 40 гектарів. В. Козак.

Закладаємо парники
Городники колгоспу 

партконференції вже 
28 парниковіїь рам 
рощування розсади 
культур.

ім. 18 
заклали 
для ви- 

овочевнх

РУДЬ,
городник колгоспу.

ІіедІ.ія. 26 лютого 1950 р.

Стахановська вахта

Московська шпульно-катушочна фабрика імені Дзер- 
жинського в числі передових підприємств столиці ви
конала п'ятирічний план за 4 роки. Ставши на стаха- 
повську вахту на честь виборів до Верховної Ради СРСР, 
колектив фабрики взяв нові підвищені зобов'язання.

На знімку: передові стахановці фабрики Сергій 
Білоусов І Євдокія Маркина. Вони першими стали 
стахановську вахту 1 дають 2—3 норми щодня.

Здійснюючи взяте зобов'я
зання - ви конати к варта льнп 11 
план до дня виборів у Вер
ховну Раду СРСР,—зміна № 1 
центральної електростанції, де 
начальником тов. Срібний, 22 
лютого виконала своє завдан
ня на 300 процентів. Зеконом-

лено 80 тонн палива.
В роботі відзначаються ко

чегари тт. Чугуй В., ДундаГ., 
Тяглий І. та старший машиніст 
Денисенко М.

В. Половин, 
працівник ОЦЕС.

Н. 200 процентів норми

Агроном Могильна 
зірвала семінар
Райвідділ сільського госпо

дарства з 20 лютого скликав 
при Користівській МТС семінар 
ланкових лісопосадкових ланок.

Керівником семінару призна
чено агролісомеліоратора МТС 
т. Могильну.

Гри дні зранку і до вечора 
чекали ланкові свого керівни
ка, але Могильна так і не на
важилась прибути на семінар,

Так, з вини агронома Мо
гильної зірвано важливий захід, 
спрямований на виконання пла
ну перетворення природи.

М. Щербаченко.

Завершується цегельна клад- 
кана спорудженні вокзалу. Став
ши на стахановську вахту на 
честь виборів до Верховної Ра
ди СРСР, бригада мулярів ко
муніста т. Цпрюльнікова дово-

дить денний виробіток до 200 
процентів.

Мулярі зобов'язалися закін
чити цегельну кладку 1 березня.

В. Мельников, 
будівельний майстер.

Дотримує слова
На честь виборів коваль-ком- 

сомолець заводу Червоний ли
варник» Володимир Карпенко 
брав зобов'язання виконувати 
норми на 150 процентів і зеко
номити 20 процентів палива.

Тов. Карпенко свого слова

дотримує: щоденні норми він 
виконує на 160 процентів і вже 
зекономив десятки кілограмів 
палива.

Галина Захарченко, 
секретар КСМ організації.

600 кубометрів щебеню понад план
Дробильниці Д. Куліш, М. 

Чижова та машиніст 1. Щерби
на свої виробничі норми вико
нують на 140—150 процентів.

Г. Беренштам, 
начальник, кар'єроуправління.

цех
тресту. Пора, нарешті, вжити ді
йових заходів 
ліків в роботі

начальник

до усунення недо- 
майстерень,

Н. Супрун, 
столярного цеху.

ВІД РЕДАКЦІЇ:

Підняті питання в листі началь
ника столярного цеху тов. Супруна, 
заслуговують найсерйознішої ува
ги керуючого трестом „Олександ- 
ріявуглерозріз буд" т. Суровського.

Досі розвантаження вагонів на 
будовах і підприємствах тресту не 
механізоване і через до десятка
ми і сотнями годин простоюють 
пагони. Лише в січні було випла
чено штрафу за це близько ЗО ти
сяч карбованців. В розпорядженні 
тресту є прості й складні механіз
ми, які можна і треба пристосува
ти для розвантаження вагонів.

Ставши на стахановську вах
ту, колектив каменярів кар'єро- 
управління тресту «Олександ- 
ріявуглерозрізбуд» на 25 лю
того дав понад план 600 ку
бометрів щебеню.

Місячний план виконали достроково
суму 160 тисяч карбованців. 

Ізраїль, директор фабрики. 
Федотова, головний інженер.

Користишввська, 
голова фабкому.

Шарай, 
секретар КСМ організації.

1! змаганні на честь виборів 
колектив Олександрійської дер
жавної швейної фабрики здо
був нову виробничу перемогу. 
2;> лютого місячний план ви
конано на 100,5 процента.

Колектив зобов'язався дати 
до кіпця місяця продукції на

Редактор П. КАПУСТЯНСЬКИЙ

ГРОМАДЯНИ!
Корова, що перебуває у вашому власному користуванні, застра

хована по обов'язковому страхуванню в сумі 500 крб.
Кожний має право застрахувати свою корову додатково по доб- 

ровільному страхуванні.
Якщо ви добровільно застрахуєте корову в 1000 крб, то плати- 

тимете всього 36 крб. на рік.
Забезпечте себе на випадок лиха—застрахуйте свою корову по 

добровільному та порадьте вашим сусідам. Крім того, можна добро
вільно застрахувати свиней, кіз та майно.

Щоб скласти страхування, звертатись до страхового агента або 
до інспекції держстраху.

Міська Інспекція держстраху.

Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, К° 58. Зам. № 26. Т. 4000.
Олександрійська міська друкарня Кіровоградського обласного управління в справах поліграфічної промисловості, видавництв і книжкової торгівлі, м. Олександрія, вул, Шевченка, 57.
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<— —9
Ціна 20 кой.

Голосуючи за кандидатів блоку кому
ністів і безпартійних, виборці голосува
тимуть за мудру сталінську зовнішню 
політику СРСР, за міцний мир між наро
дами, за те, щоб ширився і міцнів міжна
родний фронт миру, демократії і соціалізму.

За кандидатів сталінського блоку 
комуністів і безпартійних

Розго ртаі,і ься завершадьн и іі 
період підготовки до виборів у 
Верховну Раду СРСР— агітація 
за кандидатів сталінського бло
ку комуністів і безпартійних.

Відбулися зустрічі кандида
тів у депутати з виборцями

Кандидати в депутати—най
кращі сини й дочки радянсь
кого народу. Кожевпнков Сте
пан Пилипович, почесний шах
тар, ' Гіталов Олександр Васильо
вич, Герой Соціалістичної Праці, 
бригадир тракторної бригади. 
Завдання агітаторів і довірених 
осіб -на конкретних прикладах 
трудової і громадської діяль
ності наших кандидатів у де
путати показати велич нашої 
Сталінської Конституції, велич 
прав і обов'язків радянських 
громадян. Бойова агітація за 
кандидатів сталінського блоку 
комуністів і безпартійних по
винна забезпечити ще вище 
піднесення політичної і трудо
вої активності в місті і в 
колгоспах району, щоб усі на
ші люди працювали так ’ само
віддано, як працюють товариші

Служити народові—найвища честь
Зустріч С. П. Кожевникова з виборцями 

в с. Протопопівці
лютого у протопопівському сільському клубі відбулися 

багатолюдні збори виборців. Сюди прибули колгоспники, колгоспни
ці і представники сільської інтелігенції навколишніх сіл Березів
ки, Войнівки, Бандурівки, Костянтинівни, робітники залізничної 
станції Користівка та радгоспу „Комінтерн" для зустрічі з кан
дидатом у депутати Ради Союзу Верховної Ради СРСР почесним 
шахтарем Степаном Пилиповичем Кожевниковим.

Збори відкрив довірений Кирило Арсентійович Петренко. Він 
розповів про велику радість, з якою виборці району готуються від
дати свої голоси за кандидатів сталінського блоку комуністів і \ 
безпартійних.

Тепло зустріли виборці тов. Кожевникова. В своїй промові 
він подякував виборцям за високе довір'я, висловлене йому.

- Немає для мене більшої радості, ніж. служити народові, 
який під проводом нашого дорогого вождя і вчителя товариша 
Сталіна добився історичних перемог, заявив тов. Кожевников.

Після промови тов. Кожевникова виступили стахановці кол- | 
госпних ланів і представники сільської інтелігенції. Від імені своїх | 
колективів воли закликали всіх виборців віддати свої голоси за [ 
кандидата сталінського блоку комуністів і безпартійних С. П. Ко- [ 
жевникова.

Під грім оплесків збори прийняли текст вітального листа | 
великому Сталіну.

Від’їзд з СРСР Голови Центрального Народного , 
Уряду Китайської Народної Республіки п. Мао Цзе- 
дуна і Прем'єра Державної Адміністративної Ради 
і Міністра Закордонних Справ п. Чжоу Ень-лая

28 лютого Голова Центрального Народного Уряду Китайської На
родної Республіки п Мао Цзе-дун, Прем'єр Державної Адміністратив
ної Ради і Міністр Закордонних Справ п. Чжоу Ень-лай, проф Чен Бо-да, 
пп. Оу Ян-цін, ШІ Чже, Є Цзе-лун, Ван Дун сін та Інші супроводжуючі 
їх особи виїхали з СРСР на Батьківщину через прикордонну станцію 
Отлор.

На станції Отпор від'їжджаючих проводжали Заступник Міністра 
Закордонних Справ СРСР А. И Лаврентьвв, голова Читинського облви
конкому П. Ф. Ужев, завідуючий Протокольним відділом Міністерства 
Закордонних Справ СРСР Ф. Ф Молочков і представники командування 
Забайкальським військовим округом.

При проводах був вншикуваний почесний караул і були вивішені 
китайські і радянські державні прапори. (ТАРС).

Москва.
Товаришеві Сталіну

Ми вже під'їжджаємо до кордонів СРСР і Китайсь
кої Народної Республіки. Залишаючи велику країну- Со
юз Радянських Соціалістичних Республік, щиро вислов
люю Вам і відповідальним товаришам радянського уряду 
велику подяку за теплу і люб'язну гостинність.

Хай міцніє і процвітає керований Вами Радянський і 
Союз! Мао Цзе-дун. І

Гіталов 0. В. і Кожевников <’. 11.
Партійні організації повинні 

подбати, щоб агітацією за кан- 
індатів були охоплені всі ви
борці і головне, щоб вона була 
пов'язана з конкретними тру
довими завданнями виборців. В 

І основу агітації за кандидатів у 
депутати, а також всієї перед
виборної політичної роботи тре
ба покласти визначний доку
мент Звернення Центрального 
Комітету ВКІІ(б) до всіх вибор
ців. а також звернення ВЦРПС 
до всіх членів профспілок, 
звернення ЦК ВЛКСМ до мо
лодих виборців, комсомольців і 
комсомолок і Постанову ЦК 
ВКП(б) «Про Міжнародний жі- | 
ночий день 8-го березня .

Ра дянський народ впевнено йде 
за партією Леніна—Сталіна,за 
товаришем Сталіним. 12 берез
ня всі трудящі одностайно від
дадуть свої голоси за канди
датів сталінського блоку кому
ністів і безпартійних, за даль
ше процвітання й зміцнення 
нашої Батьківщини, за побудову 
комунізму в нашій країні’.

Кандидат в депутати Ради Національностей 
Верховної Ради СРСР 

по Кіровоградському виборчому округу № 40
Олександр Васильович Гіталов

Герой Соціалістичної Пра- І 
ці, Олександр Васильович і 
ГІТАЛОВ, бригадир трак
торної бригади № 6, Мало- 
Помічнянської МТС, Ново- 
Українського району на Кі- 
ровоградщині, народився в 
селі Комишевате, цього ж 
району, в 1915 році, в сім'ї 
селянина-бідняка.і

Вступивши в колгосп, О. В. 
ГІТАЛОВ спочатку виконує 
різні роботи, потім стає 
бригадиром полеводськвї 
бригади.

Здібний доУ праці, напо- . 
легливий у боротьбі за ви
конання завдань, незабаром 
привертає до себе увагу кол
госпників. Його посилають 
на курси трактористів.

Ставши механізатором, і 
тов. ГІТАЛОВ О. В. невтом
но працює над удосконален
ням своєї спеціальності. В 
1936 році як кращого трак
ториста дирекція Мало-По- 
мічнянської МТС призначає 
його бригадиром тракторної 
бригади.

В 1941 р., з початком Ве
ликої Вітчизняної війни, тов. 
О. В. ГІТАЛОВ призваний 
до лав Червоної Армії, де 
прослужив до 1945 р. За 
участь у Вітчизняній війні 
нагороджений двома медаля
ми: „За оборону Кавказе" 
і „За перемогу над Німеч
чиною у Великій Вітчизня
ній війні 1941 1945 рр“.

Після демобілізації тов. 
ГГГАЛОВ повернувся в своє 
рідне село і очолив трак
торну бригаду № 6, Підйо- , 
го керівництвом бригада 
стала одною з передових І 
бригад республіки.

Підписавши в 1947 році 
договір на соціалістичне 
змагання з бригадою Героя 
Соціалістичної Праці Паші 
АНГЕЛІНИ, Олександр Ва
сильович ГІТАЛОВ з ще 
більшим завзяттям нзявся 
до роботи. За його ініціа
тивою розгорнулось змагай-

25 лютого в святково приб
раному залі педучилища зібра
лись понад п'ятсот виборців 
на збори, приурочені зустрічі 
з кандидатом в депутати до Ра
ди Союзу Верховної Ради СРСР 
Кожевниковим Степаном Пили
повичем.

Збори відкриває довірений 
тов. Лисенко. Довго нестихаю- 
чою бурхливою овацією зустрі
чається пропозиція про обран
ня до почесної президії 1І0ЛІТ- 
бюро ЦК ВКП(б), Політбюро 
ЦК КП(б)У на чолі з товари
шем Сталіним.

ня трьохсот тракторних 
бригад за перетворення в 
життя постанов партії та 
уряду, направлених на під
вищення культури землероб
ства.

В 1948 р. тов. ГІТАЛОВ 
О. В. вступив долав ВКП(б). 
В цьому ж році за зразко
ву організацію праці в брига
ді 1 високі врожаї в об
слуговуваних колгоспах Ука
зом Президії Верховної Ра
ди Союзу РСР йому присво
єно звання Героя Соціаліс
тичної Праці з врученням

Зустріч з кандидатом
Першим оере слово представ

ник шахтарів Олександрії тов. 
Клименко. Він характеризує 
славний життєвий 25 - річний 
шахтарський шлях тов. Кожев- 
нпкова.

Тов. Клименко закликав всіх 
виборців в історичний день ви
борів 12 березня 1950 року 

піддати свої голоси за безпар
тійного більшовика, достойного 
сина нашої Батьківщини тов. 
Кожевникова.

З палкими промовами висту
пили представник інтелігенції 
міста 0. В. Жарій та представ

ордена Леніна і золотої зір
ки „Серп і молот".

Виборці Кіровоградського 
виборчого округу № 40 ви
сунули тов. ПТАЛОВА 
Олександра Васильовича кан
дидатом у депутати до Ради 
Національностей Верховної 
Ради Союзу РСР.

Окружна виборча комісія 
Кіровоградського виборчого 
округу № 40 зареєструвала 
Олександра Васильовича ГІ- 
ТАЛОВА кандидатом у де- 
путати’до Ради Національно
стей Верховної Ради СРСР.

ник молодих виборців Іза Са- 
хацька.

Виборці палко вітали появу 
на трибуні кандидата в депу
тати до Ради Союзу Верховної 
Ради СРСР тов. Кожевникова, 
який від усього серця подяку
вав виборцям за виявлене до
вір'я і запевнив їх, що він з 
честю виправдає це велике до
вір'я, буде вірним слугою на
роду.

З величезним піднесенням 
учасники зборів прийняли при
вітання вождю народів товари
шеві І. В. Сталіну. ’•
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Наш кандидат—Степан Пилипович Кожевников
Безпартійний більшовик

Степан Пилипович Кожевни
ков поступив на шахту ЛеЗ в 
серпні І94Х року. Оскільки я 
тоді працював у відділі кадрів. 
То мені першому і довелося ма
ти розмову з ним.

—Яка у вас спеціальність? 
Спеціальностей у мене ба

гато: кріпильник, вибійник, іш- 
валовідбігінпк, гірничий майс
тер. Та хочу почати з навало
відбійника, а далі... далі справи 
покажуть, -скромно заключна 
Степан Пилипович.

З цієї короткої розмови я 
зрозумів, що прибуншигі това
риш о чесний трудівник. Тру
дова книжка тов. Кожевнпкова 
характеризує його, як досвід
ченого шахтаря, що бездоганно І 
працював на шахтах 24 роки.

Характерною рисою у Степа
на Пилиповича о те, що він І 
нрпстрастно любить молодь і 
попросив, щоб його направили 
в молодіжну бригаду. Йому хо
тілося навчити молодь стаха- 
новським методам праці, прище
пити їм любов до шахти.

Добре пам'ятаю прибулого 
тоді на шахту молодого, нема- і 
ючого ніякого досвіду, робітнії- і 
ка Василя Гдущенка. Працю
вав він погано, порушував тру
дову дисципліну. Ніхто не хо
тів приймати Гдущенка в брига
ду ■

Нічого, я постараюсь зро- ; 
бити з нього хорошого гірника, 
- сказав Степан Пилипович, 

і прийняв Гдущенка у свою 
бригаду.

І Степан Пилипович свого 
домігся. Тепер Глущенко в ря
дах передових.

Учні т. Кожевнпкова комсо- • 
мольці тт. Рабулець, Баглюк. 
Сокуренко і багато інших є

ДІАГРАМА
росту надпланового вуглевидобутку бригади 1.445

гірничого майстра С. II. 
за 1919 рік (в тоннах)

В дружбі
1948 рік. Серпень. В лаву пер

шої дільниці шахти № 3 направи
лась молодь. Серед неї було не
мало таких, які вперше побачили 
шахту.

Тіснота, яка так сковувала рухи, 
потріскування кріплення, чорні 
калюжі в декого викликали сум
нів про поезію шахтарської праці. 
Замість 50 на зміну, бригада лед
ве-ледве давала 20 тонн.

Та ось до нас прийшла серед
нього росту, з ясними очима лю
дина.

Кйжевников, представився 
він,—до вас бригадиром.

.... Молодий наваловідбійник Іван 
Кузьмснко. вдаривши кайлом, у 
груди вибою, раптом відскочив у 
бік. Вслід за відбитою брилою з 
великою напругою на нього хли
нула вода з піском. Кузьменко роз
губився. Злякалися і решта хлол- 

І кращі стахаяовці шахти, стали
■ майстрами гірничої справи.

Через деякий час Степана 
Пилиповича було призначено 
працювати гірничим майстром.

Для подання повсякденної 
допомоги в роботі рішенням 
партійної організації в зміну 
тов. Кожевнпкова було направ
лено комуніста, тепер партгру- 
порга, бригадира наваловідбій
ників Михайла Калістратовича 
Сергієнка.

Між Степаном Пилиповичем 
і Михайлом Калістратовпчем з 
перших днів сумісної роботи 
зав'язалась тісна співдружність. 
В допомозі один одному ВОШІ 
домагалися прекрасних показ
ників у роботі. Виробничий 
план 1949 року значно пере
виконано, дано понад план 
п'ять ешелонів вугілля.

Працюючи агітатором у своїй 
зміні, він систематично тримає 
свою зміну В курсі подій з 
життя нашої Батьківщини і 
зарубіжних країн. Проводить 
цікаві, зворушливі бесіди, ор
ганізовує соціалістичне змагай- ■ 
ня.

Навчаючись в гуртку по вив
ченню ■ біографії В. 1. Леніна 
та й. В. Сталіна, акуратно ве
де конспект, добре засвоює ма
теріал.

Висуваючи тов. Кожевнпкова 
С. П. кандидатом у депутати 
Верховної Ради СРСР, бригадир 1 
навалові дбійників.т. Сергієнко, 
висловлюючи думку всіх гір
ників, сказав:

- Тов. Кожевнпкова ми всі 
добре знаємо. Це наша радян
ська. людина, людина праці, це 
безпартійний більшовик.

Федір Клименко, 
се к рета р парторга ні за ції.

3 молоддю
ців. Дехто втік із лави, а вода 
робила своє діло.

Схопивши шалівки й сокиру, І 
стоячи по пояс у воді, наш бри
гадир товариш Кожевников швид
ко припинив стрімкий потік. За
працювали насоси. Через годину 
зніяковілі хлопці продовжували 
роботу.

Оце шахтар! хтось оцінив 
вчинок бригадира.

—Угу, та не про тебе,—пожар
тував другий.

Зараз це смішно, але тоді бу
ло не до цього.

З кожним днем ми всі пройма
лися все більшим і більшим по
чуттям поваги до свого бригадира.

Не так лопату держиш,- вка
зував вій одному,... стояк треба
ставити ось так, поправляв дру
гого, і хлопці уважно слухали 
його.

ї* “■»

Сила шахтарського досвіду
Йдучи по штреках, працю

ючи в вибої, я не забував ні
коли про те, що над моєю го
ловою на, як здавалося, слабе 
кріплення давить важка товща 
землі.

Через деякий час я звер
нувся у відділ кадрів з прохай- , 
НЯМ - звільнити мене, хотілося 
повернутися в колгосп, в рідне 
село Цибульово, нарікав на 
свою легковажність в приїзді 
на шахту.

Та якось познайомився я 
з бригадиром наваловідбійників 
молодіжної бригади Степаном 
11 илиповпчем Кожевниковпм.

- Ходім до нас в бригаду,— 
запропонував він. полюбиш 
роботу, не бійся.

Не покладаючи особливих на
дій на вдачу, я погодився, і на 
другий день прийшов у моло- '
діжну ори гаду.

До початку роботи й після 
Степан Пилипович Кожевников 
часто провадив бесіди. Вони були 
теплими, задушевними, ' невиму
шеними. Розмови пов'язувались з 
нашими конкретними шахтарськи
ми умовами життя і праці.

Нині комсомолець, кращий на
валовідбійник Микола Рабулець, ! 
та й не тільки він, частенько пе- | 
ред виплатою зарплати відчував 
нестачу грошей.

При таких заробітках, які мали 
і маємо, це явите здавалося див
ним. Але дивного нічого не було. 
Після одержання грошей Рабу
лець жив па „широку“ і перші ; 
дні провадив з піснею: „ПІахтер 
пашенки пе пашет..."

Степан Пилипович взяв Рабуль- 
ця до себе па квартиру. Під його 
наглядом Рабулець змінив спосіб 
життя. В нього вистачало грошей 
не лише на їжу, а й на хороший 
одяг.

Йшли дні, тижні, місяці. Моло
діжна бригада почала не тільки 
виконувати, але й значно лереви-

3 перших днів роботи я’від- 
чув потребу наслідувати прик
лад тов. Кожевнпкова,. Передо 
мною була постать відважної, 
сміливої, наполегливої, вина
хідливої і прпстрастно закоха
ної в свою професію людини. 
Такими я і уявляв наших геро
їчних шахтарів. В цій бригаді 
настав перелом в моїх поглядах 
на шахту.

Під уважним батьківським 
наглядом Степана Пилиповича 
я все краще і краще оволоді
вав спеціальністю наваловідбій
ника. А коли минув договір
ний строк, я закріпився за шах
тою ще на 5 років. І зараз, як 
і вся молодь нашої бригади, 
значно перевиконую норми,по- ■ 
любив шахту.

В Глущенко, 
наваловідбійник.

конувати плани. В лаві тепер 
чисто, сухо, світло, вміло закріп
лені штреки. Із 13 членів иавало- 
відбійиої бригади 10 комсомоль
ців.

Тепер, коли ми співаємо чудо
ву шахтарську пісню: „Спят кур
гани темньїе11 ми відчуваємо, іцо 
ми співаємо про себе, про нашу 
шахту, яка стала для нас дорогою. 
А при словах:

Там, на шахте угольной,
Паренька приметали...

ми завжди відтворюємо образ на
шого Степана Пилиповича, Це 
він. виконуючи волю більшовиць
кої партії й товариша Сталіна, 
примітив нас, вивів па щасливу 
дорогу життя.

Всі ми з радістю віддамо свої 
голоси передовому шахтареві, 
прекрасній людині, другу молоді, 
нашому Степану Пилиповичу Ко- 
жевникову.

В. Чельцов, 
вагонний майстер шахти № 3.

Хороший 
організатор

За час сумісної роботи з Сте
паном Пилиповичем Кожевнп- 
ковпм мені, як його найближ
чому помічникові, довелося най
більше відчути його пе абиякі 
організаторські здібності.

_ Га й справді, на нашу ново- 
збудовану шахту прибуло де
сятки і сотні робітників, які 
раніше працювали нанайрізі»1* 
манітйішіїх роботах.

З таких як раз і складалася 
вся наша зміна. Отже, нова, 
шахта, нові необізнані люди 
вимагали виключної організо
ваності. Треба було і людей 
навчати, і план виконувати. Ось 
ці якості повністю проявились 
в нашого гірничого майстра Сте
пана Пилиповича. Через нез
начний проміжок часу зміна 
почала не лише виконувати, 
але іі значно перевиконувати 
виробничий план. За 1949 рік 
видобуто понад план біля 5 
тисяч тонн вугілля. Ш

В день виборів я з радістю 
віддам свій [голос за тов. Ко- 
жевнпкова.

М. Сергієнко, 
бригадир наваловідбійників.

Чуйна людина
Коли в житті трапляються 

якісь неприємності, коли необ
хідна розумна, батьківська по
рада, ми не криючись зверта
ємось в такі години до Степана. 
Пилиповича Кожевнпкова.

Як старший друг він завжди 
вислухає з увагою кожного з 
нас. Там, де цього заслужили, 
з задоволенням сприймаємо йо
го зауваження, а його похвали 
нам особливо дорогі.

В світлий день виборів до 
Верховної Ради СРСР я з ра
дістю віддам свій голос за кан
дидата блоку комуністів і без
партійних, за нашого Степана 
Пилиповича Кожевнпкова.

Г. Корінна, 
комсомолка-розіптибовщиця 

шахти №3.
За нього 

віддамо голоси
В радісний день 12 березня, 

в день виборів до Верховної 
Ради СРСР, ми, гірники шахти 
№ 3 з почуттям гордості від
дамо свої голоси за кандидата 
в депутати Ради Союзу, гірни
чого майстра нашої шахти, по
чесного шахтаря, орденоносця 
Степана Пилиповича Кожевни- 
кова.

Всі ми знаємо його порівня
но недавно. Але за цей час 
він своєю самовідданою пра
цею на благо Батьківщини за
воював любов і пошану всьо
го колективу гірників.

Особливо шанує й поважає 
Степана Пилиповича молодь, 
бо він докладає всіх сил, щоб 
свій 25-річнпй досвід роботи 
у вугільній промисловості пе
редати нам.

Ми впевнені, що свій почес
ний обов'язок депутата—слуги 
народу, він виконає з честю. 
М Рабулець, П. Баглюк, 
комсомольці-наваловідбійнпки.

Редактор П. КАПУСТЯНСЬКИЙ
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Голосуючи за кандидатів блоку кому
ністів і безпартійних, виборці голосувати
муть за те, щоб народи Радянського 
Союзу і надалі були вільними, рівноправ
ними, щоб і далі росла й міцніла неруши
ма дружба народів СРСР.

ПРО НОВЕ ЗНИЖЕННЯ ДЕРЖАВНИХ РОЗДРІБНИХ ЦІН 
НА ПРОДОВОЛЬЧІ Й ПРОМИСЛОВІ ТОВАРИ

Постанова Ради Міністрів СРСР і ЦК ВКП(б)
.V зв'язку з новими успіхами І 

р. галузі промислового гі сіль
ськогосподарського виробництва 
в 1949 році, із зростанням 
продуктивності праці й знижен
ням собівартості продукції Ра
дянський Уряд і Центральний 
Комітет ВКІІ(б) визнали за мож
ливе здійснити з 1 березня 
1950 року нове—трете числом 
-зниження державних роздріб

них цін на продовольчі іі про
мислові товари масового спо
живання.

Рада Міністрів СРСР і ЦК 
ВКП(б) вважають, що в резуль
таті нового зниження ціп в 
державній торгівлі населення 
виграв з розрахунку на рік не 
менш 80 мільярдів карбованців.

Крім того у зв’язку з тим, 
що під впливом зниження цін 
в державній торгівлі відбудеть
ся приблизно таке ж знижен
ня ціп на колгоспному ринку 
та в кооперативній торгівлі, 
населення одержить додатковий 
виграш не менш ЗО мільярдів ■ 
карбованців.

Отже, загальний виграш на
селення від нового зниження 
цін становитиме не менш ПО 
мільярдів карбованців.

Нема сумніву, що в резуль
таті нового зниження ціп:

1) знову значно підніметься 
купівельна сила карбованця:

2) ще більш поліпшиться 
курс радянського карбованця в 
порівнянні з курсом іноземних 
валют;

3) відбудеться дальше серйоз
не підвищення реальної заро
бітної плати робітників і служ
бовців;

4) серйозно поліпшиться 
становище пенсіонерів і сти
пендіатів. оскільки при зни
женні цін залишаються без 
зміни розміри пенсій і стипен- і 
Дій:

5) відбудеться дальше серйо- | 
зне підвищення ДОХОДІВ селян І 
в результаті значного скоро
чення селянських затрат на 
купівлю здешевлених промис
лових товарів та завдяки тому, 
що залишаються без зміни за
готівельні державні ціни на 
продукти землеробства й тварин
ництва.

Рада Міністрів Союзу РСР 
і Центральний Комітет ВКП(б) 
постановляють:

І. Знизити з І березня 1950 
року державні роздрібні ціни 
на продовольчі й промислові 
товари в таких розмірах:

Хліб і булочні вироби
Хліб житній фермовий та інші сорти хліба 
з житнього і пшеничного обопного борошна. 
Хліб з пшеничного сортового борошна 
Булки, бублики, сушки, сухарі та інші бу
лочні вироби з пшеничного сортового бо
рошна 
Дріжджі

на 25,9"’,,
на 30,0" „

па 39,0%
на 20.0%

Тюлька в’ялена і дрібнота, на 25,0%
Інша риба на 10,0%
Чорна ікра на 30,0%
Червона ікра на 25,0%
Консерви в олії на 25,0%
Консерви лососеві у власному соку, печінка
тріски і минька, тріска і камбала в олії на 35,0°/,,
Інші рибні консерви на 30,0%

Борошно 
борошно пшеничне сДіойпе і житнє обойне на 25,9"/,, 
Борошно пшеничне дїерпіого її найвищого 
сортів а на зЦ.90 0
Борошно пшеничні', .рупчатка на
Інші сорти пшеничного борошна, а також . 
кукурудзяне, ячмінно та інше борошно па жц9%

Крупи, рис і бобові культури 
Пшоно на 14,8%
Крупи гречані, інші крупи, горох і бобові 
культури на 20,0%
Рис, на 12,0%

Макаронні вироби
Макаронні вироби
Лаііша

Харчові концентрати
Суп-пюре гороховий і і,-31113 пшонянії з 
жиром
Дитяче борошно
Крохмаль картопляний
Толокно, геркулес, кукурудзяні пластівці, 
саго, сухі киселі, інші харчові концентрати

Зерно і фураж
Жито, пшениця, ячмінь та інші види зерна
І Івсс
Висівки
Комбікорми
Макуха бавовняна
Інші сорти макухи і шріт
Сіно

М'ясо і м'ясопродукти
Яловичина середньої і найвищої вгодованості 
Яловичина нижчесередньої вгодованості 
Баранина середньої і найвищої вгодованості 
Баранина нижчесередньої вгодованості 
Свинина
Птиця
Кроляче М'ЯСО
Інші види м яса середньої і найвищої вго
дованості
Інші види м'яса, нижчесередньої вгодованості 
Голови, ноги, печінка та інші субпродукти 
Ковбаса
Сосиски і сардельки
Копченості
Котлети московські
Інші вироби кулінарії
М’ясні і м’ясорослинпі консерви

Риба і риботовари
Судак охолоджений і морожений
Оситрина
Лососеві, навага і скумбрія далекосхідні
Навага північна
Сьомга і лососина солоні
Баликові вироби з лососевих, сигових і 
оситрових
І іселедець тихоокеанський
Оселедець каспійський, олюторськніі, жуна- 
новський та інші
Філе рибне
Вобла В’ялена
Бичок в'ялений і сушежм
Тюлька солона

на 25,9%
па 25.0%

на 15,2% 
на 14,5% 
на 14,6%

на 15,9%

на 20.0% 
на 22,7*7,, 
на 22,0% 
на 25,0% 
на 25,0*70 
на 22,0% 
на 25,0%

на 24,0% 
на 30,0% 
на, 28.0°, о 
на 35,0" „ 
на, 24,0% 
на 24,0% 
на ЗО,О" „

на 24,9% 
на 30,0% 
па 24,0®, „ 
на 24,0% 
на 30,0% 
на 27,0% 
на 35,0% 
на 25,0'70 
на 25.0" о

на 10,2"
Ла 10,0",, 
на 30,0% 
на 25,07,, 
на. 20.0%

На 30,0% 
на 30.0” „

на 10,1% 
на 25,0% 
на, 10,0" о 
на 30,0% 
на .12,5%

Жири, сир і молочні продукти
Масло тваринне
Сир радянський, швейцарський, голланд
ський. плавлений та інші сири 
їЧіецсві сири і бринза
Молоко незойрапет-аиірщки^ кисле молоко
і кефір
Сметана, сир, сирки та інша молочно-кисла, 
продукція
Молочні консерви, сухе молоко
Морозиво 
Олія
Маргарин
Сало харчове топлене і сире 
Вітамінізований медичний жир 
Соуси майонез та інш.

Яйця і яєчний порошок
Яйця
Яєчний порошок

на 30,0°/,,

на 20,0" /„ 
на 15,0%

на 19,9" „

на 20,0%
на 15.0% 
на 29.9" „ 
на 10,9% 
на 35,0" „ 
на 18.0"„ 
на 25,0" „ 
на 29,9%

на 15,0%
на 20.0%

Цукор, кондитерські і бакалійні товари
Цукор-ііісок на 15.9" „
Цукор-рафінад на 12.9"/,,
Монпасьє леденцеве і карамель відкрита на \0° „
Карамель загорнута без какаопрод.уктів на 11.9" „
М які цукерки, шоколад, мармелад, печення
і пряники на 29.9* „
Какао, тістечка і торти на 1 б.-",,
Інші кондитерські товари (вафлі, кекси, ру
лети. східні солодощі, дієтичні. лікувальні та
інші) на 18.9" „
Варення, джем, повидло і желе на 25.0"/"
Вітаміни на 20,0" 0
Сіль молота і виварна. на, 40,0%
Сіль не молота на 50,0%
Чай натуральний на 10,0"/,,
Чайні, кофейні і какао-напої на І«,0" „

Горілка, лікери й вина
Горілка
Лікери

на 16,7””
на 25,0%

Наливки, настойки і креми солодкі на 18.0%
Настойки гіркі на 20,0" „
Коньяки на 25,9"/,,
Столові вина на 35,0"/()
Міцні і десертні вина в середньому на 49.0”„
Радянське шампанське на 16,2%
Цимлянське на 30.0" „
Плодово-ягідні вина. на 20.0%

Пиво, фруктові води і квас
Пиво на 30,0" „
Напої на натуральних соках і сиропах на .16,0%
Квас хлібний на 22.0""
Інші напої на 20,0%
Сода питна на 21,0" „

Фрукти
Яблука і груші на 20,0° „
Виноград на 25,0%
Мандарини і апельсини на 15,0%
Сухофрукти і горіхіг на 20,0" „
Фруктові консерви і соки на 30.0°,,,
Заморожені персики, абрикоси, сливи, чор-
на смородина та інші з цукром на 20,0"/,)
Інші плоди і ягоди, заморожені без цукру на 30,0%

(Закінчення на 2 стор).



2 БІЛЬШОВИЦЬКА ПРАВДА

Про нове зниження державних роздрібних цін на продовольчі й промислові товари
Ради Міністрів СРСР і ЦК ВКП(б)Постанова 

(Закінчення).

Картопля і овочі
Картопля 
Капуста 
Морква 
Буряки 
Горошок зелений 
Інші овочі
Капуста квашена
Інші солоні, квашені і мариновані овочі 
Картопля сушена 
Капуста сушена 
Інші сушені овочі
Сок томатний консернованпії
Ікра баклажанна, огірки мариновані та інші 
овочеві консерви
Горошок зелений заморожений 
Інші заморожені овочі

Тканини
• бавовняні тканини

Чистошерстяні і півшеретяні камвольні 
тканини
Чистошерстяні тон косу кони і тка н н н п 
Півшеретяні тонкосуконні тканини 
Грубоеуконні шерстяні тканини 
Півщовкові тканини і тканини з штучного 
шовку 
Льняні тканини
Готовий одяг, трикотаж, головні 
Пальта, костюми, плаття та інші швейні ви
роби з шерстяних тканин; з камвольних і 
чистошерстяних тоїнкосукуннпх тканин 
з іішшерстяних тонкосуконних тканин 
з грубошерстяних тканин
Плаття, блузки, білизна та інші швейні вироби 
з півпіовкових тканин і тканин з штучного 
шовку 
Пальта, 
швейні вироби з бавовняних тканин 
Плаття, блузки, білизна та інші швейні ви
роби з льняних тканин 
Трикотажні вироби бавовняні, півшовкові 
віскозні 
Рукавички трикотажні, віскозні 
гладкого вертілочного полотна 
Панчохи і шкарпетки з волокна капрон 
Панчохи і шкарпетки бавовняні, шовкові 
шерстяні 
Кепі, кашкети та інші головні убори 
тканин 
Кепі чоловічі з чистошерстяних тканин 
ІПляпи. берети, ковпаки фетрові, пухові 
і шерстяні 
Хутряні коміри і шапки 
Ковдри шерстяні
Індивідуальне пошиття одягу в ательє І розряду 
Індивідуальне’пошиття одягу в ательє ІІ роз
ряду і майстернях

з

костюми, плаття, білизна та інші

літні

і

з

і

з

майстернях
Взуття
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на 15.1
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на
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па 
на

на

на 
на

на 
на 
па 
на

на

13,0%

14,0'7'"

10,0%

25,0%
35,0%

Взуття 
Взуття 
Юхтові 
вічі іі жіночі 
Гумове взуття дитяче 
Гумове взуття чоловіче й жіноче 
Валяне взуття
Галантерейні товари і ювелірні вироби 

Текстильна галантерея з бавовняних, шерстя
них тканин, штучного шовку і напівшов
кових тканин 
Галантерея із шкіри і шкірзамінників 
Металева галантерея 
Мережева, шитво і тюль фабричного вироб
ництва 
Мереживні і гардинно-тюльові штучні вироби 
Голки швейні ручні 
Духи, одеколон і сюрпризні коробки: «Каме
лія», «Магнолія», Біла ніч», Цілий бу
зок і Подарункові» 
Інші парфюмерно-коемстичні вироби 
Нитки і ниткові вироби 
Золоті і срібні вагові вироби 
Ювелірні вироби і ювелірна металева галан
терея 
Знаки відміни з тканин

Культтовари й іграшки 
Радіоприймачі

на 
па

на 
на 
на 
на

на 
на 
на

на 
на 
на

на 
на 
па 
на

на

♦

Голова Ради Міністрів СРСР 
Й. СТАЛІН.

28 лютого 1950 р.

Репродуктори, радіолампи та інші радіотовари 
Фотоапарати та інші фототовари
Біноклі театральні
Патефони, запасні частини до них. акордеони 
і баяни
Гармонії
Патефонні пластинки
Піаніно
Папі]) писальний
Зошити шкільні і вироби з паперу іі кар
тону
Готовальні
Друкарські машинки й запасні частини до них 
ІІІкільно-ппеьмове приладдя і канцелярські 
товари, крім пер і графітних олівців 
Автоматичні ручки 
Іграшка гумові 
Іграшки целулоїдні

Посуд
Фарфоровий і фаянсовий посуд та фарфо
рові художні ви роби
Склянки чайні та інший скляний сортовий 
і господарський посуд
І1ос\( алюмініповпй з первинних сплавів 
Посуд алюмінійовпй з вторинних сплавів 
Посуд залізо-емальований і залізооцинкованяйна

на 
на 
на

на 
па 
на 
па 
па

на 
на 
на 
на

на

на 
на 
па

20,0%
20,0%
25,0%

25,0%
20,0%
16, 7'7°
■10,0%
10,0%

20,0%
30,0‘%
10,0%
20,0%

20.0 проц.

З

Посуд чавунно-чорний - на, 15.0
Посуд чавунно-ещ»<п іднші >

X
на 10,0

ДЬгуд з Ш’рлі.іВіЮчої стаді і
.ні ”111НН Ті на 15.0

X. Товари господар;ч.кого вжитку
-•чй^-ло

ПП. 10
господауюьке
туалетне

на 40,0 
на 50,0

Гас
Швейні машини і запасні частини до них 
Самовари латунні
Електроосвітлювальні лампи
Електроутіопг 
.Електропилососи 
Електротовари інші
М'ясорубки, керосияки, керогази, примуси 
іі запасні частини до них
Ножові вироби з нержавіючої сталі
Ножові вироби з вуглецевої сталі 
Утюги наплптні і духові
Вірьовка, шпагат і шнур 
Лимарно-сідельні товари 
Металеві ліжка нікельовані
Металеві ліжка інші
Замки
Залізні вироби
Клейонка, дерматин, гранітоль, ледерин 
та прогумовані тканини
Килими й килимові вироби фабричного ви
робництва і ручного виробу
Абажури з тканин і паперові 
Пухо-пір'яні вироби
Вата
Вироби з пластмас

Будівельні матеріали
Цвяхи
Цемент і
Толь, рубероїд та інша мяка покрівля 
Скло віконне
Лаки спиртові, політури і фарби художні 
Лаки і фарби інші
Шпалери

Велосипеди, мотоцикли, годинники,

шифер
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нроц. 
проц. 
проц. 
проц. 
проц. 
проц. 
проц

проц. 
проц. 
проц. 
проц. 
проц. 
проц. 
проц. 
проц. 
проц.
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на 
на 
на 
на 
на 
на 
на 
на 
па

на 
на 
на 
па 
на 
па 
на

10.0

проц. 
проц. 
проц. 
проц. 
проц. 
проц. 
проц. 
проц. 
проц. 
проц.

нроц.

проц. 
проц. 
проц. 
проц. 
проц. 
проц. 
проц.

20,0 
20.0 
20,0 
20.0
20,0
10.0 
20.0

ТЮТЮНОВІ 
вироби, сірники та інші промтовари

20,0Велосипеди і запасні частини до них 
Мотоцикли шляхові типу ІЖ 350 і запасні 
частини до них
Мотоцикли інші і запасні частини до них 
Рушниці мисливські і
Велопокришкн, велокамери, футбольні, 
баскетбольні і волейбольні покришки іі ка
мери та тенісні м'ячі
Годипники-ходики в дерев'яному корпусі 
Годинники-ходики в металевому корпусі 
Годинники наручні, кишенькові та інші 
Карти гральні
Кремені для запальничок
Цигарки, сигарети, тютюни і махорка 
Сірники
2. Знизити відповідно ціни в ресторанах, 
них та інших підприємствах громадського

па

на 
на 
на

Щира 
шахтарська 

подяка
великою увагою і радістю

вислухали трудящі шахти ■№ З 
на мітингу повідомлення секре
таря парторганізації тов. Кли- 
менка про постанову Ради Мі
ністрів СРСР і ЦІЇ ВКГІ(б) про 
нове зниження цін на товари 
масового споживання.

Головний інженер шахти тов. 
Терентьєв у своєму виступі від 
імені всіх гірників висловив щи
ре шахтарське спасибі партії, 
уряду і рідному Сталіну за пік
лування про добробут радянсь
ких людей і закликав ще вище 
піднести темпи вуглевидобутку.

Ці дні шахтарі на стаханов- 
ській вахті відзначають високо
продуктивною працею. Вико
нання денного завдання шахти 
становить 144 проценти.

Попереду всіх іде друга діль
ниця начальника т. Дубовика. 
Вона дає 153 проценти вугілля 
до плану.

А. Курятников, інженер. 
Спасибі рідному 

Сталіну
Як тільки по радіо була пе

редана постанова Ради Міністрів 
СРСР і Центрального Комітету 
ВКП(б) Про нове зниження 
державних цін на продовольчі 
і промислові товари»-» на рудо- 
ремоптному заводі на мітинг 
зібралося понад 600 чоловік ро
бітників, інженерно-технічних 
працівників і службовців.

Виступаючий коваль тов. За- 
руба сказав:

У товариша Сталіна, у біль
шовицької партії й радянського 
уряду нема інших турбот, крім 
піклування про щастя радянсь
ких людей.

Попе зниження ціп сприяти
ме ще більшому зростанню доб
робуту і культури трудящих. У 
відповідь на постанову Ради 
Міністрів і ЦІЇ ВІЇП(б) беру на 
себе зобов'язання виконувати 
іьр.чіі виробітку па 300 про
центів.

В подяку товаришеві Сталіну 
за батьківське піклування слю
сар тов. .Іук'янов " взяв зобо
в'язання виконати в цьому році 

річні норми.З

ІІ].ЮЦ.

проц. 
проц. 
проц.

на 
на 
на 
на 
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на 
на
їдальнях, 

харчування.
Секретар ЦК ВКП(б) 

Г. МАЛЕНКОВ.

проц. 
нроц. 
проц. 
проц. 
проц. 
проц. 
проц. 
проц.

чай-

М. Кім, 
секретар парторганізації.

Сердечне слово 
колгоспників

Постанова Ради Міністрів 
СРСР і ЦІЇ ВКН(б) про знижен
ня пін па товари масового спо
живання викликала серед кол
госпників артілі «Перше серп
ня» нову хвилю виробничого 
піднесення.

На мітингу, що відбувся в 
агітпункті, виступила ланкова 
Галина- Обертає.

Такої турботи про людей, 
як у нашій країні, нема і не 
може бути ні в одній капіта
лістичній державі.

На мітингу виступила Мела
нін- Іїлочко і інші КОЛГОСПНИ
КИ, які від душі дякували пар
тії і уряду за турботу про них 
і запевняли, що цю постанову 
відзначать високоякісними по
льовими роботами.

М. Овчаренко, 
секретар парторганізації.

Редактор П. КАПУСТЯНСЬКИЙ
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Голосуючи за кандидатів блоку кому
ністів і безпартійних, виборці голосува
тимуть за тс, щоб росли і міцніли мо
рально-політична єдність радянського на
роду, наша соціалістична, демократія, щоб 
радянський народ і надалі був єдиним і 
згуртованим.

Про Міжнародний жіночий день 8 березня
Постанова Ц К ВКП(б)

Міжнародний жіночий день 8 березня радянсь- ■ 
кий народ відзначає в цьому році напередодні внбо- 1 
ріп до Верховної Ради СРСР, в умовах могутнього 
піднесення політичної і трудової активності робітни
ків, селян та інтелігенції, які демонструють свою 
згуртованість і довір'я партії Леніна Сталіна, ра
дянському урядові, свою безмежну відданість справі 
комунізму.

За роки післявоєнної п'ятирічки радянський на
род під керівництвом комуністичної партії досяг но
вих серйозних успіхів на всіх ділянках господарсь
кого й культурного будівництва, добився значного 
підвищення матеріального добробуту і культурного 
рівня трудящих. Ці успіхи свідчать про велику жит
тєву силу радянського ладу, про його переваги пе
ред капіталізмом.

Наша країна не знає криз і безробіття. В Ра
дянському Союзі неухильно зростає національний 
доход, послідовно знижуються ціни на товари масо
вого споживання, підвищується купівельна спромож
ність населення. Радянська держава витрачає вели- ‘ 
чезні кошти на виплату допомоги по соціальному 
страхуванню, оплату відпусток, безплатну медичну 
допомогу і навчання в загальноосвітніх та професій
них школах. Тільки в 1949 р. держава витратила на 
ці цілі понад 110 мільярдів карбованців. У широких 
розмірах здійснюється житлове, будівництво. В резуль- * 
таті сталінського піклування комуністичної партії і 
радянського уряду життя радянських жінок, як і 
всього нашого народу, поліпшується з кожним днем.

Народи капіталістичних країн зустрічають день 
8 березня в умовах назрівання нової економічної 
кризи, зростання безробіття і злиднів. Особливо ве
ликі нестатки терплять трудящі жінки. їх в першу 
чергу позбавляють роботи, вони одержують нижчу 
заробітну плату, на жінках і дітях найсильніше за 
все позначаються голод і злидні, на які прирікає 
капіталізм трудящі маси.

Соціалістичний лад, породжений Жовтневою ре
волюцією, приніс жінці цілковите розкріпачення від 
соціального, економічного і духовного рабства. Ве
лика справа визволення жінок закріплена Сталінсь
кою Конституцією. В Радянському Союзі жінкам не. 
тільки надані політичні права, але й забезпечене їх 
здійснення на ділі, завдяки наданню рівного з чо
ловіком права на працю, па оплату прані, відпочи
нок, соціальне страхування та освіту.

Радянські жінки активно використовують свої 
права. 277 жінок є депутатами Верховної Ради СРСР. 
Понад 1.700 жінок обрано до Верховних Рад союз
них та автономних республік і близько півмільйона 
жінок до місцевих Рад депутатів трудящих. Кращі 
дочки радянського народу висунуті па наступних 
виборах кандидатами в депутати Верховної Ради СРСР.

Творча сила жінок нашої країни проявляється 
в усіх галузях соціалістичного будівництва. Мільйони 
патріоток самовіддано трудяться на підприємствах і 
будовах. Понад 327 тисяч жінок працюють інжене
рами й техніками. Беручи активну участь у всена
родному соціалістичному змаганні за дострокове за
вершення післявоєнної п'ятирічки, жінки працівни
ці соціалістичної промисловості і транспорту удоско
налюють свою майстерність, оволодівають передовою 
технікою і новими методами роботи на виробництві.

Жінки-колгоспнпці йдуть у перших рядах соці
алістичного змагання за одержання високих і сталих 
урожаїв, всемірне збільшення поголів'я і продуктив
ності громадського тваринництва, за якнайшвидше 
втілення в життя сталінського плану перетворення 
природи. Тисячі жінок є головами колгоспів. Десятки 
тисяч жінок працюють трактористами, комбайнерами, 
сотні тисяч колгоспниць є бригадирами рільничих 
бригад, ланковими і завідуючими тваринницькими 
фермами.

Радянським жінкам надані всі можливості для 
оволодіння наукою й культурою. Жінки становлять 
майже половину загальної кількості спеціалістів кра

їни із закінченою вищою освітою. Жінки наукові 
працівники, інженери, техніки і агрономи своїми до
слідженнями, винаходами і відкриттями збагачують 
радянську науку, примножують її славу, жінки дія
чі в галузі літератури й мистецтва створюють висо
коідейні твори, які запалюють радянський народ па 
нові подвиги на славу нашої Батьківщини. За ви
датні роботи в галузі науки, винаходів, літератури й 
мистецтва 289 жінкам присуджено Сталінські премії.

Величезну роль відіграють радянські жінки в 
галузі народної освіти та охорони здоров’я. Близько 
909 тисяч радянських жінок-учитслів виховують під
ростаюче покоління в дусі радянського патріотизму 
і високої комуністичної свіодмості. Більше мільйона 
жінок працює в лікарнях, поліклініках, амбулаторіях, 
у жіночих і дитячих консультаціях.

Трудові подвиги радянських жінок на фабриках 
і заводах, в інститутах і лабораторіях, на полях і 
тваринницьких фермах високо оцініюються радянським 
урядом. Понад півмільйона жінок нагороджено орде
нами й медалями СРСР. 1600 жінок дістали високе 
звання Героя Соціалістичної Праці.

В Радянському Союзі створена державна система 
охорони материнства й дитинства. Жінкам надаються 
оплачувані відпустки по вагітності і родах, органі
зована широка сітка дитячих ясел, садів, консульта
цій. Партія і уряд проявляють постійне піклування 
про жінку-матір, яка виховує молоде покоління 
майбутність нашої Батьківщини. 2.770 тисяч жінок на
городжені орденом «Материнська слава і Медаллю 
материнства». Почесне звання «Мати героїня» дістали 
30.750 жінок. Щороку на допомогу багатодітним і 
одиноким матерям виплачується кілька мільярдів кар
бованців.

Вільне і щасливе життя радянських жінок є за
палюючим прикладом для жінок усього світу. Здійс
нено рівноправність жінок у країнах народної демо
кратії. Вільні •.кіпки Польщі, Чехословаччини, Руму
нії, Болгарії, Угорщини, Албанії, Монгольської На
родної Республіки, Північної Кореї, великої Народної 
республіки Китаю, а також Німецької демократичної 
республіки беруть активну участь у політичному, 
господарському і культурному житті своїх країн.

Міжнародний жіночий день трудящі жінки всього 
світу проводять в обстановці дальшого зростання сил 
антиімперіалістичного табору, який бореться за мир, 
демократію і соціалізм проти англо - американських 
паліїв нової війни. Вперше в історії людства виник 
організований фронт миру, який очолюється Радянсь
ким Союзом і об'єднує сотні мільйонів борців за мир. 
Фронт прихильників миру являє собою могутню силу, 
здатну приборкати імперіалістичних паліїв війни і 
зірвати їх агресивні плани.

Великою силою в боротьбі за мир є демократич
ний рух жінок. Жінки не можуть і не хочуть зали
шатися осторонь загальної справи всього прогресив
ного людства. Вісімдесят мільйонів жінок вже об'єд
налися в Міжнародній демократичній федерації. В 
авангарді Міжнародного демократичного руху жінок 
за мир ідуть жінки Радянського Союзу і країн на
родної демократії.

ЦК ВКП(б) пропонує партійним організаціям про
вести Міжнародний жіночий день 8 березня під зна
ком мобілізації всіх сил трудящих жінок на виконання 
і перевиконання плану 1950 року. Виробнича ак
тивність жінок—робітниць, інженерів і техніків по
винна бути спрямована па підвищення продуктивності 
праці, поліпшення якості і зниження собівартості 
продукції, здійснення технічного прогресу в усіх га
лузях народного господарства. Найважливішими зав
даннями жінок-колгоснішць є дальше підвищення 
врожайності, виконання Сталінського плану перетво
рення природи, трирічного плану розвитку громадсь
кого тваринництва, створення в нашій країні дос
татку продовольства. Обов'язок жінок - працівників 
науки й культури—рухати вперед пашу науку, зба
гачувати радянську літературу й мистецтво новими (

і високохудожніми, ідейними творами, ще. вище підно
сити справу народної освіти і охорони здоров'я.

ЦК ВКП(б) вимагає від партійних, радянських, 
профспілкових і комсомольських організацій сміливі
ше і рішучіше висувати передових жінок па керівну 
партійну, державну, господарську, профспілкову і 
комсомольську роботу, подавати їм повсякденну до
помогу в роботі і в їх ідейно-політичному зростанні. 
ЦК ВКІІ(б) нагадує, що висування жінок на керівну 
роботу є життєво важливим державним завданням.

Партійні, радянські, профспілкові і громадські 
організації повинні ще більше приділяти увагу поліп
шенню умов праці іі побуту радянських’ жінок, по
силенню охорони праці жінок на виробництві, під
вищенню якості роботи їдалень, магазинів, пралень 
та інших підприємств побутового обслуговування. 
Треба посилити піклування про жінку-матір, подава
ти їй постійну допомогу в справі виховання підрос
таючого покоління, здійснювати неослабний контроль 
за використанням коштів, що їх відпускає держана на 
розширення сітки родильних будинків і дитячих зак
ладів. па подання допомоги багатодітним і одиноким 
матерям. Радянські жінки повинні і далі зміцнювати 
інтернаціональні зв'язки з жінками країн народної 
демократії і жінками капіталістичних країн і разом 
з ними вести боротьбу за міцний і тривалий мир між 
народами, за свободу іі демократію, проти паліїв по
вої війни.

Центральний Комітет Всесоюзної Комуністичної 
партії (більшовиків) сердечно вітає всіх трудящих 
жінок Радянського Союзу — робітниць, колгоспниць, 
інженерів, техніків, агрономів, зоотехніків, учителів, 
медичних працівників, працівників науки іі мистецтва 
в Міжнародний жіночий день 8 березня. ЦК ВКІІ(б) 
висловлює тверду впевненість у тому, що радянські 
жінки, які прославили себе в захисті свободи й не
залежності нашої соціалістичної Батьківщини і в 
справі мирного будівництва, будуть і далі йти в пе
редових рядах борців за дальший розквіт економіки 
й культури Радянського Союзу, за велику справу 
побудови комунізму в нашій країні.

Центральний Комітет
Всесоюзної 

Комуністичної Партії 
(більшовиків).

Змагання двох шахт
Виконання виробничого плану 
шахти № 3 та N2 2 за лютий

(в процентах до плану)
ШАХТА № З ШАХТА № 2

112,7 Видобуток вугілля 102,9
102,1 Підготовчі роботи 103,6

Особливого успіху в соціалістичному 
змаганні домоглася друга дільниця шах- І 
ти № З (начальник т. Дубовик). За сі
чень і лютий тут видобуто 3.309 тонн 
вугілля понад план, що значно більше, 
ніж визначено в зобов'язаннях колективу 
цієї дільниці.

Соціалістичне змагання двох шахт 
триває.
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У Раді Міністрів СРСР І 
Про переведення курсу карбованця 
на золоту базу і про підвищення 

курсу карбованця щодо іноземних валют 
Грошова реформа в СРСР, проведна в грудні 1947 р., 

ліквідувала наслідки другої світової війни в галузі гро
шового обігу 1 відновила повноцінний радянський карбо- і 
ванець.
- Здійснене одночасно з грошовою реформою скасу
вання карткової системи 1 серйозне зниження цін па то
вари масового вжитку, проведене три рази протягом 1947 

1950 років, привели до іце більшого зміцнення карбо- ! 
ванця, підвищення його купівельної спроможності і під
вищення його курсу щодо іноземних валют.

В той же час у західних країнах відбулося 1 триває 
знецінення валют, що вже привело до девальвації євро
пейських валют. Щодо Сполучених Штатів Америки, то 
безупинне підвищення цін на предмети масового вжитку 
та Інфляція, яка триває на цій основі, про що неоднора
зово заявляли відповідальні представники уряду СІНА, ' 
привели також до істотного зниження купівельної спрс- | 
можності долара.

.V зв'язку з вищевказаними обставинами купівельна 
спроможність карбованця стала вища від його офіціаль
ного курсу.

Зважаючи на це, Радянський Уряд визнав необхід
ним підвищити офіціальний курс карбованця, а обчислен
ня курсу карбованця вести не на базі долара, як це бу
ло встановлено в липні 1937 року, а на більш сталій, 
золотій основі, відповідно до золотого вмісту карбованця.

Виходячи з цього, Рада Міністрів Союзу РСР поста
новила:

1. Припинити з 1 березня 1950 р. визначення курсу 
карбованця щодо Іноземних валют на базі долара і пере
вести на більш сталу, золоту основу, відповідно до золо
того вмісту карбованця.

2. Встановити золотий вміст карбованця в 0,222168 ' 
грама чистого золота.

3. Встановити з 1 березня 1950 р. купівельну ціну 
Держбанку СРСР на золото в 4 крб. 45 коп. за 1 грам 
чистого золота.

4. Визначити з 1 березня 1950 р. курс карбованця 
щодо іноземних валют, виходячи з золотого вмісту кар
бованця, встановленого в пункті 2;

4 крб. за один американський долар замість існую- ' 
чого 5 крб. ЗО коп.

11 крб. 20 коп. за один фунт стерлінгів замість іс- і 
нуючого 14 крб. 84 коп.

Доручити Держбанку СРСР відповідно змінити курс | 
карбованця щодо інших іноземних валют.

У випадках дальших змін золотого вмісту іноземних 
валют або змін їх курсів, Держбанку СРСР встановлю
вати курс карбованця щодо іноземних валют з урахуван
ням цих змін.

Вісті
з колгоспів

Саджають лісосмуги
Колгоспники артілі „Жовтень" І па площі 0,7 гектара, 

розпочали весняну посадку лісо- - В колгоспі ім. Сталіна (Норо- ! 
смуг. Сіянці дуба, клену, ясену шиловка) посіяні жолуді дуба на і 
та жовтої акації вже висаджені І площі 0,5 га. М. Щарбаченко

V» *>>
Повним ходом розгорнулися І 

весняно-польові роботи в кол- І 
ГОЄНІ ІМ. 18 Піїртконференції. 
Хлібороби. використовуючи 
сприятливі умови, уже провели ' 
боронування 35 гектарів зябу 
ти 45 гектарів озимини.

Па 4 березня посіяно 15 - 
гектарів вівса.

І. Попов.
❖ чс

е.-
Дружно вийшли в поле КОЛ- і 

госпники артілі Перше серп
ня . Сприятливії погода дозво
лила провадити і оранку, і 
закриття вології, і боронуван
ня та підживлення озимини.

Вже забороновано 36 гекта
рів зябу, підживлено 176 гек
тар озимині! та піднято три 
га веснооранки.

С. Прохоров.

В колгоспі імені Сталіна 
(Бандурівка) зорано 16 гектар, 
забороновано 80 гектарів зябу 
та посіяні перші гектари вівса.

Т. Голосенко.

До польових робіт присту
пив колгосп ' Заповіт Леніна». 
Тут провадиться підживлення 
озимпнп та очищення полів 
від післяжнивних залишків. 
Перегпоем-сипцем вже піджив
лено понад 60 га озимої пше
ниці. Сухина,
голова Верезівської сільради

* Ф
Тракторна бригада т. Мар- 

тиненка першою із механіза
торів Користівської МТС розпо
чала весняно-польові роботи в 
колгоспі -Трудова сім'я».

Па її рахунку вже є 15 гек
тарів веснооранки. М. Сербул

Успіх кінофільму 
„Падіння Берліна"

З (> по 28 лютого трудящі на- : 
того міста переглянули новий 
художній фільм „Падіння Берліна".

Про величезний успіх цього ви
датною твору радянської кінема
тографії свідчить те, що за час 
демонстрації фільму було дано 
108 сеансів. А кількість глядачів, 
які відвідали кінотеатр становить 
23 тисячі чоловік. Ф. Горбуноз.

Новими трудовими перемогами 
відповідають трудящі 

на піклування партії й уряду 
Зростає продуктивність праці

На дільницях, в цехах буді
вельного управління №1 трес
ту Семенівськвуглебуд • відбу
лися мітинги, приурочені пос
танові більшовицької партії та 
радянського уряду про нове 
зниження цій на товари.

Виступаючий змінний інженер 
вскришної дільниці тов. Бойко 
сказав:

У відповідь на піклування 
радянського уряду й особисто

Доможемось
З приводу постанови Ради 

Міністрів СРСР і ЦІЇ ВКІГ(б) 
про зниження цін на товари 
масового споживання в цехах 
артілі Червона вишивальниця 
відбулися мітинги.

-Від усього серця дякую 
нашій рідній комуністичній пар
тії і великому Сталіну за тур
боту про нас - простих радяп-

товариша Сталіна про добро
бут трудящих від імені зміни 
беру зобов'язання виконувати 
виробничий план на 120'про
центів.

Свого слова зміна дотримує.
2 березня завдання виконану, 
на 127 процентів.

Зростає продуктивність праці 
' й на інших дільницях.

Ф. Богданов,
І голова місцевкому,

нових успіхів
ських людей, -говорить брига
дир головних уборів т. Мурав- 
йов. Лютневий виробничий план 
наша бригада виконала на 175 

І процентів. .V відповідь па пое 
' типову партії гі уряду я зобо- 
I в'язуюсь до дня виборів - 12 
! березня підійти ще з вищими 

виробничими показниками. *
П. Кофман.

Відповідь колгоспників
Постанова Ради Міністрів Со

юзу І’СР і ЦІЇ ВІЇП(б) «Про 
нове зниження державних роз
дрібних цін на продовольчі й 
промислові товари» швидко об- - 
летіла колгоспи Косівської сіль
ради.

На мітингу, що відбувся у 
другій рільничій бригаді кол
госпу «Жовтень», слово взяв 
колгоспник Петро Савчснко.

Ми безмежно вдячні ве
ликому Сталіну, заявив він,— 
за мудру постанову. .Лише в 
нашій країні, де- про нас нев
томно дбає більшовицька пар
тія і,сам товариш Сталін, мож
ливе таке піднесення добробу
ту народу. Ця постанова запа
лює нас їй нових перемог со

ціалістичного сільського госпо
дарства і я прикладу всіх сил, 
щоб наш колгосп вчасно і на 
високому рівні провів весняну 
посівну кампанію.

Колгоспники Лелека Олексій, 
Козенко Нфросінія та інші з 
глибокою вдячністю вітали цю 
постанову. У відповідь на бать
ківське піклування про замож
ність колгоспників воші закли
кали всіх хліборобів провести 
весняну сівбу на високому 
рівні, виростити високий уро
жай. щоб створити ще біль
ший достаток продуктів.

Коритько, 
секретар колгоспної 

парторганізапії.
Дотримали слова

Зустріч з кандидатом О. В. Гіталовим

Змагаючись за гідну зустріч 
дня виборів у Верховну Раду 
СРСР, колектив ремонтно-буді
вельної контори домії'ся визнач
них успіхів. Квартальний план 
капітального ремонту виконано 
25 лютого.

Робітники ті'. Коваленко, 
Грубов, Волотковськпя та (’пчов 
свої виробничі норми виконали 
на 170 200 процентів.

Пузенко, 
начальник контори.

Понад 500 колгоспників Во- 
рошпловської, Д-Пільської, Пет- 
ро-За-гірської і Лікарівської 
сільрад зібрались 28 лютого в 
святково прибране приміщення 
Воропіпловської середньої ІНКО
ЛИ для зустрічі з кандидатом 
у депутати Ради Національнос
тей Верховної Ради СРСР, знат
ним бригадиром тракторної 
бригади, Героєм Соціалістичної 
Праці Олександром Васильови
чем Гіталовим.

Слово взяв голова колгоспу 
ім. Комінтерна Андрій Якимо- 
вич Димура. Він заявив, що 
трудівники колгоспного села з 
піднесенням і одностайністю 
висунули першим своїм канди
датом у депутати Верховної Ра
ди СРСР організатора більшо
вицької вартії, любимого вождя 
і друга Иосифа Віссаріоновпча 
Сталіна.

Разом з виборцями Сталін
ського виборчого округу м. 
Москви, говоріть т. Димура, 
ми будемо голосувати за рідно

го Сталіна, який веде нашу 
могутню Батьківщину до світ- ; 
лих вершин комунізму.

Товариш Димура говорить, що 
по нашій виборчій дільниці № 34 ■ 
буде балотуватись один із кра
щих механізаторів України - 
Олександр Васильович Гіталов. 
Тов. Димура характеризує юв. 
Гіталова 0. В. як вірного сина 
радянського народу, достойного 
кандидата в депутати.

Потім виступив з промовою 
80-річний колгоспник Андрій 
Юхимович Кульбій. Протягом 
двох років слідкую я по газе
тах,—говорить т. Кульбій,. .за
вашою роботою т. Гіталов, і і 
завжди з гордістю читав про 
ваші видатні успіхи. 12 берез
ня я перший "прийду на вибор
чу дільницю і сміливо віддам і 
свій голос за т. Гіталова.

Па зустрічі з промовами та- І 
кож виступили бригадир трак
торної бригади т. Данченко, > 
від радянської інтелігенції т. ї 

Велично, довірена особа т.Кор- 
люк та інші.

Тепло зустрінутий виборцями 
виступив кандидат у депутати 
Олександр Васильович Гіталов. 
Він палко дякував присутнім 
і запевнив, що з честю виправ
дає виявлене йому довір'я ви
борців, віддасть всі свої сили 
для дальшого розквіту колгосп
ного господарства.

З величезним піднесенням 
учасники зборів прийняли при
вітання товаришеві Сталіну.

28 лютого в приміщенні пед
училища зібралось понад 400 
виборців для зустрічі з канди- І 
датом - Олександром Васильови
чем Гіталовим.

Виступаючі стахановці, пред
ставники радянської інтеліген
ції, молодь, які від імені сво
їх колективів запевнили, що 
12 березня віддадуть свої го
лоси за кандидатів сталінсько
го блоку комуністів і безпар
тійних.

На піднесенні
Па колгоспному подвір'ї ар

тілі - Паризька комуна'- весня
не пожвавлення.

Напоготові стоять трактори, 
сівалки, плуги, борони. Ковалі 
і трактористи закінчують ви
готовлення третього 26-мет- 
рового прицеиу для борін. 
Бригадири ще і ще раз огляда
ють інвентар. Колгоспні майст
ри тт. Куделя, Дігтяр та- Тпмо- 
іпевеькіїй попрацювали на сла- і 
ву.

Окремі ділянки вже придатні 
до оранки. 1 хлібороби вико- і 
ристовують кожну, годину, щоб 
швидше- виоратися з весняними 
роботами.

...Па низині, біля річки Інгу
лець, чорніє свіжозорана рілля.

Як на велику справу провод- і 
жали колгоспники туди перші ; 
плуги. О-рачі Лариса, Люба, ! 
Ганна Федоренки та Віра Куде
ля гордо поганяли своїх волів, 1 

які повагом тягли за собою бли
скучі двохкорпусні плуги.

Опівдні не витримали тракто
ристи, і на підмогу плугатарям 
виїхав трактор Михайла Само
хвала.
. Вечером схвильовано радісні 

доповідали правлінню плугата
рі, що перші 10 гектарів вес
нооранки піднято. Денне зав
дання перевиконано.

На інших ділянках в цей час, 
провадилось боронування зябу, 
підживлення озимини,

На другий день вранці хлі
бороби дізналися про радісну 
звістку. Партія і радянський 
уряд провели нове зниження пін 
на продовольчі і промислові 
товари.

У відповідь на цю постано
ву вони зобов'язались вчасно і 
якісно провести весняну сівбу.

В. Смоляр. 
Р^тор^АПУСТЯНСЬКИЙ
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Сьогодні Міжнародний 
жіночий день— 

8 березня

Радянська жінка— 
активна будівниця комунізму

Зустрінемо вибори до Верховної Ради СРСР 
новими ^трудовими перемогами

Сьогодні трудящі світу від
значають Міжнародний день— 
8 березня. Радянський народ 
зустрічає свято жінок напере
додні виборів до Верховної Ра
ди СРСР, в обстановці велико
го політичного і виробничого 
піднесення.

Комуністична партія і радян
ська влада розкріпачили жінку 
нашої країни. Жінкам-робітни- 
цям, селянкам надано рівні 
права з чоловіками в політич
ному і господарському, куль
турному і громадському житті 
країни. Жінки в нашій країні 
користуються великими полі
тичними правами, вони нарівні 
з чоловіками стоять біля дер
жавного керма. Здійснились 
пророчі слова В. І. Леніна про 
те, що кожна куховарка по
винна вміти управляти держа
вою. Серед депутатів Верхов
ної Ради СРСР, союзних і ав
тономних республік є близько 
2000 жінок, а в місцевих Ра
дах депутатів трудящих - близь
ко иівмільйона жінок.

Готуючись зараз до виборів 
у Верховну Раду СРСР, тру
дящі Радянського Союзу вису
вають кращих з кращих радян
ських жінок кандидатами в 
депутати найвищого органу 
влади. Серед них: Парасковія 
Ангеліна, Парасковія Гусятни- 
кова, Марія Фотул, Анастасія 
Хмарук, Євгенія Поліщук і ба
гато інших.

Жінки в нашій країні—ак
тивні будівниці комунізму. Не
має тепер у нас такої галузі 
народного господарства і куль
тури, де б жінки не проявили 
себе як новатори виробництва, 
зачинателі швидкісних методів 
праці, активні борці за підви
щення якості продукції, за 
економію сировини, матеріалів 
і т. д.

Бригадир електролампового 
заводу в Москві Валентина 
Хрисанова стала ініціатором 
роботи за погодинний графік.

За почином ватерниці Глу- 
хівського бавовняного комбіна
ту Людмили Нсмптшової тисячі 
текстильниць перевели свої вер
стати на підвищену швидкість.

Жінка є великою силою в 
колгоспному будівництві. Ба
гато з них працюють головами 
колгоспів, бригадирами, ланко
вими, агрономами, тракторист
ками, комбайнерами, з кожним 
роком ростуть ряди колгоспниць, 
майстрів високих урожаїв. Біль
ше 1600 колгоспниць удостоєні 
звання Героя Соціалістичної 
Праці. Десятки тисяч нагород
жені орденами і медалями. Хто 
тепер в країні не знає імен 

Трест,,Се?й8нівськв?глебуд“ вдруге завоював премію
Рішенням ВЦРПС і Міністерства вугільної промисловості за 

успіхи у Всесоюзному соціалістичному змаганні в четвертому 
кварталі 1949 року тресту „Семенівськвуглебуд- вдруге присудже
но другу премію в 40 тисяч карбованців.

Крім того, завойований перехідний Червоний прапор в тре
тьому кварталі 1949 року зберігається за трестом і надалі.

славних дочок українського 
народу Олени Хобти, А грі ци
нії ІІармузіної, Марії Лисенко, 
Парасковії Ангеліної, Марії 
Фастової, Марії Савченко, лан
кової колгоспу ім. КарлаМарк
са, Мукачівського округу, За
карпатської області, Тереаії 
Габовди, яка виростила по 1409 
пудів кукурудзи з гектара, і 
багатьох інших.

Майже 300 жінок удостоєні 
високого звання лауреата Ста
лінської премії за ноні відкрит
тя в науці і техніці, промис
ловості і сільському господар
стві, за досягнення в літера
турі і мистецтві.

Батьківське піклування про
являють комуністична партія і 
радянська влада про багато
дітних матерів нашої країни. 
Допомагають їм у вихованні 
дітей. В цей же час жіпки- 
трудівниці капіталістичних кра
їн несуть па своїх плечах тя
гар злиднів, голоду, безробіття. 
І сьогодні, в день 8 березня, 
вони з надією звертають свої 
погляди до великого Радянсь
кого Союзу, який іде в аван
гарді боротьби за'мир, за де
мократію, за соціалізм, зверта
ють свої погляди до вождя 
трудящих усього світу вели
кого Сталіна.

На постанову Ції ВКП(б)про 
Міжнародний жіночий день ра
дянські жінки відповідають ще 
тіснішим згуртуванням навколо 
партії Леніна—Сталіна, мобі
лізують свої сили на достро
кове завершення сталінської 
п'ятирічки, на виконання три
річного плану розвитку гро
мадського тваринництва, на 
здійснення сталінського плану 
перетворення природи.

Нове зниження цін на про
довольчі й промислові товари, 
нове свідчення повсякденного 
піклування комуністичної пар
тії і радянського уряду про 
дальше поліпшення матеріаль
ного добробуту трудящих. Ра
дянські жінки особливо вдячні 
партії більшовиків, радянсько
му урядові, великому Сталіну 
за це батьківське піклування.

Жінки Радянського Союзу в 
день виборів до Верховної Ра
ди СРСР голосуватимуть за 
кандидатів сталінського блоку 
комуністів і безпартійних, за 
партію Леніна—Сталіна нат
хненника і організатора наших 
перемог.

Слава радянській жінці—ак
тивній будівниці комунізму!

Слава великій партії біль
шовиків і мудрому вождю на
родів товаришеві Сталіну!

Активність 
комсомольців

Активну участь в підготовці 
до виборів у Верховну Раду 
СРСР бере комсомольська орга
нізація рудоремонтного заводу.

10 кращих комсомольців пра- 
і цюють агітаторами серед вибор

ців. Особливо добре виконують 
) свої обов’язки М. Дуканич, 
і А. Олініченко, А. Лобанов і 

інші.
Комсомольці Приходько, Ма- 

ляренко, Ангурець, Горошко, 
ставши на стахановську вахту 
на честь виборів, виконують 
норми на 200 процентів.

В. Авраменко, 
секретар комсомольської 

організації.

Зобов'язання 
виконано

Достроково, 4 березня, колек
тив гірників другої дільниці 
шахти №3 (начальник тов. Ду
бовик Б. К.) виконав своє со
ціалістичне зобов’язання на 
честь виборів. Видано на-гора 
3.500 тонн вугілля понад план.

Стахановська вахта шахтарів 
триває. А. Курятников.

Розгортаються 
польові роботи

Розгортаються польові робо
ти в колгоспах Бойківської 

| сільради.
І Хлібороби артілі 'Трудова 
і сім’я: поряд з оранкою та бо

ронуванням розпочали сівбу. 
Посіяно 10 гектарів віковівса.

В колгоспі ім. 18 з’їзду 
ВКП(б) вже піднято 8 гектарів 
веснооранки та забороновано 
25 гектарів зябу.

0. Єрмоленко, 
агроном Іїоріїстівської МТС.

Корольова Явдокія Федорівна- - 
депутат Сталінської обласної Ради 
депутатів трудящих, почесний шах
тар шахти №30 тресту „Рутченків- 
вугілля”.

Ф«то С. Гендельмана. 
Прескліше ТАРС.

і
* * *

На честь Міжнародного 
жіночого дня

Трудящі нашої країни широ
ко відзначають Міжнародний 
жіночий день—8 березня. На 

; фабриках і заводах, в установах, 
і учбових закладах, у колгоспах, 
| МТС і радгоспах проходять уро

чисті збори.
В Києві і Одесі відбулись 

: Конференції ЖІНОК-уЧеНИХ, ПрИ- 
свячені міжнародному жіночому 
дню. На конференціях були 
заслухані наукові доповіді: 
«В. І. Ленін і Й. В. Сталін 
про роль жінок у будівництві 
комунізму», «Жінки у ста ха

Успіхи жінок
32 проценти трудящих трес

ту «Олександріявуглсрозрізбуд» 
становлять жінки.

Поруч з чоловіками вони бе
руть найактивнішу участь на 
різних ділянках роботи. В со
ціалістичному змаганні за дост
рокове виконання післявоєнної 
п’ятирічки десятки жінок систе
матично перевиконують норми.

Верстатниця деревообробних 
майстерень Любов Бугайченко

І за 1949 рік виконала півтори 
річні норми. А зараз, ставши на

і стахановську вахту на честь 
і виборів, в окремі дні доводить 
! виробіток до 200 процентів.

Маляр Катерина Норенко дво-

План перевиконано
Високим виробничим підне

сенням зустрічає Міжнародний 
жіночий день колектив трудів
ниць Олександрійської швейної 
фабрики. План лютого виконано 
на 112,5 процента.

Найкращих показників домог
лася бригада Федосії Іванівни 
Пожарової. Лютневий план вона 

1 виконала на 155 процентів. 
Бригада Софії Давидівни Кржмер 
своє завдання вивершила на 131 

' процент.

нойському русі» та інші.
Новими трудовими успіхами 

відзначають 8 березня трудів
ниці промисловості і сільського 
господарства. На Харківському 
тракторному заводі імені Орджо- 
нікідзе близько 200 жінок-то- 
карів, револьверниць, стругаль
ниць і ливарниць зустрічають 
свято достроковим виконанням 
п’ятирічних норм. Понад 500 
робітниць за 2 місяці виконали 
квартальні завдання і тепер 
випускають продукцію в рахунок 
квітня. (ВАТАХ).

будівельників
місячну норму виконала на 166 
процентів.

Свердлильниця заводу 'Чер
воний ливарник» Ярина Ярміл- 
ко та шпшельниця Ганна Ве
лика доводять свій виробіток 
до 180—200 процентів.

Серед трудящих будівельного 
управління Лі 1 стахановською 
роботою відзначаються штука
турниця Ганна Коваленко, мо
тористка Одарка Рясна, робіт- 
ниця-колійниця Поліна Малюк 
та робітниця Ганна Ладан. Во
ни щодня перевиконують нор
ми виробітку.

Г. Дорохзв, 
інженер відділу праці 

й зарплати тресту.

Добре працюють і бригади 
Жани Григорівни ІІІарай, Ярини 
Савелівнп Кукси, Олени Григо
рівни Оетапенко.

На честь виборів до Верхов
ної Ради СРСР колектив фаб
рики змагається за дострокове 
виконання квартального пла
ну.

М. Ізраїль, 
директор фабрик*.
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Творча сила жінок нашої країни проявляється в усіх галузях соціалістичного будівництва
Шастя жінки Вона володіє

Сьогодні, коли весь радянсь
кий народ відзначає Міжнарод
ний жіночий день, мені хочеть
ся сказати велике, тепле спасибі 
більшовицькій партії, рідному 
Сталіну за все тс, що дала Ра
дянська влада жінкам^нашої 
Батьківщини.

Скажу про себе. Чи могла б 
я мріяти про радісне, щасливе 
життя, якби не Радянська вла
да? Звичайно ні.

Пригадую свою матір. Зали
шившись вдовою в час першої 
імперіалістичної війни, вона як 
не билась, але так і не змогла 
забезпечиш сім'ю. Злидні, го
лод, наруги над вдовою приз
водили її до розпачу, хвороби.

Через п'ять років тяжкого 
вдовиного життя померла мати, 
залишивши п'ятеро дітей си
ротами.

В рік смерті матері по країні 
гриміла громадянська війна. 
Встановилась Радянська влада.

Па собі я відчула, що цс моя 
влада. Вона вперше зробила 
жінку рівноправним членом ве
ликої трудової сім'ї.

Коли почали організовуватись 
колгоспи, я з своїм чоловіком 
без вагань вступила до артілі.

З кожним роком розквітав і 
міцнів колгосп, повним і кра
сивим було життя. Та. знову 
війна. В перших боях з воро
гом загинув мій чоловік. Я ста
ла вдовою. Але комуністична

Натхненна праця
Паша Батьківщина — країна 

самої передової культури в світі. 
Наука, освіта, мистецтво досяг
лії у нас небаченого розквіту. 
Велику і почесну роль в розвит
кові соціалістичної культури 
виконує загальноосвітня школа, 
через яку проходить все молоде 
поколіннії Радянського Союзу.

25 років тому, вітаючи з'їзд 
учителів, тов. Сталін сказав:

«Фаланга народних учителів 
складає одну із самих необхід
них частин великої армії тру
дящих нашої країни, які буду
ють нове життя на основі со
ціалізму».

Славний загін народних учи
телів з честю виконує, покла
дені тов. Сталіним, почесні зав
дання. Виховуючи нову людину, 
людину соціалістичного сус
пільства, наші вчителі прищеп
люють їй найкращі якості: лю
бов до Батьківщини, до свого 
народу, до трудящих мас, чес
ність, хоробрість, ' товариські 
почуття.

І я своєю натхненною працею 
вчительки внесла скромну част
ку у формування нової людини.

Мої колишні учні працюють 
лікарями, вчителями, інженера
ми, на керівній роботі. Багато

Передовики колгоспу
67-річний колгоспник артілі 

ім. В. Ульянова Іван Федорович 
Малишко з честю виконує свої 
передвиборні зобов'язання по 
виготовленню яри для волів.

Краща доярка цього колгоспу 
Гадана Олександренко, змага
ючись на честь виборів до Вер- 

партія зробила іншою мою долю.
...Прогриміла війна і я з особ

ливою сплою відчула як піклу
ється наша країна про долю 
кожного її громадянина, особ
ливо про жінок. Наполегливою 
працею-я віддячую за батьків
ське піклування.

1948 рік для мене був особ
ливо радісним. Я проста радян
ська ікіпка-колгоспнпця обрана 
депутатом обласної Ради депу
татів трудящих.

Спи мій не відчуває сирітства. 
Успішно закінчивши сім класів, 
він зараз навчається у гірничо
промисловій школі.

Широка дорога в життя від
крита перед ним.

Нове зниження цін па товари 
масового споживання виклика
ло нове патріотичне піднесення 
і серед жінок-трудівнпць.

І сьогодні в день нашого свя
та я щаслива тим, що виконала 
свої зобов'язання перед країною 
---добре підготувалась до сівби. 
Виконала плани снігозатриман
ня, підживлення озимини, збо
ру місцевих добрив.

12 березня я першою опу
щу свої бюлетні за кандидатів 
блоку комуністів і безпартій
них, за великого Сталіна, що 
вивів жінок на широкий твор
чий і радісний шлях.

Меланін Клочко, 
колгоспниця артілі Перше 
серпня', депутат обласної 

Ради депутатів трудящих.

з них із зброєю в руках муж
ньо захищали нашу прекрасну 
Батьківщину в роки Великої 
Вітчизняної війни, мають високі 
урядові нагороди.

Десятки листів одержую я із 
різних кінців нашої неосяжної 
Батьківщино. Ось лист з датою 
25 лютого цього року. Пише 
колишній учень, нині гвардії 
сержант, якого відзначено ви
сокими урядовими нагородами. 
Він поздоровляє з Міжнародним 
жіночпм днем.

Звідки б не приїхав мій 
учень, він завжди прийде до 
школи, щоб побачити свою вчи
тельку, познайомитись з успі
хами школи.

Радісно жити і працювати в 
країні, зігрітій сонцем Сталін
ської Конституції. Вона від
крила жінці безмежні простори 
діяльності.

Уряд високо оііінпв мою скром
ну вчительську працю, нагоро
див мене медаллю. Хочеться 
жити і працювати. Радісно ус
відомлювати, що багато моїх 
вихованців стали корисними 
громадянами, які звеличають 
нашу соціалістичну Батьківщи
ну. Б. Міхелева,
вчителька 4 середньої школи.

ховної Ради СРСР, зразково 
доглядає і годує корови.

Борючись за 2250 літрів на 
одну корону, вона довела се
редньодобовий удій від першої 
корови, що отелилась, до 15 літ
рів молока.
С. Сафроненко, Я. Кравченко.

Ініціатор черкасовського руху в 
Сталіііграді вихователька дитсад
ка №44 — депутат Верховної Ради 
РРФСР Олександра Максимівна 
Черкасова.

Незабаром після звільнення Ста- 
ліиграда О. М. Черкасова зверну
лась з закликом до співгромадян 
віддати вільний від роботи час для 
відбудови міста. її заклик знай
шов широкий відгук серед трудя- 
.... .. Чсркасовський рух сприяв 

а 
і

тих.
швидкій відбудові Сталінграда, 
пізніше знайшов послідовників 
в інших містах.

Фото А. Юр'єва. 
Прескліше ТАРС.

Красномовні 
факти

Жінці в СРСР надається рівне 
право з чоловіком. Радянські зако
ни пильно охороняють це велико 
право Наш уряд і більшовицька 
партія по батьківському піклують
ся про жінку-матір. В нашій країні, 
як ні в одній країні світу, створе
ні всі умови для великої творчої 
праці жінок, для їх участі в гро
мадському і політичному житті 
країни.

Серед Інтелігенції міста і району 
налічується 362 жінок-вчителів, 47 
лікарів, багато інженерів, техн.кір, 
спеціалістів сільського господар
ства.

Сотні жінок, оволодівши профе
сіями мулярів, малярів, слюсарів І 
т. д., працюють на будовах нашого 
міста.

*
За радянської влади для жінки- 

матері в місті і районі збудовано 
7 родильних будинків. Лише за 
1949 рік вони обслужили понад 
півтори тисячі породіль.

Жіночо дитяча консультація за 
цей час подала допомогу 19015 ма
терям та 4892 дітям.

В 7 дитсадках міста й району 
щороку виховується понад 200 
дітей.

Десятки дитячих ясел до послуг 
жінок-робітниць і колгоспниць.

Багатодітним матерям міста з 
державного бютжету виплачено 
за 1949 рік 66600 карбованців од
норазової та 136610 карбованців 
щомісячної допомоги Одиноким ма
терям виплачено 124300 карбован
ців.

Серед жінок міста й району ба
гато депутатів місцевих Рад депу
татів трудящих. Десятки жінок 
удостоєні високих урядових наго
род. Серед них Віра Чудненко, Ган
на Федореико з міського колгос
пу їм. Леніна, Марія Антонова, Ві
ра Тягла 8 радгоспу „Комінтерн" 
та інші.

трьома спеціальностями
Та зажди, Василино, зараз 

сюди подадуть.
Чого ждати? Від цього сті

на не ростиме, - відповіла Ва- 
силина Сергіївна Котельнпко- 
вз, на цей докір напарника. 
Вона хутко схопила кілька 
цеглин із купи, що лежала 
біля сусідів, і спритними рука
ми вклала їх в стіну. В цей 
час допоміжним доставили чер
говий контейнер цегли.

На обличчі муляра Якова 
Фарсгока, з яким працювала 
Василина Сергіївна, промай
нула посмішка вдоволення. Ад
же Василина цінує кожну мить 
робочого часу. От і на цей 
раз. Зажди вона поки підве
зуть цеглу, на шість цеглин 
було б у стіні менше. І серед 
будівельників Олександрійсько
го вокзалу ніхто не дивувався, 
коли Яків Фарсюк і Василина 
Котельникова денну норму клад
ки завершували до обідньої пе
рерви.

До війни я працювала в 
їдальні,—розповідає тов. Ко
тельникова.

Після розгрому німецько- 
фашистських загарбників під 
Сталінградом, я зразу ж піш
ла на відбудову міста-героя.

Там оволоділа професією 
штукатурника. Згодом, в числі 
інших спеціалістів-будівсльни- 
ків, мене перевели на будів
ництво жител в столицю нашої 
Батьківщини—Москву. В Моск
ві я набула ще спеціальність 

маляра. А тепер ось тут, в 
Олександрії, оволоділа вже й

В останні роки мічурінською 
наукою і практикою передових 
колгоспів розроблено надзвичай
но ефективний агрозахід весня
не підживлення озимих посівів 
добривами.

Добрива поповнюють поживні 
речовини в грунті, в яких звичай
но весною відчувається недоста
ча. Рано внесені добрива встига
ють розчинитися до моменту ожив
лення озимих, і рослини зразу- ж 
знаходять поживу. Це прискорює 
темпи росту посівів і забезпечує 
прибавку врожаю в середньому 
більше 3—4 центнерів з гектара.

У колгоспах є величезні мож
ливості для значного збільшення 
плош підживлення. „Поклади" 
гною, перегною-сипцю можна знай
ти за околицями, на скотних дво
рах, па присадибних ділянках. Да
леко не скрізь збирають гноївку, 
ще рідше використовуються фе
калії- найцінніше добриво. Багато 
пропадає попелу, посліду і інших 
добрив. Для підживлення придат
ний як попіл від соломи, так і 
деревний попіл.

Попіл є калійним і фосфорним 
добривом. Деревний попіл містить 
від 6 до 10 процентів окису ка
лію і 2.5—3,5 процента фосфорної 
кислоти. Ще більшу них речовин 
у попелі від соломи. Житня со
лома, наприклад, містить коло 20 
процентів окису калію і до 5 про
центів фосфорної кислоти. Норма 
внесення попелу 4—6 центнерів 
на гектар. Попелом краще під
живлювати добре розвинуті або 
перерозвинуті посіви, схильні до 
вилягання. Дуже добре впливає 
попіл при внесенні його разом з 
перегноєм, пташиним послідом і 
іншими добривами.

Першокласним добривом для 
підживлення озимих є пташиний 
послід. Сухий пташиний послід 

І

третьою будівельною спеціаль
ністю - муляра.

Керівники будови Олександ
рійського вокзалу називають 
тов. Котельнпкову скарбом.

Та й справді, застосовування 
потоково - швидкісного методу 
на будівництві вокзалів вима
гає від залізничників особли-. 
вого підходу до цієї справи. 
Адже ж тут відсутній широкий 
фронт робіт, як це буває при 
будівництві селищ. На допо
могу тут приходять добре під
готовлені кадри.

Розпочинаючи будівництво, 
Василина Сергіївна приймає 
участь в кладці стін. По за
вершенню цього обсягу вона 
переходить на штукатурні ро
боти. Після штукатуріння тов. 
Котельникова з успіхом вико
нує малярні роботи.

Скромна стахановка т. Ко
тельникова за, систематичне пе-» 
ревиконання норм виробітку, 
за високу якість виконуваних 
робіт майже щорічно премію
ється путівками в будинок від
починку. За останні 4 роки 
вона тричі нагороджена цінни
ми подарунками. А радянський 
уряд нагородив її медаллю.

Радісний Міжнародний жіно
чий день Василина Сергіївна 
відзначає високими виробничими 
успіхами. Ставши на стаханов- 
ську вахту в честь виборів до 
Верховної Ради, будівельники 
вокзалу завершили кладку стін. 
Значна доля цього успіху на
лежить і жінці-будівельниці 
тов. Котельниковій.

Г. Байдаров.

містить 4—5 процентів азоту 
3—4 проценти фосфору і 2—3 ка
лію. Значно поліпшує якість пта
шиного посліду змішування його 
з торфовою хронікою. На гектар 
посівів потрібно посліду 5—7 цент
нерів. Нерідко пташиний послід 
вноситься в рідкому вигляді. Для 
цього бочки наполовину засипа
ють пташиним послідом і зали
вають до. верху водою. Цей роз
чин старанно перемішується і 
перед внесенням розбавляється 
водою в 6—8 разів.

Особливу увагу треба звернути 
також на збирання гною-сипцю. 
Він містить коло 0,7 процента азо
ту, 0,3—0,4 процента фосфору і 
0,5--0,6 процента калію. На гектар 
його вносять 6 10 тонн. Гній-
сипець забезпечує грунт від ви
сихання.

Для підживлення добре засто
совувати кінський гній і гноївку. 
Одна тонна гноївки містить від 2 
до 4 кілограмів азоту і від 4 до 
5 кілограмів окисі калію. Перед 
підживленням гноївку розбавля
ють водою в 2 -3 рази. На гектар 
потрібно 5—8 тони гноївки.

Дуже добре впливає па рослини 
підживлення їх фекаліями. Фекалії 
вносяться в рідкому вигляді. Пе
ред внесенням їх треба розбавити 
водою в 4 -5 разів. На гектар вно
ситься 3—4 тонни. Фекалії засто
совують також безпосередньо пе- 
•ред боронуванням озимих.

Підживлення треба в першу 
чергу провадити на иезрідженп.х 
посівах озимої пшениці і на насін
них ділянках.

А. Шаповал,
кандидат сільськогосподарських 

наук.
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Голосуючи за кандидатів блок}) кому
ністів і безпартійних, виборці голосува
тимуть за дальше піднесення народної 
освіти в нашій країні, за неухильне зростан
ня культурно-технічного рівня трудящих, 
за новий розквіт радянської науки і куль
тури.

ОРГАН олександрійського мк ТА РК КП(б)У ' 
МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Товаришеві
Вячеславу Михайловичу

МОЛОТОВУ
Центральний Комітет Всесоюзної Комуністичної пар

тії (більшовиків) І Рада Міністрів Союзу РСР палко ві
тають Вас, вірного соратника Леніна і Сталіна, в день 
Вашого шестидесятиріччя.

Радянський народ високо цінить Ваші заслуги перед і 
Батьківщиною, як одного з видатних організаторів 1 бу
дівників комуністичної партії 1 радянської держави. Все 
своє свідоме життя Ви присвятили боротьбі за справу 
робітничого класу, за перемогу Великої Жовтневої соці
алістичної революції, за побудову соціалістичного сус
пільства в СРСР.

На всіх постах партійної 1 державної роботи Ви, як 
стійкий послідовник наших великих учителів Леніна 1 
^Сталіна, з честю виконували завдання по зміцненню єд
ності рядів нашої славної більшовицької партії, по керів
ництву соціалістичним господарством 1 здійсненню ле
нінсько-сталінської зовнішньої політики Радянської дер
жави, рішуче борючись проти зарубіжних 1 внутрішніх 
ворогів країни соціалізму.

У важкі роки Вітчизняної війни Ви успішно служи
ли великій меті перемоги над ворогом, а нині, з власти
вою Вам більшовицькою енергією, віддаєте всі свої сили 
і знання справі будівництва комунізму в СРСР, нашій 
справедливій справі боротьби за мир І безпеку народів в 
усьому світі.

Бажаємо Вам, наш друг і товариш, наш дорогий 
Вячеслав Михайлович, багатьох років,здоров'я і плодо- 
тверної праці в Ім'я дальшого процвітання нашої великої 
Батьківщини, в Ім'я повного торжества комунізму^

Центральний Комітет ВКП(б). 
Рада Міністрів Союзу РСР.

Напередодні виборів
Виборча дільниця № 9

В приміщенні контори мон
тажного управління тресту 
«Укрособвуглемонтаж» містить
ся виборча дільниця №9.

В одній із просторих кімнат 
вже обладнано кабіни, виготов
лено виборчі урни, йдуть ос
танні приготування.

Людно в агітпункті. Один за 
одним сюди приходять виборці. 
Особливе пожвавлення після 
іГЯТОЇ години, коли робочий

Виборча дільниця № 8
Зараз на виборчій дільниці 

□й 8, що міститься в промар
тілі «Хімпраця», створено всі 
умови для того, щоб виборці 
повністю використали своє ве
лике виборче право, надане їм 
Сталінською Конституцією.

Списки виборців давно пе
ревірені. Виявлене число при
старілих і інших виборців, які 
не зможуть в день виборів 

день закінчується. Ще і ще раз 
! уточнюються списки.

Трудящі з нетерпінням чека- 
' ють радісного дня, щоб ще раз 

продемонструвати свою єдність 
І навколо більшовицької партії, 
І навколо любимого вождя радян- 
і ського народу Йоспфа Віссаріо- 

новича Сталіна. Вони відда- 
дуть свої голоси за кандидатів- 

■ непорушного блоку комуністів. 
• і безпартійних.

12 березня прибути на діль
ницю. їх будуть обслужувати 
дома члени комісії на черго
вих машинах по розробленому 
маршруту.

Дооре обладнані кабіни. В 
кожній із них стоять тумбочки,, 
в яких є потрібне число олів
ців. Урна обшита червоною ма
терією. На ній красується герб 
Радянського Союзу.

‘і

На честь
виборів
Успіхи монтажників

За попередніми підсумками 
соціалістичного змагання серед 
монтажників першої дільниці 
монтажного управління пер
шість завоювала бригада Дмит
ра Кіщенка. Ставши на ста- 
хановську вахту на честь ви
борів до Верховної Ради СРСР. 
ця бригада довела денний ви
робіток до 200 процентів і 
значно перевиконала своє зо
бов'язання.

Перевиконанням зобов'язань 
зустрічають вибори і бригади 
тт. і’рінченка та Абозалія.

Ф. Гаркуша.

Трудове піднесення 
у каменярів

Широкого розмаху набуло 
соціалістичне змагання на честь 
виборів серед каменярів кар'єро- 
управління тресту Олександ- 
ріявуглерозрізбуд . За останні 
дні тут значно перевиконують
ся добові плани. А дільниця 
№1 (начальник т. Отарашвілі) 
доводить виконання свого пла
ну до 200 процентів.

Наростають темпи в зміні 
тов. Баленка. 4 березня своє 
завдання вона виконала на 
114 процентів, 6 березня—на 
187, а 7 березня на 211 про
центів.

Серед каменярів першість 
тримає Іван Овчаренко. Денний 
виробіток він довів до 500 про
центів.

По чотири норми щодня дає 
бутолом тов. Єрещенко. По 14 
кубометрів каменю понад план 
видобувають каменярі тт. Ши
ло, Старостін.

Вантажниці тт. Худяй, Дацсн- 
ко, Устименко та Ткаченко 
трьохденнс завдання виконують 
за два дні.

Іван Сперидонов.

Квартальний фінансовий 
план виконано

Працівники Недогарської сіль
ради, йдучи назустріч вибо
рам до Верховної ’ Ради СРСР, 
достроково виконали фінансовий 
план першого кварталу.

В ознаменування дня вибо
рів вони зобов'язались довести 
виконання квартального фінан
сового плану до 115 процентів.

Тараненко.

Вячеслав Михайлович Молотов

УКАЗ
Президії Верховної Ради СРСР

Про нагородження 
товариша Молотова В. М. орденом Леніна

У зв'язку з шестидесятиріччям з дня народження 
Заступника Голови Ради Міністрів СРСР товариша Моло
това В. М. 1 беручи до уваги його видатні заслуги перед 
комуністичною партією 1 радянським народом, нагороди
ти товариша Молотова Вячеслава Михайловича орденом 
Леніна.

Голова Президії Верховної Ради СРСР
М. М. ШВЕРНИК

Секретар Президії Верховної Ради СРСР
0. ГОРКІН.

Москва, Кремль.
8 березня 1950 року.

Досягнення тутоводів
Працівники Олександрійсько

го радгоспу (директор т. Марен- 
ковський), змагаючись на честь 
виборів до Верховної Ради СРСР, 
домоглися значних виробничих 
успіхів.

План весняного формування 
та підчистки плантацій шовко
виці тут виконано на 104 про
центи, заготовлено для посіву 

і щовковиці 36 кілограмів насін
ня проти плану ЗО кг.

Для вигодовування шовко
прядів виготовлені матки на 25 

; коробок тутового червяка.
Зараз працівники радгоспу 

провадять боронування та куль
тивацію міжрядь.

А. Кузема,
агроном управління шовків

ництва Міністерства сільсь
кого господарства УРСР.

Виконано м'ясопоставки
трьох кварталів

Змагаючись на честь вмбо- План здачі яєць першого 
) рів, хлібороби колгоспу імені ; кварталу перевиконано у три 

20-річчя Жовтня виконали план з половиною рази, 
поставок яловичини за три квар- Яровий,
тали 1951 року. і гідева млгвеиу.
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Свято радянської культури
Радянський народ з великим 

задоволенням зустрічай поста
нову Ради Міністрів СРСР про 
присудження Сталінських пре
мій за видатні праці в галузі 
літератури й мистецтва за 1949 
рік. У славну сім'ю Сталінсь
ких лауреатів вливається новий 
великий загін талановитих ра
дянських письменників, артис
тів, режисерів, композиторів, 
архітекторів, скульпторів, май
стрів живопису, творців чудо
вих спектаклів і кінофільмів, 
прекрасних радянських пісень, 
творців величних і красивих 
будинків, які прикрашують на
шу столицю—Москву та інші 
міста нашої країни.

Список видатних праць у 
галузі літератури й мистецтва, 
удостоєних Сталінської премії, 
свідчать про тс, що 1949 рік 
був роком нового розквіту ра
дянської культури, що радян
ський соціалістичний лад з кож
ним роком ще яскравіше роз
криває творчі здібності радянсь
ких людей, підносить щораз 
нові народні таланти, чиї твори 
с, видатним вкладом у скарбни
цю радянської культури.

У списку письменників - ла
уреатів — один з найстарі
ших російських письменників 
Ф. Гладков, чиї твори широко 
відомі і любимі нашим народом. 
Сталінську премію другого сту
пеня присуджено Ф. Гладкову 
за Повість про дитинство», в 
якій письменник талановито 
розкриває тернистий, тяжкий 
шлях трудової людини в старій, 
дореволюційній капіталістичній 
Росії.

Одну з героїчних сторінок 
громадянської війни яскраво 
розкриває п'єса В. Вишневсько- 
го «Незабутній 1919», удосто
єна Сталінської премії першого 
ступеня. Письменник у п'єсі 
показав величезну, організуючу 
роль товариша Сталіна, най
ближчого соратника Леніна, ве
ликого стратега революції.

Десятки талановитих творів 
радянських письменників, від
значених почесною нагородою, 
висвітлюють і минуле нашої 
Батьківщини і найрізноманіт
ніші сторони нашого багатого, 
кипучого радянського життя. 
Серед відзначених чимало яс
кравих творів, присвячених 
колгоспному селу, соціалістич
ному сільському господарству.

Сталінською премією третьо-

Кандидат
З почесним шахтарем Степаном 

Пилиповичем Кожевниковим вже 
не раз зустрічалися виборці Олек
сандрійського виборчого округу 
№ 454 по виборах до Ради Союзу 
Верховної Ради СРСР, Його жит
тєвий шлях також відомий. Багато 
з тих, що зустрічались з Кожев
никовим, разом з ним проходили 
гірничі виробки шахти № 3, а по
тім, як і він, рубали вугілля. Інші 
тільки у передвиборні дні дізна
лись про його патріотичні діла.

Але і ті, і інші з однаковим ін
тересом чекали, іцо скаже людина, 
ім'я якої вони назвали при вису
ванні кандидатів у депутати Вер
ховної Ради СРСР.

До того, як брав слово Степан 
Пилипович, виступали довірені 
особи, виборці. Вони говорили 
про те, чому саме їх вибір випав 
на цю людину, чим викликане їх 
рішення віддати свої голоси за 
Кожевникова. 1 видно було, що і 
вибір, і рішенця це зустрічає га- 

і го ступеня удостоєна В. Пайова 
-за повість «Ясний берег ,

■ яка розповідає про боротьбу 
радянських людей за відбудову 
п розвиток еоціа.іістіїчпого сіль
ського господарства. В цьому 
творі показується життя прос
тих радянських людей, праців
ників тваринніїцького радгоспу, 
які самовіддано працюють над 
піднесенням тваринництва.

Сталінською премією друго
го ступеня відзначена поема 
0. Яшина «Альона Фоміна , 
яка розкриває зростання радян- 
ської жінки-селяпки.

Також відзначений Сталінсь
кою премією змістовний твір 
0. Львової «Па лісовій смузі ( 
який показує велике значення 
сталінського плану перетворен
ня природи.

Яскраво розкриває колгоспне 
життя, чудових людей колгосп
ного села письменник С. Ба- 
баєвськпй у романі - Світло над 

і землею», удостоєному Сталінсь
кої премії 1 ступеня.

Сталінськими преміями від
значені багато кінокартин, се
ред яких широко відомі «Ста- 
лінградська битва», Падіння 
Берліна», Зустріч на Ельбі», 
«Академік Іван ГІавлов і ряд 
інших.

Сталінська премія І ступеня 
присуджена керівникам попу
лярного в народі черво но пра
порного імені 0. В. Александ- 
рова ансамблю пісні і танцю 
Радянської Армії.

Радянський скульптор 6. Ву- 
четич є автором спорудженого 
в Берліні величного пам'ятни
ка воїнам Радянської Армії, 
які загинули в боях з фашиз
мом. Уряд високо оцінив цю 
талановиту працю, присудивши 
К. Вучетичу Сталінську премію 
1 ступеня.

Серед лауреатів сталінських 
премій письменники, компози
тори, художники, скульптори, 
артисти Радянської України.

Сталінськими преміями від
значені письменники М. Т.

ТЕАТР „Життя починається знову"
Олександрійський Український | підготував виставу В. Собка 

Музично-Драматичний театр ім. І „Життя починається знову". 
Саксаганського на честь дня ви- | Показ нової вистави починаєть- 
борів до Верховної Ради СРСР І ся з 10 березня.

Посаджено 10.000 дерев
В колгоспі ім. 18 парткон- і ка днів колгоспники посадили, 

ференції розгорнулися роботи 1 близько 10 тисяч саженців лу
по посадці лісосмуг. За кіль- ба, клену, ясену та ін. дерев.

шахтарів
рячу підтримку у всіх присутніх. 

—Ми будемо голосувати за Сте
пана Пилиповича, сказав довіре
ний виборчої дільниці №6 Максим 
Дисенко, —тому, що своєю напо
легливою 25-річною працею в шах
тах вій прославився як сміливий 
новатор виробництва.

Інші промовці також гаряче за
кликали голосувати за С. ГІ. Ко
жевникова.

1 на підтвердження своїх слів 
промовці нагадували, як склалось 
життя їх кандидата.

Коли Степан Пилипович прибув 
на шахту № 3, за його плечима 
вже було 24 роки роботи в шах
тах та роки запеклих боїв на фрон
тах Вітчизняної війни проти ні
мецьких загарбників.

Невеликий тоді колектив ново- 
збудовапої шахти почав швидко 
зростати, поповнюючись за раху
нок молоді з колгоспів нашої об
ласті. Новачкам треба було при
щепити любов до гірницької про

Рильський за переклад на ук
раїнську мову поеми польсько
го поета А дама Міцкєвпча 'Га- 
деуіи ; С. 1. Олійник -за цикл 
сатиричних віршів Наші знайо
мі'’, II. С. Рибак за роман 

Персясловська Рада .
Удостоєні Сталінських премій 

композитори: 1'. ,1. Жуковський 
•за. кантату Слався, Вітчизно 

моя»; А. Г. Свсчніков—за сим
фонічну поему ІЦорс»; II. І. 
Майборода- за пісні Про Мар
ка Озерного , Про Олену Хоб- 
ту», «Про Марію Лпсенко .

Сталінська премія першого 
ступеня присуджена художни
кові М. І. Хмельку -за картину 

Тріумф перемігшої Батьків
щини». Високі1 звання лауреата 
Сталінської премії дістали: Т. II. 
Болонська- за картину «Хліб»; 
заслужений діяч мистецтв УРСР 
С. о. Григор'єв за картину 

Прийом до комсомолу - та «Во
ротар»; В. Г. ІІузпрков - за 
картину «11. В. Сталін на крей
сері Молотов ; 0. 0. Ковальов 
- за скульптурний портрет Ге
роя Соціалістичної Праці 0. С. 
Хобти.

В галузі театрально - драма
тичного мистецтва премією НІ 
ступеня нагороджені режисер, 
художник і ряд артистів Львів
ського Українського театру іме
ні М. Заньковецької за виставу 
«Па Велику землю».

В числі лауреатів Сталінсь
кої премії народний артист СРСР 
10. В. ІПумськпй — за участь 
в кінокартині ■; Сталінградська 
битва .

Повий великий загін Сталін
ських лауреатів, які порадува
ли нашу Батьківщину чудови
ми, талановитими творами свід
чить про чудотворну силу на
шого радянського, соціалістич
ного ладу, про мудру політику 
більшовицької партії, про бать
ківське піклування товариша 
Сталіна, який створив нашому 
народові всі умови для розкрит
тя його невичерпних талантів.

(РАТАУ).

фесії, навчити їх мистецтву вуг
левидобутку. Тоді була створена 

І молодіжна бригада наваловідбійни
ків, а гірничим майстром у цю 
бригаду призначили тов. Кожев
никова.

Навчаючи молодих гірників, Сте
пан Пилипович говорив:

—Нам не потрібні рекорди за
ради рекордів. Ми всі повинні нав
читися працювати високопродук
тивно.

1 він домагавей високопродук
тивної праці кожного гірника сво
єї бригади. Завжди з великою 
охотою гірничий майстер переда
вав молодим шахтарям свій бага
тий досвід, вчив їх кільком гірни
чим професіям. А це і стало од
нією з передумов, завдяки якої 
бригада Кожевникова завжди йде 
попереду. Тільки у 1949 році вона 
дала на-гора понад план п'ять 
ешелонів вугілля.

Степан Пилипович не раз при
гадує, коли ще два роки тому на 
шахті №3 переважали безсімейні 
робітники, які жили по-холостя
цькому в гуртожитках. Немало 
було таких, що дивились на шах

ВІДДАМО СВОЇ ГОЛОСИ ЗА КАНДИДАТІВ 
єлокГкомуніст і безпартійних і '

Мій товариш
Дитинство і юність, яку я 

провів в селі Камишовата, Но
во-Українського району, нероз
ривно зв язані з ім'ям Саші Гі 
талова, мого кращого товариша 
і першого порадника.

Наші батьки жили иосусід- 
ські. Може це, а може любов 
до голубів дуже зблизили нас. 
Саша і Гриша Гіталовп, я і мій 
брат, були нерозлучними товари
шами. Часто зимовими вечора
ми ми довго просиджували дома 
у Саші і мріяли.

Кмітливий Саша відзначався 
виключною дружелюбністю. Фі
зично трохи сильніший від мого 
брата він завжди був його пер
шим захисником.

Вчитись Саші довелося ду
же мало. Батька пе було, а. 
мати працювала в наймах у 
попа. •

Заробітків тих невистачало і 
на харчі, а про те, щоб зодяг
нутись не було й мови. Так 
часто і сидів роззутий Саша 
дома, мріючи про школу.

Щастя прийшло в сім'ю І і

Культурна робота
В червоному кутку шахти 

№ 2 в селищі Октябрському 
завжди пожвавлення. Тут ство
рено привабливі і культурні 
умови для відпочинку трудящих.

При кутку регулярно про
вадяться бесіди з виборцями, 
організовано гурток по вивчен
ню біографій вождів В. І. Леніна 
та ІІ. В. Сталіна. Часто влаш
товуються і читки художньої 
літератури.

Систематично випускається

тарську працю, як на тимчасову, 
перехідну справу. Тягло до сімей, 
у давно обжиті місця.

Тепер новачки все міцніше осі
дають в новому вугільному басей
ні, звиклися з новою професією. 
Молодь жениться. Сімейні люди 
виписують до себе сім'ї.

Дружина Кожевникова — Ніна 
Григорівна, усміхаючись, розпові
дає;

—Часто до нашої хати прихо
дять молоді шахтарі з бригади 
мого чоловіка. Як зберуться вони

тільки і розмов про вуглевидо
буток, про проходження нових лав.

Справді, робота шахти, бригади, 
виконання плану, хід соціалістич
ного змагання—все це тепер їх 
кровний, особистий інтерес. Цим 
живуть всі вихованці Степана Пи
липовича Кожевникова.

Про все це з захопленням роз
повідають тепер агітатори і до
вірені на виборчих дільницях, у 
квартирах виборців, знайомлячи 

Олександрійській електростанції потрібний на постійну роботу 
СТАРШИЙ БУХГАЛТЕР, бажано знайомого з матеріальним обліком.

Про зарплату довідатись у дирекції. ДИРЕКЦІЯ ОЦЕС.

тилових вже при Радянській 
владі. І Саша став її вірним 
сином.

Я, довірена особа по Морозів- 
ській виборчій дільниці, з особ
ливою радістю розповідаю ви
борцям про нашого кандидата 
у депутати до Ради Національ
ностей Верховної Радії СРСР. 
мого товариша Сашу- нині Ге- 
роя Соціалістичної Праці, брига
дира передової тракторної брига
ди УРСР, Олександра Васильо
вича Гіталова.

Син наймички, простий гро
мадянин Радянського Союзу, 
який прославив себе доблесною 
працею, заслужив високе до
вір'я народу. ‘ Ного обирають 
керувати нашою Соціалістичною 
державою.

Я впевнений, що Олександр 
Гіталов з честю виправдає до
вір'я виборців буде не шкодую
чи своїх сил, служити на благо 
свого народу, своєї Вітчизни.

М. Мишаков,
ст. зоотехнік радгоспу 

Комінтерн .

в червоному кутку
гарно оформлена стінна газета.

Молодь охоче бере участь у 
хоровому, драматичному і му
зичному гуртках, що працю
ють при кутку.

До послуг відвідувачів тут є 
і радіоприймач, і патефон, і 
свіжі газети та журнали.

Проведення культурно-масо
вої роботи на високому рівні 
забезпечила завідувач черво
ного кутка тов. Тріскало Кате
рина. Дробот С.

їх з біографією почесного шахта
ря, недавно нагородженого орде
ном Леніна, кандидата в депутати 
Верховної Ради СРСР тов. Кожев
никова.

Зустрічаючись з виборцями у ці 
передвиборні дні, Степан Пили
пович думає про іншу нагороду— 
довір'я, яким його нагороджує на
род.

І міцні, проникливі слова про 
народне довір'я сповнюють серце 
кандидата.

.—Я постараюсь виправдати це 
довір'я і докладу всіх зусиль, щоб 
бути достойним слугою народу,— 
запевнив він своїх виборців.

Тому так одностайно звучать 
заяви виборців:

—Ми віддамо свої голоси за 
кандидата сталінського блоку ко
муністів і безпартійних Степана 
Пилиповича Кожевникова.

Ол. Юровський.

Редактор П. КАПУСТЯНСЬКИЙ
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Сьогодні день виборів 
до Верховної Ради СРСР 

Всі на вибори!

Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

. .
ПРДВДй березня 

1950 р.
♦ —V

Ціна 20 коп.

ОРГАН ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО МК ТА РК КП(б)У » 
МІСЬКО! ТА РАЙОННОЇ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Хай живе перший всенародний кандидат великий Сталін!
Віддамо свої голоси за кандидатів сталінського блоку комуністів і безпартійних

Велике право 
радянських громадян

Сьогодні ВІібирП до Верхов
ної Ради СРСР. Всі трудящі на
шої країно зустрічають день 
виборів як радісне, всенародні1 
свято, як день великого ТОр- 
*■.*тва радянської соціалістів - 
ної демократії.

Радянські люди йдуть до 
виборчих урн з єдиною думкою, 
єдиним бажанням віддати свої 
голоси кандидатам сталінського 
блоку комуністів і безпартій
них, кращим із кращих пред
ставників народуг для яких 
немає нічого вищого, ніж честь, 
слава і могутність нашої соці
алістичної Батьківщини.

Мільйони трудящих нашої 
країни назвали першим своїм 
кандидатом ім'я великого 
ІІ. В. Сталіна. В особі товари
ша Сталіна радянський народ 
бачить свого вождя і учителя, 
батька її друга, організатора іі 
натхненника всіх перемог. Ви
сунення товариша Сталіна кан
дидатом в депутати Верховної 
Ради СРСР перетворилось у 
могутню демонстрацію незлам
ної морально-політичної єдності 
радянського суспільства, без- 
завітної вірності великій спра
ві комунізму, любові і відда
ності більшовицькій партії, рід
ному Сталіну.

Радянський народ з вели
чезним натхненним одностай
но висунув кандидатами в де
путати вірних соратників това
риша Сталіна, керівників пар
тії і уряду.

Серед кандидатів у депутати 
Верховної Ради СРСР передо
ві робітники й колгоспники, 
новатори промисловості й сіль
ського господарства, інженери 
й техніки, діячі науки, літера
тури й мистецтва, воїни Радян
ської Армії, робітники МТС і 
радгоспів кращі представники 
самих найрізноманітних шарів 
багатомільйонного радянського 
народу/

Серед кандидатів представ
ники славної більшовицької

Готові до сівби
Трудовими успіхами зустріли 

всенародне свято—день вибо
рів до Верховної Ради СРСР 
колгоспники артілі ім. Карла 
Маркса.

Підживлено 249 гектарів 
озимих культур, заготовлено 
60’тонн місцевих добрив, на'

Перші
Колгоспники городньої брига

ди колгоспу ім. Енгельса у 
соціалістичному змаганні на 
честь виборів домоглись успіхів.

В 16 парникових рамах вже 
з'явились перші дружні сходп 

партії, яка є керуючою і нап
равляючою силою радянської 
держави, і безпартійні радян
ські люди полум’яні патріоти, 
які разом з комуністами бо
рються за перемогу комунізму. 
Комуністична партія йде на 
вибори в союзі з безпартійни
ми робітниками, селянами, 
службовцями й інтелігенцією. 
Такий союз можливий тіль
ки при радянському суспіль
ному устрій), тільки в нашій 
соціалістичній країні, де зли
лись у нерозривне ціле дві ве
ликі сили - народ і комунізм.

Радянські люди бачать, що 
велична програма комуністич
ного будівництва і план після
воєнного відновлення й роз
витку народного господарства, 
розгорнуті товаришем Сталіним 
в промові 9 лютого 1946 року, 
під керівництвом комуністич
ної партії- успішно здійсню
ються. За 4 роки післявоєнної 
п’ятирічки досягнуті величезні 
успіхи у відбудові Й розвитку 
всіх галузів народного госпо
дарства й культури. Набагато 
поліпшилось життя трудящих.

Радянські люди, здійснюючи 
своє велике право, будуть го
лосувати за кандидатів сталін
ського блоку комуністів і без
партійних тому, що воші хо- 
тять ще більше зміцнити со
ціалістичний лад, ще вище 
підняти могутність нашої соціа
лістичної Батьківщини, за те, 
щоб зростала Й міцніла мо
рально-політична єдність ра
дянського народу, наша соціа
лістична демократія, за нові 
перемоги комунізму.

Своєю активною участю в 
голосуванні за кандидатів ста
лінського блоку комуністів і 
безпартійних радянський народ 
з новою силою продемонструє 
свою морально-політичну єд
ність, свою відданість вели
кій справі партії Леніна— 
Сталіна, свою палку любов до 
товариша Сталіна.

Всі па вибори!

поле вивезено вже^більш 200 
тонн гною.

Колгосп повністю готовий роз
горнути весняні польові робо
ти, провести їх в стислі стро
ки і на високому агротехнічно
му рівні.

П. Кошмам.
сходи
ранньої капусти, яка з насту
пом теплих весняних днів бу
де розсаджена на вже підготов
лені ділянки.

Н. Логвин, 
бригадир городньої бригади.

Йосиф Віссаріонович СТАЛІН
і

Працею славимо рідну 
Підсумки змагання двох шахт

Па початку січня колектив гірників шахти 
№ 2 викликав на соціалістичне змагання гірни
ків шахти №> 3. На честь визначної події - виборів 
у Верховну Раду Союзу РСР—два колективи взяли 
на себе підвищені зобов‘ язання.

В упертій боротьбі, яка тривала понад два 
місяці, обидва колективи домоглися значного пере
виконання плану (в процентах)

ШАХТА № З ШАХТА №2
107,7 Видобуток вугілля 104
120,5 Підготовчі роботи 123
107 Продуктивність праці 99

Як видно з показників, першість завоював
колектив шахти № 3. В подарунок дню виборів 
він видав понад план 4 ешелони вугілля і 154 
погонних метри проходка, що вище, ніж визначено 
в зобов'язанні.

Квартальний
Сьогоднішній день для ко

лективу гірників будівельного 
управління № 2 тресту «Одек- 
сандріявуглерозрізбуд» особли
во радісний. В соціалістичному 
змаганні здобуто нову виробни
чу перемогу, 10 березня вико
нано план пертого кварталу на 
101,2 процента.

Внаслідок широко розгорну
того соціалістичного змагання 
всі, як один, робітники не ли
ше виконують, а й значно пе-

план виконано
ревикоиують норми. Підвище
но продуктивність праці проти 
плану на 5 процентів, зниже
но собівартість будівництва на 
6 процентів.

Не спиняючись на досягну
тому, колектив зобов'язався і 
далі розвивати виробничі темпи.

В. Філоненко, 
начальник управліня.

Г. Попов, 
секретар парторганізації.

Зустріч з виборцями 
тов. В. М. Молотова

10 березня у Москві, в Ко
лонному залі Будинку Спілок 
зібрались виборці Молотовсько- 
го виборчого округу столиці для 
зустрічі з своїм кандидатом у 
депутати Верховної Ради СРСР 

' тов.' В. М. Молотовим.
На трибуну піднімається кра

щий майстер прокатних цехів 
Радянського Союзу — старший 
майстер заводу «Серп і молот- 
тов. Турманов. Він з великою 
теплотою говорить про держав
ну і громадську діяльність вір
ного соратника великого Сталіна 
—тов. В. М. Молотова, який 
все своє життя присвятив без- 
завітній справі робітничого кла
су, справі комунізму.

Слідом за ним виступають 
стахановка фабрики імені Клари 
Цеткін тов. Лаврухіна і Герой 
Соціалістичної Праці інженер 
Воронков. Вони говорять про 
успіхи нашої країни, здобуті під 
керівництвом великого Сталіна,, 
і закликають виборців віддати 
в день виборів голоси за вірно
го сина більшовицької партії 
тов. В. М. Молотова.

Тепло зустрінутий присутні
ми, з великою промовою, що 
не раз переривалась бурхливи
ми оплесками, виступив тов. 

В. М. Молотов. (РАТАУ).

Вітчизну
Трудові успіхи

Радісне свято вибори Вер
ховної Ради СРСР -колектив 
трудящих радгоспу «Комінтерн 
зустрічас^впконіїнпям плану 
м'ясопоставок першого кварта- 

і лу на 115 процентів, виконан
ням квартального’план у моло
копоставок на 105 процентів і 
повяою готовністю до весняних 
польових робіт, які з успіхом 
розгортаються на полях рад
госпу. Соціалістичні зобов'я
зання до дня виборів трудів
ники радгоспу виконали з 
честю.

М. Соколов, 
заступник секретаря 

парторганізації.

Гідна зустріч
Олександр Абрамов та Іван 

Чередніченко кращі токарі Ко- 
ристівської МТС.

Кожного робочого дня вико
нують норми на 120—130 про
центів, а виконання кварталь
ного завдаппя дорівнює 115 
процентам.

Свої виробничі успіхи знатні 
токарі присвятили знаменній 
даті в житті нашого народу 
дню виборів до Верховної Ради 
СРСР.

В. Жук, | 
директор МТС,
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Колективи трудящих— 
до знаменного дня

Зразково провести 
гніздову сівбу жолудів

В соціалістичне змагання за 
достойну зустріч дня виборів до 
Верховної Ради СРСР включи
лися всі колективи трудящих 
нашого міста. День у день на
рощуючи темпи виробництва, 
десятки підприємств відзнача
ють сьогодні цей радісний день 
значним перевиконанням плану.

Будівельно-монтажне управлін
ня (начальник т. Згонніков), за
вершуючи квартальний план, до
моглося середнього виконання 
норм робітниками на 135 про
центів. В управлінні немає .жод
ного робітника, який би не ви
конував норм виробітку. 92 чо
ловіки цей славний день відзна
чають завершенням шестирічних 
норм, 21 чоловік—восьмирічних 
норм., а токар Григорій Макси
мович Кисельов дав 12 річних 
норм.

Електроцех заводу „Червоний 
ливарник" при плані на І декаду 
березня відремонтувати 7 елек
тромоторів, відремонтував 12. 
Молодий робітник—комсомолець 
Віктор Башак при нормі пере
мотай 7 якорів перемотує 12. А 
токар цього заводу тов. Тита- 
ренко при нормі виточки 16 де
талей виточує ЗО.

Бригада електриків тов. Донця, 
з будівельного управління №3. з

Факти життя
Під'їжджаємо до шахти. Раптом 

рівний профіль шосе обривається, 
машина мчить по вибалку. Також 
несподівано вискакує вона і па 
иригорок.

Той. хто бував у цих місцях, 
ще позаторік здивовано спитає:

—Що це?
Йому з погордою відповість 

який-небудь юнак-гірннк:
—Це факт життя, життя нової 

гірничої Олександрії.
Балка, яка привертає увагу, • 

красномовне свідчення народжен
ня дійсно нового вугільного ба
сейну. Вибрано вже сотні тисяч 
тонн вугілля, а земля осіла. Во
лею більшовицької партії, волею 
-Великого Сталіна на благо ра
дянського народу розробляються 
у нас великі поклади дорогоцін
ного палива. Воно в найближчі 

■роки перетворить до невпізнаний 
лице не лише міста Олександрії, 
а й далеко за межами його.

Та справа не в тому. Ми, олек- 
сандрійці, вже звикли до щоден
них змін топографічної карти на
шого району. Якось вже у звичці | 
сприймати повідомлення про те, і 
що шахта №3 перевиконує ви

Соціалістичне зобов'язання 
з честю виконали

Високими виробничими успіхами зустрі
чав день виборів до Верховної Ради СРСР Одек- 

| сандрійський кінний завод.
Тут забезпечено повну підготовку до роз

гортання весняної сівби. Трактори й інші 
сільськогосподарські машини готові до виходу 
в поле. Па ремонті відзначились: тракторист 
т. Солоіценко та комбайнер т. Столяр.

Завод провів підживлення озимих куль
тур на площі 300 гектар.

До дня виборів завод закінчив виконання 
квартального плану м'ясопоставок на 101 
процент та молокопоставок на 105 процентів.

Батлук, секретар нарторганізації. 

Наша радість
—Дійсно веселий і радісний у нас сьогод

нішній день,—заявляють колгоспники артілі 
і.м. 17 з'їзду ВКІ1(б).

Всенародне свято- вибори Верховної Ради 
тут зустріли повного готовністю до весняної 
сівби. Це досягнуто натхненною працею кол
госпників. Особливо відзначився коваль, 70-річний 
дідусь. Карно Іванович Прозван. Він відремон
тував весь сільгоспінвентар без сторонньої до
помоги. А. Дудник, колгоспник.

® ®------------------------------------

26 лютого по 10 березня облад
нала 3 нових будинки електро
освітленням. на один будинок 
більше, ніж передбачалось зав
данням.

Робітники управління № 6 шту
катур т. Михайлов, муляр т. 
Жуков, електрослюсар т. Конд- 
рат'єв, муляр т. Куклічев дове
ли свій виробіток з 180 процен
тів у січні до 200 процентів у 
лютому та в березні.

В кар єроуправлінні внаслідок 
широко розгорнутого соціаліс
тичного змагання підвищилась 
продуктивність праці. Якщо січ
невий середній заробіток стано
вив 100 процентів, то в лютому 
він дорівнює 112 процентам. Уп
равління виконало квартальний 
план по видобутку щебеню. Ста- 
хановці тт. Бахмацький, Колес- 
нік, Овчаренко, Плеханов дали 
надпланового каменю стільки, 
скільки необхідно для фунда
ментів 20 одноповерхових будин
ків.

Деревообробні майстерні тресту 
„Олександріявуглерозрізбуд" ви
конали квартальний план виго
товлення продукції.

Робітники тт. Плевако, Па- 
зина, Аміхольян вивершили чо- 
тирьохмісячні норми. Молодіжна 
бригада Юрка Здори вивершила 
трьохмісячне завдання.

робничі плани. Але ще і ще раз 
хочеться сказати про людей цього 
колективу. Жодна визначна подія 
чи дата в житті всього радянсь
кого народу не минає так, щоб 
шахтарі не відзначили її вироб
ничою перемогою.

Ось на знімку ви бачите пере
довиків шахти—начальника другої 
дільниці Бориса Костянтиновича 
Дубовика і гірничого майстра 
Павла Михайловича Захарченка. 
Але буде помилкою, коли ми ска
жемо, що це найкращі люди шах
ти. В соціалістичному змаганні на 
честь виборів до Верховної Ради 
Союзу РСР вони завоювали пер
шість. Спочатку нового року діль
ниця тов. Дубовика видобула 3.900 
тонн вугілля понад план. І цікавий 
факт. Включаючись в змагання на 
честь виборів, гірники другої діль
ниці взяли зобов'язання—дати З 
тисячі тонн надпланового вугілля. 
На передвиборних зборах, коли 
було висунуто кандидатом у депу
тати Ради Союзу Верховної Ради 
СРСР почесного шахтаря Степа
на Пилиповича Кожевникова, з 

і цієї ж шахти, гірники другої діль
ниці взяли додаткове зобов'язан
ня: дати вугілля понад план не

Успіх вистави 
„Життя починається 

знову"
Олександрійський Український 

музично-драматичний театр імені 
Саксаганського з 10 березня по
чав ставити нову п'єсу В. Собка 
„Життя починається знову". Пос
тава режисера Орлова Н. Ю.

Головні ролі виконують артисти: 
заслужена артистка республіки 
Байкова Н. О.. Блайвас 11. М„ 
Цудзановський Б. Ф., ПановВ. А., 
Беріг Ф. Н., Волошанович В. А., 
Тищенко Г. Н., Лозова Є. М.

Спектакль присвячується дню 
виборів до Верховної Ради СРСР, 
старанно підготовлений колекти
вом театру і користується у гля
дача великим успіхом.

г~'~- '■

І
На знімку: передовики шахти №3 

—гірничий майстер П. М. Захар- 
ченко (ліворуч) та начапьник дру
гої діпьниці Б. К. Дубовик.

3.000 тонн, а 3500. 4 березня це 
зобов'язання було з честю вико
нано. А за 6 робочих днів, що ли- 

і шалося до виборів, шахтарі дали 
ще 400 тонн в подарунок радіс- 

I кому дню.
Це факти життя і радісні факти.
9 березня, наприклад, зміна гір

ничого майстра Попова видобула 
поиад план 20 тонн вугілля. Дові
давшись про це, заступаюча зміна 
Селещева вирішила будь-що пе
рекрити першу зміну. І перекри
ла. Вона дала 24 тонни. А третя 
зміна Захарченка дала 36 тонн. 
Працювати краще, дати більше 
вугілля—ось та мета, за яку то
читься боротьба між гірниками.

Виконуючи сталінський план ' 
перетворення природи, трудівники [ 
колгоспних йолів України ниніш- | 
ньої весни проведуть великі ро
боти по насадженню захисних лі- І 
совпх смуг. Посадка провадити
меться способом гніздової сівби, 
розробленим академіком Т. Д.Ли- 
сенком. Застосування цього вели
кого досягнення мічурінської нау
ки дасть можливість створити 
довговічні лісові смуги при най
меншій затраті праці і коштів, 
прискорить здійснення сталінсько
го плану перетворення природи.

Гніздова сівба жолудів прова- 
I днться при такому ж обробітку 
і грунту, як і під усі сільськогос

подарські культури: по зябу, по 
посівах озимини і багаторічних 
трав, по парах.

Сівбу жолудів треба починати 
в перший же день польових робіт 
і закінчити за 3—4 дні, якщо нема 
небезпеки появи морозів. Запіз
нення з сівбою приводить до піз- 

I иьої появи сходів дубків, коли 
грунт може втратити вологу, а ! 
ПІЗНІ СХОДИ дубків можуть ВІД не- | 
достачі вологи загинути,

Щоб жолуді після сівби швид- | 
ко дали сходи. їх обов'язково тре- | 
ба висівати тоді, коли вони злегка і 
наклюнулися. Якщо проба показа- І 
ла, що жолуді, які зберігаються 
в траншеях, ще не наклюнулись, 
або процент тих, що наклюнулись, 
незначний, жолуді разом з землею 
треба перенести в тепле приміщен
ня з температурою до 10 градусів 
тепла, накрити вологими мішками 
або ряднами з тим, щоб вони до 
висіву злегка проросли, але не 
переросли- не дали паростків дов
ших І—1,5 сантиметрів.

За 1—2 дні до сівби по межах 
лісової смуги, вздовж дії, через 
кожні 100 метрів викопують не
великі ямки. Жолуді вибрані з 
траншей перевозяться па поле і 
висипаються в ямки з розрахунку 
— 1 відро здорових жолудів на 
кожні 100 погонних метрів лісової 
смуги. Під час перевезення на йоле 
жолуді повинні бути захищені від 
висушування вітром і сонцем. Для 
цього зразу ж після вибранії» з 
траншей їх висипають у тару (в 
мішки або безтарки) і вкривають 
вологими ряднами. Перед відправ-, 
кою в поле їх зволожують у тарі’ 
водою. На полі, в ямках жолуді 
знову зволожують і прикривають 
землею. Біля кожної ямки висипа
ють кучку мікоризної землі (при
близно в такій же кількості вагою, 
як і жолуді), накопаної в найближ
чому до колгоспу дубовому насад- 

| женні або в лісорозсаднику, де ви
рощується дуб. Перед сівбою на 

І лісовій смузі, яка проходить по зя- 
| бу, провадиться передпосівна під- | 

готовка грунту (боронування, і 
| культивація) і слідом за нею—мар- І

Хто ж у вас кращий?—запи- ■ 
тили в начальника дільниці т. Ду
бовика.

Та хтозна,—відповів він,—За- 
' раз зміна Захарченка. Вона йде 
І попереду. Бригада Василя Солда- 

това дає щозміни до двох з поло- 
| виною норм. Кріпильники Рубай і 

Курятенко виконують по дві иор- 
| ми і більше. Механік Андрій Ва

сильович Письменний домігся лік- 
I відації простоїв у роботі меха

нізмів.
Лісогони Сташенко і Свєшніко- 

ва доставляють кріпильного лісу 
стільки, скільки потрібно навало
відбійникам, В нас нема таких, які 
не виконують норм.

—А як живете?
—Майже в кожного шахтаря є 

хороші радіоприймачі.' Захарчен- 
ко, Рубай, Цапенко придбали шкі
ряні пальта. Живемо добре. Ще б 
пак, заробляємо до 5 тисяч кар
бованців.

Стираються грані між розумовою 
і фізичною працею. Ось вони па
ростки вже видимого, відчутного 
комуністичного суспільства.

Це факт життя і дуже приєм
ний факт.

І. Константіиов,

кіровка і розмітка гнізд. 11а лісовій 
смузі, яка проходитиме по ози
мині і посівах багаторічних трав, 
треба провадити тільки маркіров- 
ку і розмітку гнізд.

Для прямолінійності рядків мар- 
кіровку провадять по віхах. Від
стань між слідами маркера (цент
рами рядків)—5 метрів. Маркер- 
повинен залишати добре видн)\ 
глибоку борозну. Для цього робо
чим органом його може бути лана 
від підгортальника, корпус одно
лемішного плуга і т. п.

Розмітка гнізду рядках (3 метри 
один від одного) може провади
тися півтораметровкою: один ро
бітник робить півтораметровкою 
позначку від центра гнізда, а дру
гий тут же засікає центр нового 
гнізда сапкою.

Нечекаючи закінчення маркі- 
ровки всієї лісової смуги, треба 
починати сівбу. Жолуді, вибрані 
з ямки, перемішують з мікоризною 
і змочують водою. Відра жолудів, 
перемішаних з мікоризною 'зем
лею, вистачає для засіву, приблііз- 
ио, 100 погонних метрів.

Кожен робітник, взявши відро 
з жолудями і сапку, .займає один 
рядок. На пересіченні слідів мар
кера він робить центральну ямку 
завглибшки в 7 — 8 см. а потім 
конвертоподібно, на 30 см. від 
центральної, робить ще чотири 
такі ямки. В кожну ямку гнізда 
кладе 6 -7 здорових жолудів, при
сипає їх вологою землею, злегка 
притоптує кожну ямку ногою, піс
ля чого присипає пухкою землею 
шаром в 1 2 см.

Після закінчення гніздової сівби 
жолудів або до їх посіву всю лі
сову смугу, яка проходить по зя
бу, включаючи рядки з гніздами, 
засівають у відповідні строки тією 
ж культурою, якою засівають дане 
поле. Під покровом культурних 
польових рослин, молоді дубки 
розвиваються. Лісова смуга при 
цьому майже не потребує спеці
ального догляду, бо догляд за 
культурними рослинами, посіяни
ми на ній, забезпечує добрі умо
ви і для лісової смуги.

Готуючись до проведення цієї 
роботи, необхідно в кожному кол
госпі підвезти мікоризну землю, 
виготовити маркер, підготовити 
необхідну кількість відер, тару 
для перевезення жолудів, бочки 
для води, щоб у стислі строки 
провести посів захисних лісових 
смуг.

0. Родіанов,
директор Всесоюзного селек

ційно генетичного інституту 
імені Т. Д. Лисепка, лауреат 

Сталінської премії,
Б. Берченко, 

старший науковий співробітник, 
зав. відділу масових дослідів.

Редактор П.КАПУСТЯНСЬКИЙ

В кінотеатрі ім. Першого 
травня

з 11 по 13 березня де
монструється художній 
фільм.

„Син полка"
З 14 березня на екрані місь

кого кінотеатру буде демон
струватись нова музична кіно
комедія
„Кубанські козаки"

Виробництво ордена Леніна 
кіностудії „Мосфільм" 1949 
року.

Доводиться до відома населення, 
що від Олександрійського млина 
№ 2 в селі Ясніюватці, Олександ
рійського району, в приміщенні 
кооперації відкрито обмінний 
пункт, де перевалиться обмін со
няшникового насіння на олію.

За кондиційне насіння видається 
23 проценти олії.

БК—00281.
Олександрійсько міська друкарня Кіровоградського обласного управління в справах
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День виборів до Верховної Ради СРСР 
весь радянський народ відзначив як радісне 
свято, ще раз продемонстрував непохитну 
морально-політичну єдність і безмежну 
відданість матері-Вітчизні, партії Леніна— 
Сталіна.

Радянський народ з гордістю і радістю одностайно 
проголосував за соціалістичну Батьківщину, 

за партію більшовиків, за великого Сталіна
В столиці нашої Батьківщини-Москві Безмежне море любові народної 

до Сталіна рідногоІ? березня... Цього ранку Москва мала уро
чистий вигляд. Припорошені снігом вулиці і 
майдани в світлі яскравих вогнів виблискують 
святковим нарядом.

Коли кремлівські куранти пробили Іі разів, 
над великим містом полились урочисті звуки 
гімну Радянської® Союзу. Москва вже не спа
ла. Сотні тисяч людей чекали біля приміщень 
для голосування. По вулицях з піснями Гнила 
молодь. Настав пені., якого з радісним хвилю
ванням чекала вся країна.

До цього дня радянські люди готувались, як 
до великого свята. За. встановленою славного 
традицією його зустріли новими трудовими под
вигами, висловлюючи цим безмежну відданість 
матері-Вітчизні, партії Леніна—Сталіна.

* **
Сталінський виборчий округ столиці... Це 

два великих райони Москви—Сталінській і 
Баупапський. Тут балотувався у депутати Вер
ховної Ради СРСР всенародний кандидат — ве
ликий Сталін. До цього виборчого округу в дум
ках були звернені погляди мільйонів радянсь
ких людей.

Шість годин ранку. Розкриваються двері 
приміщень виборчих дільниць. Підходять до урн 
перші виборці. Опустивши бюлетені з ім'ям 
всенародного кандидата, в депутати товариша 
II. В. Сталіна, з ім'ям товариша М. 0. Булга- 
ніна, вони деякий час проводять в світлих, лю
бовно оформлених приміщеннях, діляться своїми 
переживаннями, говорять про трудові перемоги. 
Літня робітниця третьої трикотажної фабрики

) тов. Калганова своїм сопутницям розповідає:
Від усього серця віддала я свій голос за 

рідного Сталіна. Хай він живе багато, багато 
( років... Не мало зазнала я горя до революції.

З 9 років пішла в «люди в няньки. Надиви- 
! лась усього, пережила і голод, і холод, і побої. 
І А тепер я -заслужена робітниця, повноправна 
і господарка, своєї країни. Діти мої живуть так, 

як я у своєму дитинстві і не мріяла. Спасибі 
І ІІосифу Віссаріоновнчу за наше світле життя!

До 12 години дня свій громадянський обо- 
| в'язок виконали всі до одного виборця округу. 
; Одночасно з ними в Сталінському виборчому ок- 
; руту до першої години дня проголосували 22 
І тисячі громадян за "посвідками на право голо- 

■ сування».
За великого Сталіна голосував весь радян

ський народ. « *

Також дружно пройшли вибори в Молотов- 
. ському, Ленінградському і Калінінському внбор- 
і чпх округах столиці, де балотувались кандида

тури соратників великого Сталіна — товаришів 
В. М. Молотова. Г. М. Маленкова, М. С. Хрущова 
в депутати Ради Союзу Верховної Ради СРСР,

У Ленінському, Краснопвесненському, Сверд- 
ловському, Кіровському. Москворейькому, Фрун 
земському, Совбтському. Київському, Дзержин- 
ському, Іїуйбпшевському, Сокольницькому, ІЦер- 
баковському і Октябрському виборчих округах 
Москви до 4 години дня проголосували всі ви- 

. борці.
(ТАРС).

Демонстрація любові й відданості Батьківщині
В обстановці величезного по-, 

літичного піднесення пройшли 
вибори до Верховної Ради СРСР 
у містах і селах Радянської 
України.

Рівно о 6 годині ранку 12 
березня гостинно розкрилися 
двері всіх 409 виборчих діль
ниць столиці України—Києва, 
де балотувались у депутати 
Ради Союзу Верховної Ради 
СРСР перший секретар ЦІЇ 
КП(б)У Л. Г. Мельников, на
чальник цеху заводу Укрка- 
бель» тов. ТІ. В. Гусятников, 
секретар міського комітету 
КІ1(б)У тов. М. С. Синиця і в 
депутати Ради Національностей 
поет-академік ІІ. Г. Тичина.

На виборчій дільниці .№ 57 
Київського-Лспінського вибор
чого округу голосували сім’ї 
робітників, інженерів і служ
бовців машинобудівного заводу 
Ленінська кузня . Котельник 

Анатолій Козловський голосував 
уперше. Йому недавно мпнуло 
18. років.

Йдучи з виборчої дільниці 
після голосування, він заявив: 

Сьогодні найбільш радіс
ний день у моєму житті. Го
лосуючи за кандидатів сталін
ського блоку комуністів і без
партійних Л. Г. Мельникова і 
11. Г. Тичину, я голосував за 
нашу рідну більшовицьку пар

тію, за нашого дорогого вождя і 
вчителя товариша Й. В. Сталіна, 
за те, щоб Батьківщина наша 
була ще могутнішою, багатшою 
і щасливішою.

З великим піднесенням прой
шло голосування і на інших 
виборчих дільницях столиці. 
До 10 години ранку в Києві 

і проголосувало 92 проценти ви- 
; борців.

На всіх дільницях голосу
вання почалося винятково ор
ганізовано і дружно. Уже до 
12 години дня проголосували 
всі виборці Лі; 108, 109 та ін
ших виборчих дільниць Амур- 
ПижньоднІпровського округу.

Хай довгі роки здравствує 
наш дорогий вождь і вчитель 
товариш Сталін,- говорить по- 

I томствений металург Дніпро- 
і петровського заводу ім. Пет- 

ровського Лихорадов Петро Іва
нович.—Я голосував за даль
ше процвітання ’ нашої Бать
ківщини, за те, щоб наша мета
лургія ще більше давала країні 

І чавуну, сталі і прокату.
Величезне політичне підне- 

I сення панувало на всіх 238 
виборчих дільницях ІПепетів- 

I ського виборчого округу, де в 
І депутати Ради Союзу Верхов

ної Ради СРСР балотувався 
Маршал Радянського Союзу 
С. М, Будьонний.

Велике українське село Стіль- 
і не, Березнянського району на 

Чернігівщині. Тут балотувався 
в депутати Ради Союзу ініціа
тор впровадження погодинного 

■ графіка на молотьбі, стахано- 
вець-машиніст М. 11. Бредток.

Першою опустила бюлетені 
і ланкова артілі «Праця», май

стер високих урожаїв кок-сагизу 
Мавра Луківна Борщ. Після го
лосування вона схвильовано 
розповіла:

Мені і>5 років. Багато я пе
режила на своєму віці. Пам'я
таю прокляте минуле царизм, 
голод і холод в селянських 
хатах. Ми жінки без прав бу
ли. А ось тепер я обираю де
путатів до Верховної Ради 
СРСР. Життя наше стало віль
ним і радісним. За це щасли
ве життя я дякую партії більшо
виків, нашому мудрому вождю 
великому Сталіну. Хай живе 
багато років наш любимий 
вождь товариш Сталін.

Вибори до Верховної Ради 
СРСР перетворилися на яскра
ву демонстрацію любові і від
даності українського народу 
своїй великій Батьківщині - 
СРСР, славній більшовицькій 
партії і радянському урядові, 
геніальному вождю і вчителю 
великому Сталіну.

(РАТАУ).

Як і но всій нашій неосяж
ній любимій Вітчизні, виборці 
міста Олександрії продемонстру
вали в день виборів до Верхов
ної Ради СРСР 12 березня 
свою безмежну відданість до 
партії Леніна-Сталіна, безмеж
не море любові народної до 
Сталіна рідного.

Про це свідчить не лише 
одностайне голосування за кан
дидатів сталінського блоку ко
муністів і безпартійних, але й 
від чистого серця висловлені у 
бюлетенях полум'яні патріотич
ні почуття.

На виборчій дільниці №7 
міста разом з бюлетенем в урну 
опущено записку, в якій, мов 
би висловлюючи ВОЛГО і думку 
всього радянського народу, один 
з виборців пише:

— Свій голос віддаю за Сталіна 
- батька, за нашу партію рід
ну, за нашу Батьківщину святу.

Я голосую за дружбу і рів
ноправність народу нашого.

Я голосую за розквіт куль
тури і науки, за могутність 
країни любимої, рідної і зброй
них сил її.

За творчий труд, за мир міц
ний, за щастя свого народу я 
голос віддаю.

- Свою любов безмежну Віт
чизні нашій любимій і близькій 
і Сталіну великому учителю, 
вождю ми ділом ствердимо.

Як урочиста клятва народна 
звучать ці та інші написи в 
бюлетенях у всіх виборчих діль
ницях.

—Багато здоров'я і довгого 
життя Вам, товариш Сталін!

—Хай живе великий Сталін! 
—Слава великому Сталіну!

Голосую за першого всена
родного кандидата, за друга 
народного великого Сталіна!

-Віддаю з радістю свій го
лос комсомольця за кандидатів 
радянської країни.

—За щасливе життя, за мир 
в усьому світі голосую.

Хай живе наша комуніс

Велика
З радісним хвилюванням 12 

березня йшла я на вибори. 
Мені сповнилось в цей день 18 
років і як повноправна грома
дянка я здійснила своє велике 
право--віддала свій голос за 
вірних синів нашої Батьківщи
ни, за кандидатів сталінського 
блоку комуністів і безпартій
них товаришів Кожевнпкова 
і Гіталова.

Опускаючи за них бюлетені, 
я усвідомлювала, що голосую 
за партію, за великого вождя і 

тична партія більшовиків!
—За Сталіна!
—Тов. Кожевников! Ми, ви

борці, впевнені, що Ви себе ви
правдаєте перед партією Леніна 
—Сталіна, перед народом.

- -Я голосую за непорушний 
! блок комуністів і безпартійних, 
! за дальше зростання культури 
; й заможного життя. Я маю двох 

дітей. Упевнений, що вони бу
дуть гідні звання членів кому
ністичного суспільства.

—Я голосую вперше. Бажаю 
Вам щастя, багато сил і здо
ров'я служити на благо нашої 
Батьківщини.

. . . Бажаю успіхів. Будьте до
стойним депутатом трудящих.

А ось юнак, учень Олександ- 
■ рійської гірничо - промислової 
; школи, що вперше обирав 
> кандидатів у депутати радян- 
! ського парламенту, написав: 
і —Товариші з виборчої комісії! 
і Сьогодні вся наша країна, го- 

лоеує за кандидатів у депутати , 
Верховної Ради СРСР—кращих 
синів і дочок великої нашої

І Батьківщини.
Я сьогодні, як учень гір

ничо-промислової школи, з ве
ликою радістю голосую за на
ших тружеників, що вславили 

; себе героїчною працею.
Мені сповнилось 18 років. 

Я вперше голосую за наших 
кандидатів і перший свій го
лос з великою радістю віддаю 
за Ленінсько-Сталінський ЦІЇ— 
ВКІІ(б), за нашого любимого 
продовжувача справи Леніна— 
рідного батька і друга—велико
го товариша Сталіна.

Ці палкі, від щирого серця 
висловлепі думки простих ра
дянських людей, пройняті гли
боким і благородним почуттям 
патріотизму і гордістю за свою 
любиму Батьківщину, безмеж- - 
ного любов'ю до своєї рідної 
партії більшовиків, до велико
го вождя і вчителя товариша 
ІІосифа Віссаріоновпча Сталіна,

радість
вчителя, рідного батька, дру
га радянської молоді товариша 
Сталіна.

Я працюю на швейній фаб
риці робітницею і відчуваю як 
про мене дбають. Па це^- 
ня я відповідаю внсокоирА’- 
тивною стахановською іірг-

Тільки в нашій краИв 
влада належить народої®' 
ливе таке щасливе,//с 
життя.

Ліда Гог "
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За Батьківщину, за Сталіна! На новій
З великою любов'ю і радістю 

до своєї партії і великого Сталіна 
йш.іп голосувати робітники та 
службовці залізничної станції, 
сільська інтелігенція, колгосп
ники ІІротопопівської виборчої 
дільниці № 28.

5 годин ранку. На дільницю 
прибуло до 200 виборців. Кож
ний з них був святково одяг
нений. І в кожного бажання - 
першим віддати свій голос, здійс
нити своє виборче право, нада
не Сталінською Конституцією. 
Коли пролупали останні слова 
гімну Радянського Союзу, двері 
дільниці розчинились, настав 
для виборців довгожданний, ра
дісний час.

Першим підходить до урни 
80-річний дідусь Іван Якович 
Драгомиров з своєю дружиною 
Марією Сидорівною. З непимов-

Войнівська виборча дільниця 
А» 29. Тут голосувало біля пів
тори тпсячі виборців: колгосп
ники артілей ім. 18 з'їзду 
ВКП(б)і «Трудова сім’я», робіт
ники й службовці підприємств 
міста.

Біля дільниці через всю ву
лицю червоне полотнище, на 
ньому лозунг. Лозунгами, пла
катами, портретами вождя това
риша Сталіна і керівників пар
тії й уряду з особливою лю
бов'ю прикрашене все село.

Виборча дільниця мала ви
нятково святковий вигляд. Зовні 
у великих рамках під склом 
портретп обрамлені електрич
ними лампочками різного ко
льору. Всередині всі столи на
криті червоними скатертями, 
всюди багато різних квітів. На 
стінах портрети В. І. Леніна, 
Й. В. Сталіна, В. М. Молотова, 
а між ними великі бархатні
знамена. Підлога вся заслана

ВІД ЩИРОГО СЕРЦЯ
З ВЄЛИЧЄЗЯИА1 піднесенням 

і почуттям безмежної віддано
сті партії Леніна-Сталіна прой
шли вибори до Верховної Ради 
СРСР в селі Ново-Пилипівці, 
Олександрійського району.

Рівно о 6 годині ранку двері 
виборчої дільниці № 35 були 

Дільниця № 2 начальника тов. Дубовика Олександрійської шахти № 3 до дня виборів до 
Верховної Ради СРСР видала на-гора 3900 тонн бурого вугілля понад план.

На фото: група робітників дільниці № 2 (зліва направо): начальник дільниці Б. Дубовик, 
наваловідбійник Л. Деркачевський, кріпильник В. Рубай, мотористка Т. Китаєва, гірничий майстер 
П. Захарченко і мотористка Н. Острова Фото Г. Всрушкіна.

I ного радістю Іван Якович звер- 
, нувсядо присутніх: Я голосую 

за. пашу рідну Батьківщину,"за 
її багаті і родючі колгоспні 
поля, які з року в рік вкри
ваються зеленими масивами, 
водоймами, ставками і віддячу
ють нам чудовими врожаями. 
Про такі турботи за нашещасливе 
життя не можна було і думати 
раніше. .Інше партія Леніна- 
Сталіна може так дбати про 
народ. І сьогодні я з гордістю 
віддаю свій голос за першого 
всенародного кандидата велико
го Сталіна, за вихованих ним 
достойних синів тт. Кожевннко- 
ва і Гіталова».

Потім опускає свої виборчі 
бюлетені колгоспнпця-комсомол- 
ка Галина Обертає, яка бо
реться в цьому ропі за високий 
сталінський урожай.

За радісне колгоспне життя
доріжками й килимами. В най
більшій кімнаті зручно розта
шовано п'ять кабін, задрапі
рованих червоним полотном, у 
кожній кабіні тумбочки з усім 
потрібним для голосування.

Не забули тут і про малят. 
При дільниці була організована 
кімната матері й дитини. В ній 
5 дитячих ліжок з любов'ю при
браних білою, як сніг, білизною, 
багато іграшок. Чергували няні 
в чистих, білих халатах.

В залі, де чекали виборці, з 5 
годин ранку і до вечора грав 
духовий оркестр, баян, патефон, 
акордеон. На столах доміно, ша
хи, шашки. Тут же учні Вой- 
нівської школи і дитячого бу
динку на протязі дня показу
вали свою художню самодіяль
ність. Весь день на виборчій 
дільниці було багато виборців. 
Всі святково одягнені, веселі п 
радісні.

Поруч з дільницею споживче 

відкриті. Першим до урни пі
дійшов колгоспник Іван 'Ге- 
рентійович Бугрій. Опускаючи 
бюлетені, він висловив теплу 
подяку нашій партії й уряду. 
—Я голосую за партію Леніна 

Сталіна, за кандидатів не
переможного блоку комуністів

В цей радісний для нас 
день, говорить Галина, я ще 

і раз хочу сказати любимому 
Сталіну: спасибі, спасибі за 
Ваше піклування про нас.

З високим почуттям любові 
і відданості партії, Сталіну хлі
бороби с. Протополівкп до 2 
годин дня майже всі проголо
сували.

На виборчій дільниці зранку 
і до пізнього вечора було ма
сове гуляння.

Вибори До Верховної Ради 
СРСР вилились у могутню де
монстрацію колгоспного селян
ства, відданості нашій партії, 
уряду і ..великому вождю і вчи
телю ІІоспфу Віссаріоновпчу 
Сталіну.

П. Кошман

товариство організувало вели
кий буфет, в якому цілий день 
буда жвава торгівля.

Виборча комісія, де головою 
був Кравченко Іван Фанасієвич, 
весь агітколектив і актив села 
до виборів провів велику робо
ту серед виборців. З теплотою 
і "вдячністю говорять про це 

1 виборці.
Задовго до початку голосу

вання почали підходити вибор
ці до дільниці. До 8 годин ран
ку вже проголосувало 850 чо
ловік, а до половини дня всі 
останні виборці. З радістю, з 
щирими словами сердечної по
дяки партії й рідному бать
кові товаришеві Сталіну опус
кали свої бюлетені до урни і 
літні колгоспники, і бадьора 
молодь. За колгоспне щасливе 
життя всі вони піддали свої 
голоси.

Г. Буйнов.

і безпартійних.
Патріотичний рух за прове

дення в стислі строки » весня
них польових робіт на селі в 
день виборів перетворився у 
всенародну демонстрацію.

С. Уманець, 
секретар парторганізації.

виборчій
Минулі вибори тут не було 

виборчої дільниці, не було й 
будинку, в якому вона розта
шована, не було селищної Ради, 
а тепер під яскравими вогня
ми електрики в новому селищі, 
яке виросло за останні роки, 
вирує життя. Шахтарі, будівель
ники. монтажники, інженерно- 
технічні працівники й служ
бовці з великою радістю готу
вались до всенародного свята. 
З особливим піднесенням вони 
поспішали до нової виборчої 
дільниці. Не можна без хвилю
ваний всього передати про той 
день. Особливо веселий настрій 
радянського народу, велика ор
ганізованість. хвилюючі промо
ви простих людей, патріотичні 
написи на бюлетенях. Все нове, 
як нова наша рідна, Вітчизна.

| Коротку, але хвилюючу про
мішу виголосив, опускаючи бю
летені, почесний шахтар дре
нажних шахт Павло Никифо- 
ровпч Дзявун.

—Товариші! Ставши на ста- 
хановську вахту на честь вибо
рів до Верховної Ради СРСР, я 
в останню зміну теж виконав

Світанок
Не одна, гармонь в цю ніч 

до світанку звучала. По свят
кових вулицях, па всіх вибор
чих дільницях, малими й ве- 

I дикими групами радісні старі 
й молоді чекали урочистої го
дини.

Ліна Борисівна Строгано- 
ва разом зі своєю дочкою Люд- 

I милою на свою, сьому, вибор- 
1 чу дільницю прибула задовго 

до початку виборів. Та як же 
вона була розчарована, коли 
побачила, що не. перша.

З кожною хвилиною все 
більшало і більшало виборців. 
В останні хвилини погодились 

і усі на те, щоб дати першим 
проголосувати юному виборце
ві — Олені Кучай, студентці 
педучилища та 90-річному пен

За щастя своє
—За щастя віддаю свій го

лос. За творців його, за кому
ністичну партію більшовиків, 
за любимого, найдорожчого 
Йоспфа Віссаріоновича Сталіна, 
опускаю бюлетені, сказала 
мати двічі Героя Радянського 
Союзу, земляка нашого Петра 
Кириловича Кошового Лариса 
Максимівна Кошова.

Всю ніч на виборчій дільни
ці № 2 не стихали пісні.

Біля
;> годин ЗО хвилин. Подвір'я 

контори монтажного управлін
ня, до розташувалась виборча 
дільниця №9, було сповнене 
бадьорими голосами молоді. Під 

: звуки гармошки, з прапором і 
піснями на дільницю прибуло 
дві комсомольсько - молодіжні 
бригади, 18 молодих громадян 
прибули сюди, щоб першими і 
вперше в своєму житті прийняти 
участь у виборах.

В числі перших ироголосу- 
| вала також сім'я бригадира 
1 електрослюсарів Василя Івано

вича Додатка. Мати, дружина,

ДІЛЬНИЦІ
І дві норми і з гордістю пішов 

використати своє право. Хай 
міцніє наша Батьківщина. її 
віддаю свій голос сталінському 
блоку комуністів і безпартій
них. Голосую за заможне, щас
ливе життя. Наші товариші кан
дидати в депутати С. II. Кожев- 
шіков і 0. В. Гіталов під ке- .1< 
рівнпцтвом товариша Сталіна * 
будуть вірнпмп’слугами народу. 
Голосую за партію нашу, за 
товариша Сталіна!

—Мені 70 років, говорить 
перед урною Антоніна Йоси
півна Коваленко, але з почут
тям гідності людини я прожи
ла тільки в роки Радянської 
влади. Моя старість матеріаль
но забезпечена. З великою ра
дістю віддаю свій голос канди
датам сталінського блоку. За 
товариша Сталіна!

На 14 виборчій дільниці, як 4,_ 
і на всіх інших нашого міста, 
день виборів перетворився в

; день тріумфу єдності радянсь
кого народу.

0. Чернишенко, 
секретар парторганізації 

шахти №2.

сіонерові Пилипові Мпколаєви- 
чу Крячку.

Урочистий бій кремлівських 
курантів. Урочиста, святкова, 
тиша. Останній удар.

—Товариші виборці! Прошу 
приступити до здійснення сво
го великого права,—коротко 
оголосив голова комісії Андрій 
Омельянович Шульга.

Безмежно щаслива Олена 
Кучай, через якусь хвилину 
була вже біля урни. З радістю 
і гордістю опустила вона свої 
бюлетені. За нею підійшов ді
дусь. В очах його іскрились 
сльози радості. За партію, за 
Сталіна.

Щасливий і радісний, чудо
вий світанок.

Г. Байдаров.

У дві години 25 хвилин сю’ 
ди прибула сім’я Степана Жіґ 
рптеєва. 60-річний Олександр 
Юхимович Головко прибув па 
дільницю з своєю сім’єю о 4 
годині.

День 12 березня був днем 
небувалого політичного підне
сення. Ім'я великого Сталіна 
но сходило з уст народу.

0. Ковальов, 
завідуючий агітпунктом.

урни
сестри доручили лому по
дякувати рідній більшовиць
кій партії, Великому Сталіну 
за радісно, щасливе життя.

В своєму короткому слові то
кар тов. Кпсильов, коли опус
кав бюлетені, сказав:

За минулий рік я дав чо
тири річні норми. В знак вдяч
ності рідному уряду п товариш) 
Сталіну зобов’язуюсь перекри
ти цей успіх в цьому році.

Фодюкин.
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Негаючись 
польові

Цьогорічна рання весна мас 
свої особливості. Теплі берез
неві дні ШВИДКО змінюються 
холодними, мороеить дощ, а 
потім весна знову бере своє. 
Саме за таких умов працівники 
сільського господарства повин
ні маневрувати всіма засобами, 
щоб використати кожну спри
ятливу годину для проведенЙя 
польових робіт.

Так роблять у колгоспі ім. 
Сталіна, Бандурівської сільра
ди. Польові роботи тут почали 
з догляду за озимими посівами, 

(вибіркового закриття вологи, 
бранки грунту, Десятки гекта
рів вже посіяні соняшником та 
вівсом.

Посіви озимої пшениці та жи
та перезимували тут добре. Жо
ден гектар не загинув. Тільки 
на окремих ділянках рослини 
вийшли з зими слабшими. 
Бригадири рільничих бригад 
Свирид Козубенко та ОліянТа- 
раненко насамперед організу
вали підживлення таких діля
нок. По тало-мерзлому грунту 
з відрами та мішками мінераль
них добрив рушили ГаннаПла- 
хотня, Івга Гетьманець, Марія 
Плахотня та багато інших кол
госпниць. Добре розтовченими 
і пересіяними на ручних реше
тах мінеральними добривами і 
заздалегідь приготовленим сип
цем -перегноєм тут підживили 
П інші ділянки озимих посівів. 
Разом з тим почали і борону- 
ватії озимину.

Дбайливий догляд за озими
ми посівами поряд з проведен
ням інших польових робіт ор
ганізували в колгоспі «Перше 
серпня" та в ряді інших.

Але в цілому но району по
чаток польових робіт неприпус
тимо зволікається, а в окремих 
провадять їх з порушенням 
правил агротехніки.

Вирішальний етап в боротьбі за врожай
Колгоспники другої бригади 

артілі ім. Енгельса день вибо
рів до Верховної Ради СРСР 
зустріли новими успіхами в під
готовці до проведення весняних 
польових робіт.

Високоякісно і своєчасно 
очистили посівний матеріал та 
довели його до високої кондиції. 
Відремонтовано і закріплено за 
колгоспниками весь сільсько
господарський інвентар. Ми за
готовили і вивезли на поля 
бригади 100 центнерів попелу, 
40 центнерів курячого посліду 
та більше 100 тонн гною. За
кріплено живе тягло за членами 
бригади, виділені постійні при- 
цепщики до тракторної бригади.

Настали погожі дні. Бригада 
приступила до розгортання по
льових робіт. За перший день 
було закрито вологу на 20 гек
тарах, підживлено 40 гектарів 
озимої пшениці та 10 гектарів 
багаторічних трав

розгортати 
роботи

У колгоспі ім. Сталіна, Во- 
рошпловської сільради, є вели
кі площі, які можна орати, бо
ронувати. Кілька днів тому тут 
виявлено 75 гектарів зябу, на 

! якому можна було закривати 
вологу, на площі 26 гектарів 

! треба було провадити весно-
■ оранку, але голова колгоспу 
| тов. Колісник не організовує

цих робіт, безпідставно поси
лаючись на холод та мокрий 
грунт.

ІЗ березня в колгоспі ім. 
Димитрова була площа в 42 
гектари, яку треба було орати. 
За договором з Олександрійсь
кою МТС оранку повинна про- 

1 вадити тракторна бригада тов. 
і Обертаса, але перед самим вклю- 
; ченням трактора в борозну в 

ньому виявились непридатні 
компресорні кільця. Хоч дирек
ція МТС пообіцяла негайно 
замінити непридатні деталі, але 
це «негайно» тривало два дні.

Взагалі у керівників (Ілек- 
I сандрійської МТС не відчува- 
і ється гарячої весняної пори. 
\ Адже чим іншим можна иояс- 
] нити той факт, що 14 березня, 

коли повним ходом треба було 
і провадити польові роботи, в 

МТС вирішили провести засі- 
і дання ради МТС. Правда, засі

дання не відбулося, але десят- 
і кн голів колгоспів та бригади

рів тракторних бригад замість 
і того, щоб безпосередньо 0])га- 
I нізовувати польові роботи, при- 
! були до міста і промарнували 
’ більше половини дня.
’ Мудре народне прислів я го

ворить: «Весняний день — рік 
І годує». Але. цієї істини не хо-
■ чуть розуміти голови окремих 

колгоспів та керівники МТС.
! Ніяких вагань! Пегайо вклю- 
і чати всі засоби колгоспів і 

МТС в польові роботи!

В цьому році, змагаючись за 
високий урожай, бригада взяла 
зобов'язання виростити озимої 
пшениці на площі 101 гектар 
по 20 центнерів з кожного, 
жита з площі 32 гектари по 20 
центнерів, ярої пшениці з 10 
гектарів по 17 центнерів.

Взявши такі зобов'язання, ми 
домагаємось їх виконання. Па 
всій площі озимої пшениці, жи
та, ярої пшениці було прове
дено снігозатримання, а з нас
тупом весняних днів всі добри
ва, що заготовлені за зиму, 
були вивезені в поле, зроблено 
підживлення озимини.

У вирішальний етан бороть
би за врожай колгоспники 
бригади вступають з одностай
ним бажанням одержати пе
ремогу у змаганні з онуфріїв- 
цями.

Іван Шевченко,
бригадир рільничої бригади.

Велична демонстрація незламної єдності 
радянського народу

По всьому Радянському Со- І 
юзу 12 березня 1950 року в 
обстановці величезного патріо
тичного піднесення і політпч- \ 
ної активності населення від
бувалися вибори до Верховної 
Ради СРСР. Вони були велич
ною демонстрацією незламної 
морально-політичної єдності ра
дянського народу.

Голосування почалось скрізь ■ 
о 6 гоїнні ранку за місцевим : 
часом. У Москві, в столицях 
союзних і автономних респуб
лік, в найбільших промисло
вих центрах і на численних 
новобудовах, в усіх містах і 
селах трудящі зустріли цей 
знаменний день з радісним хви
люванням, з палким прагнен
ням висловити свою непохитну 
волю йти вперед шляхом, вка
заним партією Леніна—Сталіна. 
Народ демонстрував свою най
глибшу любов і сердечну по
дяку комуністичній партії, рід
ній радянській владі, дорогому 
вождю, вчителю і другу Посифу 
Віссаріоновичу Сталіну.

Погляди всього радянського : 
народу в цей урочистий день 
були звернені дорідної Москви, 
до Сталінського виборчого ок- - 
русу, де балотувався всенарод
ний кандидат у депутати Вер
ховної Ради СРСР ІІосиф 
Віссаріоноїшч Сталін.

Весь радянський народ вітає велику перемогу 
сталінського блоку комуністів і безпартійних

Новими трудовими успіхами порадуємо партію, великого Сталіна
Повідомлення Центральної ви

борчої комісії про нову перемо
гу сталінського блоку комуніс
тів і безпартійних на виборах 
до Верховної Ради СРСР тру
дящі Радянської України зуст
ріли з величезним задоволен
ням. В містах і селах прокоти
лася хвиля мітингів і зборів.

—На перемогу сталінського ! 
блоку комуністів і безпартій
них відповімо новими трудо- ( 
ними успіхами такс одностай- ; 
не рішення трудящих респуб- 
ліки.

На мітингу в Київському па- ! 
ровозному депо імені Андреєва 
виступив кадровий робітник 
коваль Чернявський .Він сказав: 1

- Своєю самовідданою працею І 
ми будемо і далі кріпити сили 
і могутність першої в світі 
країни соціалізму. Від усієї 
душі бажаємо щастя, здоров'я 
і багатьох, багатьох років жит- 

I тя нашому першому депутатові 
Верховної Ради СРСР—рідному 
і любимому товаришеві 11. В. 
Сталіну.

В одностайно прийнятій ре- ' 
золюції учасники мітингу взяли 
на себе нові підвищені зобов'я
зання -до 1 травня завершити ' 
піврічний план середнього і І 
підіймального ремонту парово- ' 
зів і зекономити додатково 500 і 
тонн вугілля.

Голосування тут було закін
чено о 12 годині дня. Як вста
новлено Окружною виборчою 
комісією, в ньому взяли участь 
всі виборці Сталінського окру
гу, а також близько ЗО тисяч 
громадян, які прибули в Мос
кву з різних кінців Радянсь
кого Союзу.

Окружна комісія встановила, 
що виборці округу з винятко
вою одностайністю проголосу
вали за товариша 11. В. Сталіна.

Величезною радістю зустріли 
цю звістку трудящі Сталінсь
кого округу, а разом з ними 
весь радянський народ.

О 12 годині ночі 12 березня 
голосування по всій країні бу
ло закінчено. Центральна ви
борча комісія по виборах до 
Верховної Ради СРСР опублі
кувала Повідомлення про під
сумки виборів і персональний 
список депутатів.

Як видно з Повідомлення 
в голосуванні взяли участь 
111 млн. 90 тис. 10 виборців, 
що становить 99,98 процента 
від загального числа виборців 
у нашій країні.

За повідомленнями Окружних 
виборчих комісій, список кан
дидатів у депутати, виставле
ний блоком комуністів і без
партійних, здобув повну і не
подільну перемогу. По вибо

Па Харківському тракторно
му заводі ім. Орджонікідзе ти
сячі робітників стали на ста- 
хановську вахту. В цеху при
стосувань, де працює депутат 
Верховної Ради СРСРтов. В. II. 
Дикань, середнє виконання норм 
становить 170 процентів. Тов. 
Дикань випускає продукцію в 
рахунок десятої річної норми. 
За останню зміну він викопав 
триденну норму.

Колгоспи Приморського, Ми

На Україні з кожним днем шириться фронт весняних польо
вих робіт.

Нгї знімку: сівба ячменю у колгоспі „Политотдел", Овідіопвль- 
ського району, Одеської області,

Фото А. Подберезького, (Прескліше РАТАУ).

рах до Рада Союзу за канди
датів блоку комуністів і без
партійних голосувало 99,73 
процента і по виборах до Ради 
Національностей— 99,72 про
цента виборців, які взяли участь 

| у голосуванні.
Радянський народ одностай

ним голосуванням за кандидатів 
сталінського блоку комуністів 
і безпартійних висловив своє 
величезне довір'я комуністич
ній партії. Радянський народ 
голосував за мудру політику 
партії більшовиків, за дальше 

і процвітання своєї любимої Бать
ківщини, за непорушну сталін
ську дружбу і братерство її 
народів, за сталий мир в усьо
му світі, за здійснення велич
ної програми будівництва кому
нізму в нашій країні, за нат
хненника і організатора всіх 
наших перемог, творця народ
ного щастя, рідного батька і 
друга, вчителя і вождя—вели
кого Сталіна.

По всій країні вибори до 
Верховної Ради СРСР пройшли, 
як всенародне торжество і пе
ретворились у новий тріумф ра
дянської соціалістичної демок
ратії. Згуртованими рядами під 

і керівництвом партії більшови
ків, під проводом великого 

і Сталіна радянський народ впев- 
і нено іде до перемоги комунізму.

(ТАРО).

хайлівського, Осппенківського 
і Андріївського районів Запо
різької області виконали план 
підживлення озимих, колгоспи 
Ям нільського, Бершадського і 
Джулинського районів Він
ницької області завершили бо
ронування зябу. ПлоцькаМТС, 
Арцизького району, першою в 
Ізмаїльській області закінчила 
підняття парів. Завершують йо
го Голицька, Главанська, Ііер- 
вомайська та Жовтнева МТС.
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До нових
виробничих успіхів

Значних успіхів в соціаліс
тичному змаганні на честь ви
борів домоглися трудящі буді
вельного управління ЛІЗ тресту 

Олександріявуглерозрізбуд . 
Лютневий план, при забезпече
ності робочою сплою на 68 про
центів, виконано на 109,8 про
цента, а виробіток на одного ро
бітника становить 141 процент 
до плану.

Ці досягнення є результатом 
повсякденного поліпшення ор
ганізації праці та механізації 
трудомістких процесів.

Протягом лютого було пуще
но центральний розчипний ву
зол, основні дільниці зв'язані 
з будівельним двором сіткою 
вузькоколійок, механізовано 
вертикальний транспортна 100 
процентів. І головне, успішно 
ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ПОТОКОВІІ-ШВПДКІС- 

не будівництво шести і восьми- 
кваріирних будинків.

Для забезпечення достроко
вого виконання річного плану 
житлового і культурно-побуто
вого будівництва наш колектив 
вже зараз розгортає соціаліс
тичне змагання і бере на 
себе такі зобов'язання:

До Всесоюзного Дня шахтаря 
-27 серпня—виконати річний 

план здачі в експлуатацію жит
лових будинків кількістю 13880 
квадратних метрів.

До 33 річниці Великої Жовт
невої революції здати в експлу
атацію школу на 400 дітей, 
дитячий садок на 125 дітей, 
дитячі ясла на 66 дітей та ба- 
ню-пральню.

До дня Сталінської Консти
туції вивершити річний план 
капіталовкладень.

Обсяг робіт, накреслених на 
1950 рік, значно більший того, 
який був у минулому році. Зрос
ли і вимоги до якості викону
ваних робіт. Якщо якість це
гельної кладки помітно поліп
шилась, то підлоги, столярні

Лист до редакції

Безладдя в
Непривітно в нашому гурто

житку. Після закінчення робочого 
дня ми позбавлені можливості 
помитися, бо в умивальниках не
має води. На дві кімнати є лише 
один кухоль. З приходом вечора 
в гуртожитку темно: иевистачає 
електричних ламп. А щоб довіда
тись котра година, доводиться бі
гати по сусідніх гуртожитках. В 
кухні, де робітники готують їжу, 
темно. Печі топляться від ви
падку до випадку. А прибираль
ниці Жукова, Шевченко замість 
виконання свого обов'язку—спі
вають пісні та гризуть насіння.

Радіо в гуртожитку не працює.
Лето' Уманський, Гнідий, 

робітники будівельного управління 
№ 5. Селище Октябрське, 

Шахтарська. № 6.
ВІД РЕДАКЦІЇ: При перевірці 

факти, наведені в листі тт. Лето, 
Уманського, Гнідого, повністю під 
твердилиоь. НІ комендант т Шуліка,

Злочинців покарано
Недавно народний суд 2-ої діль

ниці міста Олександрії засудив до 
10 років поправно-трудових табо
рів шофера Байдаківського вуг
лерозрізу Аулова Василя Омелья- 
иовича за крадіжку 68 штук до
щок з пилорами цегельного заво
ду № 1.

*
Ісакова Олександра Петровича, 

І вироби, зовнішні; і внутрішнє 
І оздоблення будинків перебуває 
і ще на дуже низькому рінні. В 

цьому велика провина дерево- 
: обробних майстерень (началь

ник т. Токарєв), які продов
жують постачати неякісну про- 

і дукцію. Там не налагоджено 
сушки лісоматеріалів. Наш ко
лектив вимагає від працівників 
майстерень максимальної уваги 

| до виготовлення продукції.
Але все це залежить не лише 

від деревообробних майстерень. 
Дуже багато залежить ві ї нас са
мих, від вимогливості і технічної 
грамотності лінійного апарату. 
Тому нами накреслено заходи 
для" поліпшення будівельних 
робіт. Наприклад, приймання 
робіт суміжними бригадами, 
обов'язкове технічне навчання 
для виконробів, десятників, вп- 

I вчення технічних умов робіт
никами провідних професій.

Багато зроблено і в підготов
ці до літнього сезону власної 
бази стінових матеріалів та ін
ших допоміжних підприємств. 

' Ближчим часом почнеться ви
пуск пустотілих шлакоблоків 
на реконструйованих верстатах. 
Організовано ліпну майстерню.

Одним з найголовніших зав
дань, які поставив перед собою 
наш колектив, це рішуче по
ліпшення роботи по благоуст
рою селища Перемога. В зв'яз
ку з будівництвом центральної 
котель іої буде виконана тепло
фікація центральної частини 
селища. Крім того буде завер
шено розводку води по всіх квар
талах, а також прокладена ка
налізація.

Наш колектив впевнений, що 
з новими, почесними завдан
нями він впорається з честю.

Г. Степухович,
головний інженер.

П. Болдирев,
секретар парторганізації.

гуртожитку
і ні керуючий будинками Дехтярьов 

питанням поліпшення культурно- 
побутових умов робітників не зай
маються.

Не приділяє ніякої уваги цій 
справі і голова будівельного ко 
мітоту т. Яцушко. Останнім часом 
при гуртожитку обладнано кімнату 
під червоний куток. Але вона не 
радіофікована, не освітлена, від- 

I сутня будь яка література і нас- 
I тільні гри.

Неприпустимо погані умови і в 
гуртожитку дівчат, які прожива
ють в адміністративному комбіна- 

і ті, хоч там десять разів на день 
проходить мимо начальник управ- 
ління т. Кондратенко. Десятки 
дівчат залишені самі на себе. Ніх
то тут ніякої виховної роботи не 
проводить.

Скрізь відчувається безвідпові
дальність керівників управління 
за побутові умови трудящих.

що займався хуліганством та вик
рав білизну з Олександрійської 
лікарні, засуджено до 10 років 
поправно-трудових таборів.

До 5 років позбавлення волі за 
спекуляцію засуджено Довбню 
Надежду Аврамівну.

Литвиненко. 
нарсуддя.

Буряководи 
України готуються 

до сівби
Буряководи України готують

ся до сівби цукрових буряків. 
Завершується ремонт буряко
вих сівалок, виготовлено велику 
кількість шлейфів, борін, трак
торних зчепів. Для прискорен
ня проростання бурякове на
сіння перед посівом змочувати
меться в слабому водному роз
чині малясної барди, чим під
вищується урожайність буряків 
на 20- 40 центнерів з гектара. 
Па значних площах разом з 
мінеральними добривами буде 
внесено по 2(1 ЗО кілограмів 
бурого вугілля на гектар. Ба
гато колгоспів сіятимуть цук
рові буряки гніздовим способом, 
що дає велику економію буря
кового насіння.

Змагання 
механізаторів

Змагаючись з тракторною 
бригадою Героя Соціалістичної 
Праці Олександра Васильовича 
Гіталова, механізатори бригади 
Л» 5 Павла Лановчука, Корпс- 
тівської МТС, .і перших днів 
польових робіт домагаються 
виробничих успіхів.

Тракторист Петро Дубенко 
гусеничним трактором СТЗ-НАТІ 
15 березня за другу половину 
дня закрив вологу на площі 
понад 40 гектарів.

М. Овчарзнко,

Посадка лісосмуг
Здійснюючи сталінський план 

перетворення Природи, колгосп
ники артілі ім. Жданова роз
гортають посадку лісосмуги.

За перший день старанної 
роботи бригада Петра Ляшенка 
посадила 2 гектари. Зеленим 
масивом незабаром вкриються 
родючі колгоспні поля, які бу
дуть надійно захищені від су
ховіїв. Г. Кізяковський.

Нестерпний СПОКІЙ
Керівники колгоспів ім. Ліг

нінова (голова т. Ільїн), «З ви
рішальний (голова т. Саф'япн- 
ков). ім. 20-річчя Жовтня (го
лова т. Яровий) по-злочинному 
зволікають розгортання польо
вих робіт. ІІестсришіґі спокій 
тут. Живе тягло днями простоює, 
хоч в цих артілях не закрито 
жодного гектара вологи.

Ганебно провалюють строки 
підживлення озимих культур в 
колгоспах: -Трудова сім'я» 
(голова т. Бондаренко), Обо
рона країни (голова т. Мпрош- 
нпченко). ім. 18 з'їзду ВКП(б) 
(голова т. Дубоиеико).

Час вимагає від керівників 
колгоспів не витрачати жодної 
години в розгортанні польових 
робіт, П. Кошман.

Полювання на вовків
Цієї зими в степових районах 

Чкаловської і Саратовської облас
тей, у Башкирській АРСР успіш
но проводиться полювання на вов
ків з літаків. ,У Саратовській об
ласті пілот Бєлов і мисливець 
В'язовов за три польоти виявили 
ІЗ вовків, з яких 12 було вбито. 
Стрілець-мисливець Шевцов з 24 
виявлених вовків убив 23. У Чка- 
ловській області пілот Курзунов і 
мисливець Агафонов убили всіх 
24 виявлених вовків. (РАТАУ).

„Життя починається знову"
І Іа честь дня виборів до Верховної І 
Ради СРСР колектив міського те- | 
а гру підготував п'єсу В. Собка | 
„Життя починається знову" (сві
жий вітер). Постава п'єси, що йде 
уже кілька днів, користується за
служеним успіхом серед глядачів 
своїм глибоким політичним і ху
дожнім змістом і хорошою грою 
акторів, які створили прекрасні 
образи радянських людей і людей 
нової демократичної Німеччини.

П'єса розповідає, як визволений 
з-під гітлерівської сваволі німець
кий народ будує нове життя без 
поміщиків і капіталістів. Мирну 
працю трудящих нової демокра
тичної країни оберігає Радянсь
кий Союз і ного армія. армія- 
визволнтельниця.

Поставу відкриває заслужена 
артистка республіки II. О. Бай- 

' кова в ролі Грети Норман. З са- 
| мого початку і до кінця спектаклю 

вона подає образ знаменитої ні
мецької актриси, яка ненавидить 
всіма силами гітлерівських голо
ворізів і кінець кінцем, після три
валої внутрішньої боротьби, ціл
ком і повністю переходить па бік 
демократичних сил.

В нам'яті глядача залишається 
незабутнім образ радянської жін
ки майора Ніни Олександрівни 
Славіиої, створений артисткою 

і Н, Б. Блайвас. Майор Ніна Сла- 
віна вольова і безстрашна радян- 

1 ська жінка. Вона пройшла суво
ру школу підпілля у фашистсько
му тилу, зазнала тяжких пережи
вань і труднощів, але не про пом
сту думає вона. Вона всіма сила
ми допомагає Треті Норман побо
роти свої внутрішні вагання і 
знову стати актрисою нової Ні
меччини.

Полковник Маслов турбується 
не лише про свої військові спра
ви, вій знаходить час і багато 
приділяє уваги створенню нової 
культури, яку будують прогресив
ні люди країни. Артист І . Н. Ти
щенко створив яскравий образ 
людини високої соціалістичної 
свідомості і нової культури.

Правдивий образ офіцера Радян
ської Армії майора Славіиа по
дав артист В. А. Волошанович.

Перекладачка Тони Кольцова 
(артистка Ф. Н. Беріг) деякий час 
не розуміє миролюбної політики 
військової влади в німецькому

Місті Марівнборн. але під 
впливом с воїх старших товаришів 
вона твердо переконується і до
помагає їм в ї.\ почесній справі. 
Артистка Ф. Ц. Беріг користуєть
ся заслуженою повагою у гляда
ча. її гра викликає переживання 
і співчуття.

Артист Б. Ф. Цудзановський 
виступає в ролі сержанта Кова
ленка. Він блискуче впорався з 
своїм завданням. Кожна його по
ява на сцені викликає дружний 
сміх всього залу і повагу за май
стерну гру.

А ось німці... Деякі з них вій 
ступають як представники ном| 
демократичної Німеччини. Во^| 
прагнуть створити нове життя, 
нову культуру. Але є і вороги. 
Шпигунством і терором вони хо
чуть зупинити прогресивний рух 
німецького народу. Даремні надії 
ворогів. їх своєчасно викривають 
представники радянської військо
вої адміністрації.

Ганс Ріхтер (арт. Н. 10. Орлов), 
Кнорре (арт. В. І. Кирилов), Клаус 
Найдорф (арт. В. Я. Тимошелко) 
і професор Брікман (арт. І. П. 
Сагайдаров) це представники но
вої країни, які боряться за мир і 

І демократію.
Вдалою грою ролі Карла Шре

дера артист В. О. Панов викли
кає у глядача ненависть і презше- 
стводо гітлерівської погані, 
реченої на смерть, яка намага^  ̂
ся запустити свої криваві пазурі 
в здорове тіло, щоб перешкодити 

ї німецькому народові будувати 
: нове життя.
, Огиду викликають американсь

кий агент Куперт (арт. 1. Я. Ки
рилові, шпигуни гестапо Ельза 
Буш (арт. М. С. Чорна), Ф.ногель 
(арт. М. Н. Грінченко), Пічмап 
(арт. Б. С. Якубовський) і фрау 
Блюм (арт. Є. М. Лозова). Добре 
виконали свої ролі артистки К. 3. 
Боровик і А. І . Сухова.

Успіх постави забезпечений кро- 
піткою працею всього колективу 
і особливо старанною роботою пос
тановника п'єси режисера Н. Ю. 
Орлова. Завіса спускається. Спек
такль закінчено, але глядачі дов
го ще залишаються на місцях і 
бурхливими оплесками висловлю
ють свою вдячність всьому ко
лективу театру за хорошу поставу.

Я. Дунайський.

Зараз па екрані .міського кінотеатру демонструється новий ху
дожній фільм „Кубанські козаки". Ця музична .кінокомедія- нове до
сягнення радянського кіномистецтва, користується великим успіхом у 
глядача.

Фільм переконливо показує могутність колгоспного ладу. В ньому 
яскраво розповідається про героїчну працю колгоспного селянства. 
Це фільм про просту радянську людину активного будівника кому
ністичного суспільства, вихованого партією Леніна Сталіна.

Творчий колектив фільму на чолі з постановником Іваном Пн- 
р'евим зумів переконливо показати нову колгоспну Кубань і на її 
прикладі—чудові успіхи колгоспного ладу.
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Ширше розгортаймо соціалістичне 
змагання у колгоспному селі за зразкове 
й успішне проведення весняної сівби, за 
нове піднесення соціалістичного сільсько
го господарства!

Про хід підготовки колгоспів, МТС і радгоспів до весняної сівби
Рада Міністрів СРСР і ЦК 

ВКП(б) прийняли постанову 
«Про хід підготовки колгоспів, 
МТС і радгоспів до весняної 
сівби». Це рішення партії і 
уряду визначав шляхи нового 
могутнього піднесення сільсь
когосподарського виробництва.

В результаті великої допо
моги радянської держави і ви
сокої трудової активності кол
госпників, працівників МТС і 
радгоспів сільськогосподарські 
роботи в 1949 році були про
ведені більш організовано і в 
кращі агротехнічні строки, ніж 
у минулі роки. Валовий уро
жай зернових культур стано
вив 7,6 мільярда пудів, пере
вищивши рівень 1940 року, і 
майже досяг розмірів, установ
лених п'ятирічним планом на 
1950 рік. Урожайність і вало
ві збори бавовни, льону, соняш
ника і картоплі також пере
вищили довоєнний рівень. 
Серйозних успіхів досягнуто у 
відновленні і розвитку громад
ського тваринництва. Тепер 
колгоспи і радгоспи мають 
громадської продуктивної ху
доби більше, ніж у довоєнному 
1940 році.

Підвищилась культура зем
леробства. Травопільні сівозмі
ни на кінець 1949 року зап
роваджено в 202,6 тисяч кол
госпів. На багато збільшився 
лосів багаторічних трав у кол
госпах. Площа чистих парів і 
зябльової оранки перевищила 
рівень 1940 року.

Посилилась матеріально-тех- 
нічна база соціалістичного зем
леробства. МТС провели сіль
ськогосподарських робіт у кол
госпах на 21 процент більше, 
ніж у 1948 році. Перевершено 
довоєнний рівень механізації 
по оранці, сівбі і майже до
сягнуто по комбайновому зби
ранні зернових культур. Оран
ка парів і зябу тракторними 
плугами з передплужниками 
в 1949 році збільшилася проти 
1940 року в п'ять разів.

У минулому році перевико
нано план сівби озимих куль
тур.

Під ярі культури цього року 
піднято зябу на 8,3 мільйона 
гектарів більше, ніж було під
нято під урожай 1949 року.

Колгоспи і радгоспи в 1949 
році майже вдвоє перевикона
ли план лісопосадок.

Разом з тим партійні, ра
дянські й сільськогосподарські 
органи ряду областей, країв і 
республік у 1949 році не за
безпечили повного використан
ня наявних можливостей для 
дальшого розвитку сільського 
господарства. Розкриваючії ок
ремі хиби, партія і уряд вка
зують конкретні шляхи якнай
швидшого виправлення їх.

Тепер, вказується в поста
нові Ради Міністрів СРСР і 
ЦК ВКП(б), найважливішим 
завданням партійних, радянсь
ких, сільськогосподарських ор

ганів, колгоспів. МТС і рад
госпів є якнайшвидше завер
шення підготовки та організо
ване проведення весняної сів
би всіх сільськогосподарських 
культур.

Постанова підкреслює необ
хідність якнайшвидше завер- 

і шити роботи по складанню ви- 
, робничпх планів і прибутково- 

видаткових кошторисів у кол
госпах. Розміщення посівів 
сільськогосподарських культур 
провести відповідно до прий
нятих сівозмін і планів пере
ходу до них.

Особливу увагу слід звер
нути на розроблення заходів 
по організаційно-господарсько
му зміцненню відстаючих кол
госпів і поданню їм своєчасної 
ДОПОМОГИ в підготовці і про
веденні весняної сівби.

Партія і уряд вимагають 
вжити заходів до дальшого 
зміцнення постійної виробничої 
бригади в рільництві і кормо
добуванні, як основної форми 
організації праці в колгоспах, 
яка дозволяє найбільш про
дуктивно використовувати в 
колгоспах велику машинну тех
ніку МТС і засоби виробництва 
самих артілей.

Колгоспам рекомендується 
до початку весняних польових 
робіт переглянути застарілі за
нижені норми виробітку і вста
новити нові норми виробітку з 

і урахуванням рівня продуктив
ності праці, досягнутого пере
довими ко л гос п н п ка м п.

В цьому році колгоспи кра
їни значно краще, ніж торік 
забезпечили себе насінням зер
нових, технічних, олійних куль
тур, картоплі, а також насін
ням багаторічних і однорічних 
трав. Однак в ряді районів за
сипка, очистка насіння і до
ведення його до посівних кон
дицій провадиться незадовіль
но. Незадовільно організовано 
обмін рядового насіння на сор
тове. Треба вжити додаткових 
заходів до забезпечення кол
госпів власним насінням усіх 
сільськогосподарських культур 
у розмірах повної потреби для 
виконання державного плану 
весняної сівби.

Разом з тим рекомендується 
вжити заходів до швидшого за
вершення в колгоспах робіт по 
очищенню, перевірці насіння 
і доведення його до посівних 
кондицій, провести роботи по 
підготовці до протруювання та 
яровизації насіння, а також 
широко організувати своєчасне 
обігрівання насіння за мето
дом академіка Лвсенка.

В кожному колгоспі слід своє
часно відвести площі під насін
ні ділянки в полях сівозміни. 
Сівбу на насінних ділянках 
рекомендується проводити вик
лючно добірним сортовим на
сінням найкращих селекційних 
і місцевих сортів з тим, щоб 
забезпечити в 1950 році виро
щування кожним колгоспом 

І

достатньої кількості високоякіс
ного насіння всіх сільськогос
подарських культур.

Важливе значення мають 
своєчасна підготовка сільсько
господарського реманенту і жи
вого тягла до весняних польо
вих робіт у колгоспах. Необ
хідно вжити заходів до завер
шення найближчим часом під
готовки до весняних польових 
робіт сільськогосподарського 
реманенту колгоспів, забезпе
чити робочу Худобу на період 
весняної сівби грубими і кон
центрованими кормами, до по
чатку польових робіт поставити 
коней і волів на відпочинок і 
посилену годівлю. В повну го
товність треба привести збрую 
і транспортні засоби.

Необхідно прискорити роботи 
по нагромадженню вологи в 
грунті, затриманню талнх вод 
на полях колгоспів, вивозці 
колгоспами на поля гною, тор
фу і завозу мінеральних доб
рив із складів Сільгосшіостачу.

Рекомендується своєчасно 
підготувати і провести заходи 
по догляду за посівами озимих 
культур, дворічними й иідзим- 
німи посівами кок-сагпзу, за
безпечити в широких розмірах 
підживлення посівів озимих хлі
бів місцевими й мінеральними 
добривами, а також своєчасне 

ДО ВСІХ КОЛГОСПНЙНІВ І КОЛГОСПНИЦЬ ОБЛАСТІ
Звернення колгоспників і колгоспниць артілі

„ Третій Інтернаціонал*, Нечаївськоїсільради, Златопільського району
Дорогі товариші!
З великим патріотичним піднесенням вклю

чились ми в соціалістичне змагання за виконан
ня взятих перед товаришем Сталіним зобов'я
зань по вирощуванню в 1950 році високих 
урожаїв всіх сільськогосподарських культур, по 
виконанню плану розвитку громадського тварин
ництва і дальшому підвищенню Його продуктив
ності.

Незважаючи на ранню весну цього року, 
до польових робіт ми підготувалися вчасно і 
повністю. Відремонтували весь сільськогоспо
дарський інвентар, очистили і перевірили на 
схожість насіння, нагромадили достатню кіль
кість місцевих і мінеральних добрив.

Для того, щоб весняно-польові роботи про
вадились організовано, швидкими, дедалі нарос
таючими темпами, ми подбали і про створення 
необхідних умов жінкам-матерям. Ми вирішили 
відкрити в колгоспі дитячі ясла, які змогли б 
подати нашим колгоспницям найбільш дійову 
допомогу в їх нормальній, повсякденній роботі. 
Тепер у нас є хороші дитячі ясла. Діти ясель
ного віку оточені належним піклуванням та 
увагою.

Під дитячі ясла ми виділили світле й за

тишне приміщення. Воно складається з п'яти 
кімнат, дуже зручне для наших малюків. Для 
обладнання ясел виділили з громадських фондів 
колгоспу 20 тисяч карбованців. Придбали твер
ді і м'які меблі, два комплекти постільної і 
натільної білизни. Щоб дітям було чим куль
турно розважатись, ми закупили іграшки. За
готовили якісні, висококалорійні продукти.

Великого значення падаємо правильному 
вихованню дітей. Тому на виховательок і ня
ньок ми добрали досвідчених, працелюбних кол
госпниць, які забезпечать дбайливий догляд за 
дітьми.

Колгоспниці-матері нашої артілі, залишив
ши своїх дітей у яслах, будуть спокійні за 
них, діти будуть вчасно нагодовані і доглянуті.

Ми, члени колгоспу «Третій Інтернаціонал», 
закликаємо всіх колгоспників і колгоспниць Кі
ровоградської області піти за нашим прикладом 

організувати при кожному колгоспі дптячі 
ясла, забезпечити нормальне виховання дітей у 
них, допомогти матерям підвищити продуктив
ність праці. Це буде однією з важливих умов 
успішного проведення всіх сільСькогосподаїт*' 
ких робіт і виконання зобов'язань, даних хлі
боробами області товаришеві Сталіну.

Звернення обговорене і прийняте на колгоспних зборах 7 березня 1950 року.

Про звернення колгоспників і колгоспниць артілі 
„Третій Інтернаціонал", Златопільського району

Бюро обкому КІІ(б)У схвалило звернення 
членів сільськогосподарської артілі «Третій Ін
тернаціонал», Нечаївської сільради, Златопіль
ського району, до всіх колгоспників області 
про створення дитячих ясел у колгоспах.

Секретарів райкомів КП(б)У зобов'язано ор

ганізувати широке ооговорення звернення кол
госпників артілі «Третій Інтернаціонал» у всіх 
колгоспах області і вжити практичних заходів 
до створення дитячих ясел у кожній сільсько
господарській артілі.

і боронування їх весною.
Ширше треба застосовувати 

в колгоспах яровизацію насін
ня, перехресну і вузькорядну 
сівбу колосових культур, квад
ратно-гніздовий посів кукурудзи 
та соняшника, гніздовий і ши
рокосмуговий спосіб посіву кок- 
сагпзу, широкорядний посів 
гречки й проса та інші агро
технічні прийоми, спрямовані 
на підвищення врожайності 

; сільськогосподарських культур.
У постанові Ради Міністрів 

СРСР і Ції ВКП(б) вказані за- 
; ходи, що забезпечують поліп

шення справи агрономічного 
навчання колгоспників і під
готовки кадрів масових квалі
фікацій.

Постанова партії і уряду від- 
I значає, що кількість тракторів 

у 15-сильному обчисленні в 
МТС на весну 1950 року збіль
шиться в порівнянні з наяв
ністю їх на весну 1949 року 
на 22 проценти, тракторних 
плугів і сівалок на 20 про
центів, культиваторів на 21 
процент. У цьому році в кол- 

! госпах буде проведено тракто
рами МТС . 85—90 процентів 
усієї оранки і 61 процент по
сіву. Цс дозволяє колгоспам і 
провести в цьому році весняну і 
сівбу, а також всі основні 
сільськогосподарські роботи в

В обкомі КГ!(б)У 

стислі, найкращі агротехнічні 
строки. Найближчим часом не
обхідно -закінчити укладання 
договорів машинно-тракторних, 
машинно-тваринницьких і лісо
меліоративних станцій з кол
госпами. При цьому особливу 
увагу треба звернути на пра
вильне встановлення взаємних 
зобов'язань МТС і колгоспів 
по якості та строках виконан
ня кожного виду сільськогос
подарських робіт.

Постанова Ради Міністрів 
СРСР і ЦК ВІІП(б) зобов'язує 
Міністерство транспортного ма
шинобудування, Міністерство 
автомобільної і тракторної 
промисловості, Міністерство сіль
ськогосподарського машинобу
дування, Міністерство нафтової 
промисловості всемірно сприяти 
я кнайпі видшом у завершенню 
підготовки МТС, колгоспів і 
радгоспів до весняних польо
вих робіт. Повинен бути бе
зумовно виконаний план вироб
ництва і поставок сільськогос
подарських машин, запасних 
частин до нпх, завезення паль
ного і мастила.

У постанові партії і уряду 
з вичерпною повнотою розроб
лені також заходи щодо кра
щої підготовки радгоспів до 
весняної сівби.

(ТАРС).
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Негаючись закривати вологу Антидержавні дії Вафальсона
Погодні умови цього року ви

магають, щоб вся зябльова оран
ка і чорні нари були заборо
новані у всіх колгоспах району 
за 1—2 дні. Якщо цього не 
дотриматись, то навіть при на
явності зябу можна одержати 
низький урожай.

Колгоспи нашого району ма
ють всі можливості вже сьогод
ні закрити вологу на всіх пло
щах зябу і чорних парів.

Проте ряд керівників кол
госпів при прямому потуранні 
спеціалістів сільського гогпо- 
нарства стали на ганебний 
шлях зволікання цієї важливі
шої роботи.

Особливою впертістю у вико
нанні цього завдання відзначив
ся голова правління колгоспу 
ім. Карла Маркса т. Ткаченко. 
Тут ще 14 березня можна бу
ло закривати вологу на всій 
площі. Проте і 15 березня пра
цювало лише 12 борін при 
наявності 141».

Т. Ткаченко, мотивуючи ран
ковими заморозками, не поси
лав людей на боронування, а 
вдень не затруднював себе тим, 
щоб перебудувати роботу.

По цій же причині 15 берез
ня в колгоспі простояли 3 трак
тори без роботи, бо голова кол
госпу не потурбувався про сво
єчасне забезпечення тракторів 
пальним.

Внаслідок безтурботності, 
колгоспу, державі завдано ве
ликих збитків, і хлібороби впра
ві відшкодувати понесені збитки 
від несвоєчасного закриття во
логи за рахунок Ткаченка.

Не краще справи 1 в колгос
пі ім. Ворошилова (Ворошилов- 
ка). Голова колгоспу т. Жежеря 
замість організації боронуван
ня 15 березня організував... 
вивезення в поле гною. В ре
зультаті таких дій колгосп га
небно провалює закриття воло
ги.

Керівники колгоспів імені

Сталіна | Воропніловка І та 
. «Шлях до соціалізму тт. Ко- 

лесніковта Рахубовський також 
І втратили найкращі дні для зак- 
1 риття вологи. 15—16 і "17 бе

резня ця робота тут майже зов
сім не провадилась. Дивним стає 
той факт, що колгоспні агро
номи тт. Спересеико та Телич
ко нічого не зробили, щоб вип
равити цс становище.

На шляху зволікання цієї 
роботи твердо стоїть і агроном 
т. Борщ з колгоспу Оборона 
країни». Директори обох МТС 
замість того, щоб виправити 
таке погане становище, виявля
ють солідарність з цими нед
байливими керівниками колгос
пів і агрономами.

В телефонограмі від 14 бе
резня бригадирам тракторних 
бригад директор Олександрій
ської МТС пише: ...вивести 
трактори в поле і забезпечити 
їх цілодобовою охороною... і 
це замість того, щоб прийняти 
рішучі заходи до включення 

; тракторного парку у весняно- 
I польові роботи.

Ця телеграма сприяла ітому, 
| що механізатори запізнилися з 

боропуванням на 2 дні.
Не забезпечили своєчасного 

початку польових робіт і меха
нізатори Ксрпстівської МТС. З 
винп директора т. Жука що й 
17 березня в колгоспах «Кому
нар», ім. Розп Люксембург, ім. 
Літвіиова та інших трактори не 
працювали.

Косність, якою захворіли ряд 
керівників колгоспів і М'ГС, згу
бно діє на майбутній урожай, 
втрачається дорогоцінна воло
га, а це призводить до знижен
ня врожаю.

Негаючись ні хвилини,треба 
зробити все, щоб своєчасно за
крити вологу, забезпечити умо
ви для вирощування високого 
врожаю. В. Бузаньов, 

головний агроном 
райсільгоспвіддіду.

В лютому місяці будівельне 
управління’ Л»5 тресту <0дек- 
сандріявуглерозрізбуд’ свій ви
робничий план викопало ли
ше на 80 процентів.

Невиконання плану тут ви
правдовують нестачею матері
алів.

Хоч ця обставина і має місце, 
проте вона не може виправдо
вувати керівників. Адже ж вони 
для того й керівники, щоб своє
часно піклуватись про все не
обхідне для успішного вико
нання завдань.

В Октябрському селищі бу
дується двоповерховий дванад
цяти кііартпрнпії будинок, тут 
є всі потрібні матеріали і до
кументація, але план будівниц
тва не виконано.

Ніяких перешкод не було, 
щоб виконати план будівниц
тва пекарні.

Отже, справа не в нестачі мате
ріалів. Справа в тому, що втра
тивши відповідальність, керів
ники управління, насамперед

Адміністративно - побутовий 
комбінат будівельного управ
ління № 5. Перед входом в 
контору ліворуч і праворуч дош
ки показників, вітрини забруд
нені, обдерті, без показників, 
без газет.

Брудно і в приміщенні. Гря
зюки стільки, що важко вста
новити з чого зроблена підлога.

Сюди після шостої години 
почали збиратись інженерно- 
технічні працівники й бригади
ри на нараду.

— Яке ж сьогодні питання 
будемо обговорювати?—запиту
вали працівники один другого. 
У відповідь кожен знизував 
плечима.

А ось і Кондратенко. началь
ник управління. Сівши за стіл, 
з напруженою уважністю він 
довго розглядав якісь папірці.

І головний інженер Вафальсон, 
не дбають про організацію пра
ці. про використання механіз
мів. не піклуються про при
дбання потрібних матеріалів і 
замість цього вишукують при- 

; чини,якими можна було б ви
правдати бездіял ьність.

І гірше того, Вафальсон, не 
без відому, звичайно, начальни
ка управління Кондратенка, вда
ється до такого методу, як 
приписування невиконаних 
робіт.

Ось один із актів форми №2, 
оформлених Вафальсоном, по 
якому за вивезення 2500 тонн 
металоконструкція, управлін
ня одержує з промбанку 117 
тисяч 390‘карбованців. Фактич
но в лютому вивезено цих ма
теріалів лише 77 тонн. Отже, 
приписано не мало — 2.423 
тонни.

По другому акту за цей же 
місяць Вафальсон приписав 
кілька тисяч кубометрів земля
них робіт на суму 15 тисяч

Непідготовлена нарада
—Товариші, — почав керів

ник, впершись поглядом у стіл. 
—Товариші, ми прибули сюди 
не на іграшки, є питання, якого 
ми ніяк не зрушимо з місця. 
Поговоримо про соціалістичне 
змагання,—погляд переводить
ся на стелю і потім знову на 
стіл.

Присутні почали рухатись, 
деякі переглядались.

—Прошу поспішати. Питання 
серйозне, хто висловиться?

Настала неприємна тиша.
—Товариші, не тягніть, пи

тання серйозне,—нагадав Конд
ратенко.

Присутні мовчать.
—Ось ви. Володько, розпові

дайте, як ви керуєте змаганням, 
- вказав пальцем на начальни
ка дільниці т. Кондратенко.

—Я змагаюся, зобов'язань
■ . "І • —“—я——“ 

І карбованців. Всього за лютий 
приписано по цих та інших 

| актах за роботи, яких не прова- 
■ ди.тп, на 252 тисячі карбованців. 

Ця незаконна операція Вафаль
сона штучно збільшила процент 
виконання лютневого плану 
майже на половину.

Спроби обдурити державу 
Вафальсон робить не вперше. 
За це він був уже покараний.

Незрозумілим лишається од
не: чому дирекція підприємств, 
що будуються, так легковажно 
ставиться до документів, що їх 
дає для підпису шахрай Вафаль
сон?

Викликає сумнів і позицій 
керуючого трестом т. Суровсь- 
кого, який потурає антидержав
ним діям нього головного ін
женера.

Вважаємо, що відповідь на ці 
питання дасть начальник голов
ного управління т. Вергасов, 
який зараз перебуває в Олек- 

! сандрії.
Г. Байдаров.

своїх не виконав, бо не було 
матеріалів і...

Вп мені не про це, я знаю, 
що немає матеріалів,—перебив 
раптом Кондратенко. Як ви 
керуєте змаганням. Ось про 
що кажіть.

Але так і не сказав т. Во
лодько будь-чого про змагання.

ІЦе п'ять чоловік Кондратен 
ко заставив висловитись. Воші 
теж нічого не сказали про ор
ганізацію соціалістичного зма
гання.

Ця, майже з стенографічною 
точністю відтворена нарада, не 
потрібує коментаріїв. Зрозуміло, 
чому соціалістичне змагання не 
знайшло собі місця в будівель
ному управлінні А- 5. Зрозумі
ло, чому колектив працівників 
не виконує виробничих планів.

Г. Воронов

ОБОВ'ЯЗКОВЕ РІШЕННЯ № 1 Редактор П. КАПУСТЯНСЬКИЙ
виконавчого комітету Олександрійської міської Ради депутатів трудящих 

від 23 лютого 1950 року

Про благоустрій та санітарний
З метою поліпшення благоустрою та санітарно

го стану міста і робітничих селищ, виконком місь
кої Ради депутатів трудящих РІШАЄ:

1. Зобов'язати всіх керівників підприємств, ус
танов, організацііі, житлово-комунальних відділів, 
керуючих будинками, комендантів та приватних осіб:

а) кожного дня прибирати двори та прилеглі 
до них частини вулиць до початку вуличного руху 
- не пізніше 7 годин ранку;

б) до 1-го квітня 1950 року відремонтувати, а 
де немає, до 1-го червня 1950 року побудувати вби
ральні та вигрібні ями з скриньками для сміття і 
весь час тримати їх в належному санітарному 
стані.

Переносити вбиральні з одного місця на друге 
без погодження з міськкомунгоспом заборонити;

в) з 15 березня 1950 року провадити обов'яз
кове хлорування вбиралень, вигрібних ям, скриньок 
для сміття.

Хлорування провадити двічі на тиждень, а в 
дитячих, лікувальних та харчових підприємствах і 
гуртожитках—щоденно;

г) не пізніше 15-го квітня 1950 року відремон
тувати паркани та ворота, а де їх немає, до 1-го 
липня 1950 року побудувати, в першу чергу вздовж 
вулиці;

д) не пізніше 25-го квітня 1950 року відремон
тувати бруківки на в'їздах до дворів, а де виїзди 
не забруковані, до 1-го жовтня 1950 року забруку
вати їх до з'єднання з бруківкою проїжджої частини 
вулиці, погоджуючи ці роботи з міськкомунгоспом;

е) на кожному домоволодінні до 15 квітня 1950 
~^оку вивісити номерні таблички за зразком, вста
новленим міськкомунгоспом;

ж) до 25-го квітня 1950 року провести озелен- 
ня садиб.

2, Категорично заборонити:
а) виставляти щити з об'явами, наклеювати і

стан міста І робітничих селищ
писати плакати та об'яви на стінах будинків, пар
канах, телефонних та електричних стовпах, крім 
спеціально збудованих для цього колонках:

б) провадити розкопки для добування глини, 
піску та інших будівельних матеріалів по вулицях, 
майданах та по берегах рік Інгулець і Березівка;

в) звалювати сухі та рідкі нечистоти, а також 
різні покидьки на території міста та по берегах рік, 
крім місць, відведепих міськкомунгоспом;

г) розорювати береги рік Інгулець та Березівка 
ближче, ніж за 50 метрів до річищ, а сунли вподовж їх;

д) випасання худоби в парках, садах, скверах 
та смугах зелених насаджень;

е) їзду автомашинами та підводами, а також 
прогін худоби через парки, сади, сквери;

ж) псування дерев, чагарників та квітів;
з) заготівлю насіння дерев, чагарників та квітів 

без дозволу міськкомунгоспу:
и) проведення деревонасадження по вулицях та 

майданах деревами віком менше 8 років.
3. Винних в порушенні цього рішення притягати 

до примусової праці строком до одного місяця або 
штрафу 100 крб.

4. Скарги про застосування аНмінстягнення по
давати до виконкому міської Ради депутатів трудя
щих в 10-ти денний строк з дня накладання стяг
нення.

5. Догляд за виконанням цього рішення поклас
ти на органи міліції, держсаиінспекції та міськко
мунгоспу.

6. Обов'язкове рішення набуває чинності з дня 
його оголошення та діє на території міста та селищ 
до його скасування.

Голова виконкому міськради 
депутатів трудящих Н. ЛУЦЕНКО. 

Секретар виконкому міськради 
депутатів трудящих І. ГІДУЛЯНОВ

-------------------------- ♦ *--------.-------

Олександрійський міський фінансовий відділ 
доводить до відома всіх керівників установ, підприємств та ор
ганізацій, що згідно з вказівками Міністерства Фінансів СРСР 
реєстрація штатів та кошторисів, адміністративно-господарських 
видатків па 1950 рік повинна бути закінчена у фінансових ор
ганах до 15 квітня 1950 року.

Після зазначеного строку кредитні установи припинять ви
дачу коштів всім установам, підприємствам та організаціям, 
які не зареєструють свої штати в міськфінвідділі.

До реєстрації приймаються штатні розписи, затверджені дер
жавною штатною комісією, або штатні розписи, зареєстровані 
у міськфінвідділі за станом на 28 грудня 1949 року.

Підприємства та установи, звільнені від реєстрації штатів, 
повніші одержати в міськфінвідділі посвідку про звільнення від 
реєстрації.

Міськфінвідділ.

------------------♦ ♦ ■
Олександрійському рудоремонтному заводу 

потрібен на постійну роботу . 
ІНЖЬНЕР-БУДІВЕЛЬНИК

Звертатись на адресу: М. Олександрія, рудоремонтиий 
завод.

ДИРЕКЦІЯ.

Сьогодні, 19 березня, на екрані кінотеатру імені 
Першого травня останній день демонструється 
музична кінокомедія

„Кубанські козаки"
Виробництво ордена Леніна кіностудії „Мосфільм" 

1949 року.
Дирекція,

Олександрійська міська друкарня Кіровоградського обласного управління в справах поліграфічної промисловості, видавництв і книжкової торгівлі, м. Олександрія, вул. Шевченка 57,
БК—00284. Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, № 68. Зам. № 34. Т. 4000.
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Завдання партійних органіаацій полягає в тому, щоб 
посилити масово-політичну роботу серед колгоспників, 
працівників МТС і радгоспів, очолити трудове і полі
тичне піднесення гружеників сільського господарства, 
спрямувавши його на успішну підготовку і проведення 
весняної сівби і одержання у 1950 році високого вро
жаю всіх сільськогосподарських культур.

(З постанови Ради Міністрів Союзу РСР і ЦК ВКП(б) 
„Про хід підготовки колгоспів, МТС і радгоспів до весняної 
сівби").

За дальше розгортання 
соціалістичного змагання

Новими трудовими успіхами зустрінемо 
міжнародне свято трудящих—1 травня

Готуючись до виборів у Вер
ховну Раду ('РСР, колективи 
шахт, підприємств, будов, кол

госпів, МТС і радгоспів широ
ко розгорнули соціалістичне 
змагання. Як і псі радянські 
люди, трудящі міста і району 
не шкодують си'л для того, 
щоб наша рідна Батьківщина 
була могутньою і вільною, щоб 
наша Радянська держава була 
сильною і непереможною. Ви
бори ще раз показали велику 
морально-політичну єдність на
ших радянських людей та їхню 
монолітну згуртованість нав- 

)коло більшовицької партії, 
навколо геніального вождя і 
учителя трудящих товариша 
Сталіна.

.V соціалістичному змаганні 
на честь виборів колективи 
трудящих домоглись немалих 
успіхів. Гірники шахти Лї З 
брали зобов'язання завершити 
квартальний план видобутку 
вугілля. Свого слова вони до
тримали. Друга дільниця цієї 
ж шахти,де начальником тов. 
Дубовик Б. К., видала на-гора 
3900 тонн вугілля понад план, 
значно перевиконавши своє зо
бов'язання.

Квартальний план ще 10 
березня виконало будівельне 
управління Л" 2 тресту Олек- 
еандріявуглерозрізбуд». Колек
тив шахти Лі 2 зустрів день 
виборів перевиконанням плану 
видобутку вугілля і підготов
чих робіт. Багато колективів 
будов і підприємств міста, змі
ни, цехи, бригади і окремі ро
бітники своєю працею славили 
рідну Вітчизну.

Передові колгоспи й колгосп
ники, працівники МТС і рад
госпів зустріли день виборів 
зразковою підготовкою до вес
няних польових робіт, вико
нанням й перевиконанням пла
ну м'ясопоставок, молокопос
тавок і заготівлі яєць, а та
кож успішним початком робо
ти в полі.

Партійні організації міста й 
району в час виборчої кампа
нії набули великого досвіду 

Вручення посвідчення депутату 
Верховної Ради СРСР 

С. П, Кожевникову
19 березня в залі засідань міськкому КГ1(б)У відбу

лося засідання виборчої комісії Олександрійського ви
борчого округу № 454 по виборах до Ради Союзу Вер
ховної Ради СРСР.

В урочистій обстановці голова Окружної виборчої 
комісії Герой Радянського Союзу депутат Верховної Ра
ди УРСР І. Р. Якименко вручив Степану Пилиповичу І(о- 
жевникову посвідчення про обрання його 12 березня 
1950 року депутатом Верховної Ради СРСР.

Одержуючи посвідчення, С. 11. Кожевников’сердечно 
дякував всім виборцям округу, які виявили до нього ви
соке довір'я 1 обрали його депутатом Верховної Ради 
СРСР. С. Г1. Кожевников запевнив, що докладе всіх сил 
І виправдає довір'я народу.

політичної роботи в масах. До 
цієї роботи було залучено ши
рокі кола партійного активу і 
радянської інтелігенції. Завдан
ня тепер полягає в тому, щоб 
використати цей досвід і знач
но поліпшити масово-політичну 
роботу. Ні в якому разі не при
пиняти роботи на бувших ви
борчих дільницях, на дееяти- 
хатках.

Сьогодні в газеті друкується 
соціалістичне зобов'язання ко
лективу працівників шахти №3. 
Натхненні успіхами в перед
виборному змаганні, гірники по
чали нове соціалістичне зма
гання за гідну зустріч міжна
родного свята Перше травня. 
Всі колективи підприємств і 
новобудов міста, колгоспів, рад
госпів і МТС району повинні 
підхопити почин шахтарів.

Перед підприємствами і бу
довами стоять великі завдання 
у виконанні виробничих планів 
1950 року. Особливе значен
ня вони мають у будівельних 
управліннях № 1, 4 і 5 трес
ту «Олександріявуглсразрізбуд >■. 
Треба широко застосувати дос
від передовиків і роботу так 
побудувати, щоб найсприятли
віші для будівництва місяці 
були використані якнайкраще 
і була закладена основа достро
кового завершення річних пла
нів.

На колгоспних і радгоспних 
полях вже широким фронтом 
розгорнулись польові роботи. 
В ряді колгоспів перші дні 
показали значні недоліки у ви
конанні важливих завдань. Тут 
неприпустимо затяглії закриття 
вологи, початок сівби ранніх. 
Виправити недоліки і організу
вати всіх колгоспників на зраз
кове виконання програми бо
ротьби за врожай, накресленої 
постановою Ради Міністрів СРСР 
і Ції ВКП(б), найпочесніше 
завдання партійних організацій.

Ширше розгорнемо соціаліс
тичне змагання! Гідно зустрі
немо міжнародне свято—Перше 
травня!

Соціалістичне зобов'язання 
робітників, інженерно-технічних працівників 
та службовців Олександрійської шахти №3

Успішно виконавши соціалістичні зобов'язання на 
честь виборів Верховної Ради СРСР, ми, робітники, інже
нерно-технічні працівники та службовці, включаємось в 
соціалістичне змагання за гідну зустріч міжнародного 
свята трудящих Першого травня і беремо на себе такі 
зобов'язання:

1 Виконати березневий і квітневий план вуглевидобутку на 110 
процентів І дати понад ппан 2 470 тонн вугілля.

2. Виконати двомісячний план підготовчих робіт на 120 процентів, 
пройти понад ппан 180 погонних метрів гірничих виробок.

З Знизити собівартість вугілля на 5 процентів
4. Підвищити продуктивність праці на 25 процентів проти плану.
5. Підготувати і здати в експлуатацію лави №№ 22, 24, 28.
6 Посадити 4000 декоративних дерев і 375 квадратних метрів 

квітників
7 Благоустроїти і привести в санітарний стан територію подвір'я 

шахти та селища Октябрського
Викликаємо на соціалістичне змагання колективи 

Олександрійської шахти №2, будівельного управління №2 
тресту „Олександріявуглерозрізбуд1*, будівельного уп
равління №1 тресту „Семенівськвуглебуд".

Начальник шахти №3 Барабаш І. І. 
Секретар парторганізації Клименко Ф. Ф. 

Заступник голови шахткому Беляков В. С.
Головний інженер ТервнтьЕВ К. Л

Почесний шахтар, депутат Верховної Ради СРСР
Кожевников С. П

Начальник другої дільниці Дубовик Б. К. 
Бригадир наваловідбійників Солдатов В. С. 
Почесний шахтар, вибійник Сичов С. Т. 

Наваловідбійник Цапенко А. Д.

Широким фронтом розгортати
50 гектарів

Першою серед механізаторів 
Користівської МТС у польові 
роботи включилася бригада, яку 
очолює комуністі. Бугайченко.

Борючись за збереження в 
грунті вологи, трактористи док
ладали всіх сил, щоб якнай
швидше закінчити боронування 
зябу й чорних парів. Найбіль
шого виробітку досягли трак-

Успіх боронувальників
Хлібороби колгоспу ім. 

Сталіна (Бандурівка) успіш
но закінчили закриття воло
ги на всій площі зябльової 
оранки.

Особливо добре попрацю
Закінчили закриття вологи

Колгоспники Ворошпловської 
артілі «Комінтерн» 19 березня 
завершили закриття вологи на 
площі 470 гектарів.

Па цій роботі відзначились 
трактористи Петро Мойсеєнко і

У взаємодії з механізаторами
В колгоспі „Перше серп

ня “ розгортається соціаліс
тичне змагання на честь 
Першого травня.

Хлібороби в тісній взає
модії з механізаторами трак
торної бригади т. Лановчу- 
ка, борючись за відмінну

Дружні сходи городнії культур
Городники міського колгос

пу ім. Ворошилова старанною 
працею з початку весни доби
лись визначних успіхів у виро
щуванні городніх культур.

понад план
юристи Микола Калашник і 
Андрій Каїйпуровський.

В колгоспі «Серп і молот» 
бригада т. Бугайченка вчасно 
виконала план закриття вологи. 
На 20 березня було забороно
вано 50 гектарів понад план.

А Богун, 
старший агроном МТС.

вали боронувальники на жи
вому тяглі. Використовую
чи кожну годину, вони забо
ронували 518 гектарів зябу 
при плані 398.

Гуліда.

Василь Обертає. Трактором ХТЗ 
-ПАТІ вони щодня перевико

нували норми виробітку.
Іван Мамонт, 

дільничний агроном.

якість весняно-польових ро
біт, успішно завершили зак
риття вологи на всій площі 
зябу та чорних парів.

На 125 процентів вико
нано також план підживлен
ня озимини. М. Овчаренко, 
секретар парторганізації.

Зараз в 60 парникових ра
мах появились дружні сходи 
капусти, помідорів, які незаба
ром будуть висаджені на під
готовлені ділянки. Г Мааур.

СІМ. місячних 
норм

Закріплюючи виробничі успі
хи, досягнуті у соціалістичному 
змаганні на честь виборів у 
Верховну Раду СРСР, колектив 
рудоремонтного заводу із дня 
в день перевиконує плани.

Особливого успіху домоглися 
і трудящі слюсарного і котель- 
! ного цехів. Днями вони вивер- 
I шили квартальні плани.
: Серед слюсарів перед веде 

группарторг слюсар т. Лук'я- 
нов. За два з половиною місяці 
він виконав 7 місячних норм. 
А профгрупорг т. Чорнявський 
за цей же час дав 5 місячних 
норм. Близько шести місячних 
норм виконав слюсар т. Пота- 
пов.

Серед робітників котельного 
цеху передує бригада тов. вре- 
щенка, яка виконує норму на 
125 процентів. Бригада котель
ників т. Бабіченка квартальну 
програму виконала на 185 
процентів.

М. Кім.

польові роботи
Перевиконують 

денні завдання
Повним ходом розгорнулися 

весняно-польові роботи в кол
госпі ім. Петровського. Трудів
ники колгоспних ланів змага
ються за проведення весняних 
робіт в кращі агротехнічні стро
ки.

З перших днів колгоспники 
домагаються значного переви
конання денних завдань.

Так, орачі тт. Губська Г., 
! Цесько Г., Шульга М., Раху- 

бовський Т. та Рахубовська К. 
свої завдання щодня викону
ють на ПО 120 процентів.

М. Гаращемко, 
агроном райсільгоспвідділу.

Виправили 
помилку

В перші дні виходу в поле 
колгоспи ім. Сталіна, Вороши- 
ловської сільради, та ' Шлях до 
соціалізму зволікали початок, 
робіт. Голови правлінь цих кол
госпів запізнились з виконан
ням найважливішого завдання 

вчасно закрити вологу. Вони 
виправдовували свої помилкові 

| дії приморозками.
Лише після втручання з райо

ну, отямившись, тут організу
вали боронування зябу й чор
них парів.

Станом на 20 березня хлі
бороби цих артілей рапортува
ли про закінчення закривання 
вологи на всій плоші.

П. Кошман.
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Причини відставання Можливості однакові, наслідки різні
Дуже неорганізовано, повіль

но проходить закриття вологи 
в колгоспі ім. І і-])іччя В.ІІіСМ. 
За 5 робочих днів тут спро
моглися заборонувати лише 
180 га із 328.

Чому ж так сталося? Адже 
при наявності трьох тракторів 
і великої кількості живого тяг
ла цю роботу можна було за
кінчити за 2 дні.

Основна причина в тому, 
що до весни керівники кол
госпу готувалися погано. 1 на 
сьогодні в артілі ще не складе
но робочого плану весняно- 
польових робіт, не визначено 
строків їх проведення, не роз
кріплено між колгоспниками 
живе тягло та інвентар.

До закриття пологи присту
пили лише після категорично
го розпорядження з району та 
і то не на повний хід.

Досить сказати, що І (і бе
резня забороновано лише 19 і 
га, 17 -9 га, 18—14 га.

В колгоспі скаржаться на 
ранкові приморозки, що ніби ; 
затримують хід робіт, але чи ' 
використані всі можливості, 
щоб успішно провадити роботи 
в топ час, коли грунт розроб
люється бездоганно. Звичайно 
ні.

Як правило, трактори почм- : 
лають працювати о 2 годині І 
дня, а боронувати тяглом ви
їжджають па годину пізніше.

Невдалий початок
З нетерпінням чекали хлі

бороби міського колгоспу ім. 
Ворошплова тракторів, які чо
мусь затримались в Олександ
рійській МТС. Адже наступили 
гарячі дні весняно - польових 
робіт, і на тракторну бригаду 
колгоспники покладали велику 
надію. В умовах приміського 
колгоспу, де кожен чоловік, був 
взятий на облік, успішне про
ведення весняної сівби вирішу
вала злагоджена робота всіх 
колгоспників і механізаторів.

Нарешті 15 березня до кол
госпу приїхала тракторна брига
да № 13, де бригадиром т. Ма- 
каренко.

Не втрачаючи часу, правлін
ня колгоспу вказало’ механіза
торам площі, на яких вони мали 
закрити вологу. Того ж дня 
трактористи приступили до ро
боти.

Раїса Швняк, молода тракто

На високому рівні провести звіти і вибори в промисловій кооперації
Тепер в системі промислової 

кооперації та кооперації інвалідів 
відбуваються звіти і вибори ке
рівних органів. Ця кампанія мав 
винятково важливе значення в 
справі дальшого зміцнення цієї 
галузі промисловості.

У нашому місті разом з промис
ловістю союзного значення є п'ять 
промислових артілей та шість 
підприємств місцевої промисло
вості. З року в рік вони збільшу
ють кількість випускаємпх товарів 
для задоволення потреб шахтарів, 
будівельників і всього населення 
міста. За минулий рік підприємс
тва промислової кооперації, коопе
рації інвалідів та місцевої промис
ловості дали державі надпланових 
прибутків 2 мільйони 685 тисяч 
600 карбованців.

В системі промислової коопера
ції виросли керівні кадри та ба
гато стахановців і ударників, які 
своєю наполегливою працею дома
гаються визначних успіхів. Особ
ливе піднесення панує у першому

Трактири працюють до 11 — 
12 годин вечора, а борону
вальники на. тяглі до і 8 го
дини. Таким чином лише з 
цієї причини кожен колгосп
ник, що працюй па. борону
ванні, щодня втрачає по 4-5 
дорогоцінних годин.

Б ще одна серйозна, причи
на. В колгоспі на боронуванні 
ніби працюють всі борони, то
му частина, тягла гуляє. А 20 
березня простояв трактор і бі
ля нього комплект борін і ніх
то з правління колгоспу не 
подумав про те, щоб викорис
тати їх на тяглі.

Подібний стан в колгоспі не 
лише з боронуванням. Тут до
сі не виконано план піджив
лення озимих, повільно прохо
дять лісопосадки. Та правління 
колгоспу і виконуючого обов'яз
ки голови т. Руденка це мало 
турбує. Вони не організовують 
людей на виконання цих важ
ливих завдань, тому і не див
но що з 154 чоловік, працез
датних колгоспників в полі 
працює не більше 50 -60 чо
ловік, стільки ж зайнято на 
постійних роботах, а третина 
хліборобів зовсім не виходить 
на роботу.

Така ганебна практика ке
рівництва і породжує відста
вання колгоспу.

В. Леомтьев.

ристка, довго возилась біля трак
тора і. нарешті, повела його в 
ріллю. Проїхавши кілька мет
рів, трактор став—вийшов з ладу 
вал коробки швидкостей.

Цілий день простояв і другий 
трактор ХТЗ № 41, де тракто
ристом т. Войтенко.

Згодом виявилось, що і в 
першому і в другому тракторі 
ремонт в МТС був проведений 
наспіх. .V тракторі Лі-41 зали
шились не замінені навіть порш
неві кільця, клапани не при
терті і бак з-під пального не- 
очнщенип.

Про такий ремонт знали ке
рівники МТС, але чомусь вин- 

І хали певідремонтовані машини 
[ на поле.

Так першого ж дня трактор- 
I на бригада т. Макаренка зірва

ла виконання плану борону- 
■ вання зябу.

А. Скачков.

кварталі 1950 року. Період підго
товки і проведення виборів до 
Верховної Ради СРСР, блискуча 
перемога сталінського блоку ко
муністів і безпартійних запалював 
і запалює тружеників промислової 
кооперації, як і весь радянський 
народ, па нові виробничі перемоги.

Промислова артіль „Червона 
вишивальниця" довгий час була 
одною з відсталих у нашому місті. 
Колишній голова правління Хлі- 
менков не забезпечував виконан
ня покладених на нього завдань. 
З допомогою міськкому КП(б)У 
керівництво артілі було зміцнене. 
На роботу голови правління по
вернуто гов. Мартинцеву. яка до 
війни багато років працювала в 
цій артілі. Тов. Мартинцева зміц
нила трудову дисципліну, розгор
нула соціалістичне змагання і ар
тіль крок за кроком ліквідувала 
своє відставання, а у січні цього 
року артіль виконала виробничий 
плай на 102,1 проц., в лютому— 
112,1 проц. Значно перевиконує

Трудівники колгоспу Кому
нар’ розгорнули змагання за. 
дострокове виконання планів 
боронування зябу і сівбу ран
ніх культур.

Партійна організація, иідвів- 
1 шп підсумки перших ДВОХ днів 
і змагання,впяшіла, що удвох 
: бригадах колгоспу з однакови

ми виробничими можливостями 
одержано різні наслідки робіт.

В другій рільничій бригаді, 
де бригадиром т. Матвієнко II. 
і обліковцем т. Ііодак, успішно 

і закрита волога на всій площі, 
. провадиться боронування ози- 
, миші, люцерни, веснооранка і 

сівба.
Умілою організацією роботи, 

контролем за виконанням ден
них завдань тут зуміли вирос
тити десятки стахановців. Так, 
наприклад, колгоспники тт. 
Бахтало С., Кодак І., Оврамея- 
ко М.за половину робочого дня 
виконали денне завдання на 
112 процентів.

Впорядкуємо
Кожний з нас є свідком бурхли- ' 

ного промислового і культурного 
зростання Олександрії. Швидко і 
розвивається буровугільна промне- ; 

■ ловість. Виростають нові будинки, 
вулиці, квартали.

Велика увага надається благо
устрою і впорядкуванню міста. З 

І настанням весни вулиці і подвір'я 
’ очищаються від бруду, провадить

ся деревонасадження. Р> цьому 
і велику участь приймає громад

ськість. Гак, па минулому неділь- 
| пику працювало 6.750 чоловік, 

які очистили 288 тисяч квадрат
них метрів вулиць і дворів. Орга- 

| нізованість виявляють колективи 
І школи медсестер, педучилища, 

культосвітнього і агролісомеліо- 
і ративного технікумів, шкіл № З, 

№ -І. .№ 6, швейної фабрики, ар- 
: тілі „Червона вишивальниця" та 

інші.
Для полагодження тротуарів і 

бруківки заготовляються цементні 
плити, камінь, шебепь, пісок тощо. 
Уже проведена розчпстка доріг 
І, 5, 10, 13, і 1'1 районів міста.

Зараз розгортаються роботи по 
озелененню вулиць, скверів і 
майданів. Закладено 32 парнико
вих рами ранніх квітів. В сквері 
ім. 1-го травня вже посаджено 
понад дві тисячі кущів чагарни
кових порід.

Цього року передбачено поса
дити в місті 26 тисяч декоратив
них і 1570 штук фруктових дерев. 
Незабаром з питомника будуть 
одержані садженні вишень, че
решень, яблунь, слив, абрикос.

Крім цього передбачено поса- ' 
днтп ряд багаторічних дерев. З 
державного питомника „Долинка" 
заиаряджено 85 штук п'ятирічної 
сосни, 500 штук восьми і дссяти-

І артіль план і в березні.
Значних успіхів домоглася і ар

тіль інвалідів „Виробник". Голова 
правління цієї артілі тов. Гімер- 

; верт понад десять років працює 
в системі промислової кооперації. 
Повернувшись з рядів Радянської 
Армії, він наполегливо взявся за 
відновлення довоєнного випуску 
продукції артілі. У широко роз
горнутому соціалістичному зма
ганні тут виросло 27 стахановців, 
11 ударників. Ось старший майстер 
карамельного цеху юв. Куликов 
у 1949 році видав понад план З 
тонни карамелі. Стахаповською 
працею відзначаються майстер це
ху масового пошиву тов. Великий, 
помічник майстра цеху хлібопе- 
чива тов. Балевнч та інші.

Стахановська праця членів ар- 
! тілі „Виробник" забезпечила успіх 

у соціалістичному змаганні па 
честь виборів до Верховної Ради 
СРСР. Артіль на два тижні рані
ше строку виконала виробничий 
план першого кварталу і тепер

Таких товаришів в бригаді 
багато, а не сприяло успіхові.

Протилежне в першій брига
ді, де бригадиром т. Матвієн
ко І. Тут денні завдання не 
даються, контроль за. роботою 
відсутній, змагання не розгор
нуто, тому і зроблено в цій 
бригаді на половину менше, а 
до боронування озимих і трав 
зовсім не приступили.

Так, при однакових ^умовах 
роботи друга бригада за один 
робочий день закрила вологу 
на площі 35 гектарів, а. перша 
лише на 16 га.

Партійна, організація указала 
бригадиру першої рільничої 
бригади т. Матвієнку І. на його 
недоліки в організації роботи і 
для виправлення їх та допомогу 
в роботі надіслала комуніста т. 
Федорові).

С. Хоцький, 
секретар територіальної 

парторганізації.

наше місто
річного грецького горіха, 200 
штук дерев каштану.

В питомпику „Зеденбуду" міста 
Кривого Рогу для озеленення май
данчика, де встановлено бюст дві
чі Героя Радянського Союзу гвар
дії генерал-лейтенанта П. К. Ко
шового, замовлено п'ять штук де
сяти і дванадцятирічних дерев 
сорту „Туї".

Приведені в порядок гри брат
ських могили воїнів громадянсь
кої і Вітчизняної війни. Постав
лено 11 обелісків з підписами за
гиблих воїнів.

Це лише частина того, що зроб
лено. Але зробити треба значно 
більше.

За рішенням виконкому міськ
ради з 20 березня по 20 квітня 
оголошено місячник благоустрою 
міста і робітничих селищ. За час 
місячника буде проведена побілка 
і покраска фасадів будинків, ху
дожньо оформлені вивіски, вітри
ни і реклами, закінчено будівниц
тво міської Дошки пошани, збу
довано два літніх павільйони, по
саджено фруктовий сад і захисні 
смуги, закладено питомннк. буде 
також огороджено сквер ім. Шев
ченка, провезене додаткове ос
вітлення вулиць і мостів, налагод
жено водопостачання робітничих 
селищ, укладено нові тротуари 
тощо.

Напередодні місячника колек
тиви шахт № 2 і № 3 будівель
ного управління № 5 вже вико
пали ряд важливих робіт по на
веденню чистоти. Справа честі 
всіх трудящих-- взяти найактивні
шу участь у місячнику.

Впорядкуємо своє місто, зроби
мо його красивим і благоустроє
ним.

працює в рахунок квітня місяця,
Однак в роботі промислових 

артілей і підприємств місцевої 
промисловості є ще багато недо
ліків. Промислові артілі „Победа" 
та „Хімпраця" працюють незадо
вільно, не виконують своїх вироб
ничих планів. Артіль „Победа" 
(голова правління тов. Логвінов) 
у січні виконала виробничий план 
тільки па 48,9 проц., в лютому 
вона працювала ще гірше і вико
нала план тільки на 39,9 проц. Ар
тіль „Хімпраця" у лютому вико
нала план, а в січні вона дала 
тільки 78,2 проц. місячного плану. ) 
До того ж ці артілі не виконують 
план випуску продукції по зат- | 
вердженому асортименту.

Обов'язок працівників промис
лових артілей нашого міста док
ласти всіх зусиль, щоб на основі 
розгорнутого соціалістичного зма
гання забезпечити все більший 
випуск товарів широкого вжитку 
для задоволення потреб трудящих. '

Ю. Строганов, '
заступник голови виконкому 

міськради.

Від Центрального 
Комітету Всесоюзної 
Комуністичної Партії 

(більшовиків) 
і Ради Міністрів СРСР

Центральний Комітет 
Всесоюзної Ком у ністичної 
Партії (більшовиків) і Ра
да Міністрів СРСР з гли
боким сумом сповіщають 
партію і всіх трудящих, 
що 19 березня о І годині 
дня в Москві, після тяж
кої хвороби, помер най 
старіший діяч більшовиць
кої партії і міжнародного 
робітничого руху, депутат 
Верховної Ради СРСР 
тов. Михайло Григорович 
Цхакая.

Похорон М. Г. Цхакая 
на просьбу партійних, ра
дянських і громадських 
організацій Грузинської 
РСР відбудеться вмісті Тбі
лісі.

20 березня 1950 року о 5 годи
ні 15 хвилин, при виконанні служ
бових обов'язків загинув почес
ний шахтар Олександрійської шах
ти №3 тов. Кушніров Андрій Да
нилович.

Колектив гірників шахти № З 
втратив свого кращого трудівника, 
товариша і громадського діяча.

Тов. Кушніров А. Д. народився 
в 1905 році в м. Олександрії. 15 
років свого життя він чесно і са
мовіддано працював у вугільній 
промисловості. За довголітню і 
бездоганну роботу у вугільній про
мисловості АндрійДаїшлович Куш- 
ніров був нагороджений медаллю 
„За трудову доблесть" і присвоє
но звання „Почесний шахтар".

За зразкове виконання бойових 
завдань командування па фронтах 
Великої Вітчизняної війни тов. 
Кушніров А. Д. був нагороджений 
орденом „Червона зірка", двома 
медалями „За відвагу" та медаля
ми „За перемогу над Німеччиною 
у Великій Вітчизняній війні 1911 
-1945 рр.“ та за „Перемогу над 

Японією".
Андрія Даниловича Кушнірова 

за працьовитість і особисту скром
ність цінили іі поважали вугіль
ники Олександрії.

Тов. Кушніров А. Д. пішов від 
нас в повному розквіті творчих 
сил. Образ безпартійного більшо
вика, почесного шахтаря тов. 
Кушнірова А. Д. на довго збере
жеться в нашій пам'яті.

І. Барабаш, К Терентьєв, 
Ф Клименко, С. Кожевников, 

Я Бабінський, С. Сичов, 
М. Унтілов, П. Марченко, 
І. Пономарчук, А. Сафін, 
В. Чельцов, Б. Дубовик, 

С Логвиненко, К. Гармашенко, 
А. Сайко, А. Щетинін, А. Галенко, 

П. Бордюгов, І. Грнгор'єв, 
Ф. Грнгор'єв.

Редактор П.КАПУСТЯНСЬКИЙ
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Дивіться в кінотеатрі ім. 

І травня новий художній фільм 

„ХЛІБ НАШ 
НАСУЩНИЙ"
Виробництво кіностудії 

„Дефафільм".
Сценаристи: ЗДАТІН ДУДОВ, 

ГАНС ТУРЕК. 
Режисер ЗЛАТІП ДУДОВ. 
Фільм дубльований на росій

ську мову артистами москов
ських державних театрів.

Режисери дубляжу: М. Ко- 
роткович А Абрамов.

Випуск „Головкіпопрокату" 
1950 р.

БК—00285. Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, № 58. Зам. № 35. Т. 4000.
Олександрійська міська друкарня Кіровоградського обласного управління в оправах поліграфічної промисловості, видавництв і книжкової торгівлі, м. Олександрія, вул, Шевченка 57,



Пролетарі всі* країн, едігайгссяі

БІЛЬШОВИЦЬК 4
ПРАВДЯ

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

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Рік видаинн XXI

* К? 37 (3407) *

ІТятниця
24 

березня 
1950 р.

♦ ------ »
Ціна 20 коп.

Тепер найважливішим завданням пар
тійних, радянських, сільськогосподарських 
органів, колгоспів, МТС і радгоспів є як
найшвидше завершення підготовки та ор
ганізоване проведення весняної сівби всіх 
сільськогосподарських культур.

(З постанови Ради Міністрів Союзу РСР 1 ЦК ВКП(б) 
„Про хід підготовки колгоспів, МТС 1 радгоспів до вес
няної сівби").

Вирішують строки і якість
Величні , завдання стоять 

перед сільським господарством 
у 1950 році в справі дальшо
го підвищення врожайності та 
збільшення виробництва всіх 
сільськогосподарських культур.

Наш район мас всі можливос
ті виконати ці почесні завдання. 
За допомогою держави збіль
шився тракторний парк, МТС і 
колгоспи одержали багато нових 
машин, вчасно завезені міне
ральні добрива, вся площа за
безпечена посівним матеріалом.

Вміло використовуючи цю до
помогу, в багатьох колгоспах 
вчасно почали польові роботи 
і домоглись значних успіхів. 
Але в цілому по району плани 
весняної посівної кампанії ви
конуються дуже погано. По 
закритті вологи на зябі, боро
нуванні озимини і посіву ран
ніх зернових культур район 
посідає; одне з останніх місць 
в області.

В колгоспі ім. Петровського 
не виконали плану боронуван
ня зябу і почали культивацію. 
Сили розпорошили і тепер втра
чають найкращі строки для по
льових робіт. В колгоспі «Обо
рона країни з початку прова
дили культивацію на полях, ви
значених для посіву кукурудзи, 
і тому втратили час для підго
товки грунту під посів соняш
ника і ячменю.

В колгоспі «Трудова сім'я» 
ячмінь мали сіяти по вес
нооранці. Вчасно не почали 
оранку лише тому, що на полі 
не було прибране бадилля з 
кукурудзи. В колгоспах Ліка- 
рівської і Занфирівської сільрад 
посів ранніх затягли лише то
му, що на півпроцепта схо
жість насіння була нижче вста- 
новлегої норми, а керівники 
колгоспів но подбали, щоб вчас
но поліпшити насіння.

В колгоспі ім. Енгельса бри
гадир тракторної бригади Шин
каренко під посів трав зорав 
землю плугами без передплуж
ників. на вдвоє меншу глибину 
проти вимоги агротехніки. Діль

День рільничих І тракторних бригад
Березівка, Одеської області. З ініціативи комуністів, в сіль

госпартілі ім. 17 партз'їзду встановлено спеціальний день рільни
чих і тракторних бригад. У цей день механізатори і рільники на 
спільній нараді підбивають підсумки проведеної роботи, перевіряють 
хід виконання взаємних зобов'язань у соціалістичному змаганні, 
намічають шляхи усунення виявлених хиб.

Черговий день був присвячений обговоренню підсумків першого 
етапу весняних польових робіт тракторної бригади Павла Бойка 
і рільничих бригад Михайла Наконечного і Федора Довбищенка. Ме
ханізатори і рільники змагаються за 150 пудів зернових і 300 пудів 
кукурудзи з кожного гектара.

Трактористи в строк закрили вологу і засіяли всю заплано
вану площу. Особлива увага була приділена якості робіт. Коли бу
ло виявлено, що тракторист Кириченко допустив мілку оранку, 
бригадир Павло Бойко роботу забракував і зобов'язав винуватця 
переробити.

і рактористи з задоволенням відзначили добру роботу кол
госпників по підготовці сортового насіння і очищенні полів від бур'я
нів.

Березівський райком КІ1(б)У, узагальнивши досвід колгоспу 
ім. 17 партз'їзду, рекомендував усім механізаторам і рільникам ра
йону встановити повсюдно день рільничих і тракторних бригад.

Лісопосадки
На півдні України, а також у 

Вінницькій і Київській областях 
протягом другої декади березня 
посаджено близько десяти тисяч 
гектарів нових лісавих смуг. У 

ничний агроном (.ІПейко бачив 
неприпустимі порушення і не 
припинив їх, а коли дізналась 
про це дирекція МТС, то за
мість того, щоб негайно пере
дати справу до суду і притягти 
до відповідальності бригадира 
Шинкаренка за грубе порушен
ня агротехніки — винесли «со
ломонове рішення» увільнити 
його від обов'язків бригадира.

В колгоспі Перше серпня» 
! почали сіяти ячмінь, мілко зак

ладаючи зерно в грунт, і цим 
зіпсували 2 гектари.

Піддавшись мокрим , а по
тім прпморозковим настроям, 
керівники колгоспів втратили 
час у боротьбі за стислі строки 
весняних польових робіт.

У сільськогосподарському ви
робництві завжди вирішують 
успіх строки. Не порушувати 
їх, а за всяку ціну побудува- 

' ти роботу так, щоб виробни
чі плани всіх колгоспів були 
виконані з додержанням стро
ків, які вимагає радянська не- 

: редова агрономічна наука.
Висока якість всіх польових 

робіт є також основною вимогою 
агротехніки. Завершити сівбу 
ранніх, посіяти цукрові буряки 
і виконати всі послідуючі ро
боти—таке завдання колгоспів 
району.

В газеті сьогодні надруковано 
цікавий досвід застосування ста- 

1 хановських маршрутів для трак
торних бригад і про організа
цію дня бригадира. Цей досвід 
повинні підхопити всі колгоспи 
і тракторні бригади обох МТС. 
Організація дружної і злагод
женої роботи рільничих і трак
торних бригад допоможе кол
госпам здобути перемогу на 
весняній сівбі.

На основі широкого розгор
тання соціалістичного змагання 
за дальше піднесення сільсь
кого господарства, докладемо 
всіх сил і уміння на подолан
ня відставання, на високоякіс
не проведення весняної сівби!

на Україні
колгоспах також поповнюються 
старі лісові смуги, обсаджуються 
стави і яри. Закладено перші гек
тари лісових розсадників.

(РАТАУ).

Стахановський маршрут за погодинним графіком
Досвід передовиків—всім рільничим і тракторним бригадам

Наша тракторна бригада розпочала весняні 
роботи. З першого ж дня трактористи, працю
ючи за погодинним графіком, значно перевико
нують норми. Тракторист Федір Тараненко бо
ронує трактором «ХТЗ—ДАТІ» за одну годину 
15—18 гектарів зябу при нормі 9 гектарів.

Восени минулого року вся наша бригада 
першою в республіці почала працювати за по
годинним графіком і добилась високої продук
тивності машин. Робота бригади була відзначе
на спеціальною постановою ЦК КІІ(б)У. В цьому 

‘ році ми підносимо організацію праці на новий 
вищий ступінь. Для всієї бригади розроблено 
стахановський робочий маршрут по полях об
служуваних колгоспів.

Стахановський маршрут ні в якому разі не 
скасовує погодинного графіка, навпаки, він бу
дується на основі широкого впровадження цього 
графіка на всіх видах тракторних робіт, орга
нізаційно доповнює його, допомагає застосову
вати з більшою ефективністю.

Звичайно в завданні за погодинним графіком 
зазпачається виробіток за одну годину, за зміну 
і за добу. В завданні ж по* стахановському 
маршруту дається, крім змінного і годинного 
виробітку, календарний розклад усіх робіт, які 
повинна виконати вся бригада і кожний трак
торист зокрема за весь період весняних польо
вих робіт, починаючи з першого дня.

ГІо маршруту, розробленому в нашій брига
ді, всі 5 тракторів—один гусеничний і 4 коліс
них—повинні працювати в перші два дні на 
закритті вологи—заборонувати весь зяб на пло
щі 1250 гектарів. В ніч на третій день всі 
трактори переключаються на культивацію зябу; 
ранком третього дня трактори—«ХТЗ—ЛАТІ», 
«ХТЗ» та один «У—2» продовжують культи
вацію зябу, а два «У—2» починають сівбу 
ранніх культур. Наступної почі всі трактори

знову працюють на культивації грунту, але 
вдень в л?івбу включаються три «У—2» та 
«ХТЗ—НАТІ». В такому ж порядку робота про
вадиться і в наступні дні.

Сівбу всіх ранніх культур—соняшника, вівса, 
ячменю, ярої пшениці і трав—намічено закін
чити за 5 робочих днів. Так само сплановані 
сівба цукрових буряків, пізніх культур, пере
орювання чорного пару та інші роботи. Весно
оранка і підняття чистих парів не плануються, 
бо вся земля в обслужуваних колгоспах була 
зорана восени на зяб і чорні пари.

11а основі загального маршруту розроблено 
стахановські маршрути для кожного трактора 
зокрема. Зазначено, в яких колгоспах і на 
яких саме полях трактор працюватиме, марш
рут його переходу з одного поля на друге, вид 
роботи на кожному полі і календарний строк 
її виконання з точністю до 1 години.

Крім маршрутів, для кожного тракториста 
розроблено погодинні графіки на кожну зміну. 
В цих графіках зазначена марка трактора, при
чіпні машини і ширина їх захвату, види робо
ти, робоча швидкість трактора, довжина гонів, 
час проходження їх, змінне і погодинні зав
дання. Норми виробітку для механізаторів, які 
працюють за погодинним графіком, підвищені 
майже вдвоє.

За нашим прикладом до роботи по новому 
приступають і інші 13 бригад Канівської МТС, 
а також 14 бригад сусідньої Степанецької МТС, 
з якою наша МТС змагається. Наша бригада 
викликала на соціалістичне змагання тракторну 
бригаду Героя Соціалістичної Праці Олександра 
Гіталова з Мало-Помічнянської МТС, Кірово
градської області.

М. Басистий, 
бригадир тракторної бригади Канівської МГС,

на Київщині.

Все ширше розгортаються 
весняно-польові роботи в кол
госпі ім. Дямитрова,

Успішно закривши вологу і 
виконавши план веснооранки,

Розгортаймо передтравневе змагання
Місячний план виконано .1 Зобов'язання

Закріплюючи успіхи в соці
алістичному змаганні на честь 
виборів, колектив кар'єроуп- 
равліпня тресту «Олександрія- 
вуглерозрізбуд» здобув пову ви
робничу перемогу. 22 березня 
виконано березневий план по

Не Олександрійському рудоремоитному заводі вступила в дію 
нова киснева станція,

Закінчили сівбу ярої пшениці
тракторна бригада т. Обертаса 
підготовляє грунт під посів ран
ніх зернових культур. 22 бе
резня хлібороби розпочали і 
закінчили сівбу ярої пшениці.

випуску продукції на 105,3 
процента.

Колектив каменярів обгово
рює соціалістичні зобов'язання 
на честь першотравневих свят.

С. Гудков, 
начальник планового відділу.

Вже підготовлена площа під 
посів цукрових буряків. Лише 
весною на цю площу вивезено 
понад 200 тонн перегною.
П. Чечітка, рахівник колгоспу.

рудоремонтників
Включаючись у передтравне- 

ве соціалістичне змагання, ко
лектив робітників, інженерно- 
технічних працівників Олек
сандрійського рудоремонтпого 
заводу бере на себе такі соціа
лістичні зобов'язання:

1. Виконати чотиримісячний 
план по товарній продукції на 
105 процентів.

2. Піднести продуктивність 
праці проти 1949 року па 12 
процентів.

3. Завершити вкриття даху; 
на сталеливарному цеху та зал 
кінчити монтаж двох електрв 
печей.

4. Благоустроїти подвір'я 
воду і гуртожитків. Для IV. 
кожен трудящий відпрацю" , 
16 годпн у вільний під роботі
час.

М. І. Алексеев, 
директор заводу.

М. Л. Кім, 
секретар парторганізації.

П. К. Кулінич, 
голова завкому.
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Негаючись завершувати сівбу ранніх культур 
Тракторна бригада виконує зобов'язання
Бригадир тракторної бригади 

№ 4, Олександрійської МІС, 
Микола ІІіколаєнко, підписую- 
чп договір на соціалістичне 
змагання з Героєм Соціалістич
ної Праці, депутатом Верховної 
Ради СРСР т. Гіталовим, зобо
в'язався вчасно і високоякісно 
провадити всі польові роботи, 
працювати так, як працюють 
бригади відмінної якості.

З перших днів весни механі
затори бригади старанною пра
цею домагаються виконання по
чесних зобов'язань.

Мудра постанова Ради Мі
ністрів СРСР і ЦК ВКП(о) Про 
хід підготовки колгоспів. МТС 
і радгоспів до весняної еівбие 
викликала нову хвилю підне
сення серед трактористів.

Працюючи в колгоспі Шлях 
до культури», нони вчасно за-

Відкритий лист

Забутий план
На весняний період у кож

ному колгоспі складено робочі 
плани, де ясно записано пос
лідовність проведення всіх по
льових робіт.

(■; такий •план і в колгоспі 
Оборона країни» та тут його 

перетворили в пустий папірець.
Ні правління артілі, ні агро

ном т. Борщ не керуються ним. 
а, тому в колгоспі грубо пору
шуються строки і послідовність 
посівних робіт.

Всім відомо, 
культивацією і

що розрив між 
посівом веде до

Де сіяти
Трудова сім'яВ КОЛГОСПІ

по плану ячмінь повинні сіяти 
по площі, де торік була куку
рудза.

ІТ договорі між КОЛГОСПОМ І 
Корпстівською МТС записано, 
що оранку цієї площі і підго
товку грунту під посів ячменю 
провадить тракторна бригада.

. В нас були всі можливості 
давно вже виконати цс завдан
ня, але правління колгоспу досі

Порушники агротехніки покарані
В час, коли всі механізатори 

і колгоспники розгорнули ве
лику боротьбу за вчасне і які
сне проведення ПОЛЬОВИХ робіт, 
бригадир тракторної бригади 
Іїористівської МТС т. Шинка
ренко з дозволу голови прав
ління колгоспу ім. Енгельса 
т. Треліса допустив грубе по
рушення агротехніки на оранці.

* Підняття веснооранки під 
посів однорічних трав він про
вадив надто мілко і без перед
плужників.

Виявивши цей ганебний факт

Весною, як тільки зійде сніг, хов
рахи прокидаються від зимової 
сплячки і виходять на поверхню.

■ Цей небезпечний ворог колгосп
них полів приносить велику шко
ду посівам зернових і інших сіль
ськогосподарських культур

Так, торік лише в одному кол
госпі ім. 12-річчя Жовтня ховра
хами було пошкоджено до ЗО про
центів посіву соняшника. .

Зараз, коли ховрахи лише 
чалн вилазити з нір. настав спри
ятливий період для їх знищення. 
Не упустити його- значінь зберег
ти тисячі пудів зерна. 

110-

крили вологу па площі 375 га, 
перевиконавши на 25 гектарів 
планове завдання.

22 березня бригада організо
вано розпочала сівщ ранніх 
зернових і соняшника. За цей 
день закультивовано 75 гекта
рів і посіяно понад ЗО га ран 
іііх культур.

Добре працюють всі механі
затори, але особливо відзнача
ються трактористи II. Ковальов 
і М. Корлюк, які на культива
ції виконали змінне завдання 
па 110 140 процентів.

25 гектарів при плані 14 
посіяв за зміну тракторист 
т. Лпчман.

З великою енергією бригада 
змагається за закінчення сівби 
ранніх 24 березня.

Л. Нечипорук, 
агроном МТС.

врожаю. Та тут чо- 
культивупати

заниження 
мусь вирішили 
площі під пізні культури- ку
курудзу п інші, а культивацію 
під соняшник, який треба сіяти 
нсгаючись. постави пі в чергу.

Так заступник голови кол
госпу т. Будяка агроном тов. 
Борщ та бригадир тракторної 
бригади т. Колісник перетво
рили колгоспний план в пус
тий папірець, допускають по
рушення агротехніки.

В. Леонтьєв

ячмінь?
не організувало збирання ба
дилля кукурудзи.

■ Кінчаються строки сівби ран
ніх зернових культур, а ми 
через безгосподарність правлін
ня колгоспу не можемо вико 
натп договірного зобов'язання.

І. Рябоконь,
зам. бригадира тракторної 

бригади 7 Користівсь
кої МТС.

свідомого порушення агротех
ніки на сівбі, який веде до 
заниження врожаю, дирекція 
М'ГС звільнила, Шинкаренка 
від обов'язків бригадира трак
торної бригади.

Па дільничного агронома т- 
ІПейко, який не здійснив конт
ролю за якісним проведенням 
веснооранки в колгоспі імені 
Енгельса, накладено суворе ад
міністративне стягнення.

А. Богуй, 
старший агроном МТС.

Знищити всіх ховрахів
Найефективніша боротьба з 

ховрахами отруєними принадами.
Зерно пшениці, кукурудзи, про

са, соняшника висипають в ок
рему посудину і поливають роз
чином арсеніт-натрію так, іцоб 
він покрив зерно на 5 см. Розчин 
отрути, по мірі її вбирання зерном, 
весь чає додають до норми.

Для приготування розчину бе
руть 70 грам чорної або 60 грам 
твердої насти на літр води. Через 
кожні З І годний зерно перемі
шують в розчині, а через 24 го
дини отруєне зерно злегка просу
шують і розкладають в полі біля 
нір.

Перетворювачі 
природи

Торік, коли розгорнулося все
народне соціалістичне змагання 
за дострокове виконання ста
лінського плану перетворення 
природи, ланкові лісомеліора
тивних ланок колгоспу ім. 
Сталіна!БандурівкаІ ІІюсяІІла- 
хотна і Надя Бульба першими 
включилися в цю почесну бо
ротьбу.

Згуртувавши навколо себе 
комсомольців і молодь колгоспу, 
вони вчасно і високоякісно ви
конали річний план посадки 
лісосмуг, заклали колгоспний 
ЛІСОЙИТОМНІІК.

Підрахувавшії спої можливос
ті, ланкові взяли на себе нові 
зобов'язання — виконати 15- 
річнпй план лісопосадок до 
1956 року.

З початком весни цього року 
молоді патріотки дружно вий
шли в поле.

За кілька днів напруженої 
роботи вони провели посадку 
лісосмуг сіянцями дуба, ясену, 
акації та інших дерев і чагар
ників на площі 3 га проти 
плану 2. На цій площі висад
жено понад 26 тпсяч дерев.

Зараз продовжується робота 
по посадці лісосмуг жолудями 
дуба за методом академіка Ли
синка.

Я. Могильна, 
лісомеліоратор МТС.

Па фото: відміишщя-ланкова по 
посадці лісу Дробншівського ліс
ництва (Сталінська область) Марія 
ЖУГА. Вона добре доглядає сіян
ці на своїй ділянці і добилась при
живлення сіянців па 97 процентів 
— набагато вище встановленої 
норм и.

Фото І. Братшценка. 
(Прескліше РАТАУ).

В садах і ягідниках принади 
кладуть в спеціально розкладені 
купи соломи, піл які і висипають 
затравлене зерно по 200 300 грам 
під кожну купу. Поїдаючи припа
ду, ховрахи гинуть.

Купи соломи слід проглядати 
кожного дня і поповнювати їх 
принадами.

Застосування інших отрут хлор 
пікріну та ціанплаву для бороть
би з ховрахами можна тоді, коли 
температура нові три досягає 1К— 
25 градусів тепла.

Г. Ярошввська, 
агроном райсільгоспвідділу.

будіпе.іьників управління № 'ідо колективів допоміжних 
піди рис мете тресту „Олександріявуглерозрізбуд" 

Товариші! Волею більшовиць
кої партії, волею великого вождя 
і. вчителя радянського народу 
ЇІоспфа Віссаріоповпча Сталіна 
молода вугільна промисловість 
нашого міста невпинно зростає.

Цілком природний ріст і жит
лового фонду. Якщо в 1947 
році колективом нашого управ
ління в експлуатацію було зда
но 1.428 квадратних метрів 
житлової площі, то в 1949 р. 
11.642. Планом на 1950 рік 
передбачено ввести ще 13.880 
квадратних метрів житлової пло
щі Іі кілька об'єктів культур
но-побутових споруд.

Ми, будівельники, взяли на 
себе соціалістичне зобов'язан
ня достроково виконати план 
1950 року. Для цього в пас є 
достатньо засобів? механізмів, 
кваліфікованих кадрів.

Проте, серйозною перешко
дою до здійснення важливіших 
завдань будівництва є вкрай 
погана робота колективів до
поміжних підприємств, які по
стачають нам матеріали, напів
фабрикати. Мова йде про якість 
цих матеріалів.

Із одержаних в січні 80 тп
сяч штук цегли з заводу № 1 
40 тисяч виявилося битої.

Особливу тривогу викликає 
низька якість продукції, вп- 
готовлюваної деревообробними 
майстернями. Столярні вироби 
в більшості своїй з сирого лісу.

Міжнародний огляд
Зростає і міцніє рух за мир

ґЗ кожним днем зростають сили 
міжнародного фронту миру. Про 
цс свідчить третя сесія Постійно
го комітету всесвітнього конгресу 
прихильників миру, що закінчи
лась 19 березня в Стокгольмі, на 
якім були присутні представники 
майже всіх країн земної кулі.

Па сесії було підбито підсумки 
проведеної роботи і намічено 
програму дальших дій у боротьбі 
за мир. за безпеку народів.

Ця програма дій викладена в 
двох відозвах, одноголосно прий
нятих учасниками сесії. У першій 
відозві говориться:

„Ми вважатимемо воєнним зло
чинцем той уряд, який перший 
застосує атомну зброю проти будь- 
якої країни. Ми закликаємо рсіх 
людей Доброї волі в усьому світі 
підписатися під цією відозвою".

Друга відозва закликає всіх лю
дей доброї волі призначити своїх 
представників на другий Всесвіт
ній конгрес прихильників миру, 
який відбудеться в Італії.

Трудящі Італії борються за демократичні права
Цими днями італійський уряд 

прийняв рішення про надзвичай
ні заходи „по охороні громадсь
кого порядку". Це рішення свід
чить про те, що уряд де Гаспері 
став па шлях надзвичайних зако
нів. спрямованих на знищення де
мократичних прав народу, гаран
тованих конституцією.

Рада Міністрів Італії заборони
ла публічні збори й демонстрації 
в окремих общинах і навіть про
вінціях у випадках, коли мають 
місце так звані „серйозні прояви 
полі пічної нетерпимості".

Уряд підтвердив раніше вста
новлену заборону на проведення 
мітингів в середині підприємств 
без дозволу поліції та підприєм
ців. Прийнято 'також рішення 
збільшити чисельність поліції.

Ці реакційні заходи італійсько
го уряду викликали величезне 
обурення в країні. В Генуї відбу
лась демонстрація протесту з 
участю десятків тисяч трудящих. 
Підприємства міста, порт і місь
кий транспорт припинили роботу.

В Мілані, Болоньї трудящі при
1

Внаслідок цього в будинках, 
споруджених в 194-9 році, сот
ні квадратних метрів дверних 
полотен та, віконних перспльо- 
тів вимагають заміни.

В будинку .Vі І? в першому 
кварталі, наприклад, треба за
мінити 26 штук дверних поло
тен і 10 віконних переильотін. 
Лише на цьому будинку ми 
матимемо збитків понад І 6 ти
сяч карбованців. На жаль, та
ких будинків в селищі Пере
лога немало.

Редактор П.КАПУСТЯНСЬКИЙ

Дошки для підлог також низь
кої якості. Здебільшого нони 
виготовляються з сирого лісо
матеріалу. Нарізання шипів не 
відповідає технічним вимогам.

Погано обробляються і на
личники, плінтуси й інше.

Ми, будівельники жител, впев
нені, що колективи цегельного 
заводу, деревообробних майсте
рень вживуть необхідних захо
дів до поліпшення якості про
дукції. Наші шахтарі, робітни
ки - будівельники, інженерно- 
технічні працівники та служ
бовці мусять одержати затишні, 
благоустроєні, красиві будники. 
В цьому і наш і ваш обов'язок.

Начальник дільниці Т. 0. 
Турбаївський, виконроб С. Ф. 
Синюков, виконроб Ф. П. Чуб, 
начальник дільниці І. М. Сте- 
паненко, десятник Н Г Шев
ченко, бригадир Тоцький 1. С.

Підсумки сесії показали, що ак
тивність прихильників миру зрос
тає, що боротьба за мир вступи
ла в новий етап, набрала нових, 
дійовіших форм.

У Франції. Італії. Бельгії та 
Голландії робітники відмовляють
ся вивантажувати озброєння, яке 
прибуває із США відповідно до 
програми воєнної „допомоги"кра- 
їиам-учасннцям агресивного Пів
нічно-атлантичного пакту. Робіт
ники заводів відмовляються виго
товляти зброю. Залізничники від
мовляються перевозити її, а насе
лення підтримує цей рух.

Відозви сесії Постійного комі
тету Всесвітнього конгресу при
хильників миру про заборону 
атомної зброї і про скликання 

.другого Всесвітнього конгресу 
прихильників миру зустрінуть най- 
ширшу підтримку з боку багато
мільйонних народних мас в усіх 
країнах. Відозви сесії відповіда
ють корінним життєвим інтересам 
усіх народів, усього людства.

пинили роботу і влаштували де
монстрацію протесту. Повідомлен
ня про страйк протесту, мітинги 
і демонстрації одержано також з 
Туріна, Флоренції та інших міст 
Італії.

Комуністична і соціалістична 
партії осудили рішення уряду і 
закликали трудящих боротися за 
демократичні свободи, проти нас
тупу реакції.

Газета „Уніта“ орган компар
тії Італії опублікувала статтю 
заступника генерального секрета
ря компартії П'єтро Секкія, в якій 
говориться:

„Питання про свободу" стає, 
таким чином, центральним питан
ням політичного життя Італії, а 
героїчна і широка боротьба остан
ніх місяців ясно показує, що тру
дящі Італії мають досить сил для 
того, щоб захистити проти будь- 
яких погроз свої свободи іі права, 
завойовані кров'ю;

Г. Подкопаєв.

Зам. № 36. Т. 4000.БК—00286.__ т__ _ А?Р?са редакції: м. Олександрія, Кіровоградської обметі, вулиця Шевченка, № 58. _____________________ , 
Олександрійська міська друкарня Кіровоградського обласного управління» справах поліграфічної промисловості, видавництв і книжкової торгівлі, м. Олександрія, вул. Шевченка 57,



'Ці .
№.

* г
Проді-гарі всі» країв, яднайтесж

7

4

: ....- ' .

ПРЯВДЯ
ОРГАН ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО МК ТА РК КП(б)У, • 

МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

До нового піднесення 
громадського тваринництва

Трирічний план розвитку гро- 
ТТТького колгоспного і рад
госпного продуктивного тварин
ництва став бойовою програмою 
роботи партійних організацій і 
колгоспів нашого району. Пар
тія і уряд визначили завдання 
всемірного розвитку громадсь
кого тваринництва як централь
не завдання в розвитку сільсь
кого господарства, спрямоване 
на нснігпнне економічне зміц- 

'Кення нашої Батьківщини і 
створення в країні достатку про
ектів тваринництва і сировини 

^^для промисловості.
Колгоспи і радгоспи району 

домоглись у 1949 році значних 
успіхів у розвитку громадсько
го тваринництва. Всі колгоспи 
мають по три ферми продуктив
ного тваринництва і по одній 
птахівничій. Поголів'я великої 
рогатої худоби збільшилось на 
27,1 процента в порівнянні до 
1948 року і на 114 процентів 
до 1940 року. Із 44 колгоспів 
державний план розвитку ве
ликої рогатої худоби виконали 
і переішконалп 43 колгоспи. 
• Інше в колгоспі ім. Щорсанлан 
виконаний на 94 проценти. Най
кращих успіхів домоглися в ар
тілях ім’ В. Ульянова ’27 
процентів. Шлях до соціаліз- 

I му 125.
В 1949 році багато колгоспів 

домоглись піднесення продук
тивності тваринництва. Збіль
шився удій молока на фуражну 
корову ’в окремих колгоспах до 
двох з половиною тисяч літрів. 
Однак, в колгоспах Серп і мо
лот», ім. Димитрова, Колос Ук
раїни» допустили зниження на
дою. Тут на фуражну корову 
за, рік в середньому надоїли від 
150 до 300 літрів.

Зросло поголів'я овець в 1949 
році на 46,5 процента і в по
рівнянні з 1940 роком на 190. 
План настригу вовни в районі 
перевиконаний. Проте ряд кол
госпів ітенрініустпмо відстає. 
Так, в артілі ім. Рози Люксем
бург в минулому році з кожної 

■-ч. вівці взяли по 4 кілограми вов
ни. а в артілі Червоний маяк

лише І кілограм 300 грам. В 
колгоспі «Шлях до соціаліз
му') настриг вовни дав 4.7 кі
лограма, а в колгоспі «Перше 
травня лише 1.9.

Успішно зростав і поголів'я 
свиней, яке збільшилось на 
86,5 процентів за 1949 рік. 
Від 621 свиноматки колгоспи 
одержали 10983 поросят. Це 
на 50 ироц. більше проти 1940 
року. Вихід ділових поросят на 
одну свиноматку в колгоспах 

Шлях до соціалізму стано
вить 27 голів, а в колгоспі 

Перебудова країни» .піше 5,5.
В минулому році значно ви

росло поголів'я птиці, набага
то перевищивши довоєнний рі
вень. -V 22 колгоспах створе
ні ферми водоплавної птиці. 
Створені можливості до даль
шого зростання поголів'я пти
ці. Інкубаторна станція в цьо
му році' до І червня виконає 
річний план інкубації. Треба, 
щоб колгоспи підготувались до 
прийому курчат і забезпечили 
повне збереження їх.

1950 рік повинен стати ро
ком ще більших успіхів у роз
витку твариннІЙП'ва і в підне
сенні продуктивності худоби. 
У своїй постанові Рада Мініст
рів СРСР і ЦК ВКП(б) зазна
чають:

,,2"зжати найважливішим 
завданням місцевих партій
них, радянських, сільсько
господарських органік і ке
рівників колгоспів поліпшен
ня годівлі та утримання х/цо 
би і птиці, широке впровад
ження в колгоспно виробниц
тво досягнень науки, досвіду 
передових колгоспів, колгосп
ників і колгоспниць, які одер
жали високі показники по 
удою корів, приросту ваги 
худоби, настригу вовни, не
сучості, одержанню приплоду 
і збереженню молодняка**.

На основі шпроко розгорну
того соціалістичного змагання 
доможемось виконання л пере
виконання поставлених партією 
і урядом завдань у.розвитку 
тваринництва.

Завершили сівбу раннії колоскових
Завершили сівбу ранніх колоскових культур колгоспи Чернівець

кої області, всі 103 колгоспи Криворізького району на Дніпропвтровщи 
ні, 90 колгоспів Закарпатської області, 5 південних районів Дону.

(РАТАУ).

Перша конференція профспілки вугільників
Вчора в приміщенні міського театру почала роботу перша ра

йонна конференція профспілки вугільників.
В залі понад сто делегатів, кращі стахановці будов, підпри

ємств -активісти профспілкової роботи.
Після обрання президії, під довго нестихаючі оплески й вигу

ки „Ура" обирається почесна президія в складі Політбюро ЦК 
ВКП(б), Політбюро. ЦК КП(б)У,а почесним головою кращий друг 
радянських гірників Йосиф Віссаріонович Сталін.

Па порядку денному конференції такі питання: звіт райкому 
вугільників за період з і січня 1949 року (доповідач т. Гавриленко), 
івіт ревізійної комісії (доповідач т. Шумейко), вибори райкому та 

ревізійної комісії.
В роботі конференції беруть участь секретар міськкому 

КГІ(б)У т. Ризкова, голова республіканського комітету 
т. Булгаков, представник ЦК профспілки вугільників т. Якутіна 
та голова обласної ради профспілок т. Міхеєв,

Середа
20 

березня 
1950 р.

♦ — —•
Ціна 20 коп.

Партія і уряд зобов'язують партійні, радян
ські і сільськогосподарські органи вжити потріб
них заходів до забезпечення виконання кожним 
колгоспом, радгоспом і районом встановлених на 
1960 рік планів зростання громадського поголів'я 
по всіх видах худоби і птиці і підвищення продук
тивності тваринництва.

(З постанови Ради Міністрів СРСР і ЦК ВКП(б).

Шириться передтравневе змагання
Виконуємо зобов'язання

З патхненням виконує взяті 
зобов'язання на честь Першого 
травня колектив кар'єроуправ- 
ління тресту «Олександріявуг- 
лерозрізбуд». Добові плани по 
видобутку каменю виконуються 
на 136 процентів, по виготов
ленню щебеню на 200 про
центів.

Високих показників домага
ються бутоломи тт. Овчаренко 
та Бахмацький. В окремі дні 
вони дають по 4 5 змінних 
норм.

<•:

Г. Баренштам,
начальник кар'єроуправління.

Па запорізькому заводі „Кому
нар** широко застосовується елек- 
трозак.іепка. Вона підвищує про
дуктивність праці в чотири рази, 
знижує собівартість продукції, 
значно полегшує працю робітни
ків.

На знімку: бригадир комплекс
ної бригади механоскладального 
цеху Володимир Лозовський за 
елсктрозаклеіікою частин елсва- 
тора-копннтеля. Своє виробниче 
завдання він виконує па 280 ,300 
процентів.

Наша відповідь шахтарям
виробітку всіма робітниками.

3. Посадити 2000 штук де
рев.

Значно вищі зобов'язання 
взяли гірнича та вскришна діль
ниці. Гірники дренажних шахт 
дадуть 120 процентів квітнево
го плану, а екскаваторники - 
135 процентів.

В Харитонов, 
секретар партійної 

організації.

Включившись у соціалістич
не змагання за гідну зустріч 
всенародного свята, трудящих -- 
1 травня, колектив трудящих бу
дівельного управління № 1 трес
ту «Семенівськвуглебуд» прий
няв виклик колективу Олександ
рійської шахти № 3, взяв на 
себе такі зобов'язання:

1. Виконати квітневий план 
на 112 процентів.

2. Домогтися виконання норм

Виклик приймаємо
тів, підвищимо продуктивність 
праці на 5 процентів до рівня 
першого кварталу.

Крім того, накреслено заходи 
до підготовки фронту робіт для 
забезпечення дальших успіхів 
в роботі управління. Буде по
саджено 1700 штук дерев, а 
коло ^гуртожитків селища Пе
ремога обладнаємо спортивний 
майданчик.

Обговоривши на загальних 
зборах виклик на соціалістичне 
змагання гірників шахти № З, 
колектив трудящих будівель
ного управління № 2 тресту 

«Олсксандріявуглерозрізбуд» 
включається в передтравневе 
змагання і бере на себе нові 
підвищені зобов'язання.

На ознаменування міжнарод
ного свята трудящих мп вико
наємо квітневий план на 120 
процентів, дамо понад план 100 
погонних метрів проходки, зни
зимо собівартість на 5 нроцен-

Зобов'язання
23 березня, на 8 днів раніше 

строку, колектив цегельного за
воду Л» 2 завершив підготовку 
цехів і механізмів до роботи в 
новому виробничому сезоні,

ІІдучи назустріч 1 травню, 
колектив заводу розгортає нову 
хвилю соціалістичного змаган
ня. Робітники пресового цеху 
велике міжнародне свято вирі
шили відзначити виготовленням 
100 тисяч сирцю понад квітне
вий план.

Трудящі цеху обпалювання 
зобов'язалися видати першу 
продукцію заводу на 5 днів ра
ніше строку, що забезпечить

М.
начальник

Філоненко, 
управління.

Г. Попов, 
секретар партійної організації.

цегельників
виготовлення надпланової цег- * 
ли близько 100 тисяч.

В передтравневому змаганні 
колектив цегельників бореться 
за підвищення продуктивності 
праці на 12 процентів в по
рівнянні з цим же періодом ми
нулого року.

До свят колектив зобов'язав
ся посадити 300 штук дерев, 
збудувати 180 погонних метрів 
огорожі, вимостити 50 погон
них метрів тротуарів та 200 
погонних метрів поліпшених 
шляхів.

П. Кидалов, 
директор заводу.

Нвгаючись кінчати сівбу ранніх всіма колгоспами
Посіяли 

соняшник і овес
Колгосп ім. Ворошилова (Во- 

рошиловка) успішно провадить 
весняну сівбу.

Вже повністю виконано план 
сівби соняшника і вівса, Сьо
годні хлібороби засівають ос
танні гектари ранніх культур.

В. Козак,рахівник колгоспу.

Боронування 
озимини закінчено

З кожним днем нарощують 
темпи проведення весняно-по
льових робіт хлібороби колгос
пу імені Сталіна (Бандурівка).

28 березня тут успішно за
кінчено роботи по боронуван
ню озимих культур на всій пло
щі в 606 гектарів.

Успішному закінченню бо
ронування сприяла дружна, 
злагоджена праця колгоспни
ків та механізаторів.

0. Тищенко.

Передова тракторна бригада
В змаганні механізаторів се

ред Олександрійської М'ГС пер
шість тримає тракторна бригада 
Якова Козака, яка працює в 
колгоспі «Комінтерн».

Виробіток на 15 - сильний 
трактор тут становить 58 гек
тарів умовної оранки.

Прапорець
У вагончику, що стоїть на по

лях колгоспу „Серн і молот", зіб
ралися на чергову нараду тракто
ристи тракторної бригади № 7.

Бригадир т. Мартинепко підво
дить підсумки роботи за добу.

Сьогодні,—говорить він,—ми ви
конали денне завдання. ^Дружно 
попрацювали. Переможцем у зма
ганні вийшов тракторист Борис 
Борщов. 110 процентів завдання— 
найвищий виробіток за сьогодніш
ній день у вашій бригаді.

І бригадир, під загальне схва
лення, вручив т. Борщову пере
хідний червоний прапорець.

Трохи схвильований виступив 
т. Борщов. Він дав слово працюва
ти так, щоб червоний прапорець 
весь час майорів на його тракторі.

Бригада вчасно закінчила 
закриття вологи, підняла ЗО га 
веснооранки, закультивувала 
під посів ранніх понад 200 гек
тар і зараз закінчує виконання 
плану сівби ранніх культур та 
боронування озимих.

Л. Нечипорук,агроном М'ГС.
переможця

Слово взяв тракторист Володи
мир Руденко.

— Сьогодні ти переможець Бо
рис,—звернувся він до т. Борщо
ва,—але ми ще позмагаємось, 
скажу тобі, як товариш, 
воний прапорець буде і 
тракторі.

Дорогий час весною. Бригадир 
т. Мартинепко закінчує 
нараду словами мудрого народно
го прислів'я: „Весна одним днем 
красна**. Час до роботи товариші!

„По конях!..1* вигукнув хтось 
із трактористів. І по степу знову 
загули мотори, змагаючись за но
ві перемоги завтрішнього дня,

А Пономаренко, 
заступник директора Корис- 

тівської МТС по політчастині,

і
що чер- 

на моєму

коротку



о БІЛЬШОВИЦЬКА ПРАВДА Середи, 29 березня 1950 р.

Партійне життя
Ліквідувати хиби 

в системі партійної освіти
Через два місяці закінчують- | не лише не організовував за-

ся навчальний рік в мережі 
партійної освіти. Більшість 
парторганізацій правильно зро
зуміли постанову ЦІЇ ВІїП(б) 
про підготовку до учбового року 
в системі партійної освіти, а 
тому іі подбали, щоб заняття 
в гуртках і політшколах про
ходили організовано, чітко за 
планом і навчальною програ
мою, без жодного зриву.

Систематично відвідують за
няття і добре готуються ДО Н11Х 
слухачі гуртків по вивченню 
Короткого курсу історії ВКП(б) 
ирп первинних парторганіза
ціях іпахтп № З, 11 дистанції 
служби колії, будівельного уп
равління ,\"6. фінбанківськпх 
працівників та багато іпших.

Однак є випадки безвідпові
дального ставлення до партій
ного навчання комуністів. В 
первинних парторганізаціях за
воду «Червоний ливарник», де
ревообробних майстерень, мас
лозаводу і місцевої промисло
вості траплялися зриви занять. 
Крім того, заняття тут прохо
дять на низькому рівні, бо ке
рівники гуртків тт. 'Гокарев, 
Меркур'ев, Сипливий та інші 
часто до них не готуються, а 
провадять їх осудженою прак
тикою пропагандистської робо
ти методом запитань і відпові
дей, інколи зводячи заняття до 
читання тексту з підручників.

Секретарі цих первинних 
парторганізацій тт. Годулянов, 
Кашуричев, Єременко, Біловер- 
бенко примирились з непри
пустимими фактами зриву нав
чання комуністів і лише після 
вжиття заходів з боку бюро 
міськкому К1І(б)У вони присту
пили до ліквідації недоліків.

Характерним прикладом без
турботного, безвідповідального 
ставлення до партійного навчан
ня комуністів є поведінка зас
тупника секретаря первинної 
парторганізації будівельного уп
равління №4 тресту Олександ- 
ріявуглерозрізбуд» т. Туза. Він

-*"Чї£

Красноярськ. При краввому Судинку учителя другий рік працює 
філіал універитета марксизму-ленінізму, організований для учителів 
міста. На знімку: група слухачів університету на семинарі по історії 
ВКП(б).

Учні вийшли на боротьбу з ховрахами
В час весняних канікул біля 

ста учнів Мартоіванівської 
школи вийшли в поле па бо
ротьбу з ховрахами.

ниття гуртка по вивченню ко
роткого курсу історії ВКП(б), 
а дійшов до того, що сам став 
першим зрпвником занять. З 
березня на заняття гуртка з !8 

; слухачів з'явилось два, а 10 
березня один. Пі на перше; пі 
на друге заняття Туз не прибув. 
А тому іі не дивно, що голов- 

I мий інженер т. Барановський 
самочинно відкликає з занять 

■ гуртка комуністів на впконан- 
I ня якихось завдань.

Підучи шляхом т. Туза, керів- 
' нпк гуртка т. Матвевв до за

нять но готується, складання 
слухачами конспектів не вима
гає, наочних посібників но ви
користовує, а тому кому
ністи пройдений матеріал не 
засвоїли.

Занедбана партійна освіта 
комуністів і в первинній парт
організації брикетної фабрики, 
де керівниками гуртків тт. Фі- 
латов і Дробот, секретар парт
організації Філінов. Відвідуван
ня в цих гуртках становить в 
середньому 60——(»;■> процентів. 
Із 22 занять по плану 9 не 
відбулося. Піхто з слухачів 
конспектів но мас, по пройде
ному матеріалу співбесіди не 
провадились. Як наслідок слу
хача матеріалу не засвоїли.

Такий стан створився тому, 
що секретарі деяких первинних 
парторганізацій віддали цю важ
ливішу ділянку партійної робо
ти на відкуп пропагандистам, 

' а самі цим питанням протягом 
і року по суті не займались.

Завдання первинних нартор- 
ганізацій в найкоротпшй строк 

; усунути недоліки в системі пар
тійної освіти і створити умови 
для неухильного піднесення 
рівня політичного навчання, для 
організованого і успішного за- 

і кінчений навчального року в 
гуртках і політшколах.

0. Хохлов, 
зав. парткабінетом

МК КП(б)У.

Спільними зусиллями кол
госпників і учнів оброблено 
отрутохімікатами понад 150 
гектарів посівів, яруг і балок.

Пленум 
райкому 
КП(б)У

27 березня відбувся черговий 
пленум райкому КП(б)У.

Пленум заслухав і обговорив 
доповідь секретаря райкому 
КП(б)У т. Іїожкова Про етап 
партійної освіти в районній 
парторганізації .

По доповіді виступило 10 чо- 
. ловік. Всі вони вказували на 

недоліки в керівництві партій
ною освітою комуністів з боку 
секретарів ііервіїнпіїх парторга- 
нізаціЛ.

Пленум відзначив незадовіль
ну роботу берегівської та мо- 
рбзівської політшколи і гуртків 
по вивченню біографій В. І. 
Леніна та ІІ. В. Сталіна при 
косівськіп і костянтинівській 
парторганізаціях.

В постанові пленуму наміче
ні практичні заходи ііо поліп
шенню керівництва і контролю 

! за партійною освітою комуніс
тів і накреслені шляхи до ус
пішного закінчення навчально
го року в системі партійної 

; освіта району.

Районний огляд 
дитячої самодіяльності

26 березня в міському теат- 
! рі відбувся огляд художньої 

самодіяльності району,' в якому 
взяло участь 14 дитячих колек
тивів в складі 576 учнів і ви
хованців дитбудинків.

Огляд показав, що дитяча 
творчість порівняно з минулим 

і роком значно зросла. Помітна 
майстерність в художньому чи
танні, акробатиці, ганцях.

Крім того, виросли нові колек- 
5 тиви. Так. учні Лікарівської. 
і Олександрійської та Дівоче- 
: Пільської шкіл вперше прийпя- 
І лм участь в огляді.

Перше місце жюрі визнало 
І за виконавцями Войнівського 

дитбудинку, друге—за учаснп- 
, ками художньої самодіяльності 

Ново - Пплппівської семирічної 
школи, третє—за Яенноватьв- 

; кою школою. Ці колективи пре
мійовані. Видано також 7 інди
відуальних премій.

М. Березовський.

Посадили 
лісосмуги

Лісопосадкова бригада колгоспу 
„Шлях до соціалізму", якою ке
рує досвідчений садівник С. Франь- 

; ко, успішно справляється з своїми 
, завданнями.

Торік бригада домоглася зпач- 
[ ного перевиконання річного пла- 
і ну лісопосадок. З наступом весни 
! тут вже проведена підчистка і 
і підсадка зріджених місць того

річних насаджень, а днями пов
ністю виконано план весняної по
садки лісосмуг.

Жолудями дуба за методом ака
деміка Лисенка тут закладено 5 

І гектар.
Продовжується посадка понад 

план.
Н. Двірник, 

секретар парторганізації.
* . 8і :1:

Хлібороби колгоспу „Колос Ук
раїни'* значно перевиконали план 
весняної посадки лісосмуг.

При плані Зга тут посаджено і.
М. Щербаченко, 

райлісомеліоратор.

і Наслідки антимеханізації
Нажмичо! Раз!! І-щ-с, раз!!

і Г-о-п!
СтіцТ-Не туди!

Кожного дня. з тижня в тнж- 
і день, з місяця в місяць виспівують 
І „Дубииушку" 71 робітник дере

вообробних майстерень тресту 
„ Од с к санд рі я в у г л е р о з р і з бу д “. За 
допомогою ломів вручну вони 
систематично займаються, розван
таженням вагонів з лісом, штабе
люванням, сортуванням.

Та лихо не лише в цьому. Коли 
до майстерні прибуває одночас
но 8-Ю вагонів лісу, щоб ііе за
тримувати вагонів в час розванта
ження. припиняється робота всіх 
цехів. Столяри, тесляри, рамщнки, 
верстатники, всі, всі озброюються 
ломами. В березні виграти через 
відрив від основної роботи на 
розвантаження по столярному це
ху становлять 13.500 карбованців. 
Робітники теслярського цеху на 
ці „авральні** роботи відривались 
вдвічі більше. Витрати в цілому 
по майстерні перевершують 100 
тисяч карбованців.

На жаль, цих витрат не поміча
ють керівники майстерень. Не 
звертають на них уваги і в тресті.

—Не може бути, щоб не було 
механізмів за допомогою яких 
можна було б вести розвантажен
ня, нагрівши чуба па одному з 
авралів, висловив свою думку шо
фер т. Шуляков.— І Іавіїно ж у нас 
інженери?!

Оберігати деревонасадження
Комуністична партія, радян

ський уряд і особисто товариш 
Сталін піклуються про добро
бут трудящих нашої країни.

" Після Великої Вітчизняної 
війни наш народ під керівниц
твом більшовицької партії ус
пішно відбудовує міста і села, 
що були зруйновані в час тим
часової окупації німецько-фа
лі истськимп вагарбникамп.

Відбудовуються та будуються 
все пові і нові будинки, клуби, 
хати-чптальні, театри, будин
ки відігочипку, санаторії й інші 
культурно-побутові заклади.

З великим ентузіазмом здійс
нюється ра дя нс-ькпм народом, ет^ 
ЛІНСЬКИЙ ІІЛіун—--перетворення 
природи.

Стало прекрасною традицією 
наших ;людей провадити дере
вонасадження озеленення ну-7*" - ‘ ' ■ - 1 —

Благоустрій міста
Колективи будов тресту „Семе

ні вськвуглсбуд" беруть активну 
участь в проведенні місячника по 
благоустрою свого робітничого 
селища. За кілька днів вони по
садили на вулицях і біля будинків 
3500 штук дерев та 1000 кущів 
чагарникових порід.

Успішно провадить деревона
садження в місті будівельне уп
равління №6 тресту „Олександ- 
ріявуглерозрізбуд", яке вже поса
дило близько 500 декоративних 
дерен.

Але ряд підприємств до прове
дення робіт но благоустрою міста

ШКУРНИК
Працівник техвідділу тресту 

„Олекеапдріявуглерозрізбуд" тов. 
Роговий був закріплений за буді
вельним управлінням №5 для за
безпечення роботи по проведенню 
місячника благоустрою міста і ро
бітничих селищ.

Коли Рогового повідомили, що 
27 березня в тресті відбудеться 
нарада, на якій поставлений його 
звіт про проведену роботу, то він 
на повідомленні написав: „Цією 
справою немає часу займатися". 
Так і не з'явився на нараду. І зро

__________ ♦
По місту Олександрії і робітничих селищах 

реєстрація веломашин і придбання номерів.
Строк реєстрації до 15 квітня

Особи, які не зареєструють веломашин і не 
мерів будуть затримуватись і штрафуватись.

Міськкомунгосл.

♦_____________
оголошується

ц. р.
придбають ііо-

Дійшов цей справедливий докір 
до головного механіка тресту тон. 
Шинкаренка. .За його розпоряд
женням було спорудженно спеці
альне приладнаная, де з допомо
гою системи блоків, тросів і лебі
док справа розвантаження мала 

1 докорінно поліпшитись. Нетерп
ляче чекали чергової групи ваго
нів. Ось і вони.

Включай!
Мотор з кожним оборотом упо

вільнював рух. Ось-ось він стане.
Рантом піднята колода зриваєть

ся і падає знову у вагон. Допнула 
І шестерня лебідки.

Випробували другу. Теж поло
пались шестерні. Розвантажувати 
взялися знову вручну. «

Затія т. Шинкаренка обійшлася 
десятки тисяч карбованців. Од
нак це нікого не потривожило. 
Вдосконаленням методів розванта
ження по-справжньому ні керів
ники майстерень, ні в тресті не 

І займаються. А між іншим, щоб 
вирішити справу механізації роз
вантаження, вантаження, штабе
лювання, сортування треба прнд- 

ї бати лише кілька кран-балок. їх 
вартість разом з монтажними ро
ботами не перевищить суми збиг-.

І ків, що мають майстерні за остан- 
I пі два місяці, а дідівські методи 
| будуть вижиті.

Г. Байдаров.

лиць, парків, шляхів, ставків, 
річок, садити квітники.

Але є ще подекуди окремі 
особи, які свідомо, чи не сві
домо чинять антинародні дії 
ламають дерева, псують квіт 
никп.

За знищення і поламку на 
саджених дерев у парках, скве
рах. садках, питомниках, іцанг 
таціях, в полезахисних смугах, 
на вулицях і шляхах, річках і 
інших місцях за. радянськими 
законами особи караються су
дом до одного року поправно- 
трудових робіт, або штрафу до 
.1000 карбованців.

Почесний обов'язок кожного 
громадянина садити дерева і 
оберігати їх від пошкоджень.

П. Литвиненко, 
парсуддя.

-важлива справа
і робітничих селищ ще іі не при
ступали, незважаючи на обов'яз
кове рішення виконкому міськра
ди і накази по тресту „Олексаид- 
ріяву глерозрізбуд".

Гірше того, контора залізнично
го транспорту (нач. т. Святсць), 
будівельне управління № 2 (нач. 
т. Філрнепко), цегельний завод №1 
(нач. г. Сахацький), деревооброб
ні майстерні (нач. т. Токарєв), ка
м'яний кар'єр (нач. т. Берснштам). 
завод „Червоний ливарник" (ди
ректор т. Меркур'єв) навіть не 
розробили заходи проведення мі
сячника по благоустрою.

зуміло чому. Адже громадська ро
бота не оплачується, а вій звик 
робити „послугу за послугу". За 
подання допомоги в складанні 
кошторису на побудову навісу і 
ремонту складу №1 тресту Рого
вий одержав 3269 карбованців 66 
копійок.

Дивно, чому поведінку такого 
шкурника терпить місцевий комі
тет тресту. Ю. Романов.

Редактор П.КАПУСТЯНСЬКИЙ

БК -00288. Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, № 58. Зак. № 38. Т. 4000.

Олександрійська міська друкарня Кіроввградського обласного управління в справах поліграфічної промисловості, видавництв і книжкової торгівлі, м. Олександрія, вул, Шевченка 57.



Іірилі-іарІ «кіл країн, кднайгсіці

ййьшаввдіїЖА
ОРГАН ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО МК ТА РК КП(б)У • 

МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ 
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБДАСИ

Рік андаинп XXI
♦ -- - - - - - - - - - - - - - - •

і №40(3410) 1

П'ятниця
31 

березня 
1950 р.

♦ - - - - - »
Ціна 20 коп.

Сталінське піклування партії і уряду 
про дальше піднесення громадського тва
ринництва запалює колгоспне селянство на 
боротьбу за нові перемоги соціалістичного 
землеробства і тваринництва, за даль
ше зміцнення могутності соціалістичної 
Батьківщини.

Постанова Ради Міністрів СРСР
^Про додаткову оплату праці колгоспників за перевиконання 
І завдань по вирощуванню молодняка, збереженню дорослої 

худоби і підвищенню продуктивності тваринництва в колгоспах 
Української РСР

Рада Міністрів Союзу РСР постановляє:
У зв'язку Постановою Ради Міністрів СРСР від 

?! квітня 1949 р. <Про додаткову оплату прані кол
госпників за нсревпкбнанпя завдань по вирощуванню 

^и лодняка, збереженню дорослої худоби і підвищенню 
продуктивності тваринництва в колгоспах . рекомен
дувати колгоспам Української РСР видавити колгосп
никам поиад встановлену оплату по трудоднях додат- 

^^кову оплату за перевиконання завдань по впрощу- 
^Рпанню молодняка, збереженню дорослої худоби і під

вищенню продуктивності тваринництва в таких роз- 
| мірах:
І На фермах
1 великої рогатої худоби
А а) до.^иі-скотарці, яка обслужує не менше корів 

ьціетедей. за. одержання телят від усіх закріплених 
за ^ею корів і нетелей і повне збереження телят до [ 
передаиїтїілятнпці в денному видавати
ЬО щрів молока юю і теля і> 4-мтг'тчялму «іііі або 
2 поросят в 2місячному віці, а. при іш(>ощувагінТ'Ійг\ 

.. менше 9(1 %. телят від кількості закріплених корів 
і йси-леп видавати 75 літрів молока або одне ягня 
в 4-місячному або-одне порося в 2-місячному віці.

При обслужуванні менше 8 корів і нетелей за 
вдержання телят від усіх закріплених за. нею корів 

і нетелей і вирощування їх до 15- 20-дснпого віку 
^вдавати по 8 літрів молока або поросят, ягнят з 

розрахунку но два кілограми живою вагою за кожне 
вирощене теля:

б) доярці-скотарці, яка обслужує не менше корів 
і нетелей, за, одержання здорового приплоду від усіх 
закріплених за нею корів та нетелей і передачу після 
народження одержаних телят телятниці видавати 75 
літріа молока або одне ягня в 4-місячному або одне 
порося в 2-місячному віці.

При обслужуванні менше 8 корів і нетелей за 
одержання здорових телят від усіх закріплених за 
нею корів і нетелей і передачу після народження 
одержаних телят телятниці видавати по 4 літри мо
лока або поросят, ягнят з розрахунку по 1 кілогра
му живою вагою за кожне одержане теля;

в) доярці-скотарці, яка обслужує не менше 8 ко
рів та нетелей і вирощує телят до 6-місячного віку,

одержання здорових телят від усіх закріплених за 
нею корів та нетелей і повне збереження їх до пе
редачі в 6-місячному віці скотареві-пастухові видавати 
250 літрів молока або одне теля віком до 6 місяців 
або 2 поросят в 2-місячному віці, а при вирощуванні 
не менше 90% телят від кількості закріплених корів 
і нетелей видавати 150 літрів молока або одне теля 
в 4-місячному віці або одне порося в 2-місячному віці.

При обслужуванні менше 8 корів і нетелей за 
одержання телят від усіх закріплених за нею корів 
та нетелей і вирощуванні їх до 6-місячпого віку ви
давати 16 літрів мойока або поросят, ягнят з 
ахунку по 4 кілограми живою вагою за кожне 

/■“рощене теля:
г) доярці-скотарці, яка обслужує не менше 

корів і нетелей, при підсосно-піддійному методі 
рощувания телят до. відлучення за одержання і виро
щування телят від усіх закріплених за нею корів і 
нетелей видавати 150 літрів молока або одне теля 
віком до 4 місяців або 2 поросят в 2-місячному віці, 
а. мри вирощуванні не менше 90% телят видавати 
75 літрів молока або одне ягня н 4-місячному або 
одне порося в 2-місячному віці.

При обслужуванні менше 10 корів і нетелей за 
одержання телят від усіх закріплених за нею корів

10
ви

та 
по 
по

телят видавати по 2 
м'яса з розрахунку

нетелей і впрошування їх до відлучення видавати 
8 літрів молока або поросят, ягнят з розрахунку 
2 кілограми живою вагою за кожне вирощене теля;
д) телятниці за збереження і вирощування до 15 

20-денного віку всіх одержаних на вирощування
телят видавати за кожні 40—50 вирощених телят 150 
літрів молока або одне теля в 4-місячному віці або 2 
поросят в 2-місячному віці, а при збереженні з числа 
одержаних на вирощування не менше 95% телят ви
давати 75 літрів молока або одне ягня в 4-місячному 
або одне порося в 2-місячному віці.

При обслужуванні меншої кількості телят за повне 
збереження і вирощування їх до 15—20-денного віку 
видавати 3 літри молока або ягнят, поросят з роз
рахунку но 0,8 кілограма живою вагою за кожне ви
рощене теля, а при збереженні з числа одержаних 
на вирощування не менше 95% 
літри молока або 0,5 кілограма 
в живій вазі:

е) телятниці за збереження і впрошування від 
15--20-денного до 6-місячного віку всіх'одержаних 
па вирощування телят видавати за кожні 20—25 ви-

кющених телят 150 літрів молока або одне теля в 
і 4-місячному віці або 2 поросят у 2-місячному віці, а 

при збереженні з числа одержаних на вирощуваний 
не менше 95% телят видавати 75 літрів молока або 

1 одне ягня в 4-місячному або одне порося в .2-місяч- 
I йому віці.

При обслужуванні менше 20 телят за повне збе-
1 реження і вирощування їх до 6-місячного віку вида

вати по 6 літрів молока або ягнят, поросят з роз
рахунку по 1,5 кілограма живою вагото за кожне 
вирощене теля:

ж) телятниці за збереження/ вирощування з дня 
народження до 6-місячного віку всіх одержаних на

І вирощування телят видавати за кожні 20—2.5 виро
щених телят 225 літрів молока або одне теля до 5-мі- 
сячного віку або 2 поросят у 2-місячному віці, а прп 
збереженні з числа одержаних на вирощування не 
менше 95% телят видавати 75’літрів молока або одне 
ягня в 4-місячному або одне порося в 2-місячному 
віці.

При обслужуванні менше 20 телят за повне збе
реження і вирощування їх до 6-місячн.ого віку вида
вати по 8 літрів молока або ягнят, поросят з роз
рахунку по 2 кілограми живою вагою за кожне ви
рощене теля;

з) скотарю-пастуху по догляду за молодняком від 
6-місячного віку до року за повне збереження за
кріпленого, поголів'я при обслужуванні 30—50 голів 
видавати 2'50 літрів молока або одне теля віком 6 
місяців або 2 поросят у 2-м1'сячному віці, а при збе
реженні не менше 97% закріпленого поголів'я вида
вати 75 літрів молока або одне ягня у 4-місячному 
або одне порося в 2-місячному віці;

і) скотарю-пастуху по догляду за дорослою худо
бою і за молодняком старше одного року за повне 
збереження закріпленого поголів'я при обслужуванні 
30—50 голів видавати 159 літрів молока або одне 
теля віком до 4 місяців-або 2 поросят у 2-місячному 
віці, а прп збереженні не менше 97% закріпленого 
поголів'я видавати 75 літрів молока або одне ягня в 
4-місячнбму або одно порося в 2-місячному віці;

к) скотарю по догляду за биками-плідникамп при 
умові утримання їх в стані доброї вгодованості і від
сутності яловості по всій групі корів, що є на фермі 
(одержання від кожної корови протягом року здоро
вого теляти), за кожну наявну на фермі корову, що 
була покрита і отелилася, видавати по 8 літрів моло
ка або ягнят, поросят з розрахунку по 2 кілограми 

і живою вагою, а при одержанні не менше 95% оте
лення від наявних на фермі корів і нетелей видава
ти по 4 літри молока або ягнят, поросят з розра
хунку по І кілограму живою вагою;

л) скотарю-пастуху по догляду за нагульною і 
відгодовуваною худобою за перевиконання плану при
росту живої ваги при знятті з нагулу або відгодівлі 
видавати по 4 літри молока або ягнят, поросят з роз
рахунку по 1 кілограму живою вагою за кожні 10 
кілограмів прпвісу, одержаного понад встановлений 
план.

Крім того, видавати 5% м'яса (з розрахунку в 
живій вазі) від ваги кожної голови великої рогатої 
худоби, зданої державі в рахунок м'ясопоставок або 
проданої державі понад план в стані жирної вгодо
ваності, і 3% м'яса (з розрахунку в живій вазі) від 
ваги кожної голови великої рогатої худоби, зданої 
державі в рахунок м'ясойо^авокШ проданої державі 
понад пдн в стані вищедередньої вгодованості;

м) скотарю-пастуху по догляду одночасно за різ
ними віковими групами худоби при повному збере
женні обслужуваного поголів'я видавати по (і літрів 
молока або ягнят, поросят з розрахунку по 1,5 кі
лограма, а прп збереженні не менше 97% закріпле
ного поголів'я- по 4 літри молока або по І кілог
раму м'яса живою вагою за кожну збережену голову:

н) завідуючому фермою великої рогатої худоби 
або завідуючому тваринництвом колгоспу за впрошу
вання в середньому від 199 корів і нетеЛеІІ, паяв- •• 
них на початку року, не менше 90 телят при умові 
виконання плану зростання поголів'я худоби видава
ти за кожні 40 вирощених телят 250 літрів молока . 
або одне теля віком до 6 місяців або 2 поросят у 
2-місячному віці, а на фермах з меншим поголів'ям 
молодняка видавати по 4 літри молока або ягнят, по 
росят з розрахунку по 1 кілограму живою вагою за 
кожне вирощене теля.

Крім того, за збереження на фермі протягом року 
не менше 97% поголів'я худоби старше 1 року ви
давати завідуючому фермою 150 літрів молока або 
одне теля до 4-місячного віку або 1 порося в 2-мі
сячному віці, а завідуючому тваринництвом колгоспу 
видавати по одному літру молока або ягнят, поросят 
з розрахунку по 0,25 кілограма живою вагою за кож
ну збережену голову;.

о.) за перевиконання плану удою молока видавати 
доярці: при плані удою по закріпленій групі корів 
у розмірі до 1.500 літрів на фуражну корову—15% 
молока, надоєного понад клан, при плані удою від 
1.500 до 2.000 літрів 20% молока, надоєного по
над план, при плані удою від 2,000 до 2.000 літрів- - 
25% молока, надоєного понад план, при плані удою 
від 2.500 до 3.000 літрів—30% молока, надоєного 
понад план, при плані удою понад 3.000 літрів 
35% молока, надоєного понад план.

Скотарю-пастуху за перевиконання плану удою 
молока по стаду обслужуваних корів видавати 5% 
молока, надоєного понад план:

п) завідуючому-фермою великої рогатої худоби 
або завідуючому тваринництвом колгоспу за переви
конання планів удою молока по фермі видавати на
турою 3% молока, надоєного понад план.

На вівчарських фермах
а) чабанській бригаді за одержання і збереження 

до відлучення від 100 маток і покритих ярок, наяв
них на початок року не менше: по тонкорунних (аа 
винятком породи прекос) і напівгрубошерстпх поро
дах—105 ягнят, прекос—110 ягнят, каракульських

(Закінчення на 2 сторінці).
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Постанова Ради Міністрів СРСР
Про додаткову оплату праці колгоспників за перевиконання 
завдань по вирощуванню молодняка, збереженню дорослої 

худоби і підвищенню продуктивності тваринництва 
в колгоспах Української РСР

(Закінчення).
(з зарахуванням ягнят, забитих на смушок), курдюч
них, жирнохвостих та інших грубошерстих (за винят
ком шубних)—100 ягнят і романівськіїх—170 ягнят 
видавати половину всіх ягнят, збережених понад вка
зану кількість. Крім того, за збереження протягом 
року не менше 97% і-™™™™ плт,л1,іп<« г™™. і
ягнят після відлучення від 
ного року видавати половину 
збереженпх понад 97%;

б) чабанам по догляд) за 
видавати 1,5 кілограма м'яса з 
вазі за кожну вівцю, здану державі в рахунок 
сопоставок або продану державі понад план в стані 
жирної вгодованості, і 1 кілограм м'яса з розрахун
ку в живій вазі за кожну вівцю, здану державі в 
рахунок м'ясопоставок або продану державі понад 
план в стані вищесередньої вгодованості;

в) чабанам по догляду за баранами-пліднпками 
при повному їх збереженні і добрій вгодованості ви
давати по 2 кілограми м'яса живою вагою за кожну 
голову, при умові одержання по фермі від 100 маток 
і покритих ярок ягнят в кількості, не менше вказа
ної в підпункті а. цього розділ) залежно від поро-

овець;
і-) чабанам за перевиконання плану настригу вов

ни по закріпленій отарі овець видавати 15% вовни 
кількості вовни, одержаної понад план:
д) завідуючому вівчарською фермою або завідую

чому тваринництвом колгоспу за одержання і збере
ження по фермі до відлучення від 100 маток і пок
ритих ярок не менше: по тонкорунних (за винятком 
породи прекос) і напівгрубошерстпх породах—103 
ягнят, прекос—108 ягнят, каракульських (з зараху
ванням ягнят, забитих на смушок), курдючних, жир
нохвостих та інших грубошерстих (за винятком шуб
них)—100 ягнят, романівських—165 ягнят і збере
ження протягом року не менше 97% дорослого по
голів'я овець і ягнят після відлучення від маток ви
давати десяту частину ягнят і овець від виданих у 
вигляді додаткової оплати чабанам:

о) завідуючому вівчарською .фермою або завідую
чому тваринництвом колгоспу за перевиконання пла
ну настригу вовни видавати натурою 4% вовни від 
кількості вовни, одержаної понад план по всій фермі.

Додаткова оплата, що належить чабанській брига
ді, розподіляється пропорціонально до кількості тру
доднів, вироблених членами бригади.

На свинарських фермах
а) колгоспникам, які працюють на свинарських 

фермах, за вирощування до 2-місячного віку понад 
7 поросят у середньому на один опорос, рахуючи 
всіх закріплених свиноматок, видавати кожне п'яте 
порося в 2-місячному віці від вирощених понад вка
зану кількість;

б) колгоспникам по догляду за дорослим пого
лів'ям і поросятами після двомісячного віку при збе
реженні не менше 98% закріпленого за ними пого
лів'я впдаватп одне порося в 2-місячному віці:

в) колгоспникам, які працюють на свинарських 
фермах, видавати 5% від живої ваги свиней сальних, 
напівсальних і беконних кондицій, зданих державі 
в рахунок м'ясопоставок або проданих державі 
понад план, і 3% від живої ваги м'ясних свиней, 
зданих державі середньою живою вагою не менше 70 
кілограмів;

г) завідуючому свинарською фермою або завідую
чому тваринництвом колгоспу при збереженні пого
лів'я на фермі не менше 97% і вирощуванні не 
менше 7 поросят в середньому на один опорос,

дорослого поголів'я 
маток до кінця 

всіх овець

нагульними 
розрахунку

лп

від

ВК—00289.

овець 1
ПОТОЧ-

і ягнят,

вівцями 
в живій 

м'я-

рахуючи всіх наявних па фермі свиноматок, видавати 
одну четверту частину поросят від виданих у вигляді 
додаткової оплати працівникам свинарської ферми;

д) голові колгоспу, завідуючому свинарською фер
мою або завідуючому тваринництвом колгоспу вида
вати по 2%, від живої ваги свиней сальних, 
сальних і беконних кондицій, зданих державі 
хунок м'ясопоставок або проданих державі 
план.

Додаткову оплату за вирощування поросят, 
жаних від опоросі в у першому півріччі, 
після відлучення від маток цих поросят 
виконання колгоспом плану обов'язкових поставок 
м'яса державі за перше півріччя, а за вирощування 
поросят, одержаних від опоросів у другому півріччі, 
додаткову оплату видавати в кінці року.

напів- 
в ра- 
ііонад

одер- 
видаратп 

при умові

На птахівничих фермах
а) при збереженні молодняка курей до 5-місячно- 
віку понад 90%, молодняка індиків до 5-місяч- 

"'%, молодняка гусей до 6-місячно- 
і молодняка качок до 3-місячного

го і 
ного віку понад 85° 
го віку понад 92% 
віку понад 94% видавати пташницям 25%, завідую
чому птахівничою фермою або завідуючому тварин
ництвом і голові колгоспу кожному по 5% молодняка 
від збереженого понад вказану кількість;

б) за перевиконання плану несучості курей вида
вати пташниці при плані несучості до 100 яєць на 
несучку за рік п'яту частину яєць, одержаних по
над план, і прп плані несучості понад 100 яєць 
третю частину яєць, одержаних понад план;

в) завідуючому птахівничою фермою або завідую
чому тваринництвом колгоспу і голові колгоспу за 
перевиконання плану несучості по фермі видавати 
кожному по 2 проценти яєць, одержаних понад план.

За нагромадження кормів
а) за перевиконання плану врожайності кормових 

коренебульбоплодів, баштанних і силосних культур 
впдаватп 50 літрів молока за кожну тонну вказаннях 
культур, одержаних понад встановлений для бригади 
або ланки план;

б) за перевиконання плану збору сіна з природ
них сінокосів, а також сіяних трав видавати 75 літрів 
молока за кожну тонну сіна, одержаного понад вста
новлений для бригади або ланки план;

в) розподіл додаткової оплати праці між колгоспни
ками бригад і .
до кількості вироблених'ними трудоднів на роботах 
по вирощуванню і заготівлі кормів.

Видача молока, що належить в порядку додаткової 
оплати, за згодою колгоспника, може бути замінена 
іншими сільськогосподарськими продуктами за відпо
відним еквівалентом заміни.

Подолати ганебне відставання 
колгоспів району у сівбі

Партія і уряд ввертали увагу всіх хліборобів на те, що 
для успішного проведення весняної сівби необхідно мобі
лізувати всі сили й засоби, створити особливо напруження 
і цим, в умовах нинішньої весни, успішно закінчити сівбу. 
Значна частина колгоспів нашого району не зробила пот
рібних висновків з цього. Запізнились на кілька днів з 
початком польових робіт І зараз неприпустимо затягується 
сівба ранніх культур.

Рада Міністрів УРСР і ЦК КП(б)У вказали на незадо
вільний хід сівби в колгоспах області І зокрема в нашому 
районі, що плентається в хвості всіх робіт.

Сьогодні негаючись треба завершити сівбу ранніх і 
розгорнути підготовку грунту під пізні культури Організу
вати роботу в полі так, щоб виконувалися щодня завдан
ня, щоб жоден колгосп не відставав, забезпечити виключ
но високу якість всіх робіт. Лише цим ми зможемо ЗМИТИ 
з себе пляму відстаючого району.

Всі сили й засоби, всю енергію колгоспників і механі
заторів на закінчення сівби ранніх і зразкове проведення 
всіх польових робіт!

Закінчили сівбу ранніх
29 березня колгоспники нашої артілі вивер

шили сівбу ранніх культур. В установленні! строк 
посіяно пшениці 60 гектар, ячменю 73 га, вівса 
45 га. чумизи 16 га, соняшника 51 га, льону, 
35 га.

Виконаний план посіву багаторічних, одно
річних і підпокровних трав.

Цей успіх досягнутий завдяки дружній^да ч 
годженій 1 самОвіданній праці всіх хліборКівГ ’ 
які з ранку і до пізнього вечора наполегливо 
працювали в полі. <

На сівбі відзначились сівальники Іван Борщ 
на та його дружина Марія Борозна, які заі^^ 
значно перевиконували денні завдання, пощ 
ли приклад в роботі всім іншим колгоспи» 
Добре працювали також Шаповал І. П.. Аб' 
ва Марія та інші.

30 березня закінчено боронування в% 
мих на площі 431 гектар.

Зараз розгортається змагання зЛусіїніи*. 
ведення сівби пізніх культур.

Я. Рахубовьький, 
голова колгоспу^ШляХ'до соціалізму".

_...   ------- Н. Двірник,
секретар парторганізації.

Закінчили сівбу ранніх також колгоспи ім. 
партконференції, „Перше серпня", їм. 20-річ- 
Жовтня, „Заповіт Леніна", „Комінтерн"

*

18
чя 
ряд інших.

Неприпустимо відстають 
сівбою колгоспи «Кому

нар », «Оборона країни ■, 
«Червоний промінь», «Ко- 

~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . . . . . . . . .    лектпвіст Олександрів щи-
ланок провадиться пропорціональнб~Ню, "їіт. Петровського, 
'- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - і 4щлях до комунізму» й

ряд інших.
Запізнившись з почат

ком польових робіт тут і 
зараз не борються за ус
пішне закінчення сівби. 
Виключпою безгосподар- 
ністю, неорганізованістю 
можна пояснити цей стан.

Чому, наприклад, від
стає колгосп «Шлях до 
комунізму»? Адже сусідні 
артілі ім. 18 партконфе- 
ренції та «Шлях до со
ціалізму» завершили сівбу 
ранніх.

Причина одна, тут не 
використали всіх можли
востей. Не дбають про

Зоотехнікам і ветиринарним 
працівникам—членам колгоспу

Зоотехнікові, ветиринарному лікареві, веттехніко- 
ві, ветфельдшерові—членам колгоспу видавати додат
кову оплату в розмірі 50%, а молодшому встпрпнар- 
ному фельдшерові і технікові-тварпннику — членам 
колгоспу в розмірі 30% від нарахованої додаткової 
оплати завідуючим тваринницькими фермами або за
відуючому тваринництвом колгоспу.

Видачу додаткової оплати колгоспникам за пере
виконання завдань по вирощуванню молодняка і збе
реження дорослої худоби згідно з цією Постановою 

■провадити при умові виконання плану зростання по
голів'я худоби по фермі і бригаді.

Голова Ради Міністрів Союзу СРСР 
Й. СТАЛІН.

Керуючий Справами Ради Міністрів СРСР 
М. ПОМАЗНЄВ.

з

Плентаються в хвості
своєчасне забезпечені*.-^ 
сівалок насінням, а трак
торів пальним. В наслі- 4 
док тут часті простої ма
шин. Погано організояггмг’*' 
праця колгоспників. Піз
ній вихід і ранній кінець 
роботи призводить до не
виконання денних зав
дань, а все разом взяте ■ 
до відставання.

Надолужити прогаяне 
можна. Треба лише, щоб 
голови правлінь, бригади
ри, механізатори, агроно
ми організували роботу 
так, щоб якнайкраще ви 
користати кожну сівал-^ 
ку, борону, культиватора 
трактор. Забезпечити умоі 
ви для виконання і пере- й 
виконання норм виробітку 
кожним колгоспником і 
трактористом.

В. Леонтьєв.

На будівництві колгоспного міста
У Черкаському районі, Київської області, розгорнулось 

будівництво колгоспного агроміста імені Сталіна. Під бу
дівництво відведена ділянка □ 668 гектарів Тут пре 
щодня 600 колгоспників, багато землерівних машин, тяга
чів. Посиленими темпами будується цегельний і черепич
ний взводи, майстерні по виготовленню дерев'яних дета* __ 
лей. Цього року в місті будуть збудовані приміщення місь
кої Ради, правління колгоспу, школи, лікарні, 150 жилих 
будинкіо, 20 тваринницьких приміщень, електростанція пер
шої черги. Навколо агроміста підготовлено до посадки 
кільце лісонасаджень. (РАТАУ).
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Вся організаторська, пропагандисте1 лЛ 
іі агітаційна діяльність комуністів міста і 
села, мас бути спрямована на те, щоб кож
ний день перед травневого соціалістичного 
змагання звеличував Вітчизну новими здо
бутками в труді, новими перемогами в 
усіх галузях народного господарства нашої 
країни.

Ширити масово-політичну роботу
В колгоспах району 11 міста 

польові роботи розгорнулись 
широким фронтом. Сівба ранніх 
пройшла більш організовано, 
ніж минулого року, І’я.і. кол- 
госіїів вже закінчили посів цук
рових буряків, організувавши 
цю роботу за два дні. Трудів
ники сільського господарства 
борються за високі врожаї, за 
виконання своїх зобов'язань 
перед Батьківщиною і товари 
шем Сталіним, Перед партій
ними організаціями стоїть від
повідальне, бойове завдання, 
яке полягає в тому, щоб шир
ше розгорнути масово-політич
ну роботу серед колгоспників, 
працівників МТС і радгоспів, 
за успішне виконання цих зав
дань. Успіх виконання завдань, 
які стоять перед колгоспами, 
МТС і радгоспами, залежить у 
великій мірі від рівня масово- 
політичної роботи, від її ідей
ного змісту і цілеспрямованості.

Партійні організації повинні 
організувати і використати сили 
агітаторів і колгоспного активу 
на більшовицьку мобілізацію 
хліборобів, всебічно роз'ясни
ти їй політику партії і уряду, 
ширше розгорнути соціалістич
не змагання. Побудувати всю 
роботу так, щоб невпинно під 
носилася соціалістична, свідо
мість наших радянських людей.

У передових колгоспах райо
ну домоглися гарних успіхів в 
боротьбі за високі врожаї Зок
рема в колгоспі ІІІлях до со
ціалізму вчасно закрили воло
гу. підготовили добре грунт і 
в найкращі строки посіяли ран
ні культури. Тут правильно 
побудувала партійна організа
ція масово - політичну роботу. 
Агітатори регулярно провадять 
бесіди в полі на конкретному 
матеріалі сьогоднішнього дня 
На ЗО березня тракторна брига
да т. Данченка, Олександрійсь

Змагання екскаваторників
На відзнаку великого міжнародногосвяна І трав

ня машиністи екскаваторів Семенівського і Байдаків- і 
ського вуг іерозрізів взяли на себе нові підвищені зо
бов'язання і уклали договір на соціалістичне змагання. ;

Нижче друкуються показники роботи двох колек- \ 
ти вів етаном на 5 квітня.

Виконання виробничого завдання
(в процентах до плану)

Семенівці Байдаківці
107,5 зняття наносів 78

Серед змін Семенівського вуглерозрізу першість 
тримає зміна начальника тов. Бойка П. М. Своє зав- [ 
дання вона виконала на 109 процентів.

Новий спосіб підвищення врожайності 
ярих зернових культур

Професор Ленінградського сільськогосподарського інституту Н. Н. 
Мокін розробив оригінальний спосіб підвищення врожайності зернових 
нультур шляхом передпосівного підживлення (намочування) насіння со
лодовою настойкою. Для одержання цієї настойки досить 5 кілограмів 
зерна на 1 центнер насіння. Передпосівна обробка насіння солодовим 
настоєм підвищує врожай зерна ярих до 40—60 процентів і соломи до 
50 70 процентів. Техніка ебагачення насіння дуже проста і доступна 
кожному колгоспові і радгоспові

(РАТАУ).

кої МТС, виробила по 101 гек-
тару на трактор, в топ час як 
окремі бригади виробили лише 
по 20 ‘25 гектарів.

Найгірше відстають з польо
вими роботами колгоспи Косів- 
ської сільради. Оборона краї
ни . Морозівської сільради.

Перебудова країни . Марто-Іва- 
нівської сільради, і ІІІлях до 
комунізму . Тут майже зовсім 
не працюють агітатори. Партій
ні організації не зуміли кол
госпникам роз'яснити завдання 
які поставила перед нами біль 
шовпцька партія, не врахували 
особливостей весни цього року. 
Актив колгоспу погано органі
зований. В колгоспі ім. 18 з'їз
ду ВКИ(б) партійна організація 
налагодила роботу агітаторів, 
часто вони бувають в полі, про
вадять бесіди, читають газети, 
але бесіди і читки не пов'язу
ються з завданнями сьогодніш
нього дня, з фактами й подіями 
життя колгоспу. Тут допустили 
порушення агротехніки, але 
агітатори не засудили ці дії в 
своїх бесідах. На жаль, і в кол
госпах Ворошиловської сільради 
агітатори теж так провадять 
свою роботу.

В районі все ширше розгор
тається передтравневе соціаліс
тичне змагання. Партійні орга
нізації повинні використати всі 
сили села та культурно-освітні 
заклади і розгорнути бойову іі 
наступальну масово-політичну 
роботу так, щцб у соціалістич
ному змаганні брали участь всі 
колгоспники й працівники МТС 
і радгоспів, щоб колгоспи всі 
до єдиного вчасно і високоякіс
но виконали плани сівби кож
ної культури і забезпечили 
старанний догляд за посівами і 
обробіток їх.

З честю виконаємо зобов'я- 
| зання перед Батьківщиною і 

великим Сталіним!

Новими трудовими успіхами зустрінемо 
міжнародне свято трудящих—1 травня

І Іа знімку: гокар-нівил- 
кісннк Одеського заводу 
радіальних верстатів 
Григорій НЕЖЕВЕНКО. 
З початку післявоєнної 
п'ятирічки він виконав 
понад 22 річні норми.

Фото А. Подберезького 
(Прескліше РАТАУ).

Зобов'язання 
будівельників

Трудящі будівельного управ
ління № 6 тресту Олексапд- 
ріявуглерозрізбуд» на заклик 
передових підприємств міста 
включилися у передтравневе 
соціалістичне змагання.

Вони зобов'язалися виконати 
квітневий план па 110 про
центів.

Здати в експлуатацію до 1 трав
ня бешпкерне і дробильне від
ділення, комплекс водопоста
чання й інші об'єкти цегель
ного заводу № 1.

Знизити собівартість будів
ництва на 5 процентів і під
нести продуктивність праці на 
5 процентів.

Крім того, буде посаджено 
1600 дерев та добре обладнано 
гуртожитки.

Робітники управління вик
ликали на соціалістичне зма
гання будівельників управління 
№ 5.

На сівбі буряків
Колгоспники артілі Серп і 

молот» приступили до посіву 
цукрових буряків па площі 4,5 
гектарів.

Трактором ХТЗ з двома трак
торними сівалками за перший 
день посіяно більше 20 гекта
рів. Я. Мажара,

голова сільради.

Гірники з честю дотримують слова
З честю виконують робітники управ- 

! ління № 2 тресту „Олександріявуглероз- 
різбуд" зобов'язання, взяті на відзнаку 
свята Першого травня.

Гірнопрохідницька бригада т. Дякова В. 
щодня своє зобов'язання виконує на 150 
195 процентів.

Добрих показників у роботі домоглися 
гірники комсомольсько-молодіжної бригади 
комсомольця т. Попи Федора. Ця бригада 
виконує норми виробітку на 150—225 про
центів. І. Синьоок, робкор.

Відмінники сівби
Колгосп «Жовтень» успішно завершив сівбу 

ранніх зернових культур.
Самовідданою працею відзначилися ланкова 

Марія Шульга, причіплювачі Петро Савченко, 
Аврамснко Микола та возій пального Максим 
Зозуля. Зараз вони змагаються за вчасне і високо
якісне проведення сівби цукрових буряків та 
пізніх культур. 0. Білокур, агітатор.

Аспірантка Київського 
І державного університету 
І ім. Т. І'. Шевченка Ма- 
I рія Марчснко розробляв 
І тему „Методи одержаи- 
' ня високих урожаїв 
І гречки".

На знімку: тов. МАР- 
I ЧЕНКО в університет- 
' ській лабораторії.

(Прескліїнс РАТАУ).

Включаюсь у змагання бригадирів І
В цьому році моя рільнича 

бригада впоралася з сівбою 
ранніх зернових культур знач
но краще, ніж торік.

В змаганні з другою брига
дою т. іїедоренка ми завою
вали першість.

Всі роботи були проведені 
в строїш, встановлені робочим 
планом весняно-польових робіт.

Так, закриття вологи прове
дено за 2,5 робочі дні, сівба 
за 3,5 дні, вчасно заборонова
но і всі озимі.

Прочитавши статтю бригади
рів рільничих бригад колгоспу 
«Шлях до соціалізму», надру
ковану в газеті «Більшовицька 
правда за 2 квітня, я Зами
слився над тим, що ж нам 
дозволило успішно закінчити 
сівбу, і прийшов до одного ви
сновку—успіх вирішила всебіч
на підготовка, правильна орга
нізація праці і висока дисцип
ліна колгоспників.

У весняно-польових роботах 
брали участь всі члени брига
ди, розпорядок дня став зако
ном для хліборобів. Щоб не 
витрачати часу вранці, наряди 
завжди давались звечора. Та
ким чином ущільнювали ро
бочий день, домагались вико
нання наряду.

Працювали всі добре, а окре
мі товариші, як Василь Дробот, 

Степан Порплпця, Хижкова 
Марія та інші виконували 
вдання на 120—130 процентів.

Колгоспне тягло воли та ко
ні, дякуючи старанному до
гляду тваринників: Якова Сав- 
ченка, Івана Кисляка, Павла 
Радченка, Селіверста Кисляка 
та Юхима Кисляка, відміню 
працювали в полі, забезпечили 
виконання встановлених зав
дань.

Зараз ми закінчуємо сівбу 
цукрових буряків, готуємо 
грунт під пізні культури і 
скрізь застосовуємо перству 
агротехніку, яка забезпечує 
вирощування високого врожаю.

З усього ясно, що рільнича 
бригада—це досконале, всебіч
не виробництво, де при вико
ристанні всіх можливостей, мож
на виростити високий урожай 
на загальних масивах бригади.

Тому я палко підтримую 
заклик бригадирів колгоспу 
■'Шлях до соціалізму , вклю
чаюсь в змагання і даю обі
цянку відмінно організувати 
роботу бригади і виростити не 
менше 18 центнерів зерновпх 
з гектара, на всій площі по
сіву та по 350 центнерів цук
рових буряків з кожного га.

Г. Карпов, 
бригадир рільничої бригади 
колгоспу «Заповіт Леніна».

і

Люблю я дружну працю
Гуде мотор, гуде ритмічно, 
Мені здається він співає.
/ пісня радісна, велична
На труд натхненнії закликає.

Хустки дівчат у полі білі.
Тут жарти, сміх ідружнііі спів, 
Кипить робота у артілі, 
Уже кінчаємо посів.

Я бачу друзі-трактористи
Уже до фінішу спішать.
„Невже у мене менше хисту?
Не дам себе я обігнать4.

Гуде мотор, гуде ритмічно, 
Мені здається він співає.
І пісня радісна, велична 
На новий подвиг закликає.

Я буду першим у змаганні.
1а в друзів теж такі думки,
Ділянка в кожного остання, 
Останні робимо рядки...

Люблю я працю дружну в полі, 
Бо з хлібом сієш на ланах
І мир, і щастя, світлу долю,
В труді здобуті і в боях, >

Іван Кононов.



Партійне життя

Проходячи повз головне
Чотири •місяці тому комуністи 

Косівської територіальної парт- 
організації па звітно-виборних 
зборах викрили хиби в своїй 
роботі, накреслили конкретні 
заходи до ліквідації їх та ви
значили подальші завдання що
до піднесення боєздатності 
ларторганіза ції.

Але рішення звітно-виборних 
зборів до цього часу залиша
ються тільки на папері, вони 
не стали бойовою програмою 
дій парторганізації. Секретар 
парторганізації т. Сліпченконе 
приділяє належної уваги пар
тійній роботі. Партійне навчан
ня комуністів занедбано. Бу
цають випадки зриву занять в 
гуртках по вивченню Коротко
го курсу історії ІИіІІ(б) та бі
ографі) II. В. Сталіна. Ряд ко
мі нігтів, як тг. Лях. Савченко, 
Ярошевська, Колеснпк, Яро- 
шевський до занять не готу
ються і відвідують їх ві ї ви
падку до випадку. Це трапи
лось тому, що тут зовсім від
сутній контроль з боку секре
таря над підвищенням ідейно- 
теоретичних знань комуністів.

Жодний комуніст не мас па р
тійного доручення. До цього ча
су не затверджені агітатори. В 
самий відповідальний період 
весняно польових робіт масово- 
політична робота серед колгосп
ників, якщо й ведеться, то на 
дуже низькому рівні. Стінгазе
ти і польові листки в бригадах 
не випускаються, занедбана 
наочна агітація. Колгоспники 
не обізнані з важливими пос
тановами партії і уряду. Кому
ністи не стали також органі
заторами дійового соціалістич
ного змагання серед хліборобів,

До 20-річчя з дня смерті 
В. ІЗ. Маяковського

Громадськість України готу
ється широко відзначити 20 річ- 
чя з дня смерті найталановіїті- 
шого поста радянської епохи 
В. В. Маяковського. Інститут 

-.Української літератури імені 
Шевченка скликає, наукову се
сію, присвячену В. В. Маяков- 
ському. В бібліотеках робітни
чих і колгоспних клубів ор
ганізуються книжкові виставки,

Досягнення спортивних команд міста
ІЗ Кіровограді недавно відбувся 

обласний конкурс силачів. Коман
да Олександрії зайняла перше міс
це. В тяжкій пазі переміг т. Да- 
цепко, в середній т. Башта, в 
легкій т. Олійник.

Команда нагороджена грамотою 
обласного комітету в справах фіз
культури і спорту і перехідним 
призом. Грамотами і подарунками

„Які сани, такі й самі"
ІЦоб потрапити до контори кол

госпу ім. 15-річчя В./ІКСМ, треба 
піднятись па невеличку пору но 
нерівній стежці, на якій неважко 
виламати й ногу.

Лише по телефонних проводах 
можна впадати, де розмістилась 
контора. Ні вивіски, нічого іншо
го більше тут нема.

Обшарпана хата, ні забору, пі 
деревця. І Іапроти дверей контори 
яма для сміття.

Кожного дня приходять сюди 
правлінці і ніхто з них не поду
мав про те, що треба зробити 
культурним і привабливим примі
щення, де їм доводиться працю
вати.

не забезпечили впровадження 
досвіду передовиків, слабо ве
дуть боротьбу за зміцнення 
трудової дпсцппліїш. Це, а та
кож незадовільний контроль з 
боку парторганізанії над гос
подарською діяльністю правлінь 
колгоспів, привело до того, що 
в колгоспах ім. ІЦорса, ім. 
Молотова та ім. ІІетровського 
погано ведеться сівба ранніх 
культур. Строки сівби зірвані, 
не виконано план боронування 
озимих.

Ііарторга нізація послабила 
керівництво КОМСОМОЛЬСЬКИМИ 
організаціями, не допомагає їм 
в налагодженні внутріспілкової 

І роботи, в організації навчання 
комсомольців. Як наслідок, в 
комсомольській організації кол
госпу ім. ІІетровського протя
гом року не проведено жодних 
зборів, а комсомольська орга
нізація колгоспу ім. Молотова 
зовсім припинила свою діяль
ність.

Комуністи не організували 
роботу серед жінок, не залучи
ли їх до роботи по благоуст
рою села і колгоспів.

Бюро райкому КП(б)У. від- 
. значивши такий стан, що ство

рився в територіальній партор
ганізації Косівської сільради, 
зобов'язало секретаря партор
ганізації т. Сліпченка в най- 
коротший строк ліквідувати не
доліки і домогтися корінного 
поліпшення партійної роботи, 
спрямувавши її на мобілізацію 
хліборобів для успішного ви
рішення сільськогосподарських 
завдань.

М «Урилов, 
інструктор РК КП(б)У.

що висвітлюють життя і твор
чість поета. Українське това
риство поширення політичних 
і наукових знань організувало 
па підприємствах і в колгоспах 
республіки цикл лекцій на те
му. «Маяковськіїй співець ко
мунізму», «Маяковськіїй—кра
щий поет радянської епохи , 

■ Маяковськіїй про Америку та. 
інші. (РАТАУ).

відзначені тт. Дацспко, Вапна і 
Олійник.

Одночасно проходили змагання 
по шахах і шашках на першість 
області серед учнів шкіл. Команда 
міста в складі тт. Львовського, 
Перепаді і І Нитко зайняла друге 
місце із 14 команд. Вона нагород
жена грамотою.

С Куликов.

Не краще і на колгоспному под
вір'ї. Облізлі, давно немазані сті
ни. на яких фарбою, невизначе- 
иого кольору, написано лозунги. 
Правда, всі вони торішні, проте 
нових тут не думають писати.

Купи гною, розкиданий інвентар, 
обдерті стіни і псе інше говорінь 
про недбайливість правління кол
госпу, про їх безгосподарність.

„Які сани, такі й самі", гово
рить народне прислів'я.

Керівників же артілі ім. 15-річ
чя ВЛ.КСМ можна впізнати но 
конторі.

Час вже зробити контору кол
госпу привабливою, культурною і 
чепурною. В. Леонтьєв.

Розвивати 
бджільництво

Бджільництво важлива галузь 
сільського господарства. Вона дає 
не лише цінну продукцію- мед і 

"віск. Бджоли запилюють ряд сіль
ськогосподарських кулі.іур, чим 
значно збільшую і ь їх урожай, а 
урожай садів і ягідників цілком 
залежить під відвідування їх. в 
час цвітіння, бджолами та інтими 
комахами.

Там, де добре розвинуте бджіль
ництво, прибутки господарства 
значно збільшуються.

Багато керівників колгоспів ви
соко цінять бджільництво і не
ухильно розвивають його.

Добре виконує державшій план 
і розвитку бджільництва колгосп 

„Комінтерн", який торік одержав 
від пасіки 1750 кг меду і бо кг 
в<)ску. Кожна бджолосім'я тут да
ла по 37 кг меду, що значно під
вищило оплату трудодня.

Колгосп ім. Сталіна (Бандурівкд) 
' одержав від бджолосім'ї 47 кі 

меду, ім. Карла Маркса 39. „Шлях 
[ до культури" Зо.

В цих колгоспах прибутки від 
реалізації меду і воску дорівню
ють десяткам тисяч карбованців.

Проте в багатьох колгоспах не
дооцінюють бджільництво, не ви
коную 1Ь план приросту бджоло
сімей, не дбають про забезпечен
ня їх вуликами, вощиною та ін
вентарем, внаслідок чосо пасіки 
таких колгоспів, як „Радянська 
дача", „Жовтень", ім. ІЦорса. 
ім. Енгельса приносять колгоспу 
збитки.

З таким ставленням до бджіль
ництва слід покінчити. Треба все
бічно розвивані колгоспні пасіки, 
це не лише дасть країні вдосталь 
меду, а іі значно збільшить уро
жай сільськогосподарських куль
тур.

А. Зайкін, 
а гроном-блжо.товод.

Озеленення 
шляхів України

Ііа Україні розгорнулись великі 
роботи в справі дальшого впоряд
кування автогужовнх шляхів. 
Вздовж шляхів висаджуються ли
па, дуб, бук. шипшина, бузок яли
на та інші. Особливо велика ува
га приділяється посадкам плодових 
дерев. Уже тепер у Сталінській, 
Дніпропетровськії!, Вінницькій, 
Дрогобицькій та і ти її х областях 
багато шляхів перетворені на алеї 
плодових дерен. Нові посадки 
яблунь, груш, вишень будуть про
ведені і в цьому році. В усіх об
ластях розгорнулись також роботи 
по посадці вздовж шляхів квітів, 
встановлення шляхових знаків, а 
також лав і альтанок для відпо
чинку. (РАТАУ).

8 гектарів лісосмуг
Здійснюючії сталінський план 

І перетворення Природи, ЛІСОПо- 
1 садочка бригада з колгоспу 
, Шлях до. соціалізму , якою 

керує досвідчений агролісоме
ліоратор Сері ігі Фраиько, за
кінчила посадку лісосмуг на 
площі 8 гектарів.

Піестикілометровий зелений 
масив надійно захистить родючі 

[ колгоспні поля від суховіїв.
М Резніченко

Знищено 500 ховрахів
І Успішно провадять боротьбу з 
■ ховрахами колгоспники на полях 
І артілей „Перше серпня" і „Серп 
, і молот".

Лише за один день тут знище
но понад 500 шкідників.

А Скачков

Учні борються 
з шкідниками

Учні Мар'е-Мпхайлівської по
чаткової школи вийшли в йоле 
і, пегаючи часу, приступили до 
масового знищення ховрахів.

За перший день воші ВИЛОВИЛИ 
більше 280 ховрахів. 0. Донченко.

Агротехніка на сівбі 
непорушний закон

Погодці умови сприяють пов
ним ХОДОМ вести сівбу цукро
вих буряків, проте ряд колгос
пів злочинно зволікають цю 
с її ра в у, 11 о р у і п у ют ь а гроте х н і к у.

'Гак, в колгоспі Червоно- 
гвардієць ще до цього часу не 
замочили насіння, не знають, 

. коли прибуде іо них бурячна 
і сівалка, а вже підготували пло

щу під носів.
Замість одноразової культи

вації і сівби тут допустили ве
личезний розрив між цими ро
ботами, внаслідок грунт пересох.

Відомо також, що категорич
но заборонено висівати буряко
ве насіння без внесення суміші 
мінеральних добрив і бурого 
вугілля в рядки, але цього тут 
не дотримуються. За вказівкою 
дільничного аїронома т. Мамо 

' на всі азотні і калійні добрива, 
призначені для внесення в рядки. 
в колгоспі розкидали під- куль
тивацію, причому в нероздрібне- 
ному стані, великими грудками.

Тепер для внесення в рядки 
І залишився один суперфосфат, 
і Допустили деякі хиби в про- 
і веденні сівби цукрових буряків 

і в колгоспі ім. Жданова (го
лова правління т. Ковбасенко).

Тут деякі сошники бурячної 
сівалки були розставлені один 
від одного на відстані 50 і на
віть (ІО см при встановленій 

; шприні міжрядь 44,5 см. На

Північно Осетинська АРСР. Перегін дванадцятптисячної отари 
овець колгоспу імені Булганіна па гірські пасовиська.

Достроково виконаємо план інкубації
Постанова, Ради Міністрів 

СРСР і ЦІЇ ВКІІ(б) про ви
конання трирічного плану роз
витку громадського тваринницт
ва викликала, нову хвилю пат
ріотичного піднесення серед 
працівників Олександрійської 
інкубаторно-птахівничої стан
ції.

Цей попий історичний доку
мент сталінської турботи про 
зростання колгоспів колектив 
станції зустрів трудовими успі
хами.

Інкубаторно-птахівнича стан
ція в цьому році значно роз
ширила своє виробництво. Крім 
діючих інкубаторів Гігант і 

Комунар нещодавно пуще
ний в експлуатацію новий ме- 

Управління Олександрійського колгоспного ринку доводить до 
відома громадян, що торгівля свиньми, рогатою худобою, а також тор 
гівля дровами, вугіллям, глиною тещо з першого квітня 1950 року пе
реводиться на вулицю ім Фрунзе

причепі сівалки до трактора не 
зробили потрібного зміщення 
її вії центра, серги на, 22 см, 
через що два сошники висіва
ли насіння по слідах задніх 
коліс трактора і воно погано 
зароблялося в грунт.

В цьому ж колгоспі не збіль 
шили норми висіву насіння за, 
рахунок' вологості після замо
чування, ц висівали встановле
ну норму д ія сухого насіння.

Такі порушення агротехніки 
ведуть до недружних сходів, по
ганого розвитку рослин, роблять 
неможливим механізований об
робіток посіву.

З перших днів сівби буряків 
неприпустимо відстає Корпстів- 
ська МІС. бо керівники МІС 
несерйозно віднеслись до ре
монту бурячних сівалок (ще гі 
зараз в селі Занфирівпі стоїть 
невідремонгована сівалка, якою 
повинні сіяти буряки колгоспи 
Косівської сільради), а друга, 
основна, причина та, що тут 
і досі не спроможуться скласти 
графік руху бурячних сівалок.

Це не дає змоги колгоспам 
вчасно підготувати грунт під 
посів і призводить або до роз
риву між культивацією і сів
бою, або до зволікання сівби 
цукрових буряків.

/І. Нестеренко, 
агроном Олександрійської 

бурякобази.

I ханізованнй інкубатор Рекорд 
потужністю на ШИЮ яГпіемішіь.

Працівники станції добре під
готувались до інкубаційного се- 

і зону, і це дало змогу на, І квіт
ня закласти у виробництво 
1200(10 яєць, тобто на 88 про
центів більше, ніж на цей час 
у минулому році та вивести 
молодняку ’ птиці на 166 иро- 
цеіиів більше, ніж торік.

У відповідь па постанову 
партії та уряду колектив пра
цівників інкубаторно-птахівни
чої станції взяв зобов'язання 
виконати річний план інкуба
ції яєць в кількості .44200(1 
штук до І червня нього року.

М. Леоненко, зоотехнік.
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На селі тепер на обліку не тільки кожний день, 
а й кожна година. Весняний час вимагає найбільш 
стислих строків робіт, повного використання всіх 
людських сил і матеріальних засобів, щоб ті від
повідальні зобов^зання, які взяли на себе трудів
ники села, були підкріплені більшовицькими діла
ми. А міра цим ділам буде одна—високий урожай, 
нові успіхи в розвитку громадського твариннцтва.

Не запізнюватись
з посівом кукурудзи

1! колгоспах району все шир
ше розгортається соціалістичне 
змагання за високі врожаї всіх 
культур, за виконання зобов'я
зань перед Батьківщиною і на
шим вождем і вчителем това
ришем Сталіним.

Завдання—• збільшити валові 
збори зерна • стоїть перед кол
госпами, як основне, провідне 
завдання.

Великим резервом у збіль
шенні виробництва зерна є ку
курудза, яка дао найбільший 
урожай з усіх ярих зернових 
культур. Передові колгоспи Ук
раїни, навіть цілі райони ми
нулого року зібрали по 65— 
100 центнерів з гектара на всій 
площі посіву. По 208 центне
рів дала ланка 0. Хобти в ар
тілі ім. Шевченка, Переяслав- 
Хмельнпцького району, на Київ
щині. В колгоспі ім. Сталіна, 
Бандурівської сільради, одна 
бригада зібрала з площі 38 гек
тарів по 61 центнеру з гектара. 
Зібравши високий урожай ку
курудзи, кожен колгосп зможе 
вдосталь забезпечити всю худо
бу зернофуражем. Тов. Хрущов 
не раз зазначав, що „кукуруд
за—це сало, це м'ясо, необ
хідне для харчування насе- 
лення‘‘. Отже, завдання полягає 
в тому, щоб всі колгоспи з біль
шовицькою пристрасністю і на
полегливістю боролись за ви
сокий урожай кукурудзи.

Е всі можливості одержати 
високий урожай цієї культури. 
За допомогою партії й уряду 
колгоспи забезпечені посівним 
зерном, б вдосталь мінеральних 
добрив, придбано 1550 куку
рудзосаджалок, МТС мають 6 
квадратно - гніздових сівалок. 
Ряд колгоспів розгорнули гар
ну підготовку грунту іі почали 
посів кукурудзи, але, на жаль, 
багато керівників колгоспів ви
чікують, коли зацвіте терен. 
Тоді, мовляв, пора й сіяти. Ра

12 тисяч трактористів працюють 
за погодинним графіком

Серед механізаторів сільського господарства України ще ширше 
розгортається рух за застосування на всіх видах польових робіт пере
дового методу організації праці - стахановських маршрутів за погодин
ним графіком. Погодинний графік на весняних роботах вже застосову
ють більш 2860 тракторних бригад, понад 12 тисяч трактористів

По новому працюють механізатори крвщих тракторних бригад 
республіки—Пвраоковії АнгелІної, Якоеа Шульги, Іллі Півня, Олександра 
Гіталова, Миколи Басистого, Леонтія Кушкв, Івана Путенцова та Інших.

Трактористи, які працюють за погодинним графіком, щозміни пе
ревиконують норми. По дві норми дають на боронуванні—тракторист 
Хорошківської МТС, Полтавської області, тов. Гладкий, на оранці трак
торист Семирівсьиої МТС, Львівської області, тов Штанько. 103 гекта
ри зернових посіле за світлояий день при змінній нормі в 34 гектари 
тракторист Студенківської МТС, Київської області, тов. Сзхно.

Активну участь у рсботі механізаторів за погодинним графіком 
беруть колгоспники, які обслужують тракторні агрегати. Вони своєчас
но доставляють воду, пальне, посіене зерно, допомагають заправляти 
трактори в борозні і сівалки находу.

З ініціативи передових бригад Котовської МТС, Чернігівської об
ласті, крім погодинного графіка в багатьох МТС здійснюються стаха- 
новські маршрути, розроблені для кожного тракторного агрегату. В них 
вказується шлях пересування агрегату з однієї ділянки на другу, 8 
колгоспу в колгосп, а також вид робіт, об'єм І строки робіт на кожній 
ділянці.

(РАТАУ).

дянською агрономічною нау
кою давно доведено, що посів 
кукурудзи можна провадити при 
температурі 8—9 градусів теп
ла в грунті. Така температура 
вже кілька днів тому була. Рі
шуче треба боротись з такими 
відсталими поглядами, не втра
чати жодного дня й години і 
посіяти кукурудзу в найкращі 

| строки.
В цьому році всі колгоспи 

району повинні посіяти куку
рудзу тільки квадратно-гніздо
вим способом. Спосіб цей є до
сягненням мічурінської науки. 
Минулого року всі колгоспи пе
рекопалися в великому значен
ні його. Так, в колгоспі ім. 
Сталіна, Бандурівської сільра
ди, одна бригада посіяла квад
ратно-гніздовим способом і одер
жала врожай кукурудзи по 61 
центнеру з гектара, а друга 
бригада посіяла сівалками зви
чайним рядовим посівом і одер
жала лише по 18 центнерів з 
гектара. Умови вирощування 
були одинакові, а в урожайності 
дуже велика різниця. Такі при
клади .можна навести і з ін
ших колгоспів.

Вся площа, визначена під 
кукурудзу, забезпечена на 90 
процентів гібрідним насінням. 
Ного одержували колгоспи на 
міжколгоспних обмінних пунк
тах. Цього року всі колгоспи 
повинні'посіяти насінні ділян
ки, щоб падалі забезпечити се
бе власним насінням.

Завдання партійних організа
цій полягає в тому, щоб на ос
нові широко розгорнутого со
ціалістичного змагання мобілі
зувати всі сили колгоспників і 
посіяти кукурудзу на всій пло
щі в строк і на високому агро
технічному рівні.

Зразково посіяти, обробити й 
виростити високий урожай ку
курудзи почесне завдання кол
госпів району й міста.

Назустріч 
/ травню 
Високі виробітки 

учнів-гірнииів
На визначеній дільниці шах

ти № З проходять практичне 
навчання учні 5 групи гірни
чопромислової школи № 1. 
Майбутні прохідники—учні Ма- 
ляренко А., Дзсма М., Карта- 
шов II., Віник II., Ватутін І., 
Телевннй В., Сокольнічснко II., 

і Мулявка і’., Крамар В. та Но- 
і пруга І. систематично вико

нують виробничі норми дорос
лих на 105—110 процентів.

Всі учні цієї групи включи
лися в передтравпевс соціаліс
тичне змагання і взяли зобо
в'язання виконувати норми 
дорослих на 110—120 процен
тів. К. Лантух.

Українська РСР. Шахта „Коче
гарка" тресту „Горлівськвугілля" 

І —одна з передових у Сталінській 
області. Щомісяця гірники шахти 
перевиконують виробничі завдан- 

[ ня і добувають тисячі тони вугіл
ля понад план.

На знімку: Стахаиовці передо
вої дільниці № 25, де начальни
ком комсомолець А. Сапов. Зліва 
направо- вибійник Е. Ємельяно- 

| вич, А. Сапов та його помічник 
і 1. Мальцев обговорюють змінне 

завдання перед спуском в шахту.

Застосовують 
передову агротехніку
Торік буряководп колгоспу 

ім. Енгельса виростили високий 
і урожай цукрових буряків.

Борючись за високий урожай 
буряків цього року, вони одни
ми з перших по району прпе- 

| тупили до сівби. На посіві за- 
: стосовується передова агротех

ніка, в рядки вноситься суміш 
мінеральних добрив з бурим 
вугіллям.

За півтора дні тут вже засіяно 
ЗО гектарів буряків. Щоб посія
ти всю площу в сам і стислі стро
ки, тут застосува ли заправку сі
валки насінням і добривами на
ходу, без зупинки агрегата.

М. Гаращенко, 
агроном райсільгоспвідділу.

Відповідь
на відкритий лист 

будівельників управління №3 до колективів допоміжних 
підприємств тресту „Олександріявуглерозрізбуд" 

(Газета „Більшовицька правда" від 24 березня ц. р ).
Товариші будівельники! Об

говоривши вашого листа на 
своїх зборах, трудящі цегель
ного заводу № 1 надали Йому 
великого значення.

Наш завод, як новобудова бу- 
ровугільної промисловості, на
рощує темни по випуску цегли.

До дня виборів у Верховну 
Раду СІ’СР 12 березня—ми 
брали зобов'язання дати першу 
продукцію і по освоєнню по
тужності заводу та значному 
поліпшенню якості цегли. Своє 
зобов'язання ми виконали. Уже 
10 березпя машини, наванта
жені цеглою, пішли на ваші та 
іпші будівельні майданчики.

Щодо якості цегли, то вона 
значно поліпшилась. Якщо в 
січні вам відвантажувалась цег- 

I ла маркп 50—75, то тепер, за 
даними лабораторії будматеріа
лів. йде вона не нижче мар
ки 100.

Але ми маємо зауважити і 
вам, будівельникам.

При розвантажуванні вагонів 
не кидати цеглу, а знімати і 
складати в штабелі.

Розвантажувати машпни-са- 
москиди вручну, а не самоски
дами, як це ви робите. 'Годі 
значно менше буде битої цегли.

Ми звертаємось до будівель
ників з вимогою: по-державно- 
му ставитись до будівництва, 
різко поліпшити якість буді- 

■ вольних робіт.
Нашому заводу будівельники 

управління № 4 спорудили су
шарню, але значну частину її 

: даху вже вітром зірвано. Через 
І неякісну роботу фундаменти 

моторів і димососів розвалили
ся, через це їх довелося пере-

Негаючись
посадку

Борючись за дострокове ви
конання Сталінського плану пе
ретворення природи, більшість 
колгоспів району успішно ви
конали доведені плани посадки 
лісосмуг, а колгоспи «Шлях 
до соціалізму», ім. Енгельса, 
ім. Ворошилова, імені Сталіна 
(Ворошпловка) перевершили 
планові завдання майже вдвічі.

Проте район в цілому ще не 
впорався з цією важливою ро
ботою. З плану посадок лісо- 

' смуг 200 та посаджено 186 
І гектарів.

Це сталося тому, що окремі 
керівники колгоспів поставили 
в чергу виконання цього най
важливішого завдання.

Томуто в колгоспах «Шлях 
! до комунізму», «Комінтерн», 

робляти. Житлові приміщення,
і здані заводові, збудовані зовсім 
; погано, з великими недоробле- 

ІІОСТЯМИ.
Крім того, ми маємо серйозні 

претензії і до будівельників уп
равління № 6.

Адже вони повинні були за
кінчити цех дозування і пере
робки сировини 16 березня, досі 
не закінчили.

За графіком строк закінчення 
колориферної минув 11 березня, 
але роботи тут ще багато.

Водогіровод обіцяли здати 2 
березня, а води нема і коли 
буде невідомо.

Ми сподіваємось, що буді
вельники управління № 6 при
скорять темпи закінчення бу
дівництва заводу, а це дасть 
нам можливість значно збіль
шити випуск якісної цегли.

Колектив цегельного заводу 
взяв зобов'язання на 1950 рік:

1. Виконати річний план по 
випуску продукції до 15 жовт
ня і. дати понад план 2,5 млн. 
штук цегли.

2. Випускати цеглу марки 
100 не менше 80 процентів і 
першого сорту-75 процентів.

3. Освоїти проектну потуж
ність заводу в червні ц. р.

Товариші будівельники, й 
повністю усвідомили, що потре
ба в якісній цеглі нашим бу-„ 
довам дуже велика. Ми докла--* 
демо всіх зусиль і з честю ви
конаємо взяті зобов'язання.

З доручання колективу трудящих 
цегельного заводу № 1 майстри.

КОРЧУНОВ А, ГРАБЕНКО І..
БОЙЧЕНКО С, ГІДУЛЯНОЗ А., 

ЛОБАНОВ А.

закінчувати 
лісосмуг
«Червоний маяк», ім. Куйбпіш^► 
ва посадку лісосмуг дшконано 
лпше на 50 процентів.

Злочинно ставитьсяЧцо ви
конання плану посадки л^и- ‘ 
смуг голова колгоспу ім. .Ііт- 
вінова т. І.тьїн. Тут і на сьо
годні ще не приступили до цієї 
важливої роботи.

Проходять кращі строки для 
проведення лісопосадок, проте _ 
деякі керівники колгоспів не 
поспішають виконувати держав
ні плани посадки лісосмуг.

Слід вже зробити відповідні 
висновки і винних у зволікан
ні лісопосадок притягнути до 
суворої відповідальності.

М. Щербаченко, 
старший агролісомеліоратор,
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Партійне життя

Успішно закінчити учбовий рік 
в системі партійної освіти

Дотримуватись всього комплексу 
агротехнічних заходів на сівбі

В квітні закінчується учбо
вий рік в мережі партійної ос
віти району.

Більшість П0ЛІТПІКІ.1 і гурт
ків по вивченню «Короткого 
курсу історії ВКІІ(б)».. та 
біографій В. І. Леніна і II. В. 
Сталіна підходять до кіпця нав
чального року з хорошими по
казниками.

Минулі шість місяців навчан
ня характеризуються великою 
плодотворною роботою багатьох 
комуністів і пропагандистів.

Добрих успіхів домігся про
пагандист Войнівського гуртка 
по вивченню Короткого курсу 
історії Г>КІІ(б) т. Кравченко.

Сумлінною і наполегливою 
роботою він домігся засвоєння 
пройденого матеріалу всіма ко
муністами.

Цьому сприяла, насамперед, 
дисциплінованість т. Кравчен
ка, який завжди старанно го
тувався до занять, використо
вував наочний матеріал, пов'я
зував вивчення історії партії з 
нашою соціалістичною дійс
ністю.

Успішно закінчують навчаль
ний рік і політшкола при Зве
нигородській територіальній 
парторганізації (пропагандист 
т. Кислиця, секретар парторга- 
нізації т. Двірник), гуртки по 
вивченню «Короткого курсу іс
торії ВК1І(б)> при парторгані- 
заціях Олександрійського кін- 
заводу (пропагандист т. Соліе- 
тпй, секретар парторганізації 
т. Батлук) та радгоспу Комін
терн» (пропагандист т. Заго- 
роднюк, секретар парторганіза
ції т. Кучерявий). Це ж саме 
можна сказати і про гуртки по 
вивченню ,, біографій В. І. 
Леніна та П. В. Сталіна при 
Лікарівській і Бандурівській 
територіальних парторганіза- 
ціях.

Звідусіль
Підбито підсумки „тижня саду 

і лісу", проведеного в Узбекістані. 
В містах і кишлаках, вздовж шля

хів та іригаційних каналів посад
жено близько 50 мільйонів деко
ративних і плодових дерев. Дер
жавний план викопано з переви
щенням.

20 мільйонів карбованців дов-

„Операції" Карцева і йому подібних І
У виробничому відділі тресту 

„Олександріявуглерозрізбуд“ стар
ших; чцжеиером працює т. Карцев. 
Дтзнавїщись, що житлово - кому
нальний.' відділ тресту не оформив 
докуме/пацією капітальних робіт 
мингхого року, він запропонував 

..ДЖИ послуги—здати ці роботи за 
„невелику" винагороду в розмірі... 
5000 карбованців.

Одержавши завдаток одну тися
чу карбованців, Карцев. знаючи, 
що за подібну „операцію" може 
понести відповідальність, запропо
нував оформити ного иа посаду 
інженера житлово - комунального 
відділу по сумісництву, що й було 
проведено наказом за №87 від 21 
грудня 1949 року. В цьому ж на
казі сказано: „...інженеру ЖКВ, 
т. Карцеву негайно оформити тех- 
докуменгацію по капітальних ре
монтах житлових будинків тресту 
за 1949 рік".

Недовго працював на цій посаді 
Карцев. Через 10 днів він пере

Проте, в районі є гуртки і 
політшколп, які відстають з 
вивченням затвердженої про
грами.

Секретарі ряду партійних 
організацій, пропагаидпетп без
відповідально поставились до 
цієї важливої справи, допусти
ли ряд зривів занять, що й 
призвело до відставання.

Так, в Морозівській політ- 
школі не відбулося '/ занять, 
а секретар парторганізації лн- 

| ше фіксував ці факти, а дійо- 
I втіх заходів до налагодження 

роботи політшколп не вживав.
Незадовільний стан створив-

■ ся в Берегівській політшколі, 
і де пропагандистом т. Су.хина і 

секретарі парторганізацій тт. 
Кабаченко і Нсрмінов. Ця політ
школа працює вже два, роки і 
досі не закінчила вивчення про
грамного матеріалу. Лише рішу
чі заходи до поліпшення роботи 
політшколп можуть створити 
умови для закінчення програми 
в цьому році.

Неприпустимо відстали також 
гуртки по вивчерню біогра
фій В. І. Леніна і II. В. Сталіна 
при Иедогарській, Костянтинів- 
ській і Йогівській парторгаві- 
заціях.

Для успішного закінчення 
навчання в мережі партійної 
освітп треба вже зараз, поряд з 
вивченням програмного мате
ріалу, організувати повторення 
пройденого, при цьому широко 
використовувати наочні посіб
ники: альбоми, діаграми, фото
вітрини і т. ін., точно викону
вати плани занять.

Лише цс дасть можливість 
підсумкові заняття В ПО.ІІТШКО- 
лах і гуртках провести органі
зовано і на високому ідейно- 
політичному рівні.

Л. Дробот, 
зав. райларткабінстом.

гострокового кредиту па розвиток 
громадського тваринництва видає 
обласна контора сільгоспбапку 
колгоспам Харківщини.

У колгоспах України нарахо
вується понад 50 тисяч ставів і 
водойм. До кінця року їх кіль
кість збільшиться ще на 3 тисячі, 

(ТАРС).

думав і вніс другий варіант одер
жання грошей із ЖИВ в більш 
завуальованій формі. Карцев за
пропонував замість нього приз
начити на цю посаду його дружи
ну Лучко.

„Тут уже. ніхто не підкопається, 
—думав Карцев,- за незаконне 
одержання грошей з каси ЖКВ“. 
Це бажання Карцева негайно уза
конюється наказом по ЖКВ №1 
від 2 січня ц. р. Замість Карцева 
призначається його дружина Луч
ко з місячним заробітком 7.ГЮ кар
бованців. їй так само в наказі за
писано: „Доручити тов. Лучко В. Г. 
оформлення технічної документа
ції по ремонту приміщень".

На цьому, здавалося б, вимога 
Карцева закінчиться і робота по 
оформленню документації буде за
вершена. Але не так сталося. До
кументація так і не складена, хоч 
Лучко вже встигла з ЖКВ одер
жати 2250 карбованців зарплати.

В чому ж справа? На не запи-

В КОЛГОСПІ Серії і МОЛОТ: 
(голова правління т. Устенко) 
сівба цукрових буряків ведеть
ся на високому агротехнічному 
рівні.

Передпосівний обробіток грун
ту прова диться одночасно з сів
бою. Разом з насінням в ряд
ки ВНОСЯТЬСЯ II потрібній кіль
кості необхідні мінеральні доб
рива. Насіння заробляється у 
вологий грунт і на потрібну 
глибину.

Тракторист т. Гретяк доміг
ся чіткої прямолінійності ]іЯД- 
ків, він раз-у-раз слідкує за 
роботою сівалки, перевіряє пра
вильність розстановки сошни
ків.

Ланкова «Ірина Боброва (від

ЗВЕДЕННЯ
районного управління сільського господарства про хід 

сівби ярих культур, цукрових буряків і посадку лісосмуг 
у колгоспах району на 5 квітня 1950 року 

(в процентах до плану)

Назва колгоспів

ім. Сталіна (Вороши
ловка) 65 50 200

„Перше травня" 64 67 82
ім. 20-річчя Жовтня 63 —. 90
ім. Карна Маркса 60 100 100
ім. Діімитровя 60 18 80
ім. Воротилові 56 65 160
„Комінтерн" 56 — 65
ім. 4-го з'їзду Рал 54 - 117
„Паризька комуна" 54 108
ім. 18 ііартконференції 54 100
ім. 17 з'їзду ВКГК'бі 54 82
„Шлях до комунізму" Г,')ОО 65
„Шлях до соціалізму" 53 160
„Шлях до культури" 
ім. Володимира У .тви

51 зз іоо

нова 50 82
„Червоний маяк" 47 66
„3-й вирішальний" 16 — 128
„Перебудова країни" 16 36
„Радянська дача" ІЗ 86
ім. Жданова -12 61 63
„Червопогвардіець" 12 100
ім. 12-річчя Жовтня 38 83
По Олександрійській МТС 54 33 98

Учні знищили 600 ховрахів
Комсомольці, піонери та учні 

Ворошиловської середньої школи 
за період весняних канікул зни
щили на полях ворошнловськпх 

дання Лучко відповідає просто: 
„Бачите, моєму чоловікові обіцяли 
заплатити 5 тисяч карбованців, а 
виплатили лише одну тисячу. І 
тому, доки йому не доплатять 4 
тисячі карбованців, розцінок па 
ці робиш вій не дасть".

'Гак документація залишилась 
незданою, зате подружжя Карце- 
внх вже одержало 3350 карбован
ців.

Наявність подібних вимагателів 
в Олександрії має місце тільки 
тому, що контролюючі органи і 
господарники не провадять в жит
тя постанову РНК СРСР від 1 
січня 1930 року „Про впорядку
вання капітального будівництва" 
і постанову РИК СРСР від 11 бе
резня 1933 року „Про впорядку
вання сумісництва", які забороня
ють здавати складання проектно- 
кошторисних робіт індивідуальним 
особам.

Тому іі педнвно, що лише за 
останній час будівельними управ
ліннями і підприємствами тресту, 
за далеко неповними даними, ви
плачено різним особам понад 20 

повідальна за якість сівби) ні 
на хвилину не відлучається 
від сівалки, пильно стежить за 
сошниками, щоб всі вони рів
номірно висівали насіння і мі
неральні добрива.

Поряд з цим слід відзначити, 
що з вини бригадира рільни
чої бригади т. ГІрокопепка до
пущено розрив між сівбою і 
коткуванням па І о гектарів. 
В практиці бурякосіяння ое 
неприпустиме, проте це мало 
турбує бригадира, хоч якість 
сівби при цьому набагато зни
жується.

Доброї якості сівби домага
ються і буряководп колгоспу 
ім. Енгельса та інші.

Але, щоб не звести нанівець

Назва колгоспів 2к з
о и> 
О 
X 
о 

са

X 
к 
’С
о 
С

га
О 
Е

ім. Літвінова 68
„Трудова сім'я" 65 73
ім. 18 з'їзду ВКП(б) 63 — 70
ім. Кірова 60 72
„Серп і молот" 58 33 110
„Колективіст Олексан-

дрійщнпи" 58 — 100
„Червоний проміні." 57 67
„Заповіт Леніна" 53 17 125
ім. Енгельса 52 61 1.75
ім. Сталіна 52 114
ім. Молотова 52 82
ім Рози Люксембург 17 25 75
ім. Пегровсі.кого 16 75
„Комунар" 45 67 100
„Перше серпня" 41 140
ім. ІЦорс.а ІЗ .42
„Колос України" 40 156
ім. 15-річчя ВЛКСМ 40 -- 110
„Жовтень" 40 54
ім. Куйбишева 37 50
„Оборона країни" 37 — 43
„Червоні квіти" 33 75

По Користівській
МТС 50 12 88

ПО РАЙОНУ 52 21 93

колгоспів понад 600 ховрахів.
Жежеря,

секретар РК ЛКСМУ.

тисяч карбованців, з яких тільк11 
будівельне управління № 5 випла
тило 11.200 карбованців.

В числі осіб, які одержали і тут 
незаконно гроші, фігурує той же 
Карцев, відомий уже читачам 
шкурник Роговий (дивіться газе
ту „Більшовицька иравта" № 39), 
працівник тресту Бурцев, праців
ник автотранспортної контори'Рвач 
і інші. Причому характерно, що 
Роговий і зараз ще продовжує ви
магати з будов гроші. Коли це
гельному заводові треба було про
вести прив'язку будинку для бу
дівництва і при зверненні в тех
відділ тресту по цьому питанню, 
то Роговий став вимагати уплати 
йому 2 тисячі карбованців.

Виникає запитання, коли ж від
повідні органи зацікавляться та
кими „операціями" вимагателів і 
закличуть їх‘до порядку?

Викликає здивування і поведін
ка місцевкому тресту, який .знає 
про ці факти і обходить їх мов
чанням.

Г. Стройнов. 

вкладеної праці, треба зараз в 
зв'язку з дощами, що пройшли, 
заборонувати впоперек рядків 
всі посіяні площі цукрових бу
ряків. Для цього використову
вати лише райборінки або 
гвоздівки. Боронування звичай
ними боронами забороняється, 
бо вони зруйнують ущільнен
ня грунту, зроблене * котками, 
що призведе до недружних схо
дів.

Коли запізнитись з борону
ванням посівів цукрових буря
ків, то на плантації утворить
ся міцна корка, під якою мо
жуть повністю загинути сходи 
цукрових буряків.

І. Нестеренко, 
агроном бурякобазп.

ЛИСТ ДО РЕДАКЦІЇ

Дбати про відпочинок 
трудящих

Конституція СРСР надає радян
ським громадянам право иа від
починок. Йдучи у відпустку, кожен 
трудящий повинен протягом двох, 
трьох днів одержати відпускні 
гроші.

Однак, не так робиться в бу
дівельно-монтажному управлінні 
№ І, тресту „Семенівськвуглебуд".

Наприклад, робітник механічної 
майстерні Ф. А. Карета лише че
рез місяць після повернення з 
відпустки одержав гроші. Так са
мо не одержав своєчасно гроші 
електромонтер вскришиої дільни
ці В. І . Козак.

Робітники щоденно протягом 
своєї довгожданної відпустки з'яв
ляються до каси за одержанням 
належних грошей, але щоразу по
вертаються звідси безуспішно.

Варт нагадати начальнику уп
равління т. Белову і головному 
бухгалтеру т. Яровому, що дбання 
про трудящих є їх кровною 
справою.

0. Вахрушев, робітник.

/з залу суду
Крадіжника засуджено

Мартииов К). В. займався кра
діжками. І)іи в громадянина міста 
Олександрії викрав з кишені 1125 
карбованців.

Нарсуд 2 дільниці засудив Мар- 
тішова Юрія Васильовича до 
ув'язнення в поправно трудових 
таборах строком иа 5 років та 
обмежив у правах після відбуття 
покарання строком па 3 роки.

Хулігана покарано
Недавно нарсуд 2 дільниці м. 

Олександрії засудив Пазиппча 
Олександра Івановича до позбав
лення волі строком на п'ять років 
та обмежив у правах після від
буття покарання па три роки за 
те, що займався хуліганством.

В п'яному стані Пазшіич О. 1. 
вночі відбив двері в жіночому 
гуртожитку будівельного управ
ління № 6, ііриміняв насильства, 
непристойно лаявся і наніс обра
зи коменданту гуртожитки і при
сутньому працівникові міліції.

Литвиненко, нарсуддя.

Редактор П. КАПУСТЯНСЬКИЙ

Міський кінотеатр ім Першого 
травня.

З 6 по 10 квітня демон
струється новий художній 
фільм
„Дввушка с араратской 

долиньї".
Початок сеансів о 5 год. ЗО 

хв., -7 год., 8 год. ЗО хв., 10 год. 
вечора.
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ІІрплгтнрІ всіх «раїи, едлМтесяІ

БІЛЬШОВИЦЬКА 
ПРЯВДД 

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

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

над

Кожному колгоспу 
зелений конвейєр

торік зелений конвейєр і маю
чи однакові умови з іншими 
колгоспами району, вони домог
лися удою молока на. корову 
майже на 800 літрів більше 
від середньої цифри по району.

Однак, більшість керівників 
колгоспів не запроваджують зе
леного конвейєра, не організо
вують кормодобувних ланок 
і бригад, а шляхом вишукуван
ня, навіть поза межами райо
ну, природних пасовищ дума
ють задовольнити потреби ' ху
доби в зелених кормах.

Цей шкідливий, антидержав
ний шлях призводить лише до 
витрачання колгоспних коштів 
і до зниження продуктивності 
худоби.

Зараз—дні посіву кормових 
культур для зеленого конвей
єра. Треба кожному колгоспу 
виконати плани введення цього 
важливого заходу, який значно 
збільшить продуктивність худо
би. Кожен тваринник повинен 
подбати, щоб сьогодні - завтра 
завезти в колгоспи і посадити 
насіння кормових буряків і 
грецьких гарбузів найціннішу 
культуру в схемі зеленого кон
вейєра.

Лише правильна організація 
і використання зеленого кон
вейєра забезпечить неухильне 
зростання іюголів я і продук
тивності тваринництва.

Рік у рік зростає громадське 
колгоспне П радгоспне тварпн- 

йч^ітво. Природні пасовища не 
можуть задовольнити потреб 
наявної худоби в зелених кор
мах.

Партія і уряд своєю поста 
новою про запровадження зе
леного конвейєра у всіх кол
госпах і радгоспах вказали на 
вірний шлях гварпннпкам у 
розв'язанні цієї проблеми.

Минулий рік підтвердив, що 
зелений конвейєр—це могутня 
кормова база, могутній засіб 
до піднесення продуктивності 
худоби.

Знатна доярка Герой Соціа
лістичної Праці,

Червона зоря 
Л. X. Савченко, 
Хонад 6000 літрів 
етіжної іЬушжної к

з колгоспу 
на Сумщині 
яка надоїла 

молока від 
Ягжної фуражної корови, розпо
відає: Посів жита, кукурудзи, 
зроблений в різні строки, віко- 
вівсявої суміші, гарбузів, буря
ків та інших культур дали мож
ливість згодовувати коровами, 
крім пасовищ, по 25 — ЗО кг 
зеленої маси щодня.

Навіть у літню спеку, коли 
вигоріли пасовища, ми підтри
мували високі удої корів. Тоді 
надоювали поферміїб- 18 літ
рів молока на корову»,

Це підтверджує і досвід тва
ринників колгоспу ім. Володи
мира Ульянова. Організувавши

Нафтодвигуни для тваринницьких ферм
Виробництво нафтових двигунів 

для механізації тваринницьких 
ферм колгоспів освоїв Краснолар-

ськіііі завод „Запчапь". Цього ро
ку підприємство дасть колгоспам 
Кубані 350 двигунів.

Самотічний водопровід в колгоспі
11а вулицях і тваринницьких фер
мах поставлені колонки. Такі 
водопроводи будуються і в інших 
колгоспах республіки.

(РАТАУ).

У колгоспі „Красньїй лук", Вели- 
ко-Березннківськоіо району Мор
довії. закінчене будівництво само- 
гічного водопроводу. Вода з дже
рел по трубах надходить в село..

Яе44 (3414)

Неділя
9

квітня 
1950 р.

Уром ай на кукурудзяних плантаціях у великій 
мірі залежить від того, наскільки чітко буде 
організована праця в колгоспах, наскільки буде 
міцний зв'язок рільничих і тракторних бригад, на 
скільки оперативною буде допомога колгоспникам 
з боку агрономів і механізаторів.

Своєчасно посіяти кукурудзу, правильно орга
нізувати догляд за посівами!

Ближчими днями завершити посадку кукурудзи
Злагоджена робота

Розгорнулась посадка куку
рудзи в рі’льнпчій бригаді Ва
силя Верпеки з колгоспу «Ко- 
мінтерю.

Злагодженою роботою трак
ториста Петра Клименка та сі- 
вальппць Марії Клпменко і Валі 
Карпенко квадратно-гніздовою 
сівалкою за один день посад
жено 9 гектарів кукурудзи.

П Кошман.

Посадка картоплі
Теплі дні сприяють прове

денню сівби пізніх культур та 
овочів. Використовуючи кожен 
весняний день, колгоспники ар
тілі «Шлях до соціалізму» по
чали посадку картоплі.

За 4 робочі дні вони вико
нали доведений план—посади
ли 16 гектарів картоплі.

Успішно ведеться посадка 
цієї культури в артілях ім. Вози 
Люксембург, «Серп і молот і в 
ряді інших колгоспів району.

А. Скачков.

Обкопали бурякову 
плантацію

Одним із перших в районі 
колгосп їм. Карла Маркса за
кінчив сівбу цукрових буряків 
на площі 60 гектарів.

По почину банкових Марії 
Смоляр і Свдокії Маковецької 
розгорнулось змагання за кра
щий обробіток ділянок цукро
вих буряків та збереження по
сіву від шкідників.

Зараз буряководи колгоспу 
обкопали бурячище ловчими 
канавками та поробили коло
дязі для захисту цукрового бу
ряка від довгоносика.

В. Ткаченко, 
голова колгоспу.

В полоні вичікування і черговості
Умовп і можливості весни 

давно сприяли широко розгор
нути сівбу пізніх культур і 
особливо кукурудзи. Проте, ряд 
керівників колгоспів свідомо 
вдаються до практики вичіку
вання, не виконують вказівок 
радянських і партійних органі
зацій району, зволікають вико
нання планів посіву кукуруд
зи, овочів, картоплі, трав і ін.

Особливу впертість в цій 
справі проявляють керівники 
колгоспів ім. Петровського (го
лова т. Гориславець) та «Жов
тень» (заступник голови тов. 
Корптько). Ще 4 квітня вони 
повинні були підготовити грунт 
і розпочати сівбу кукурудзи, 
проте і зараз тут майже нічо
го не зроблено.

Поверхово керуючи колгос
пами, ці керівники не дбають 
про високу організацію праці, 
про використання на повну по
тужність всіх механізмів і жи
вого тягла.

- Спочатку підготуємо грунт, 
посіємо цукрові буряки, потім 
зоремо площу під кукурудзу і 
розпочнемо сіяти,—так думають 
і діють Гориславець і Корптько.

Так, в колгоспі ім. Петров
ського два колісних трактори 
поставили на культивацію грун
ту під посівїцукрових буряків, 
а трактор «ПАТІ»на весно
оранку. Значно доцільніше бу
ло б використати «ПАТІ» на 
культивації, а колісний трак
тор на сівбі. Таким чином це 
забезпечило б своєчасний і 
якісний посів буряків у стислі 
строки і висвободило б один 
трактор для підготовки грунту 
під посадку кукурудзи.

Але, на жаль, тут мало ду
мають, як краще організувати 
роботу і тому невчасно впора
лись з сівбою ранніх, повільно 
сіють цукрові буряки і злочин
но зволікають посадку куку
рудзи.

В. Леонтьев.

Назустріч Першотравню

Благоустроємо наше місто
За рішенням міськкому КП(6)У 

та виконкому міськради депутатів 
трудящих з 20 березня но 20 квіт
ня провадиться місячник по бла
гоустрою міста і робітничих се
лиш.

З початку місячника посаджено 
понад 33 тисячі штук багатоліт
ніх дерев. 17 тисяч штук чагар
никових порід, відремонтовано 
міст по вулиці Куйбишева.

В сквері ім. Першого травня з 
1000 штук посаджено понад 8000 
штук чагарників. Колективом бу
дівельного управління № 2 тресту 
„Се.менівськвуглебуд" в селищі 
Днмигрове зроблено 1100 погон
них метрів огорожі.

Ось, по суті, і все, що зроблено 
за першу половину місячника. 
Дещо розпочато, але’ кінця йому 
не видно. В місті і селищах від
ремонтовано лише 5 колодязів, 
останні ж залишаються без кри
шок з иевідремонтованими зруба
ми. Водопостачання селищ Октя- 
брського і Перемога до цього ча
су не налагоджено. І це, очевидно, 
не турбує ні т. Орла (будуправ- 
ління № 3). ні т. Кондратенка 
(будуправліпня № 5), яким дору
чено виконати ці важливі завдан
ня.

Вулиці робітничих селищ заб-

руднені. Туч важко не лише про
їхати. а й пройти. Тим часом за
ступник керуючого трестом „Олек- 
сандріявуглерозрізбуд" т. Прохо- 
ренко (до речі, він же член комі
сії по проведенню місячника) об
межився багаточисельними теле
фонограмами та наказами.

Повільно проходить санітарна 
очистка. Кербуди міськкомупгос- 
ну тт. Мовчан, Нос, Воробйов та 
Сараненко мабуть забули про свій 
найперший обов'язок.

Згідно з заходами всі торговель
ні організації та промислові артілі 
повинні відремонтувати і худож
ньо оздобити кіоски і побудувати 
14 нових. Керівники цих організа
цій та артілей тт. Дмігрієв, Хей- 
фец, Сидоренко, Гімерверт, Лог- 
винов, Лимар , Максимов 
розкачуються, хоч місячник 
закінчується.

Ще в минулому році завод „Чер
воний ливарник" повинен вигото
вити 50 вуличних урн. Це завдан
ня перейшло на цей рік. Однак, з 
.50 виготовлених, багато бракова
них. Директор т. Мсркур'єв заяв
ляє, що урни в них не виходять.

Біля бюста двічі Героя Радянсь
кого Союзу II. К. Кошового необ- 
хідно встановити 14 лав. Крон
штейни для лав має виготовити 
рудоремонтний завод, а дерев'яні

досі 
вже

частини артіль „Червоний тес
ляр". Але міськкомунгосп досі не 
дав цього замовлення.

Погано провадиться кладка тро
туарів і ремонт мостових. Вкладе
но покищо 230,7 квадратних мет
рів тротуарів, причому з великим 
відхиленням від проекту.

Довгий час забруднена терито
рія навколо тресту „Олександрія- 
вуглерозрізбуд“. До 10 квітня тут 
повинні зробити плаиіровку. вули
ці і водостоки. Але керуючий трес
том т. Суровський з цим не пос
пішає, бо він вже звикся до бруду.

Величезним об'єктом роботи є 
весняна посадка 10 гектарів фрук
тового саду. Є й посадочний ма
теріал. Але до цього часу, навіть, 
пе закінчили оранку ділянки під 
його.

Два роки впорядковується сквер 
ім. Шевченка, знищений німецько- 
фашистськими загарбниками. Але 
більшість з висаджених дерев за
гинуло. Бо керівники управлінь 
тт. Кондратенко і Згонніков не 
подбали про огорожу скверу.

Керівники підприємств, бу
дов, установ, організацій і учбо
вих закладів повинні вжити всід 
заходів до того, щоб повністю ви
конати роботи, передбачені місяч
ником.

І. Кочубвй, голова міськплану.

На знімку: токар-фрезеруваль- 
ник Оснпенківського заводу до
рожніх машин (Запорізька об
ласть) Трохим УЛЯНИЧ. Своє 
змінне завдання він виконує на 
220-250 процентів.

Фото А. Красовського. 
(ГІрескліше РАТАУ).

За годину вкладено 
2500 штук цегли
Майстер виробничого навчан

ня Федір Чугуп, з гірничо-про
мислової школи № І (селище 
Перемога), 4 квітня для. своєї 
групи учнів-мулярів провів по
казове заняття, під - - - - -
він продемонстрував швидкісні 
методи вкладки цегли на одно
му з будинків, який будує уп
равління № 3.

Заздалегідь добре підготував
ши робоче місце і застосував
ши комбіновану кельму, лопату 
Мальцева, молоток муляра, по- 
рядовку і скоб'яну підчалку 
Шгірокова, майстер Чугуй з уч
нями тт. Вітром і Гонительом 
за одну годину 
штук цегли.

Учні гірк—

час якого

вклали 2500

ірничо - промислової 
школи, які' при цьому були 
присутні, запевнили свого учи
теля, що і вони унаслідують 
стахановський метод праці на 
будовах. К. Лантух.

Достроково виконаємо квітневий план
Колектив гудзикової фабрики 

за перший квартал ц. р. замість 
7 мільйонів гудзиків виробив 7 
мільйонів 214 тисяч, що ста
новить 103 проценти до плану.

Зараз на фабриці широко роз-

горнулось ііередтравневе соціа
лістичне змагання за достроко
ве виконання квітневого плану.

0. Чудненко, 
технік-плановик.

За методом академіка Лисенка
Олександра Ананійовича пов
ністю закінчила 4 га лісопо
садок і '1,1 га питомника ду
ба. На цій роботі відзначилися 
Шандра Настя, Смаль Настя.

Донченко Олекоа, 
зав. клубом,

Прагнучи достроково викона- і 
ти сталінський план перетво
рення природи, колгоспники 
артілі В. Ульянова широко 
провадять посадку лісосмуг за 
методом академіка Л ясенка. 
Включившись в передтравневе 
змагання, ланка тов. Жука
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Велика співдружність
(По залах Центрального музею В. І. Леніна)

Наш глядач і стара п‘еса
(П'єса ЛІ. Старицького „Не судилося" 

в Олександрійському Українському театрі 
ім. Саксаганського).

В. 1. ЛЕНІН і Й. В. СТАЛІН

„Пам'ятайте, любіть, вивчайте 
Ілліча, нашого учителя, нашого 
вождя",—цими сталінськими сло
вами, висіченими на мраморі, зу
стрічає музей своїх відвідувачів. 
Документи, фотографії, художні 
картини і інші експонати музею 
яскраво розповідають про життя 
і діяльність Володимира Ілліча 
Леніна, з ім'ям якого пов'язана 
нова ера в історії людства. Крок 
за кроком перед відвідувачами 
розкривається героїчна історія 
більшовицької партії, засновником 
якої був великий Ленін, що все 
своє життя віддав справі визво
лення робітників і селян з-під гніту 
капіталізму, справі будівництва 
соціалізму. Почавши в найтруд- 
піших умовах царського самодер
жавства пропаганду марксизму 
в невеликих гуртках робітників. 
Ленін в невтомній боротьбі з во
рогами революції створив могут
ню партію більшовиків, яка стала 
натхненником і організатором пе
ремоги Великої Жовтневої рево
люції і керівною і спрямовуючою 
силою заснованої в жовтні 1917 р. 
першої в світі соціалістичної дер
жави.

Музейні експонати воскрешають 
у нашім пам'яті великим образ 
безсмертного Леніна, геніального 
керівника партії, вождя і учителя 
робітничого класу, корифея науки, 
творця ленінізму. Разом з тим 
експонати показують, як тісно і 
так щасливо для людства пере
плелось життя і діяльність В. І. 
Леніна і Й. В. Сталіна, як у тісній 
співдружбі геніальні вожді рево
люції вели нашу країну до соціа
лізму.

Група студентів зупиняється бі
ля вітрини, де зберігаються но
мери газет „Пролетарий1* і „Бо- 
рьба пролетариата". Газета „Бо- 
рьба пролетариата", редагована 
Сталіним, передруковує з „Про
летарки" статті Леніна. „Проле
тарий". редагований Леніним, пе
редруковує статті Сталіна з „Бо- 
рьбьі пролетариата".

—Одною думкою, одним стрем- 
лінням визволити від гніту капі
талістів робітничий клас жили на
ші вожді революції. говорить 
одна а відвідувачок, стара жінка, 

на грудях якої сяє орден Леніна.
Екскурсовод запрошує відвіду

вачів до куточка, де висить кар
тина. що зображує першу особис
ту зустріч В. 1. Леніна і II. В. 
Сталіна в грудні 1905 року на кон
ференції у Гаммерфорсі. Любовні 
погляди присутніх прикуті до 
безмежно дорогих рис Леніна і 
Сталіна. Художнику добре вда
лось передати відчуття близькос
ті, що встановилась між двома 
вождями революції.

Екскурсанти читають знаменний 
сталінський „Наказ петербурзьких 
робітників своєму робітничому 
депутатові". В цьому „Наказі„ то
вариш Сталін закликав робітни
ків до боротьби на два фронти— 
проти царського самодержавства 
і проти ліберальної буржуазії, що 
шукала угоди з царизмом. Від
правляючи „Наказ" до друку в 
друкарню, Володимир Ілліч суп
роводив його припискою: „...Надси
лаємо вам петербурзький наказ... 
Неодмінно помістіть цей наказ 
петербурзькому депутатові на вид
ному місці крупним шрифтом".

Група поволзьких колгоспників 
підходить до картини, що зобра
жує приїзд Леніна до Петрограду 
у’квітні 1917 року. Поряд з Воло
димиром Іллічем — радісно схви
льований Сталін. Ленін на пан
цернику на Фінляндському вокза
лі. Він проголошує свій історич
ний заклик до соціалістичної ре
волюції. Екскурсанти зупиняються 

і перед малюнком, що зображує мо
мент, коли Ленін, переслідуваний 
контрреволюційним Тимчасовим 

; урядом, змушений покинути Пет- 
І роград і виїхати в Розлив. Його 
і супроводжує Сталін, який потім 

двічі навіщає його в підпіллі. 
Картина збуджує у відвідувачів 
почуття палкої вдячності до това
риша Сталіна, який в ті історичні 
дні врятував дорогоцінне життя 
Леніна. Як відомо, підлі зрадники 
Троцькнй, Каменєв, Риков, настою
вали па тому, щоб Володимир 
Ілліч з'явився на суд контррево
люціонерів. Тим самим мерзенні 
зрадники хотіли приректи Леніна 
иа вірну загибель.

В відсутності Леніна Централь
ним Комітетом 1 центральним ор- 

| ганом більшовицької партії керу
вав товариш Сталін.

Наближаються Жовтневі дні. 
! Документи музею яскраво ілюст- 
I рують підготовку партії до цих 

великих революційних битв. Ле
нінський геній освітлював нашій 
партії вірний шлях до перемоги.

Велика Жовтнева соціалістична 
1 революція, керована В. І. Леніним 
і і Й. В. Сталіним, перемогла. Ленін 

і Сталін стоять біля руля держав
ного корабля. З хвилюванням чи
тають відвідувачі перші декрети 
Радянського уряду, підписані на
шими великими вождями.

В залі, де зібрані документи 
і громадянської війни, висить велп- 
і ка карта, на якій показано зв'я- 
I зок Леніна з усіма фронтами. ЦК 
! партії і особисто Ленін посилали 
■ товариша Сталіна на найвирішаль- 
і ніші і небезпечні для революції 
і фронти. Зірками відмічені на кар

ті місця перебування товариша 
Сталіна в ці роки. Товариш Сталін 
був творцем найважливіших стра
тегічних планів. Скрізь залізна 
воля і стратегічний генпі її. В. 
Сталіна забезпечував перемогу 
революції.

Володимир Ілліч радився з 
Йосифом Віссарюїіовичем по важ
ливіших питаннях політики ра
дянської держави, по військових 
питаннях. „Завтра о шостій вечора, 

читаємо ми в телеграмі Леніна 
па ім'я товариша Сталіна, який 
перебував на фронті,—призначено 
пленум ЦК. Постарайтесь до тих 
пір надіслати Ваш висновок... про 
паші воєнні перспективи. Від ва
шого висновку можуть залежати 
важливіші політичні рішення".

Сталін регулярно знайомив 
Леніна .з станом справ на фрон- 

' тах. В його листах відображена ве
лика любов до свого друга і вчи
теля. Ось лист товариша Сталіна 
до Володимира Ілліча з Царнцин- 
ського фронту. Він починається 
словами: „Палкий привіт любимо
му старшому товаришу Леніну".

Такою ж любов'ю і безмежним 
довір'ям платив Володимир Ілліч 
своєму ближчому другу Йоснфу 
Віссаріоновичу. Про це розпові
дають листи, телеграми, записки, 
що зберігаються в музеї.

Ленін, відірваний хворобою від 
роботи, перебував в Горках. Ос
новну роботу по керівництву пар
тією доводилося вести товаришу 
Сталіну. На фото, па малюнках ми 
бачимо рядом Леніна і Сталіна в 
Горках.

...Не стало Леніна. Прапор пар
тії, прапор Леніна високо підняв 
і поніс далі II. В. Сталін, дос
тойний послідовник і великий про
довжувач безсмертної справи Ле
ніна. На фото ми бачимо товари
ша Сталіна з трибуни 11 Всесоюз
ного з'їзду Рад. який дає клятву 
партії, своєму вчителю і вождю 

І Леніну. Невимовний сум відобра
жено на обличчі товариша Сталіна. 
Невичерпною вірою в торжество 
ленінських ідей звучать слова ста
лінської клятви.

Кожний, хто побував в музеї, 
залишає його з гордою свідомістю, 
що велика клятва Сталіна неухиль
но і успішно перетворюється в 
життя, що справа Леніна живе й 
перемагає. Радянський народ під 
керівництвом великого Сталіна, 
під бойовими ленінськими прапо
рами упевнено йде вперед, до пов
ної перемоги комунізму.

Свою драму „Не судилося" Ста- 
рнцькнн побудував на коханні по
міщицького синка з простою се
лянською дівчиною, яким укупі 
жити не судилося.

Автор ніби протиставив панське 
багно, розпусту, моральний роз
клад чистій любові „путнього" 
панича Михайла га селянської 
дівчини Катрі. Автор намагається 
виправдати свого героя Михайла 
солодкими словами довгих моно
логів, змовницькими підступами 
інших дійових осіб, слабістю його 
характера. Трохи і артист Воло- 
шанович (в ролі Михайла), він же 
і гіостановщик цього спектаклю, 
вслід за автором прикрашує свого 
„героя".

Проте, наш глядач настільки по
літично і культурно виріс, що він 
по-своемх, правдиво сприймає по
дії, змальовані автором, і цілком 
вірно вважає „щирі" почуття па
нича Михайла з того ж розряду 
панських „потех в деревенской 
глуши", і актору Волошановичу, 
непогано виконану роль, слід по
глибити в цьому напрямку.

Роль матір Михайла виконує за
служена артистка республіки Бай
кова Н. Вона в окремих місцях 
перебільшує цей тин до карика
тури, ніби висміюючи його від 
свого імені. І не не шкодить вис
таві. з нею погоджується глядач, 
бо це збігається з його поглядами 
на розпусту і бзретво.

Збудували ставок
У сталінському плані пере

творення природі! велика увага 
приділяється будівництву став
ків І ВОДОЙМ.

Восени минулого року, разом 
а осінніми лісопосадками, кол
госпники артілі ім. Куйбиіпева 
розпочали будівництво ставка 
площею водного зеркала 7 гек
тарів і майже повністю закін
чили Ного.

Зараз колгосп має велике 
водоймище. Тут розширюється 
гребля від 4 до 6 метрів, за 
вершуеться будівництво водо-

Дощі на Україні
-і 7 квітня на Україні пройшли теплі рясні дбщі. В Одеській, 

Ізмаїльській, Кіровоградській, Вінницькій, Київській. Полтавській об
ластях і на сході Сумської випало опадів 10 12 і більше міліметрів, 
у Миколаївській. Чернігівській і частково в Житомирській 1-11 мі
ліметрів. у решті східних областей—до 6 міліметрів.

Дощі, які випали, сприяють розвиткові озимини, появі дружних 
сходів колоскових, соняшника, чумизи та інших ранніх культур. В доб
ре зволожений грунт сіють цукрові буряки. (РАТАУі.

Листи до редакції

Прийдіть до нас у гуртожиток
В гуртожитку №93 селища Пе

ремога проживає понад 100 ро
бітників будівельного управління 
№1 тресту „Олександріяв) глероз- 
різбуд". Кімнати обставлені хо
рошою меблею. Тут є всі умови 
для культурного відпочинку. Але 
заспокоївшись на цьому, деякі 
керівники управління забули до 
нас дорогу.

Шиють та порять

Малопомітні вавюра п'єси прос
ті люди, селяни. 1 заслуга поста- 
новщпка та акторів, коли глядач 
симпатизує простій дівчині Катрі, 

і з щирого почуття якої поглумили
ся вени ці пани та підпанки, і, в 
першу чергу, поглумився сам па
нич Михайло, своєю поведінкою 
призвівши її до самогубства. Мо
лодій актрисі Блейвас (Катря) 
майстерною грою вдалося уникну
ти зайвих сліз, надуманих пере
живань, мелодраматизму, що влас
тиве цін ролі в автора.'

За справжнього героя в п'єсі 
заслужено глядач приймає сщ^ 

| ського парубка Дмитра, у непо
ганому виконанні артиста Лапо
ва В., недивлячись на те, що ав
тор показав його скупо, епізодич- 

і но. Дмитро вчинками і думками 
своїми протестує проти панської 
сваволі, викриває всю брехливість 

І любові пана до простої дівчини. 
І Не судилося Дмитру мати дру- 
; жпною кохану дівчину, таку ж бід

ну, просту і працьовиту, як і він. 
і бо панич з жиру знищив це щастя.

Отак всупереч намірам автора, 
всупереч навіть театру, яким в 
дечому погодився з автором, паш 
глядач по-новому, глибоко і вірно 
сприймає цю стару мелодраму.

Вистава користується успіхом і 
свідчить про великі творчі мож
ливості театру, які він найкраще 
і найповніше може виявити в ра
дянській. сучасній песі.

П. Шамоте

/
I спускного мосту.

До 1 травня в новозбудова- 
ниП ставок буде випущено по
над 3,5 тисячі мальків дзер
кального коропа.

Таким чином, крім великого 
\ значення ставка в загальному 

плані перетворення мікрокліма
ту району, колгосп одержить 
тисячі карбованців прибутків 

' від рибальства.
Семехов,

лісомеліоратор 
райсільгоспвідділу.

Мало цікавиться життям робіт
ників головний інженер т. Бара- 
новськнй. Він ще жодного разу 
не побував у гуртожитку. Рідки
ми гостями є також начальники 
дільниць гт. Гороховський і Заг
реба. Вони не провадять бесід з 
робітниками, керованих ними діль
ниць. Тетяна Гладун,

завідуюча червоним кутком.

До наступних екзаменів у школах
Радянський уряд запровадив вп

ну скві екзамени в початковій, се
мирічній і середній школах та на 
атестат зрілості.

У четвертій чверті настала най
відповідальніша пора в житті шко
ли. Особливо серйозні завдання 
стоять перед учителями—продук
тивно використати кожну годину 
і високоякісно виконати держгівііі 
програми.

Особливо старанно слід працю
вати над повторенням матеріалу, 
уникаючи зайвого переобтяження 
учнів, звертаючи головну увагу на 
основні розділи і теми.

Учителі повинні ознайомити уч
нів з обсягом і характером вимог 
па екзаменах. Центр уваги спря
мовувати на систематизацію й уза
гальнення пройденого, щоб учні 
глибоко засвоїли провідні геми з 
кожного розділу.

Повторення треба провадити різ
номанітними методами. Деякі роз
діли програми попередніх років 
повторювати на окремих уроках, 
а інші разом з проходженням 
нового матеріалу. Під час повто
рення широко використовувати 
наочні прилади, хронологічні таб
лиці, ілюстрації та інше.

Вимоги до знань учнів на екза
менах цього року полягатнмуть в 
оцінці не лише теоретичного рівня 
знань, а й ступеня усвідомлення 
програмного матеріалу та уміння 
застосувати па практиці набуті 
знання. Отже, справа унаочнення 
і в час підсумкового повторення 
має особливе значення.

Зрозуміло, що в тих учителів, 
які протягом навчального року 
широко використовували наочні 
прилади, це дасть свої позитивні 
результати і на екзаменах.

Н. Береаовсєкий,
зав. педкабінегом райВНО.

—Вам пальто?—запитали мене 
в артілі „Червона вишивальниця".

—Так, пальто,—підтвердила я.
Добре, пошиємо!

Через деякий час я прийшла за 
замовленням. Але з'ясувалось, що 
майстер Варченко недоладно по
кроїв матеріал і пальто було по
шито неякісно.

—Ну, тоді залиште, ми попра
вимо. Коли и вдруге прийшла, то 
мене запевнили, що все зроблено, 
можете, мовляв, не турбуватись. 
Я заплатила за вартість шиття, 
взяла пальто і пішла додому. Але 
дома побачила, що пальто, оче
видно. так і не переробляли.

Довелося знову йти до артілі.
Знаєте що,— сказав майстер 

т. Варченко, з цим фасоном у нас 
щось не клеїться. Давайте ми пе
решиємо його на інший фасон.

Я погодилась. 6 березня знову 
приходжу за замовленням, і Вар
ченко вже обурливо сказав:—Ви
писуйте своє пальто через стіл 
замовлень і платіть додатково 50 
процентів до вартості, що вже 
заплатили.

В пальто неправильно пришили 
воротник, недбало вшиті рукава 
тощо.

Скоро рік минає, а в артілі ніяк 
по-людському не зроблять пальто.

Тетяна Протасоеа.
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Нове, передове у виробничій діяль
ності наших людей нездоланне тому, що
воно відповідає назрілим потребам, нашого
суспільства, корінним інтересам нашого
народу, інтересам будівництва комунізму.

(іролеіірі всіх іраїї», єднав гес»!
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Виростити високі врожаї 
чумизи в кожному колгоспі

Багато творчої праці, багато 
ініціативи, вміння, кмітливості 
докладають колгоспники, меха
нізатори сільського господарст
ва, щоб з честю додержати сло
ва, даного великому Сталіну,— 
виростити високі врожаї. Ця 
весна багата на прояви твор
чої ініціативи, спрямованої до 
того, щоб швидше ті краще по
сіяти, найдоцільніше викорис
тати потужну техніку.

Творча праця мільйонів при
носить чудові плоди. Переваж
на більшість колгоспів респуб
ліки вже посіяла ранні колос
кові, сіють чумизу, цукрові 
буряки, успішно сіють пізні 
культури.

Багато повчального є в роботі 
колгоспів по вирощуванню но
вої цінної культури чумизи. 
Ще тільки рік тому окремі кол
госпи на невеличких ділянках 

■випробували цю незнану досі 
для нпх культуру. А тепер усі 
колгоспи України на величез
ній площі сіють чумизу на зер
но, сіно, зелений корм.

Паші колгоспи й радгоспи 
впевнено взялися за це, бо во
ни і в цьому, як і завжди, ма
ють велику допомогу комуніс
тичної партії, радянського уря
ду, які постійно піклуються про 
розквіт сільського господарст
ва, про поліпшення добробуту 
колгоспників.

Колгоспники нашої респуб
ліки одержали від держави де
сятки тисяч тонн насіння чу
мизи, багато мінеральних доб
рив. Створені всі умови для 
того, щоб у кожному колгоспі 
виростити високі врожаї нової 
культури.

Правильно використовуючи 
цю величезну державну допомо
гу, багато колгоспів уже посі
яли чумизу. Цій культурі вели
ких можливостей вони приділи
ли особливу увагу. Під чумизу 
виділили добрі землі, старанно 
провели передпосівний обробі
ток грунту, закріпили ділянки 
за бригадами, а всередині бригад 
за кращими ланками, вчасно П 
високоякісно посіяли.

Тепер особливо важливо по
сіяти чумизу в кращі строки. 
Доведено, що найвищі врожаї 
цієї культури одержано при 
ранніх строках сівби.

Поки що ще не скрізь добре 
знають агротехніку вирощуван
ня чумизи. Тим-то під час сів
би цієї культури необхідно на
лагодити особливо пильний аг
рономічний контроль за якістю 
всіх робіт. Агрономи повинні 
простежити за тим, щоб чумизу 
було посіяно після добрих по
передників, у старанно оброб
лений грунт, щоб насіння за
горнули на потрібну глибину,

додержали прямолінійності ряд
ків, бо тільки тоді можна, буде 
механізувати міжрядний обробі
ток посівів і полегшити працю 
колгоспників.

Прикладом для багатьох аг
рономів може бути робота діль
ничного агронома Балакліївсь- 
кого району. Харківської об
ласті, Лідії ІІІевченко—учасни
ці республіканської наради по 
вирощуванню чумизи. Вона зо
бов'язалася допомогти колгосп
никам своєї дільниці одержати 
не менш як по 40 центнерів 
зерна чумизи з гектара. Свої 
зобов'язання агроном підкріп
лює великою організаційною 
роботою. Вона домоглася, щоб 
скрізь у бригадах вирощувати 
чумизу доручили найкращим 
ланкам, допомогла добрати доб
рі ділянки, контролювала якість 
роботи сівачів, склала план аг
ротехнічних заходів по догляду 
за посівами.

Цього року першого року 
масової сівби чумизи особливо 
важливо налагодити в кожному 
колгоспі спостереження за по
сівами, щоб потім можна було 
встановити, яку агротехніку 
краще застосувати, які сирти за
проваджувати. Кожний брига
дир, кожна ланкова, які виро
щують цю культуру, повинні 
стати дослідниками.

Правильно зробили колгоспи 
Вознесснського району на Ми- 
колаївщпні, які заклали багато 
дослідних ділянок, щоб краще 
вивчити агротехніку чумизи. В 
колгоспі імені 61 комунара зак
ладено досліди по вивченню 
норм висіву, в колгоспі імені XII 
партз'їзду вивчають, які строки 
посіву кращі. У багатьох інших 
колгоспах досліджують ширину 
міжрядь, вплив різних добрив 
тощо.

На полях колгоспів півден
них районів республіки вже 
з'явилися дружні сходи чумизи. 
Про це повідомляють з Одесь
кого та Іванівського районів, 
Одеської області, та ряду інших. 
Відомо, що чумиза після з'яв
лення сходів розвивається спо
чатку дуже поволі, й її легко 
можуть заглушити бур'яни. Тим- 
то перше розпушення міжрядь 
з виполюванням бур'янів у ряд
ках треба провести, як тільки 
позначаться рядки.

Видатна роль в організації 
обробітку посівів належить ма
шинно -тракторним станціям. 
Тільки всіляко використовуючи 
механізми, можна буде забез
печити вчасний і високоякісний 
догляд за посівами, отже й 
одержати високий урожай.

(З передової статті гаветн ..Кол
госпне село" № 71 за 9 квітня 
1950 р )

Назустріч
Закінчили 

культивацію парів
Поряд з підготовкою грунту 

і сівбою механізатори трактор
ної бригади № 5 (бригадир 
т. Погорілий) наполегливо пра
цювали і на культивації чор
них парів.

За кілька днів вони успішно 
впоралися з цим завданням. 
Пари колгоспу ім. КарлаМарк
са на всій площі в 190 та 
своєчасно закультивовані.

Відзначився тракторист II. Тка- 
ченко, який трактором «ХТЗ - 
БАТІ» щоденно виконував і ие- 
ревпконував завдання.

В. Маковецький, 
секретар Дівочс-Нільської 

сільради.

Чумиза 
в колгоспах міста
Колгоспи міста наполегливо 

і впроваджують у виробництво но
ву високоврожайну харчову і 
кормову культуру —чумизу.

В порівнянні з минулим ро- 
. ком чумизи на зерно посіяно в 

шість разів більше, ніж торік. 
Доведений державний план цьо- ! 
го року виконано на 102 про- і 

і центи.
Так, в колгоспі ім. Леніна І 

і посіяно 20 га чумизи, в артілі 
«Борець за краще життя»—16 І 
при плані 15 га.

Зараз провадиться сівба чу
мизи на зелений корм та сіно, 
це дасть можливість забезпе
чити худобу зеленими кормами 
влітку при табірно-стійловому ! 
утриманні та сіном зимою.

Тітенський, 
зав. міського 

сільськогосподарського відділу.
Посіяли просо

На ланах колгоспу ім. Леніна 
(місто) успішно провадиться ' 
сівба пізніх культур.

Змагаючись за вчасне про
ведення посіву, хлібороби дня
ми завершили сівбу проса на 
площі 15 гектарів.

святу Першому травню
Змагання екскаваторників
Виконання виробничого завдання колективами 

вскришних дільниць Семенівського і Байдаківського вуг
лерозрізів за першу декаду квітня.

(В процентах до плану)
СЕМЕНІВЦІ БАЙДАК1ВЦІ

122 Зняття наносів 76,5
Як видно з показників, першість тримає колек

тив машиністів Семенівського вуглерозрізу, їх показ
ники зростають з кожним днем.

Особливого успіху домоглася бригада машиніста 
Никифора Андрійовича Рудого. Своє десятиденне зав
дання вона виконала на 145 процентів.

Колектив харківського верстатобудівного заводу імені Молотова 
недавно відзначив 70-річчя найстарішого робітника заводу модельїци- 
ка, комуніста Григорія .Васильовича Бугайова.

Па знімку: Г. В. БУГАЙОВ розмовляє з молодими робітниками заводу.

Змагання тракторних бригад
З бригадою Героя Соціалістичної Праці О. В. Гі- 

талова змагається багатотисячна армія механізаторів.
Вони домагаються шляхом високої культури зем

леробства виростити високі врожаї в обслуговуваних 
колгоспах.

Нижче подаємо виробіток на 15 сильний трактор 
умовної оранки в гектарах тракторних бригад Олек
сандрійської та Користівської МТС, що змагаються з 
Гіталовим, станом на 10 квітня.

Олександрійська МТС
1. Данченка П. 202.
2. Козака Я. 165.
3. Щербини А. 146.
4. Чернухи Ф. 126.
5. Гайдамаки Я- 123.
6. Ніколенка М. 114.
7. Попова М. 110.

8. Різниченка С. 97.
9. Дробота Ф. 95.

Користівська МТС
1. Ророхи В. 155.
2. Остапова М. 126.
3. Чередниченка С. 93.
4. Бульби В. 65.

Сталінським шляхом
Вивчайте досвід передового колгоспу ім. Будьонного

Дружні сходи ярих
Як повідомляють з колгоспів 

«Шлях до соціалізму», ім. 
18 партконференції та інших, 
на полях з'явилися дружні

сходи ярих зернових культур— 
вівса та ячменю.

Тепла погода сприяє інтен
сивному розвиткові рослин.

В газеті „Колгоспне село" № 70 за 8 
квітня 1950 року на всіх чотирьох сторін
ках надруковано надзвичайно цікавий І пов
чальний досвід роботи, життя й розвитку 
колгоспу їм. Будьонного, Березівського ра
йону, на Одещині.

Слава про цей колгосп і його людей 
майстрів соціалістичного землеробства йде 
далеко за межі Радянської України.

Радянські люди цього колгоспу в осно
ву свого життя й боротьби за розквіт кол
госпного ладу поклали мудрі вказівки на
шого батька й учителя товариша Сталіна. 
„Щоб стати колгоспниками заможними, для 
цього потрібне тепер тільки одно працю
вати в колгоспі чесно, правильно викорис- 

I товувати трактори 1 машини, правильно ви
користовувати робочу худобу, правильно

обробляти землю, берегти колгоспну влас
ність".

У хвилюючих рядках керівники колгоспу 
їм. Будьонного й колгоспники розповідають, 
як вони домоглись прекрасних успіхів, зро
бивши свій колгосп дійсно більшовицьким, 
а колгоспників заможними.

Досвід колгоспу їм. Будьонного є зраз
ком для всіх колгоспів нашого району й 
міста в боротьбі за виконання сталінських 
накреслень, у боротьбі за будівництво ко
мунізму.

Всі партійні організації повинні через агі
таторів 1 актив колгоспу прочитати цю га
зету, глибоко вивчити з усіма, до єдиного, 
колгоспниками прекрасний, багатющий дос
від будьоннівців, За їх прикладом зробим» 
І наші всі колгоспи такими ж славними.
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Недооцінюють значення 
наочної агітації

Одним з важливих засобів по
літичного і виробничого впли
ву на маси є наочна агітація. 
З цим цілком згодний секре
тар парторганізації центральної 
електростанції тов. Котляр. Він 
доводить, що парторганізація 
завжди приділяв цьому питан
ню належну увагу, іцо в цехах 
і на агрегатах, мовляв, с лозун
ги, плакати, дошки показників 
тощо.

Однак, факти спростовують 
намагання секретаря змалювати 
все в рожевих фарбах. До
ручивши справу наочної агіта
ції комуністам тт. Семенченку 
і Ромашко, парторганізація не 
забезпечила контролю над тим, 
як ці товариші поставились до 
виконання почесного партій
ного доручення. А це й приз
вело до того, що в період роз
гортання персдтравневого соціа
лістичного змагання на станції 
майже зовсім відсутні лозунги, 
погано висвітлюється хід со
ціалістичного змагання, не по
пуляризується досвід передо
виків.

Жодного лозунга немає па 
такому важливому об'єкті, як 
іцптоуправління. Такий же са
мий стан і в котельному цеху. 
Правда, тут на стіні в рамці 
висить зобов'язання робітників 
на честь виборів до Верховної

Зважати на запити молоді
—Коли ж у пас будуть вистави 

чи концерти?— часто запитують 
молоді робітники цегельного за
воду № 2.

Організуємо! -заспокоює секре
тар комітету Я КОМУ т. Шевченко.

Вже немало часу минуло з того 
дня. коли комсомольці в рішенні 
звітно-виборних зборів записали 
пункт про організацію гуртків 
художньої самодіяльності, але до
сі бажання молоді не задовольняє
ться.

Створений один драматичний 
гурток почав свою роботу з розу

Будемо випускати якісну продукцію
Відповідь на відкритий лист будівельників управління № З 

колективу трудящих деревообробних майстерень
Робітники та Інженерно-тех

нічні працівники теслярського 
і плотницького цехів, обгово
ривши на виробничих нарадах 
відкритий лист будівельників 
управління №3, відзначили, що 
оцінка якості продукції, яку 
випускають цехи майстерень, не 
може бути визнана задовільною. 
Тут же були намічені захо
ди, спрямовані на поліпшення 
якості продукції.

Колектив трудящих майс
терень своїми силами за мину
лі роки добудував котельну, 
закінчив будівництво і облад
нання трьох сушильних камер, 
збудував траверзні колії для 
більш продуктивного заванта
ження камер шілолісом. Крім 
того, ведеться робота по підви
щенню кваліфікації робітників. 
Коли у 1949 році кваліфікова
них теслярів було 6—10 чоло
вік, то в 1950 році число їх 
значно виросло.

Ми намічаємо і далі підви
щувати кваліфікацію наших ро
бітників, найшвидше добудува

Ради СРСР. Відповідальний за 
наочну агітацію, він же голова 
місцевкому т. Семенченко, по
яснює, що тут, по суті, ніде 
розміщати лозунги, що, мовляв, 
для цього не пристосоване при
міщення. Та виправдання ці 
безпідставні.

В просторому і світлому тур
бінному цеху, де, здавалося б, 
є всі умови для розміщення 
наочної агітації, теж не. видно 
ні лозунгів, ні портретів, ні 
плакатів. Можна побачити лише 
дошку показників, яка, на жаль, 
без показників.

—Проставляємо після закін
чення зміни,—говорить т. Се
менченко.

Але чиясь необережна рука 
і тут підвела керівника проф
організації. Хтось не зовсім зі
тер з дошки крейдою написа
ну цифру «14 II— 50р.» Це 
тоді останній раз були вистав
лені підсумки роботи змін.

Відсутня на електростанції 
також загальна дошка, показ
ників, дошка пошани. Не від
шукаєш тут і стінної газети.

Отже, твердження секретаря 
парторганізації т. Котляра, про, 

. нібито, благополучний стан з 
наочною агітацією свідчить, що 
він обмежився вказівками, не 

І перевіривши їх виконання.
Ст. Міркотан.

чування п'єси Чехова „Ведмідь".
Молодь прагне бачити нові су

часні п'єси, які б розкривали всю 
велич нашого успішного руху 
вперед по шляху до комунізму. І 
такі п'єси є. Є де й ставити їх. До 
послуг молоді хороший клуб, чер
воний куток. Але безвідповідаль
ність комітету комсомолу і його 
секретаря т. Шевченка призвела 
до того, то приміщення клубу 
забруднене, в ньому ніякої робо
ти майже не провадиться.

З таким станом миритися не 
можна.

Ол. Колосник.

ти котельну з установкою в ній 
і пуском парового Ланкаширсь- 
кого котла.

Одною з основних причин по
ганої якості продукції є низько
сортність одержуваного майстер
нями лісу і невідповідність його 
породності. Для теслярських ви
робів по існуючих державних 
стандартах повинен іти ліс пер
шого сорту- сосна або ялина. 
Деревообробні ж майстерні одер
жують майже виключно піхту 
та ще й низькосортну, вживати 
яку для зовнішніх віконних 
рам і двірних полотен заборо
нено.

Майстерні весь час настійно 
вимагають від тресту «Олек- 
сандріявуглерозрізбуд» поста
чання для теслярських виробів 
виключно сосни першого сорту 
і в крайньому разі ялини, а 
також забезпечення майстерень 
більш досконалим обладнанням.

Необхідно відзначити, що на 
якість теслярських виробів дуже 
впливає їх зберігання замовни

Домровий оркестр
Деякий час тому, клуб Октябр- 

ського селища придбав комплект 
інструментів домрового оркестру. 
За спеціальним розкладом 18 ро
бітників систематично вивчають 
ноти гри на домрових інструмен
тах. Серед гуртківців молоді ста- 
хановці—колишні учні школи ФЗН 
тт. Зінчук. Арбузов, Кузін та інші.

До першотравневпх свят моло
дий колектив домристів має під
готувати „Кантату про Сталіна", 
„Пісню про Дніпро", „Есть на 
Волге утес" та українську народ
ну пісню „Ой у лузі та іце й при 
березі".

М. Коваленко, 
керівник оркестру.

Озеленення селищ
Колектив будівельного управ

ління № 3 провадить велику ро
боту по озелененню селища Пере
мога. Цієї весни посаджено 5880 
штук декоративних та близько 
3000 чагарникових дерев.

Завершено посадку дерев у но- 
возакладеному сквері Октябрсь- 
кого селища. Колектив гірників 
шахти № 2, який взяв шефство 
над цим сквером, закінчив також 
розчистку алей і доріжок.

Ф. Гаркуша.

В Узбецькій РСР в цьому році 
- буде висаджено па 47 мільйонів 

дерев більше, ніж в 1949 році. 
І Активну участь у весняній посад

ці дерев беруть учні.
На знімку: учні Андижапської 

чоловічої середньої школи № 2 
за посадкою дерев.

ками. За технічними правилами 
вони повинні зберігатись, до 
встановлення на місце, в теп
лих приміщеннях, що не до
пускають проникнення волого
го повітря, чого не дотриму
ються в будівельному управ
лінні № 3.

Для найшвидшого розширення 
сушильного господарства дерево
обробних майстерень трудящі 
звертаються з проханням до 
будівельників управління № 6 
прискорити роботи по будів
ництву і обладнанню трьох но
вих сушильних камер і закін
ченню котельної зі здачею в 
експлуатацію парового Ланка- 
шпрського котла. Ми ж вживе
мо всіх заходів до дальшого 
поліпшення якості продукції.

Начальник майстерень 
ТОКАРЕВ.

Головний інженер 
БУРБИС.

Начальник теслярського цеху 
СУПРУН.

Начальник плотницького цеху 
ГЛУШКО.

Бесіда з кандидатом біологічних наук 
Академії наук Української РСР А. Д, Хоменком 

Про агротехніку на сівбі 
цукрових буряків

Після відвідання ряду колгоспів Олександрійського району канди
дат біологічних наук А. Д Хоменко 9 квітня мав бесіду з працівни
ками редакції нашої газети.

А. Д. Хоменко зазначив, що умови весни цього року вимагають, 
щоб цукрові буряки були посіяні в найстисліші строки. Вирішальне зна
чення для майбутнього врожаю цієї культури тепер вимірюється не 
днями, а годинами.

Крім того, вологість грунту дозволяє передпосівну культивацію 
під цукрові буряки провадити на глибину 5-6 см, а посів—на 3—4 см. 
Немає ніякої потреби коткувати грунт перед посівом буряків. Але після 
посіву бурякову плантацію закоткувати обов'язково.

Лабораторія фізіології харчування рослин інституту фізіології рос
лин і агрохімії Академії наук Української РСР лід керівництвом акаде
міка П. А. Власюка розробила метод внесення бурого вугілля під цук
рові буряки з іншими мінеральними добривами. Цей важливий агротех 
нічний 8ахід, як показав досвід, при правильному застосуванні значно 
підвищує врожай цукрових буряків.

Але в деяких колгоспах, як відзначив А. Д. Хоменко, недотриму
ються всіх правил агротехніки при внесенні бурого вугілля під буряки.

Так, в колгоспі „Колективіст Олександрійщини" вносять буре ву
гілля не в порошкуватому, а в горошкуватому вигляді. І в суміші не з 
тими мінеральними добривами, з якими може дати найбільший ефект.

До того ж вугілля слід ретельно змішувати з іншими добривами. 
Але цього не роблять в деяких колгоспах.

Агрономи райсільгоспвідділу і МТС повинні подати практичну до
помогу колгоспам у правильному застосуванні важливого агротехнічного 
заходу—внесення бурого вугілля під посіви цукрових буряків.

Бувають і такі керівники
Добре працюють на полях 

колгоспу ім. Рози Люксембург 
механізатори тракторної брига
ди т. Клімова. Вони своєчасно 
і організовано провели сівбу 
ранніх культур і зараз сіють 
пізні. Не нахвалиться тракто
ристами голова колгоспу тов. 
ІІилппенко: «Добрі хлопці, пра
цьовиті, одне лихо—невпста- 
чає їх на всі тракторів.

Якось вечером йому принес
ли розпорядження вислати 
трьох колгоспників в МТС на 
курси трактористів. Прочитавши 
його, голова розі'нівано вигук
нув: «Що вони не знають, що в 
мене людей мало, хай краще 
візьмуть у колгоспі ім. Енгель

Заходи боротьби з чумою птиць
Чума птиць—гострозаразне зах

ворювання курей, індиків та це
сарок і дуже рідко водоплавної 
птиці.

В разі не прийняття серйозних 
заходів боротьби, ця хвороба мо
же нанести великих збитків гро
мадським господарствам, а також 
населенню.

Клінічні ознаки захворювання 
—сонливість, загальний пригніче
ний стан, відсутність апетиту, по
синіння гребня та сережок, опу
щені крила, часто поноси, іноді 
нервові явища. Птиця гине при 
явищах загального пригнічення та 
сонливості.

Загибель від цієї хвороби вели
ка—від 80 процентів до 100.

Захворювання небезпечне тим, 
що швидко розповсюджується ба
гатьма шляхами, а саме: шляхом 
продажу та купівлі на ринках 
живої та битої птиці або яєць з 
небезпечного па чуму господар
ства, шляхом завезення з небез
печних пунктів птиці та птахо- 
продуктів, через забруднені дво
ри та вигрібні ями відходами від 
забитої птиці.

З одного господарства в інше 
перенос чуми птиць можливий 
звичайними механічними способа
ми—людьми, підводами, тваринами 
іншого виду, дикими .птахами і 
навіть комахами.

В боротьбі з чумою птиць ве
теринарним працівникам зобов'я
зане допомагати все населення 
небезпечного па чуму пункту. 

ДОВОДИТЬСЯ ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН
міста Олександрії і робітничих селшц, які мають веломашини, 

що перереєстрація веломашин продовжена до 25 квітня ц. р. Реєст
рація і №№ веломашин за 1949 рік вважаються недійсними.

Після вказаного строку власники веломашин, які не зареєструють їх 
і не матимуть №Нз, підлягають штрафу.

Міськкомунгосп.

са, ...не пошлю!»
Іншого разу ІІплппенку за

пропонували обладнати трактор
ний вагончик і організувати 
харчування трактористів в полі. 

Немає лісу, варити їжу теж 
необов'язково, адже тракторщ;. 
ти працюють біля села, знову 
заявив голова.

Тим часом трактористи тт. 
Гнида, Кондус, Фурлєт ходить 
за 5 кілометрів на обід.

Доки ж можна миритися з 
таким недержавним ставлен
ням до підготовки кадрів ме
ханізаторів, до задоволення не
обхідних потреб трактористів?

Л Карпенко.

У випадках будь-якого захво
рювання чи загибелі птиці влас
ники повинні негайно повідомити 
ветеринарного лікаря і допомогти 
йому в проведенні заходів в сво
єму дворі.

Двори та курники повинні бути 
очищені від сміття та гною, що 
спалюється, вигрібні ями проде
зинфіковані хлорним вапном.

У випадках забою птиці пір'я і 
кишківник спалюється, крон та 
промивні води закопуються в гли
бокі ями.

При появі чуми птиць насе
леному пункті вся птиця в небез
печних господарствах та в сусід
ніх з ними забивається під нагля
дом встпрацівників, в інших гос
подарствах дозволяється утриму
вати птицю лише в закритих при
міщеннях, за що відповідають влас
ники птиці та голови вуличних 
комітетів.

В небезпечних пунктах продаж 
та купівля птиці і итахопродуктів 
забороняється, а також забороня
ється вивіз і ввіз чи передача 
птиці в інші господарства чи на
селенні пункти.

В оздоровлені по чумі госпо
дарства завозити знову птицю доз
воляється лише через 3 місяці 
після зняття карантину.

Тнчинськнй, 
ветлікар.

Редактор П.КАПУСТЯНСЬКИЙ

БК—00294. Зам. № 45. Т. 4000.Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, № 58.
Олександрійська міська друкарня Кіровоградського обласного управління в справах поліграфічної промисловості, видавництв і книжкової торгівлі, м. Олександрія, вул, Шевченка 57.



Ж/# . Ч07

Пролетарі всіх країн, еднаітесаі

БІЛЬШОВИЦЬКА

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

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Рік видання XXI
♦-------------------- — ♦

№47 (3417)

Неділя
16 

квітня 
1950 р.

♦------------------------- *
Ціна 20 коп.

Під випробуваним керівництвом великої 
партії Леніна—Сталіна радянський народ 
з винятковим піднесенням бореться за до
строкове виконання плану післявоєнної 
сталінської п'ятирічки.

Ліквідувати борг 
відповідальної дільниці

Широко розгорнулося передтравневе соціалістичне змагання аа 
достроково виконання виробничих планів. В числі передових підпри
ємств—шахти №3 й №2, рудоремонтннй завод та інші. Але, на жаль, 
окремі підприємства й будови відстають. Відповідальна вскришна діль- 

1 ниця Байдаківського вуглерозрізу виконує завдання на 74 проценти. 
Нижче в газеті надруковано статтю „Чому відстають байдаківці“. Не 
можна зараз миритися з будь-якими відставаннями.

Прекрасні машини, які е в розпорядженні вуглерозрізу, викорис
товуються лише на половину своєї потужності I лише тому, що з ро
ку в рік тут основним гальмом є занедбане відвальне господарство, 
погано організований транспорт. Господарські керівники розрізу й трес 
ту повинні врешті навести більшовицький порядок, щоб ліквідувати 
відставання Треба перенести досвід Семенівського розрізу, до вскриш
на дільниця завжди перевиконує завдання.

Партійна, профспілкова і комсомольська організації повинні по- 
більшовицькому взятися за подання допомоги відстаючій дільниці І 
підтягти її до рівня передовиків, щоб ознаменувати світле й радісне 
свято—1 Травня новими виробничими перемогами.

Чому відстають байдаківці

До 80-річчя з дня народження В. І. Леніна

На відзнаку всенародного 
свята Першого травня маши
ністи екскаваторів Байдаківсь
кого вуглерозрізу вирішили зма
гатись з машиністами Семенів- 
ІЛ кого вуглерозрізу. Але з пер
ших же днів байдаківці почали 
відставати. Якщо за перший 
тиждень тут план зняття на
носів було виконано на 78, то 
за другий—на 74 проценти. У 
семенівців навпаки: за перший 
тиждень —109 процентів, за 
другий—122.

Чому ми відстаємо? З таким 
питанням 14 квітня зібрались 
на нараду машиністи Байдаків
ського розрізу.

З доповіддю виступив голов
ний інженер т. Кфімов.

На жаль, т. Єфімов зовсім 
мало сказав про недоліки робо
ти в квітні. Він спинився на 
підсумках минулого місяця.

За твердженням головного ін
женера байдаківці відстають че
рез нестачу транспортних засо
бів. 74 проценти простоїв в бе
резні припадає саме на цей не
долік. Але гострий кут недоліків 
він обійшов. Про нього і ска
зали виступаючі машиністи.

-т-Так, — говорить машиніст 
екскаватора тов. Якина,—у нас 
невпстачало транспортних засо
бів. Тепер вони є. Але ми як і 
раніше не виконуємо планів і 
тим більше зобов'язань.

Навіть тоді, — продовжував 
тов. Якина,—коли невистача- 
ло паровозів, ми сотні годин 
простоювали через брак місця 
для розвантаження вагонів з 
баластом. Відвальне господар
ство вкрай занедбане.

На цю причину вказали мас
тильник т. Ковальов, машиніс
ти тт. Смешко, Афанасьєв, Мар- 
кушев, Резніченко, Колузанов, 
секретар комсомольської орга
нізації т. Четвертак, на це вка- 

Колгоспи району закінчили сівбу 
цукрових буряків

Вчора буряководи району завершили сівбу цукро
вих буряків на всій площі посіву 1250 гектарів.

Ця робота проведена в кращі строки, на високому 
рівні агротехніки і на два тижні раніше, ніж торік.

М ГАРАЩЕНКО, 
агроном райсільгоспвідділу.

I зав’присутній на нараді голов
ний інженер «Головукраїн- 

і вуглебуду» т. Ефремов.
Але біда не лише в цьому. 

Керівники вуглерозрізу,—гово
рив далі т. Якина,—вдаються 
до порушень радянських зако
нів. Начальники дільниць Мар- 
ков, Ям польський відправля
ють додому прибулих на робо
ту машиністів. А щоб прикрити 
цей злочин, пропонують їм від
мічатись в табелі про те, що 
вони є на роботі.

—Ми зверталися з конкрет
ними пропозиціями поліпшити 
роботу,—говорив у своєму вис
тупі мастильник т. Ковальов. 
Але т. Марков відповідав нам: 
«Це не вашого розуму справа».

Партійна й профспілкова 
організації завжди керували со
ціалістичним змаганням,—гово
рив у своєму виступі машиніст 
т. Маркушев,—але договори, 
соціалістичні зобов'язання ні
коли не перевіряються. Вироб
ничі наради, де можна було б 
викрити недоліки, не склика
ються. Ми позбавлені змоги 
виступити з критикою проти 
неповоротливих керівників.

П'ять годин тривала нарада. 
По закінченню її кожен з по
легкістю зітхнув: «Ну, сьогод
ні про все сказали!»

Присутній на нараді голов
ний інженер головного управ
ління т. бфремов в середині 
наради робітників ведучої про
фесії, ведучого підприємства 
раптом виступив з умпротворю- 
ючою промовою, вибачився і 
поїхав... на іншу нараду, не 
сказавши жодного слова як 
виправити недоліки. Нам зда
ється, що з такою «допомогою» 
не варто було б тов. бфремову 
їхати сюди з Києва.

І. Константінов.

В. І. Ленін у Москві на Красній площі. Травень 1919 р.

Ленінізм—найвище досягнення російської і світової культури
Лекції і доповіді, приурочені 

80-річчю з дня народження 
В. І. Леніна, читаються для 
учнів педагогічного училища.

Учень-комсомолець Чепур- 
, ний А. старанно підготовив і 
' прочитав слухачам 3-го «А»

Передтравневе соціалістичне змагання
Змагання шахтарів Кузбасу і Донбасу

Шахтарі Кузнецького вугільного басейну звернулись з листом до 
товариша й. В. Сталіна. У своєму листі шахтарі Кузбасу взяли на себе 
зобов'язання достроково виконати річний план вуглевидобутку І пере
виконати його, підвищити продуктивність праці проти рівня 1949 року 
на 12,5—15 процентів, перевиконати планове завдання по зниженню 
собівартості вугілля І дати за рік 10 мільйонів карбованців надплано
вої економії, достроково виконати річний план промислового, житлово
го І культурного будівництва.

У своєму листі кузнецькі шахтарі запевняють дорогого батька, 
вождя І вчителя товариша Сталіна, що вони з честю виконають взяті 
на себа соціалістичні зобов'язання

Кузнецькі шахтарі звернулись до шахтзрів Сталінської області 
з закликом продовжити І в цьому році соціалістичне змагання шахта
рів Кузбасу і Донбасу.

Патріотичний почин шахтарів Кузбасу зустрів найширший відгук 
серед шахтарів Донбасу і палко підтриманий всіма шахтарями країни, 
всіма працівниками соціалістичної промисловості.

(РАТАУ).

Надпланова проходка
Високих виробничих успіхів 

у передтравневому соціалістич
ному змаганні домоглися гірни
ки будівельного управління №2.

Кілька днів тому завершено 
виконання чотиримісячного 
плану на 119 процентів.

Добрих успіхів домоглася ком
сомольсько-молодіжна бригада 
швидкісних проходок штреків

За почином Л. Корабельникової 
та Ф. Кузнецова

Наслідуючи патріотичний по
чин Лідії Корабельникової та 
Федора Кузнецова в справі еко
номії сировини і матеріалів, 
беру на себе соціалістичне зо
бов'язання посилити боротьбу 
за економію пальних і мастиль
них матеріалів і за рахунок 
цього 3 дні щомісяця перево- 

курсу доповідь — «Сталін про 
Леніна.»

Днями при активній участі 
викладачів училища відбулась 
теоретична конференція на тему: 
«Ленінізм-найвнще досягнення 
російської і світової культури.»

Федора Попи. На честь свята 
вона зобов'язалась пройти 70 
метрів понад місячний план. 
На 15 квітня ця бригада вже 
пройшла 20 погонних метрів в 
рахунок підвищеного зобов'я
зання. -

Г. Попов, 
секретар парторганізації.

зити вантажі на зекономлено
му пальному.

Викликаю на. змагання всіх 
водіїв нашої автоколони.

Василь Федоренко, 
шофер автоколони №1 тресту 
«0 лекса ндріяву глерозрізбуд».

Бесіди і лекції 
про Ілліча

До 80-фіччя з дня народжен
ня засновника комуністичної 
партії і радянської держави 
В. І. Леніна агітатори Вороши- 
ловського агітпункту проводять 
бесіди і читки газет серед кол
госпників про життя і револю
ційну діяльність Ілліча.

Днями в колгоспний клуб 
артілі ім. Ворошплова зібралось 
багато колгоспників. Серед них 
80-річні Андрій ІОхимовпч 
Кульбій та Олексій Васильович 
Карлюк, комсомольці Іван Дан- 
ченко, Василь Куцелощенко 
та інші. Всі вони з великою 
увагою вислухали вже другу 
лекцію з біографії В. 1. Леніна, 
які читає вчитель-агітатор тов. 
Верпека.

В. Лаонтьвв.

Конференцією керував вик
ладач т. Буряк 1. Ф.

Учні готують спеціальний ви
пуск стінгазет, присвячений 
геніальному вождю, організато- 

I ру більшовицької партії і ра- 
і дянської держави В. І. Леніну.

Високі виробітки 
колгоспників 

і механізаторів
Хлібороби колгоспу ім. Во- 

рошпдова (Ворошпловка) напо
легливо борються за високий 
урожай кукурудзи. Вони дома
гаються високих виробітків і 
якості польових робіт.

На маркеруванні площі під 
посадку кукурудзи добре пра
цювали колгоспники Федір Ру- 
денко, Іван Куцелощенко, Яків 
Луценко та Ілля Литвин; їх 
денний виробіток становив 180 
—200 процентів.

На посадці ручними кукуруд
зосаджалками відзначаються Ні
на Пічковська, Ганна Півняк, 
Марія Руденко, Ольга Литвин 
та інші, які значно перевико
нують денні завдання.

В передтравневі дні меха
нізатори передової тракторної 
бригади т. Данченка працюють 
з подвоєною енергією. Вони за
вершили підняття чистих парів 
на площі 80 га.

Трактористи Федір Бемберя, 
Іван Удовенко та молода трак
тористка комсомолка Ліда Ти
щенко виорювали за зміну по 
5,5—6,5 гектарів при нормі 4,5.

В. Козак, 
рахівник колгоспу.

Зацвіли сади
У Закарпатській області встано

вилась тепла весняна погода. Де
рева одяглися в яскраво зелене 
листя, У садах зацвіли абрикоси
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Ленінізм—прапор трудящих всіх країн
З любов'ю і благоговінням 

вимовляють ім'я Леніна прості 
люди у всьому світі. Це ім'я 
на всіх мовах світу звучить як 
бойовий заклик до боротьби за 
визволення трудящих від гніту 
поміщиків і капіталістів. Тру
дящі всього світу знають, що 
безсмертну справу Леніна про
довжує його вірний учень і най
ближчий друг товариш Сталін. 
Імена Леніна і Сталіна є пра
пором всього трудового людства 
в боротьбі за свободу, за мир, 
за соціалізм.

З ім'ям Леніна, з ім'ям 
Сталіна зв'язана нова епоха 
розвитку марксизму і світового 
революційного руху робітничо
го класу.

Ленінізм є марксизм епохи 
імперіалізму і пролетарських 
революцій, епохи перемоги со
ціалізму на одній шостій час
тині землі. Ленінізм є інтер
національним вченням, придат
ним і обов'язковим для всіх 
країн світу.
Осяявши світлом передової рево

люційної теорії корінні питан
ня класової боротьби пролета
ріату, створивши і загартував
ши в боротьбі бойову маркси
стську партію пролетаріату — 
партію більшовиків, Ленін і 
Сталін піднесли на нову сту
пінь міжнародний комуністпч- 
нпй рух.

Ленінізм вчить робітничий 
клас всіх країн непримеренпій 
класовій боротьбі з експлуата
торами за революційне пова
лення влади капіталу, за заво
ювання диктатури пролетаріа
ту, за перемогу соціалізму.

Ленінізм вчить трудящі маси 
селянства всього світу, що лише 
в союзі з робітничим класом і 
лише під керівництвом робіт
ничого класу воно зможе поз
бавитись від ярма поміщицько
го гніту і куркульської кабали, 
від розорення і злиднів.

Ленінізм вчить пригноб
лені народи колоніальних і 
залежних країн, як домогтися 
національного визволення від 
гніту імперіалістичних хижаків. 
Тільки на чолі з робітничим 
класом, лише під керівництвом 
комуністичних партій колоні
альні і залежні народи зможуть 
назавжди позбутися від імпе
ріалістичного рабства. Ленінізм 
—бойовий прапор пролетарсь
кого інтернаціоналізму, прапор 
братерства і дружби народів, 
прапор боротьби за вільне і 
щасливе життя людей праці.

Велетенську непосередню дію 
ленінізму на міжнародний рево
люційний рух виражено з особ

Зберегти цукрові буряки від шкідників
Теплі дні прискорили вихід на 

поверхню грунту шкідників цук
рових буряків—піщаного медляка, 
сірого ( маленького) і звичайно
го бурякового довгоносика, які 
надзвичайно загрожують сходам 
буряків.

Треба врахувати, що зараз шкід
ників знищувати легше, ніж тоді, 
коли будуть сходи.

До появлення сходів треба ви
вести на старі бурячища усіх 
колгоспних курей, які знищують 
багато шкідників.

Провести обкопування старих і 
нових плантацій краєвими ловчи
ми канавками з колодязями роз
міром: ширина зверху 25 см. зни
зу 45 см і глибина 35 см. Слід 
пам'ятати, що широкі і мілкі ка
навки погано затримують жуків, 

ливою силою у факті перемоги 
Великої Жовтневої соціалістич
ної революції в Росії.

Жовтнева революція народи
лась і зміцніла під прапором 
ленінізму, під керівництвом пар
тії Леніна—Сталіна. її перемо
га означає докорінний перелом 
в історичній долі людства, вона 
возвістила, що вік капіталізму 
прийшов до кінця.

Справжнім торжеством лені
нізму, його живим втіленням 
стала перемога соціалізму в 
СРСР. Виконуючи свій інтер- 

I національний обов'язок, радян
ський народ побудував під ке
рівництвом партії більшовиків 

І соціалістичне суспільство. Тим 
самим він зміцнив у трудящих 
всього світу віру в свої сили, 
подав їм приклад, полегшив 
справу визволення всіх приг
ноблених народів з-під гніту ка
піталізму.

Саме завдяки історичній пе
ремозі СРСР над фашистською 
Німеччиною і імперіалістичною 
Японією, перемозі, завойованій 
під керівництвом найвидатнішо- 
го полководця товариша Сталіна, 
народи ряду країн Європи і 
Азії змогли стати на шлях со
ціалістичного будівництва.

Новим великим торжеством 
ленінізму є перемога ‘Китайсь
кої революції, здобутої народом 
Китаю під керівництвом кому
ністичної партії і її вождя Мао 
Цзе-дуна. Тісна братерська 
дружба між народами нашої 
країни і Китаю—це новий цін
ний вклад в справу миру, де
мократії і соціалізму, нова ве
личезна поразка табору імпері
алізму і паліїв війни.

Міжнародне значення лені
нізму полягає в тому, що досвід 
соціалістичного будівництва в 
СРСР, багатющий досвід партії 
більшовиків служить прикладом 
для комуністичних партій всіх 
країн. Ленін вказував, що «біль
шовизм придатний як зразок 
тактики для всіх» (Твори, 
т. XXIII, стор. 386), що «ро
сійський зразок показує всім 
країнам дещо, і досить істотне, з 
їх неминучого і недалекого май
бутнього» (Твори, т. XXV, стор. 
171).

У вченні Леніна — Сталіна 
пролетарські партії всіх країн 
знаходять відповіді на всі пи
тання сучасного комуністично
го руху. Ленінізм є науковим 
обгрунтуванням боротьби трудя
щих проти імперіалістичного 
рабства, за міцний мир, за со
ціалізм і демократію.

Ленін і Сталін створили вчен
ня про партію нового типу,

. бо вони прогріваються сонцем і 
І легко виповзають.

На дні канавки на її ширину, 
через 10 метрів, копаються ловчі 
колодязі з прямовисними стінками 
глибиною 35 см.

В цих канавках при появі шкід
ників розсипають дуст (порошок) 
гексохлорану■ по 7 грам на по
гонний метр. Коли є емульсія гек
сохлорану, то її розчиняють у во
ді з розрахунком 125 грамів на 
10 літрів води. Один літр цього 
розчину витрачається на 20 мет
рів канавки.
г- Вносити гексохлоран у канавки 
треба через кожні два дні. Шкід
ники, які доторкуються до цієї 
отрути, гинуть.

Коли затруювання канавок гек- 
сохлораном не провадиться, треба 

озброєну передовою революцій
ною теорією, науковою страте
гією і тактикою класової бо
ротьби пролетаріату, сильну 
своєю єдністю і залізною дис
ципліною своїх рядів. За зраз
ком більшовицької партії, нав
чаючись на її революційному 
досвіді, складались і зростали 
комуністичні і робітничі партії 
в зарубіжних країнах. Спира
ючись на гранітну основу марк- 
сизму-ленінізму, вони завоюва
ли довір'я робітничого класу і 
широких мас трудящих. Вира
зом цього є величезний ріст 
чисельності комуністичних і 
робітничих партій. Якщо в ком
партії Франції, наприклад, на
передодні другої світової війни 
було 340 тисяч членів, то те
пер вона налічує в своїх рядах 
669.000 чоловік; число членів 
компартії Італії за той же час 
виросло з 58.000 до 2.300.000 
чоловік. В компартії Китаю те
пер налічується більше чоти
рьох мільйонів членів, в ком
партії Чехословаччпнн—більше 
2.300 тисяч, в Польській об'єд
наній робітничій партії—1.360 
тисяч, в Румунській робітничій 
партії — мільйон, в Угорській 
партії трудящих—950 тисяч, в 
Болгарській компартії—460 ти
сяч членів.

Ленін був глашатаєм бороть
би за мир і мирне співробіт
ництво народів. Радянська дер
жава, керована товаришем 
Сталіним, твердо і послідовно 
проводить політику миру, бо
реться проти імперіалістичних 
паліїв війни. Миролюбна ленін
сько-сталінська зовнішня полі
тика СРСР знаходить співчут
тя і підтримку серед величез
ної більшості населення земної 
кулі. В могутній країні соціа
лізму народи всіх країн бачать 
незламний оплот миру. Трудя
щі всіх країн, всі миролюбні 
народи з любов'ю і надією звер
тають свої погляди до великого 
прапороносця миру, до захис
ника життєвих інтересів всьо
го прогресивного людства -до 
товариша Сталіна.

Всесвітня історія народів іде 
під знаком торжества ленінізму. 
Нині вже близько 800 мільйо
нів чоловік населення земної 
кулі визволено від пут імпері
алізму. 1 з кожним роком пе
реможна хода людства по шля
ху до комунізму все більш 
прискорюється. XX століття 
ввійде в історію світу як століття 
торжества ленінізму, століття 
перемоги комунізму.

В. Владимиров.

жуків вибирати з них вручну і 
знищувати.

Крім краевих канавок, після за
кінчення посіву на плантації на
кладається сітка мілких (напрям
них) канавок плужками Миронів- 
ської станції. Ширина їх 6—7 см, 
а глибина 10—12 см, стінки повин
ні бути прямовисні. Спеціальни
ми свердлами через кожні 10 
метрів роблять ловчі колодязі на 
ширину канавки, а глибиною 35 см.

В напрямні канавки розтрушу
ють гексохлоран по 5 грам на 
метр.

Сітка мілких канавок накладає
ться через кожні 100 метрів по
перек рядків і по діагоналі, але 
ні в якому разі не вздовж рядків.

Через те, що цей метод бороть
би з шкідниками для колгоспів 
нашого району новий, а ефектив
ність його велика, МТС повинні 
подати допомогу колгоспам у прид-

М. В. Аомоносов
(Цо 185-річчя з дня смерті—15 квітня 1765 р.)

а а а
М. В. Ломоносов—найви- 

датніший російський вчений, 
поет 1 письменник — наро
дився в 1711 р., в сім'ї се
лянина Архангельської гу
бернії.

Задовго до іноземних уче
них зробив ряд надзвичай
них відкрить в галузі фізики, 
хімії, металургії, висунув 
ідею Північного морського 
шляху.

Створив „Російську гра- і 
матику" і своїми працями 
заклав основи розвитку ро
сійської літературної мови

а о а

Міжнародний огляд
ХП з'їзд компартії Франції

З 2 по б квітня в місті Жен- 
; вілье (поблизу Парижа) проходив 

XII з'їзд французької комуністич
ної партії. З'їзд зібрався в обста
новці дедалі гострішого політич
ного становища в країні, коли, 
французька реакція проводить 
жорстокий наступ на демократич
ні права трудящих і коли широкі 
маси французького народу дають 

| все більш рішучу відсіч агресив- 
і пій полі піці, яку проводить уряд 
І маршалізованої Франції.

З доповіддю „Боротьба за на- 
I ціональну незалежність і за мир“ 

на з'їзді виступив генеральний 
секретар ЦК компартії Франції 

і Торез. Зробивши глибокий аналіз 
сучасної міжнародної’ обстановки, 
Торез відзначив величезні успіхи 

і табору миру і демократії, очолю
ваного Радянським Союзом. Він 
закликав до зміцнення єдиного 

' фронту всіх чесних французів, го
тових боротися за мир, проти па
ліїв війни і звернув особливу ува
гу на необхідність дальшого роз
ширення політичної роботи ком
партії в широких народних масах. 
Вказуючи на ряд хибу роботі ок
ремих організацій компартії, Торез 
відзначив, що в той час як тру
дящі маси цілком дозріли для 
політичної боротьби, інколи пар
тійні працівники обмежуються ли
ше організацією мас на боротьбу 
за насущні економічні вимоги.

На закінчення доповіді Торез 
виклав конкретну програму з 11 
пунктів, яка ставить перед фран

Героїчна боротьба в
Уже більше чотирьох років 

французькі колонізатори при під
тримці американського імперіаліз
му ведуть криваву війну проти 
національно-визвольного руху в'єт
намського народу, намагаючись 
знову встановити в Індо-Китаї своє 
панування. Однак їм не тільки не 
вдалося задушити молоду демок
ратичну республіку, але навпаки, 
французький імперіалізм зазнає 
поразки за поразкою. Не допоміг 
французьким імперіалістам і став- 

I леник американо-французьких мо
нополій маріонетковий правитель 
Бао Дай. Переважна більшість

банні зразків плужків типу Миро- 
нівської станції, свердел і скре
бок з тим, щоб їх вже зараз ви
готовили всі колгоспи.

Основна маса шкідників зимує 
на старих бурячищах і звідти пе
реповзає на нові посіви. Ось чо
му обкопку старих плантацій не
обхідно закінчити негайно.

До появи сходів буряків у міс
цях залягання сірого довгоносика 
слід широко застосовувати отру
єння дустом гексохлорану принад 
із зелених стебел і листя лопуху, 
кропиви, еспарцету, люцерни, ко
нюшини і інших рослин (500 гра
мів дусту на 10 кг принади), які 
розкладають у місцях залягання 
довгоносика.

Виконання цих заходів набагато 
полегшить боротьбу з шкідниками 
буряків у період появи сходів.

І. Нестеренко, 
агроном бурякобази. 

цузькою комуністичною партією і 
всіма трудящими завдання бороть
би проти зростаючої небезпеки 
нової світової війни і проти по
неволення Франції американським 
імперіалізмом.

Делегати з'їзду, які зібралися з 
усіх кінців країни, розповіли про 
свою участь у тій битві за мир, 
яку незважаючи на переслідуван
ня і репресії, веде французький 
народ. Про це свідчить ріст 
страйків, спрямованих проти пос
тавок американської зброї у фрш^ 
цузькі порти та проти відпраїЖі 
зброї до В'єтнаму. Заклик Сток
гольмської сесії Постійного комі
тету Всесвітнього конгресу при
хильників миру про заборону 
атомної зброї знайшов глибокий 
відгук у найширших верствах 
французького народу. Тепер у 
Франції розгортається кампанія за 
підписання цього звернення сесії.

XII з'їзд компартії Франції прий
няв відозву до французького на
роду, в якій він закликав до об'єд
нання всіх демократичних сил з 
тим, щоб врятувати мир і захис
тити національну незалежність 
країни. З'їзд продемонстрував ра
зом з тим той факт, що випробу
вана і загартована в боях кому
ністична партія Франції е надій
ною захисницею французького на
роду і єдиною виразницею його 
волі. У своїй резолюції компартія 
висуває завдання створення справ
ді демократичного уряду Франції.

‘єтнамського народу 
в'єтнамського народу одностайно 
підтримує демократичну респуб
ліку В'єтнам, міжнародний авто
ритет якої сильно зріс після вста
новлення дипломатичних відносин 
з Радянським Союзом, Китайською 
Народною Республікою і країнами 
народної демократії.

Визвольна боротьба народних 
мас В'єтнаму вступила тепер у 
нову рішучу фазу. З 25 березня 
по 3 квітня під час наступальних 
операцій В'єтнамської народної 
аЦмії французькі війська втрати
ли більше тисячі солдатів убити
ми. В'єтнамська армія захопила 
великі воєнні трофеї. 6 квітня ар
мія демократичної республіки 
В'єтнам почала новий наступ. У 
зв'язку з успіхами збройних сил 
В'єтнамської демократичної рес
публіки французьке командування 
в Індо-Китаї зажадало від С11ІА 
та Англії негайної допомоги у ви
гляді воєнного спорядження.

Цей заклик про допомогу гово
рить про те, що французькі ко
лонізатори, засуджені всіма чес
ними людьми світу, безсилі при
душити національно - визвольний 
рух в'єтнамського народу, який 
мужньо бореться проти об'єдна
них сил світової реакції. Героїчна 
боротьба демократичної респуб
ліки В'єтнам за визволення країни 
від іноземного панування оточе
на співчуттям могутнього табору 
миру і в цьому її незламна сила.

Ю. Борисов.
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Справа честі партійних, профспілкових і ком
сомольських організацій — по-більиіовицькому взя
тися за подання допомоги відстаючим підприєм
ствам і колгоспам, підтягувати їх до рівня пере 
довиків і добитися загального піднесення, щоб 
ознаменувати світле і радісне свято 1 Травня но
вими виробничими перемогами, забезпечити дост
рокове виконання плану другого кварталу останньо
го року післявоєнної сталінської п'ятирічки.

Пленум ЦК КП(б)У
13—15 квітня 1950 року відбувся черговий Пленум Цент- і 

рального Комітету КІІ(б) України.
Пленум заслухав і обговорив такі питання:
1. Про хід соціалістичного змагання за виконання зобо- І 

кл»язань, взятих перед товаришем И. В. Сталіним колгоспами,
М'ГС і радгоспами Вінницької і Херсонської областей по виро
щуванню високих урожаїв усіх сільськогосподарських культур 
та розвитку громадського тваринництва в 1950 році (доповідачі 
секретарі Вінницького і Херсонського обкомів КІІ(б)У тт. М. М. Ста- 
хурський і Г. Є. Грпшко).

2. Про заходи по дальшому політичному Я організаційно- 
господарському зміцненню колгоспів Львівської і Волинської 
областей (доповідачі секретарі Львівського і Волинського обко
мів КП(б)У тт. І. С. Грушецький і 1. 1. Профатілоп).

На Пленумі з промовою виступив секретар Центрального 
Комітету КП(б) України тов. Л. Г. Мельников.

По заслуханих питаннях Пленум Центрального Комітету 
КП(б) України прийняв розгорпуті рішення.

Пленум Центрального Комітету КІІ(б) України розглянув 
організаційні питання'

Пленум обрав тт. В. В. Мацкзвича та І. Д. Назаренка 
членами Політбюро ЦК КІІ(б) України.

Пленум обрав тов. В. П. Мжаванадзе членом Оргбюро 
ЦК КП(б) України.

„ Пленум перевів тов. С. Н Тарасова з кандидатів у члени 
ЦК КП(б)У до складу членів ЦК КП(б)У та обрав його членом 
Оргбюро ЦК КП(б) України.

У зв'язку з призначенням тов. К. 3. Литвина заступни
ком Голови Ради Міністрів Української РСР Пленум ЦК КП(б)У 
увільнив його від обов'язків секретаря ЦК КП(б) України.

З честю виконаймо зобов'язання, 
взяті в передтравневому змаганні

До 80-річчя з дня народження 
В. І. Леніна

Трудящі Радянської України, 
як і’ всі трудящі Радянського 
Союзу, готуються широко від
значити 80-річчя з дня народ
ження творця більшовицької 
партії і радянської держави 
В. 1. Леніна.

Па підприємствах, в агітпунк
тах колишніх виборчих діль
ниць Києва прочитано сотні лек
цій і доповідей на темп: «Ве
лика співдружність В. І. Леніна 
і її. В. Сталіна», «В. І. Ленін 
і ІІ. В. Сталін—організатори й 
керівники Великої Жовтневої 
соціалістичної революції». В му
зеї українського мистецтва, в 
бібліотеці будинку вчених, в 
партійних кабінетах інститутів 
організовані виставки, присвя
чені В. І. Леніну.

Тисячі пропагандистів і агі
таторів Херсонської області вис
тупають в тракторних і рільни-. 
чих бригадах з лекціями і допо
відями про життя й революцій
ну діяльність В. І. Леніна. Агі

Пам'ятник В, І. Леніну на фабриці
На Вітебській дпвейній фабриці «Прапор індустріалізації» 

в урочистій обстановці відкрито пам'ятник засновникові біль
шовицької партії і першої в світі соціалістичної держави 
В. 1. Леніну. Пам'ятник встановлено на фабрпчному дворі.

Призначення тт. Мацкевича В. В.,
Кальченка Н. Т„ Власенна 0. В.

Президія Верховної Ради Української РСР Указами від 
15 квітня 1950 року призначила товаришів:

Мацкевича Володимира Володимировича—першим заступ
ником Голови Ради Міністрів Української РСР;

Кальченка Никифора Тимофійовпча—міністром сільського 
господарства Української РСР;

Власенка Олександра Васильовича—міністром радгоспів 
Української РСР. ' (РАТАУ).

татори колгоспу імені Сталіна, 
Генічеського району, на прик
ладі росту своєї сільгоспартілі 
розповідають про торжество ле
нінських ідей. Цей колгосп 
повністю електрифікований і 
радіофікований. На його полях 
працюють трактори та інші сіль
ськогосподарські машини. Де-- 
сятки електромоторів замінили 
ручну працю у колгоспному 
виробництві.

Разом з усією країною готу
ються відзначити 80-річчя з 
дня народження великого вож
дя трудящих колгоспники села 
Бажанове, Криворізького райо
ну, Дніпропетровської області. 
В сільській хаті-читальні від
крилась виставка, експонати 
якої відображають життя і ре
волюційну діяльність В. 1. Ле
ніна. Тут же обладнаний куток 
історії колгоспу. Матеріали його 
розповідають про те, як кол
госпники виконують заповіти 
Ілліча.

(РАТАУ).

Токар Кисельов 
завершує річну норму
Токар механічної майстерні 

монтажного управління № 1 
Григорій Максимович Кисельов, 
включившись у передтравневе 
соціалістичне змагання, взяв зо
бов'язання виконувати норми 
не нижче 350 процентів і до
могтися виконання річної нор
ми до 1 травня.

Свого слова передовий стаха- 
новець дотримує. Тов. Кисельов 
не лише виконує, а й значно 
перевиконує своє зобов'язання 
і днями завершує виконання 
річної норми.

Ф. Гаркуша.

' Бригадири 
дотримують слова

Бригадири рільничих бригад 
колгоспу «Шлях до соціалізму» 
у зверненні до всіх бригади
рів району зобов'язались вчас
но і на високому рівні провес
ти весь комплекс сільськогос
подарських робіт цього року.

Свого слова вони з честю 
дотримують. На 15 квітня кол
госп повністю закінчив сівбу 
ярих.

В кращі строки, при висо
кому рівні агротехніки закін
чено сівбу кукурудзи на пло
щі 60 га, проса і гречки.

На сівбі кукурудзи квадрат
но-гніздовою сівалкою, відмінно 
працювали сівальник комсомо- 
лец Петро Цпнапко та тракто
рист Олекса Кравченко, які що
дня перевиконували своє зав
дання.

Крім того хлібороби колгос
пу заклали новий плодовий сад 
на площі § га і зараз саджа
ють ліс. Йде старанна підго
товка до обробітку посівів.

Я. Рахубовський, 
голова колгоспу.

Передовики 
колгоспу

Сумлінно виконують взяті 
зобов'язання колгоспниці артілі 
«Серп і молот» Марія Губенко, 
Марія Устенко, Ганна Свя- 
тець, Марія Голосенко, Феня 
Тимошенко та Гаша Нестеренко.

Вони першими раніше стро
ку закінчили обкопування сво
їх ділянок цукрових буряків 
краєвими канавками.

На посадці кукурудзи ці то
вариші працювали з подвоєною 
енергією і закінчили роботу на 
закріплених рядках за два ро
бочі дні, їх виробіток стано
вив 150 процентів.

Так боротись за виконання 
своїх зобов'язань повинні всі 
колгоспники.

М. Дивяш, 
редактор колгоспної стінної 

газети.

Змагання екскаваторників 
Першість тримають семенівці

По підсумках соціалістичного змагання машиніс
тів Семенівського і Байдаківського вуглерозрізів на 17 
квітня першість тримають семенівці. Якщо рівень вико
нання плану минулого тижня становив 122 проценти, 
то зараз—-129.

Особливого успіху домоглись машиністи зміни тов. 
Бойка, які свій план виконують на рівні 136 процен
тів. Машиніст Микита Рудий своє завдання виконує на 
142 проценти.

Показник байдаківців—75 процентів.

За почином Л. Корабельніїкової 
та Ф. Кузнецова

Працюватимемо 3 дні на
Наслідуючи патріотичний по

чин бригадира фабрики «ІІа- 
рижекая коммуна» Л. Корабель- 
нпкової та майстра фабрики шкі
ряних впробів Ф. Іїузнецова, 
ми, водії автотранспортної кон
тори тресту «Олександріявуг- 
лерозрізбуд» включаємось у со
ціалістичне змагання за еконо
мію пального й мастила і бе
ремо зобов'язання працювати 
три дні щомісяця на зеконом-

Пропозиції токаря Стеценка
На виробничій нараді робіт

ників ремонтної майстерні ав
тотранспортної контори трес
ту «Олександріявуглерозрізбуд» 
цінну пропозицію вніс раціо
налізатор, кращий стахановець 
токар Михайло Сергійович Сте- 
ценко.

Досі в ливарному цеху бол
ванки для втулок шатунів вили
валися суцільної форми. При 
обробці втулки з такої бол
ванки більша половина цінно
го сплаву—бронзи йшла в 
стружки. Тов. Стеценко запро

Колектив Харківського ордена Леніна заводу „Свет шахтера“ 
став на стахановську вахту на честь міжнародного пролетарського 
свята Першого травня. Електрозварювач цеху металоконструкції! ко
муніст Костянтин Степанович Жук, який виконав з початку післяво
єнної п'ятирічки 20 річних норм, взяв зобов'язання у дні передсвятко
вої вахти давати 250-300 процентів плану.

Па знімку: то». К. С. Жук за роботою.
Фото В. Сичова (Прескліше РАТАУ).

зекономленому пальному
леному пальному.

Водій ївга Гончарова взяла 
підвищене зобов'язання: возити 
вантажі на зекономленому ма
теріалі чотири дні.

Закликаємо всіх водіїв кон
тори наслідувати наш приклад. 
І. Гончарова, І. Стріленко,

І. Онищенко, І. Дудник,
М. Паршуков, А. Дудник, 
М. Чемихін, П Меркулов, 

водії вантажних автомашин.

понував виготовляти болванки 
пустотілими. Це дасть економії 
50 процентів сплаву і на стіль
ки ж збільшить випуск дета
лей та прискорить обробку вту
лок.

Крім того, тов. Стеценко зап
ропонував замість коксу, яким 
нагрівають піч для цементації 
деталей, використовувати від
ходи мастильних матеріалів. 
Завдяки цьому близько однієї 
тонни коксу щомісяця буде зе
кономлено.

І. Пушкар.
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Партійне життя

Коли секретарі 
стоять осторонь

В гостях у Героя Соціалістичної Праці
І т. Гіталова Олександра Васильовича

Гурток по вивченню «Корот
кого курсу історії ВКП(б)» пер
винних парторганізацій масло
заводу та гірничо-промислової 
школи № 1 відстав від програ
ми на 10 годин.

Секретарі цих парторганіза
цій повинні були допомогти 
пропагандисту т. Мапіковському 
організувати навчання так, щоб 
успішно закінчити учбовий рік.

Але навчанням комуністів 
секретарі не цікавляться і тому 
10 квітня заняття в гуртку було 
зірвано.

17 квітня слухачі на самому 
занятті наспіх перечитували ма
теріал з книги 11. І>. Сталіна 
про Велику Вітчизняну вій
ну, по якій повинна була про
ходити розгорнута бесіда. Майже 
всі без конспектів.

На перші питання відповіда
ють тт. Кофман, Цимбал, Орлов 
—активісти навчання, інші від
мовчуються. Пропагандист зму
шений викликати відповідати по 
списку, але це не дає бажаних 
наслідків. Знову на запитання 
відповідають ті ж—Кофман, Цим
бал, Орлов.

З журналу відвідування гурт
ка з‘ясувалось, що всі «мов- 
чальнпки» пропустили близько 
половини занять.

Так, слухач т. Самохвалов з 
20 занять пропустив 10. Багато 
пропусків і у т. Плосконоса та 
інших.

З проведеного заняття впдно, 
що комуністи недостатньо го
туються до співбесід, не вико
ристовують допоміжної літера
тури, тому їх відповіді негли
бокі, поверхові, не виходять 
далі прочитаного з книги.

Слухач т. Орлов на запитан
ня—які завдання поставив 11. В. 
Сталін в своїй доповіді 6 листо
пада 1942 року?—відповідає: 
«Знищити німецьку державу» 
замість гітлерівську.

Комуніст т. Хитренко вва
жає, що другий фронт був уже 
у 1942 році?!

До кінця навчального року 
залишилося небагато часу, а 
поки що тут не зроблено нічо
го, щоб надолужити прогаяне.

Успішно закінчити навчання 
можна лише тоді, коли секре
тарі парторганізацій тт. Пав
ленко та Малик будуть контро
лювати кожного комуніста, до
поможуть їм спланувати свій 
час так, щоб до кінця учбово
го року вони повністю вивчили 
програмний матеріал.

В Смоляр.

У райкомі КП(б)У
колгоспів їм. ІІетров-
Гориславець, ім. 15-

Голови 
ського т.
річчя ВЛКСМ т. Ручка, «Па
ризька комуна» т. Федоревко, 
«Жовтень» т. Терещенко зло
чинно зволікають посадку ку
курудзи, зірвали встановлені 
строки і тим самим поставили 
під загрозу вирощування висо
кого врожаю.

Бюро райкому К1І(б)У 17 
квітня розглянуло питання про 
зрив строків посадки кукуруд
зи і наклало на винуватців су-

ворі партійні стягнення.
Членам ВКП(б) т. Горислав- 

цю винесено сувору догану, 
т. Ручці—догану.

Голів колгоспів тт. Федорен- 
ка та Треліса в останнє попе
реджено, що коли вони протя
гом двох днів не виправлять 
становища, справа на них буде 
передана слідчим органам.

Секретаря колгоспної парт- 
організації артілі ім. 15-річчя 
ВЛКСМ т. Руденка попереджено.

ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ

Зупинився поїзд. Провідник по
відомив, що приїхали па станцію 
Висоцьку, яка є останньою зупин
кою нашої цікавої подорожі.

—Скажіть, будь ласка, як нам 
потрапити до Мало-Помічнянської 
МТС?—звернувся Данченко до то
вариша, що стояв поруч з нами.

—В Мало - Помічнянську? До 
Гіталова, мабуть, приїхали? Нам 
по дорозі, я вас доведу,—відповів 
нам попутник.

Розмовляючи, 
лометрів зо два від залізниці. З-за 
гори показалась МТС.

—Да, прославилася ця машин
но-тракторна станція 
всю Україну, на весь Радянський 
Союз і навіть далеко 
його,—трохи гордовито говорив 
земляк Гіталова з Ново-Українки. 
1 справді, хіба не гордість Кіро- 
воградіцини, що виростила і ви
пестила прославленого бригадира 
тракторної бригади, депутата Вер
ховної Ради СРСР, Героя Соціа
лістичної Праці Олександра Ва
сильовича Гіталова.

—А ви ж звідки? — звернувся 
до нас наш знайомий.

—Ми, друже, з Олександрійсь
кого району. Приїхали у ваш ра
йон. Хочемо побувати в трактор
ній бригаді № 6 і запозичити дос
від її роботи.

Отак в дружній розмові ми 
дійшли до МТС. Тут на дошці 
красувалось перше прізвище: Гі- 
талов О. В. Прості числа повідом
ляли—на один 15-тисильний 
трактор вироблено м'якої оранки 
станом на І0 квітня 241 гектар.

Заступника директора МТС по 
політчастині ми не застали. Він 
був серед комбайнерів-ремонтни- 
ків.

Перша наша зустріч відбулась 
з директором Мало-Помічнянської 
МТС Леонідом Івановичем Баулі- 
ним. Він радісно і привітно прий
няв нас.

—Здравствуйте, здравствуйте, 
хлопці!—усміхнувшись відповів на 
наше привітання Леонід Іванович.

—До Гіталова в бригаду приї
хали? З якої МТС? Ще після кіль
кох запитань покликав шофера, 
якому велів завести машину.

Незабаром під'їхала й машина. 
Розпрощавшись з керівниками 
МТС, ми виїхали в бригаду Гіта
лова, яка працює в колгоспі імені 
Сталіна, Комишуватської сільра
ди, Ново-Українського району. 
Нам треба було проїхати понад 
сім кілометрів. І шофер за фрон
товою звичкою натиснув на ексі- 
ліратор, піддавши більше газку.

ми пройшли кі-

не лише на

за межами

Відкриття літнього
16 квітня о 12 годині 35 хви

лин, під урочисту мелодію Гімну 
Радянського Союзу, кращими 
спортсменами учнівської молоді 
Г. Вафальсоном та О. Сироваткою 
піднято прапор відкриття літнього 
спортивного сезону.

В перший день відбулися зма
гання з естафети, стрибків, бігу, 
волейболу, баскетболу, футболу 
та інше.

спортивного сезону
Добру підготовленість виявили 

фізкультурники 4 середньої школи 
(фізкерівник В. Груша). Баскет
больна команда цього колективу 
у змаганні з найсильнішою коман
дою нашого міста—добровільним 
товариством „Шахтар11 виграла з 
рахунком 23:13.

І. Кочубей, 
головний суддя.

За впорядкування рідних сіл!
Цінний почин Рокитнянських комсомольців
Комсомольці І молодь Рокитнянського району, Київської області, 

виступили ініціаторами розгортання широкого соціалістичного змагання 
за впорядкування рідних сіл методом народної будови. В усіх селах 
Рокитнянського району відбулися відкриті комсомольські збори, на яких 
обговорено питання про практичну участь комсомольців і молоді у 
впорядкуванні сіл, у спорудженні будинків культури, насадженні парків, 
відкритті спортивних майданчиків і т. п.

Складені плани проведення масових недільників.
В багатьох селах уже розпочалися роботи. За короткий час за 

кладені парки в селах Рокитно. Ромашки, Бирюки. Посаджено вздовж 
шляхів 3.000 дерев В районному центрі комсомольці насаджують парк 
на площі 4 гектари, прикрашують вулиці газонами і клумбами. В кол
госпі імені Сталіна села Телешівка І в ряді інших сіл комсомольці і 
молодь беруть активну участь в будівництві клубів.

Центральний Комітет ЛКСМУ схвалив цінний почин комсомольців 
Рокитнянського району І зобов'язав обкоми, райкоми і первинні органі
зації ЛКСМУ залучити молодь до роботи по впорядкуванню сіл, споруд
женню будинків культури, клубів, озелененню шляхів і вулиць. Пере
довики змагання нагороджуватимуться почесними грамотами ЦК ЛКСМУ.

(РАТАУ).

Улюбленим місцем відпочинку 
колгоспників сільськогосподарсь
кої артілі ім. В. 1. Леніна (Мука
чівський округ, Закарпатської об
ласті) е колгоспна хата-читальня. 
Сюди приходять колгоспники по
читати газети, журнали, пограти 
в шахи та шашки, послухати бе
сіду або лекцію.

На знімку: в колгоспній хаті- 
читальні; на передньому плані 
колгоспники тт. Сивулко (ліворуч) 
і Андрусяк грають в шахи.

БК—00297.

Напівдорозі машина зупинилась. 
В кузові з'явились нові пасажири— 
сусіди Гіталова. Зав'язалася друж
на бесіда.

Вони особливо цікавились жит
тям колгоспників Олександрійсь
кого району, дізнавались про хід 
весняно-польових робіт, а зго
дом Іван Степанович—65-річний 
дідусь—відкашлявся і тихенько 
промовив:

—Хороша цього року весна, 
пам'ятаю таку в 1925 році, чудо
вий урожай буде зібраний, і по
казав на вагончик, що стояв се
ред широкого масиву м'якої оран
ки.—То вагончик гіталовців. Вжи
ваючи слово „гіталовців", дідусь 
аж усміхнувся.

—Ніколи не думав я, щоб та
кий маленький Сашенька, як його 
часто любила називати мати, міг 
стати великою людиною, держав
ним діячем.—Згодом Іван Степа
нович закурив і наче ждав відпо
віді на свою розмову.

Машина зупинилась па пере
хресті польових доріг, які ретель
но були оборані глибокою бороз
ною. Поруч стояла середнього 
росту людина і високо над голо
вою тримала на хворостині намо
таний куль зволічок.

Підійшовши ближче і познайо
мившись, ми дізнались, це був 
голова колгоспу ім. Сталіна.

—Ви зможете нам сказати, де 
працює бригада Гіталова?—звер
нулись ми до голови.

—Зараз він буде.—Данченко тим 
часом розглядав недавно оброб
лене поле.

Нарешті показався трактор. За 
ним йшло кілька чоловік і серед 
них Олександр Васильович. Ми 
знали його з багатьох фотографій, 
з зустрічі з виборцями у перед
виборні дні.

—Здравствуйте, Олександр Васи
льович!—привітались ми до нього. 

—Здравствуйте, олександрійці! 
—протяжно відповів він і зараз 
же запитав Данченка:

—Як ваша тракторна бригада 
працює, товариш бригадир?

Працює? Добре, — відповів 
Данченко.

—Ми дуже раді вітати в своїй 
бригаді гостей, що змагаються з 
нами. Від душі дякуємо вам за 
ваш приїзд. Цими словами Гіта
лова закінчилась наша тепла зус
тріч.

По дорозі до вагончика Олек
сандр Васильович вирвав кущ 
пшениці.

—Ну, як хороша?—звернувся 
він до Данченка.

—Хороша!—відповів той.
—А якщо точніше сказати, 

просто чудесна. Погляньте,
кущі розкішні, яке коріння могут
нє. Таке коріння багато з землі 
візьме, буйний колос вигодує.

Це результат єдиної боротьби 
за хліб механізаторів і хліборобів. 
Ми разом міцно тримаємось землі, 
а ви знаєте, хто добре її пестує, 
того вона героєм робить, а хто 
пташкою порхає коло неї, того 
вона не поважає.

то 
які

I

У вагончику нас зустріла 57- 
річна колгоспниця Тетяна Дмит
рівна Дондишева. яка протягом 
чотирьох років незмінно охороняє 
бригаду.

І зовнішня, а особливо внут
рішня частина вагончика приваби
ла наш погляд. У всьому відчу
вався зразковий порядок. Тут і 
розпорядок дня, і стінна газета, 
що виходить кожну п'ятиденну, 
і дошка показників про роботу 
кожного тракториста. Вагончик 
прикрашений портретами членів 
Політбюро ЦК ВКП(б), вчених.

Трактористи культурно прово
дять дозвілля, грають в доміц^ 
шахи, слухають радіо, чигають ху
дожню літературу.

З зустрічі з трактористами, в 
розмовах з ними ми відчували 
дружну і сердечну сім'ю, де мож
на почувати себе як дома.

В розмові Олександр Васильо
вич ділився досвідом роботи.

—Застосувати погодинний гра
фік можна в кожній бригаді,—го
ворив Гіталов Данченку.—Для цьо
го, насамперед, треба по-справж
ньому організувати працю. Кож
ний тракторист повинен мати все 
необхідне для безперебійної ро
боти.

Він розповів і про змащування, 
і про протирку клапанів і інше.

Другого дня Гіталов показував 
масиви поля, обробленого його 
бригадою в тісній виробничій спів
дружбі з рільничими бригадами.

„Міцний і сміливий колектив у 
Гіталова, вміє добре хазяйнувати 
біля машин" — думав Данченку 
йдучи з Героєм до його будинку.

Дома його чекали листи.
- Багато листів одержує,—гово

рить дружина Олександра Васи
льовича—і треба дати кожному 
теплу відповідь.

Тов. Гіталов розкрив одного з 
них і дав прочитати Данченку. 
Листа написав помічник бригади
ра тракторної бригади і дякував 
за допомогу в поїздці на курорт.

Сонце повільно спускалось за 
обрій. Ми збирались в дорогу. На 
прощання депутат Верховної Ради 
СРСР міцно потис нам руки, по
бажав хорошої дороги і просив 
передати хліборобам, механізато
рам і всім трудящим Олександ- 
рійщини велике спасибі, що його 
не забувають виборці і запевнив, 
що він з подвоєною енергією буде 
працювати на ланах Батьківщини.

* **
Ми залишали Комишувате—село 

Героя, згодом Мало-Помічнянську 
МТС. А на широких ланах гуділи 
мотори, немов виспівуючи радісну 
пісню механізаторів:

„Ой. вьі кони, вьі кони, сталь- 
ньіе,

Боевьіе друзья, трактора, 
Веселеє гудите, родньїе, 
Нам в поход отправляться пора"... 
цей спів линув по неосяжних 

просторах рідної Вітчизни. Це був 
спів за хліб, за мир.

П. Кошман.
с. Комишувате, 

Ново-Український район.

*

і

Посіви буряків
Сівбу цукрових буряків кол

госп «Радянська дача» завер
шив ще 11 квітня.

Проте до цього часу тут ні
чого не зробили, щоб зберегти 
посіви від шкідників. Плантація 
ще не обкопана ловчими ка
навками, не накладена і сітка 
напрямних канавок, немає тут 
і отрутохімікатів.

під загрозою
Наявність великої кількості 

шкідників створює серйозну за
грозу сходам буряків, але голо
ва колгоспу т. Хало спокійно 
констатує факти.

Є. Бойко,
економіст МТС.

Редактор П.КАПУСТЯНСЬКИЙ

ти
Олександрійській БУРЯКОБАЗІ ПОТРІБНІ ТРАКТОРИСТИ для робо- 

на тракторних буряконавантажниках.
Звертатись на адресу: місто Олександрія, вул. Ворошнлова, Ке39.

ДИРЕКЦІЯ.

Управління колгоспного ринку доводить до відома громадян, що 
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Сьогодні—80-річчя з дня народження 
Володимира Ілліча ЛЕНІНА, 
геніального вождя, організатора 

комуністичної партії більшовиків, 
творця першої в світі 
радянської держави.

Великий Ленін
80 років з

Володимира
Сьогодні минає 

дня народження 
Ілліча Леніна.

Вірний і послідовний учень 
Маркса і Енгельса, Ленін був 
геніальним продовжувачем їх' 
вч^іня. Він розвинув марксизм 
відповідно до нових історичних 
умов. «Ленінізм,- за визначен
ням товариша Сталі на,—є марк
сизм епохи імперіалізму і про
летарської революції. Точніше: 
ленінізм є теорія і тактика 
пролетарської революції взагалі, 
теорія і тактика диктатури про
летаріату зокрема».

Ленін розкрив особливості 
імперіалізму як. останньої мо
нополістичної стадії капіталіз
му. Керуючись відкритим ним 
законом про нерівномірність 
розвитку капіталізму в епоху 
імперіалізму, Ленін обгрунту
вав можливість перемоги соці
алізму в одній, окремо взятій, 
країні, маючи на увазі перш 

все Росію. Розвивши на
черки Маркса і Енгельса про 
гегемонію пролетаріату, Ленін 
створив стройну систему дикта
тури пролетаріату, керівництво 
пролетаріату трудящими масами 
міста і села. Ленін розробив 
національно-колоніальне питан
ня, як питання про резерви 
пролетарської революції.

Розробивши ідейні, тактичні 
і організаційні основи більшо
визму, Ленін в постійній бо
ротьбі з ворогами більшовизму 
організував марксистськії за
гартовану, згуртовану, револю
ційну партію пролетаріату—ко
муністичну партію.

Безстрашний вождь револю
ції, Ленін повів трудящі маси 
нашої країни спочатку на 
штурм царського самодержав
ства, потім на повалення влади 
буржуазії. Під його непосеред- 
нім керівництвом у Росії була 
здійснена перша в світі соціа
лістична революція, що вирва
ла владу з рук експлуататор
ських класів і яка передала її 
до рук трудящих. Ленін став 
на чолі створеної ним радян
ської держави, організував роз
гром білогвардійців та інтер
вентів, що намагались задуши
ти радянську республіку, і 
став до керівництва будівницт
вом соціалізму в нашій країні.

Все своє життя Ленін віддав 
революційній боротьбі за щастя 
трудящих, за створення кому
ністичного суспільства. Наро
дився Володимир Ілліч 22 квіт
ня 1870 року в місті Симбір
ську, тепер—Ульяновську, в 
сім'ї інспектора народних учи
лищ. Після закінчення гімна
зії 17-річним юнаком він брав 
участь у студентських завору
шеннях у Казанському універ
ситеті і після арешту був вис
ланий з міста. Зимою 1888— 
1889 року Ленін війшов у 
перший підпільний гурток і 
почав вивчати «Капітал» Марк
са. З того часу почалась його 
велика революційна діяльність. 
Він зазнав царських тюрем і

і

21 січня 1924 
битись серце 

світового про- 
його покоїться 
Красній площі

заслання, змушений був довгі 
роки перебувати в еміграції, 
але ці випробування не зломи
ли його волю і більшовицьку 
енергію. Громлячи народників, 
меншовиків, троцькістів й ін
ших ворогів більшовизму, він 
згуртовував, організовував ре
волюційну партію пролетаріату 
і крізь бурі і знегоди привів 
її до керівництва першою в 
світі соціалістичною державою.

Велетенська, напружена ро
бота, яку вів Ленін, надірвала 
його здоров'я, 
року перестало 
великого вождя 
летаріату. Тіло 
в Мавзолеї на 
у стін Кремля.

Над гробом Леніна великий 
Сталін дав клятву виконати з 
честю Ленінські заповіти: ви
соко тримати і зберігати в чис
тоті велике звання члена пар
тії, зберігати єдність партії, 
як зіницю ока, зміцнювати дик
татуру пролетаріату, союз ро
бітників і селян, зміцнювати і 
розширяти Союз Радянських 

На відзнаку 80-річчя з дня народження В. І. Леніна
На підприємствах, в колгоспах 1 учбо

вих закладах міста її району читаються 
лекції, доповіді, провадяться бесіди, при
свячені 80-річчю з дня народження вели
кого генія пролетаріату, засновника біль
шовицької партії і першої в світі радянсь
кої держави В. І. Леніна.

Напередодні знаменної дати на всіх 
дільницях монтажного управління №1 трес
ту „Укрособвуглемонтаж" агітатори прове
ли бесіди про життя 1 революційну діяль
ність Володимира Ілліча.

Робітники семенівської монтажної діль
ниці, де партгрупоргом т. Рудик, стали на 
стахановську вахту, присвячену 80-р1ччю.

В колгоспних клубах і бібліотеках 
Недогарської, Ворошиловської та інших 
сільрад організовані фотомонтажі.

В радгоспі „Комінтерн" директор шко
ли т. Грицай приготував лекцію про жит
тя 1 діяльність В. І. Леніна, яку прочитає 
перед мікрофоном радгоспного радіовузла.

Випускаються стінгазети, приурочені 
80-річчю з дня народження В. І. Леніна.

Соціалістичних Республік, союз 
трудящих всього світу.

Все своє революційне життя 
товариш Сталін ішов разом з 
Леніним. Разом з ним він ор
ганізовував більшовицьку пар
тію, разом з ним громив всіх 
її ворогів, разом з ним стояв 
па чолі Жовтневої революції, 
разом з Леніним створював ве
лику радянську державу.

І коли помер Володимир 
Ілліч, прапор Леніна, великий 
більшовицький прапор бороть
би за комунізм, товариш Сталін 
поніс вперед. В непримеренній, 
нещадній боротьбі проти троць- 
кістсько-бухарпнськпх ворогів 
народу, товариш Сталін відсто
яв велике вчення Леніна. Він 
збагатив скарбницю ленінізму, 
відстояв і геніально розвинув 
ленінську теорію про перемогу 
соціалізму в одній країні, роз
робив і здійснив план побудо
ви соціалістичного суспільства 
в нашій країні.

Під керівництвом великого 
Сталіна наш народ розбив гіт
лерівських загарбників в роки 
Вітчизняної війни, відбудував 
зруйноване війною господарст
во і тепер упевнено будує ко
мунізм. Під геніальним прово
дом товариша Сталіна наша 
країна йде зараз на чолі всьо
го прогресивного людства в йо
го боротьбі за мир, демократію 
і соціалізм.

Великий революційний досвід 
партії Леніна—Сталіна одержав 
цсесвітньо-історичне значення. 
Ного переймають братерські 
комуністичні партії і з успіхом 
використовують в своїй рево
люційній боротьбі, як надійне 
керівництво до дії. На шлях 
соціалізму стали країни народ
ної демократії. Під прапором 
ленінізму йде велика Китайсь
ка народна республіка. Під 
цим непереможним прапором 
борються і перемагають міль
йони людей в усьому світі.

Радянський народ сповнений 
велетенською національною гор
дістю—наша країна з'явилась 
батьківщиною ленінізму, вона 
дала світові геніїв людства— 
Леніна і Сталіна.

Все, що здобуто і завойова
но трудящими СРСР після смер
ті Леніна,—все це завойовано 
під непереможним ленінським 
прапором, під геніальним про
водом Сталіна! Імена Леніна і 
Сталіна злиті воєдино в свідо
мості всього трудящого людства.

Передтравневе
соціалістичне змагання 

Стахановський декадник
По всіх цехах і дільницях 

Семенівського вуглерозрізу від
булись загальні збори робітни
ків, на яких обговорено під
сумки роботи за перший квар
тал та завдання у виконанні 
передтравневпх зобов'язань.

Щоб виконати і перевико
нати нові підвищені зобов'я
зання, трудящі розрізу вирішили 
з 15 по 25 квітня стати на 
стахановську вахту.

З перших же днів вахти гір
ники домагаються високих по
казників. Виконання виробни
чого плану щоденно становить 
120—125 процентів.

Попереду йде вскрпшна діль
ниця, яка виконує завдання на 
125— 130 процентів, а маши
ніст екскаватора УЗТМ Мики
та Рудий дає щодня по півтори

Водій Андрій Дудник перевіз 42 тоннії вантажу 
на зекономленому пализі

Наслідуючи почин Л. Іїора- 
бельникової _та Ф. Кузнецова, 
шофер автотранспортної конто
ри тресту «Олександріявугле- 
розрізбуд» комсомолець Андрій 
Дудник взяв зобов'язання пра
цювати три дні щомісяця на 
зекономленому бензині.

Місячну норму виконано
Включившись у передтравне- 

ве соціалістичне змагання, наша 
бригада домоглася нового ви
робничого успіху. 20 квітня 
виконано місячну норму проход-

Змагаючись на честь Пер
шого травня, хлібороби кол
госпу ім. Ворошилова (Воро- 
шиловка) успішно вивершили 
сівбу всіх ярих культур.

Мобілізувавши всі можли- » 
ВОСІІ, В КОЛГОСПІ В СТИСЛІ стро- І

Високі виробітки колгоспниць

Завершили сівбу ярих
і кп посаджено 70 га кукурудзи. 

Па високому рівні і в кращі 
строки посіяно просо та гречку. 

Зараз колгоспники готують
ся до обробітку посівів.

В. Козак.

За чотири робочі дні закін
чили посадку кукурудзи на 
площі 40 га колгоспники ар
тілі ім. 17 з'їзду ВКІЇ(б)(Д. По
ле).

Відзначилася ланка Марії 
Дементієвої, яка саджала на-

Посіяли кукурудзу і зелений конвейєр
Колгоспники артілі «Комін

терн» успішно закінчили сівбу 
кукурудзи на площі 65 га.

норми.
Добре справляється з своїми 

зобов'язаннями зміна шахтарів 
тов. Бережного. Прохідники 
Сидір Голуб та Іван Голобородь- 
ко виконують свої норми на 
150 процентів. Відкатниця Ка
терина Сжорик — на 130 про
центів.

Високого виробітку домігся 
прохідник дренажної шахти №3 
Григорій Дробожа. 18 квітня 
свою змінну норму він виконав 
на 400 процентів. Бригадир від-\ 
ватників дренажної шахти №2 
Олександр Кушніров дає щодня 
по 230 процентів денної норми.

Колектив семенівців бореться 
за виконання місячного плану 
до 25 квітня.

В. Харитонов, 
секретар парторганізації.

Передовий водій свого слова 
дотримує. 18 квітня, працюючи 
на зекономленому пальному, 
тов. Дудник перевіз 42 тонни 
вантажів.

К. Агафонова, 
технік.

кп гірничих горизонтальних ви
робок. В. Дяков,

бригадир управління №2 
тресту «Олександріявуглероз- 

різбуд».

сінньову ділянку. Змагаючись, 
ланка за 2 дні посадила 10 
гектарів кукурудзи. Виробіток 
колгоспниць на цій роботі був 
120—140 процентів.

Я. Плахотний, 
член колгоспу.

Тваринники посіяли зелений 
конвейєр: кормових буряків— 
10 га, чумизи і суданки—10 
га та кукурудзи на силос 12 га.

І. Жежеря.

Приступили до 
шаровки буряків

Буряководп колгоспу «Запо
віт Леніна», борючись зависо
кий урожай цукрових буряків, 
розпочали шарування. Серед 
колгоспників розгортається зма
гання за зразкове проведення 
обробітку.
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Партійне життя
Підготовка комуністів до занять
Вирішальне значення в пар

тійному навчанні мас підготов
ка комуністів, слухачів гуртків 
і політшкіл до занять. Особли
вої важливості ця справа на
бирає саме тепер, коли в сис
темі партійної освіти закінчу
ється навчальний рік і прова
дяться підсумкові заняття.

Па заводі «Червоний ливар
ник» працює гурток по вивчен
ню «Короткого курсу історії 
ВКП(б)» (керівник гуртка тов. 
Меркур’єв). В гуртку навчає
ться 12 товаришів—10 кому
ністів і 2 безпартійних. Як 
правило, тут слухачі ретельно 
готуються до занять, склада
ють конспекти. Більшість з 
них в бесідах беруть активну 
участь, відповіді їх змістовні.

Відчувається особливо добра 
підготовка у ком) потів тт. 
Цибулька, Мамренка та безпар
тійного Козинця.

Але не всі так готуються до за
нять. Ось комуністі’. К. Хрущов.

У сітці партійної освіти
7 гуртків по вивченню «Ко

роткого курсу історії ВКП(б)» 
другого року навчання закін
чили учбову програму. Два 
гуртки першого року навчан
ня закінчили 8 глав з історії 
ВІШ(б).

Закінчують вивчення про
грамного матеріалу всі гуртки, 
що вивчають біографії

Нарада молодих
19 квітня в міському театрі 

зібралось близько 300 моло
дих ста хановці в підприємств та 
будов Олександрії.

Параду відкрив секретар міськ
кому ЙКСМУ тов. Варава. Піс
ля обрання ділової президії з 
величезним піднесенням оби
рається почесна президія в 
складі ІІолітбюро Ції ВКП(б) і 
Політбюро ЦК КП(б)У на чолі 
з найкращим другом радянської 
молоді товаришем ЇЇ. В. Сталіним. 
(В залі гримить довгонестпха- 
ю'ча овація. Чути вигуки: «Ве
ликому Сталіну ура!»)

З доповіддю про підсумки 
роботи за перший квартал і по
дальші завдання робітничої мо
лоді виступив керуючий трес
том «Олександріявуглерозріз- 
буд» тов. Суровськпй. Він роз
повів про значні досягнення 
молоді в справі успішного ви
конання виробничих завдань, 
відзначив недоліки в роботі і

Прискорити сівбу
Серед тваринників району 

розгорнулося соціалістичне зма
гання за дальше зростання про
дуктивності худоби.

Вирішальне значення в цій 
справі має міцна кормова база.

Успішно створюють кормову 
базу тваринники колгоспу ім. 
Карла Маркса. Кормодобувна 
ланка в ранні строки посіяла 
зелений конвейєр — кормових 
буряків 14 га, чумизи 7, су
данки 8, люцерни 0,5 га та 
гарбузів 3 га. Зараз вона го
тується до сівби силосних куль
тур.

Зовсім інше в колгоспі ім.

Невистачає в нього партійного 
ставлення до навчання. Прихо
дить він на заняття, як прави
ло, з запізненням і то після 
кількох викликів, а той зовсім 
не приходить. До занять не 
готується, конспекта. не скла
дає. На запитання керівника 
гуртка відповідає просто: «Про
глядав історію партії, але не 
готувався». З такої відповіді 
відчуваєш, що це в нього пе
ретворилось у звичку.

По-казенному ставиться тов. 
К. Хрущов до свого партійного 
обов'язку.

Цс ж саме можна сказати і 
про іншого слухача комуніста 
т. Тушка.

Секретар парторганізації за
воду т. Єременко та керівник 
гуртка т. Меркур'єв не виявля
ють особливої вимогливості до 
тих комуністів, які несумлін
но працюють над підвищенням 
ідейно-політичного рівня.

В. І. Леніна та ЇЇ. В. Сталіна, 
а також Звенигородська, Вой- 
нівська та Березівська політ- 
школп.

У всій сітці партійної освіти 
проходить підготовка до під
сумкових занять.

Л. Дробот, 
зав. райпарткабінетом.

стахановців міста
закликав до ще самовідданіше! 
праці на благо нашої соціаліс
тичної Батьківщини.

В обговоренні доповіді взяло 
участь 11 товаришів. Серед 
них секретар комітету ЛКСМУ 
деревообробних майстерень тов. 
Буяков, тесляр Байдаківсько- 
го вуглерозрізу тов. Кум пан, 
майстер брикетної фабрики 
т. Коровкнна, токар рудоре- 
монтного заводу т. Варламов, 
гірничий майстер Семенівсько- 
го вуглерозрізу тов. Бережний, 
голова райкому вугільників тов. 
Кардаш, секретар міськкому 
КІІ(б)У тов. Трушкпн та інші.

В прийнятій постанові учас
ники наради накреслили заходи, 
спрямовані на дальше підне
сення виробничої активності 
молоді.

Після наради силами учас
ників художньої самодіяльності 
культосвітнього технікуму був 
даний концерт.

кормових культур
12 - річчя Жовтня, де головою 
правління т. Середа. Тут нічого 
не зроблено, щоб забезпечити 
тварин кормами, навіть кормо
добувна ланка неорганізована.

І тому не дивно, що план 
першого кварталу по надою мо
лока виконаний лише на 40 
процентів, тоді як колгосп ім. 
Карла Маркса успішно завер
шив доведений план надою мо
лока.

Слід ще раз нагадати т. Се
реді, що продуктивність тва
ринництва в першу чергу зале
жить від кормової бази.

Г. Шепель.

Агротехнічні заходи по вирощуванню 
високого врожаю цукрових буряків 

Пам'ятка для буряководів
Цього року сівбу цукрових буряків код- | 

госпи району провели в кращі строки, при і 
дотриманні основних вимог агротехніки. Але 
в завоюванні високого врожаю це лише пер
ший крок. Тепер урожай цукрових буряків 
залежить від того, як успішно буряководп 
впораються з найважливішими завданнями— 
збереженням плантацій від шкідників і обро
бітком посівів.

Всі агротехнічні заходи по догляду за 
плантаціями буряків спрямовані на одержан
ня потрібної густоти корненасадження і на 
створення рослинам протягом вегетації най
сприятливіших умов для розвитку.

Шарування
Шарування проводять як тільки позна

чаться рядки. Мета його—поліпшити доступ 
повітря в грунт і знищити бур'яни. Провес
ти шарування необхідно за 2—3 дні. Щоб 
забезпечити виконання цієї роботи в кращі 
строки, треба механізувати її, поєднувати роз
пушування міжрядь на тракторній і кінній 
тязі з ручним розпушуванням сапками по
близу рядків.

Одночасно з шаруванням в місцях, де не
має сходів, роблять підсадку намоченим на
сінням’

При механічному шаруванні найкраще 
встановлювати на кожному міжрядді три ро
бочі органи: посередині—145 мм стрільчата 
лапа, по краях — односторонні лапи-бріїтви. 
Захисна зона біля рядків повинна бути 8— 
10 см.

Ручне шарування проводиться рівномір
ними частими ударами санки. Розпушувати 
грунт слід якомога ближче до рядків.

Коли після шарування піде дощ і грунт 
ущільниться, роблять повторне шарування 
на 6—7 см.

Проривання
Проривання слід розпочинати в момент, 

коли рослини мають добре розвинуту вилоч
ку і не пізніше утворення першої пари лис
точків. Закінчити його треба до утворення 
трьох пар листочків.

Після проривання на кожному гектарі по
винно залишитись 115—120 тисяч найкраще 
розвинутих рослин. Для того, щоб забезпе
чити таку густоту, на кожному погонному 
метрі рядка залишають 6—7 рослин відстан
ню одна від одної на 16—18 см.

Одноразово з прориванням підпушують 
грунт в міжряддях і в рядках, а, також під

саджують зріджені місця рослинами, які зразу 
Ж поливають слабким розчином гііоївкп або 
суперфосфату (відро гноївки на 5 відер води, 
або 10—15 гр. суперфосфату на відро водп).

Після проривання знову розпушують між- \ 
ряддя на 8—10 см кінним чи тракторним 
культиватором.

. Перевірка
Перевірку проводять слідом за проривкою. 

Мета її- удалити зайві рослини, що випад
ково залишились на плантації. Строк про
ведення перевірки 4—5 днів.

Одноразово розпушують грунт в рядках 
на 5—6 см, а також знищують всі бур'яни. »

Додаткові розпушування
і прополювання

Після перевірки аж до збирання буряків 
грунт слід тримати в чистому від бур'янів, 
розпушеному стані.

За період від перевірки до змикання ряд
ків проводять не менше трьох глибоких роз
пушувань Міжрядь. Строки і глибина їх вста
новлюється в залежності від ступені ущіль
нення грунту, вологості та наявності бур'янів.

При частих опадах проводять додаткові 
мілкі розпушування, які руйнують корку і 
знищують бур'яни.

В посуху друге і третє розпушування 
проводять на глибину 5—6 см з метою ут
ворення пухкого мульчуючого шару, який 
запобігає випаровуванню вологи з нижніх ша
рів грунту.

Підживлення і
В період вегетації цукрові буряки не мен

ше двох разів підживлюють місцевими і мі
неральними добривами. Перше підживлення 
проводять слідом за прориванням на глиби
ну 8—10 см на відстані від рядків 10 12 см,
друге—після перевірки на 10—12 см з від
станню від рядків 22 см.

Для цієї роботи використовуються буряч
ні сівалки, обладнані спеціальними сошника
ми або звичайними з спеціально пристосо
ваними лапами.

Норми внесення добрив для підживлення 
цукрових буряків встановлюються агрономами.

Коли вчасно і високоякісно провести всі 
ці роботи по догляду за цукровими буряками, 
високий врожай гарантований.

М. Гаращенко, 
агроном райсільгоспвідділу.

Всі сили і
Па полях у великій кіль

кості появилися найлютіші во
роги цукрових буряків -довго
носик та піщаний медляк, що 
створили серйозну загрозу по
сівам буряків. ІІротс окремі 
керівники колгоспів не прояв
ляють занепокоєння.

Так, голова колгоспу ім. 
4 з'їзду Рад тов. Зімонов та 
бригадири рільничих бригад 
тт. Смоляр і Ткаченко нічого 
не зробили і не роблять, щоб 
зберегти буряки, навіть отрути

Є в артілі ім. 4 з'їзду Рад кол
госпник Смоляр Іван, може не 
варт було й писати та дуже вже 
обурені на нього колгоспники.

Не хоче він працювати, виле
жується днями дома, В час сівби, 
з 1 березня і по 5 квітня, не ви
робив жодного трудодня.

Якось його призначили причіп- 
ннком до тракторів, та не по душі 
йому ця робота: „Не буду пра
цювати, давайте мені роботу чис
ту, легку"—заявив Смоляр.

Закликав Смоляр до себе роди
ча, бригадира рільничої бригади

засоби на боротьбу з
в колгоспі відсутні.

За таку бездіяльність дер
жавний інспектор по боротьбі 
з сільськогосподарськими шкід
никами т. Котенко оштрафував 
т. Зімонова на 300 карбован
ців, а бригадирів по 200 кар
бованців кожного.

Ці штрафи повинні стати по
передженням для всіх керівни
ків колгоспів, які зобов'язані 
будь-що зберегти ІІОСІВИ.

На допомогу буряководам по 
боротьбі з шкідниками днями

Потурають ледарю
Федора Смоляра, а той запросив 
голову колгоспу т. Зімонова і 
бригадира тракторної бригади 
т. Гайдамаку. Пляшка самогону— 
і все зроблено. На ранок ледар 
призначений обліковцем, хоч там 
працював інший колгоспник.

З 23 по ЗО квітня
на колгоспному ринку м. Олександрії відбудеться

ПЕРЕДСВЯТКОВИЙ БАЗАР 
Управління ринку.

шкідниками
в район прибудуть літаки. Зав
дання правлінь колгоспів по
дбати про те, щоб було вдос
таль отрутохімікатів, щоб уже 
зараз були виділені люди, які 
будуть їх обслуговувати.

‘ При розумному використанні 
всіх засобів хімічної і меха
нічної боротьби з шкідниками 
ми можемо і повинні зберегти 
всі посіви цукрових буряків 
від пошкоджень, виростити ви
сокий урожай.

Г. Ярошевська, агроном.

Це ще більше обурило чесних 
колгоспників. Нсзадоволені вони і 
поведінкою голови, який потурає 
ледарям, задовольняє їх примхи.

Мартин Сиверин.
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Пленум ЦК КП(б)У ставить перед партійними 
організаціями, радянськими і сільськогосподарськи
ми органами завдання—добитися того, іцоб у ни
нішньому році на Україні значно збільшилась кіль
кість передових районів, колгоспів, бригад, ланок, 
передовиків в усіх галузях сільського господарства.

(З постанови Пленуму ЦК КП(б)У.

План перетворення природи в дії
Рада Міністрів СРСР і ЦК 

ВКП(б) опублікували постанову 
про хід виконання Постанови 
Ради Міністрів СРСР і І(К ВКП(б) 
від 20 жовтня 1948 року «Про 
план полезахисних лісонасад- 
жень, впровадження травопіль
них сівозмін, будівництва став
ків і водойм для забезпечення 
високих і сталих урожаїв у 
степових і лісостепових районах 
Європейської частини СРСР».

Партія тд уряд підвели пер
ші підсумки боротьби радянсь
кого народу за здійснення ве
ликого плану перетворення при
роди, викрили хиби в цій робо
ті, намітили завдання па най
ближче майбутнє.

Успішно виконуючи план 
перетворення природи, колгос
пи, радгоспи і лісгоспи степових 
і лісостепових районів Євро
пейської частини СРСР провели 

гв 1948 — 1949 рр. сівбу і ио- 
садку захисних лісонасаджень 
на площі 590 тисяч гектарів, 
з них 373,4 тисячі гектарів у
1949 році. Колгоспи посіяли і 
посадили лісових насаджень на 
площі 152,2 тисячі гектарів, 
або 189,1 процента до плану, 
лісгоспи—205,8 тисяч гектарів, 
або 110,3 процента і радгоспи 
— 15,4 тисяч гектарів, або 
192,4 процента.

Широко розгорнулись весня
ні роботи по сівбі й посадках 
захисних лісонасаджень і ду
бових лісів тепер. На 15 квітня
1950 року посіяно і посаджено 
захисних лісових насаджень на 
площі 306,8 тисяч гектарів, або 
44 проценти до плану, встанов
леного на 1950 рік.

В основному закінчене від
ведення земель в натурі для 
державних захисних • лісових 
смуг на площі 111,8 тисяч гек
тарів. Організовані лісозахисні 
станції, степові лісгоспи і дер
жавні лісові розсадники; прове
дено оснащення їх тракторами, 
спеціальними сільськогосподар
ськими машинами і знаряддями. 
Для проведення лісопосадок і 
догляду за лісонасадженнями 
підготовлені десятки тисяч ква
ліфікованих працівників.

Поряд з позитивними резуль
татами в проведенні лісоїюса- 
дочних робіт у ряді колгоспів, 
радгоспів і лісгоспів степових 
і лісостепових районів Європей
ської частини СРСР в 1949 ро
ці були допущені серйозні хиби. 
Партійні, радянські, сільсько
господарські і лісні органи Куй- 
бишевської, Чкаловської, Сара
товської, Грозненської, Херсон
ської, Одеської областей і Баш
кирської АРСР не приділяли 
належної уваги питанням до
держання правил агротехніки 
при створенні захисних лісона
саджень, допускали в ряді кол
госпів, радгоспів і лісгос
пів у полезахисних лісових 
смугах посадку малоцінних і 
нестійких порід замість дуба 
та інших основних деревних 
порід.

У 1950 році в зв'язку з ус
пішним виконанням плану тре
ба буде посіяти і посадити за
хисні лісові насадження на пло
щі 700 тисяч гектарів, замість 
раніше передбачених 425,3 ти
сяч гектарів. Весняна сівба і 
посадки лісу повинні бути про
ведені в кращі агротехнічні 
строки при високій якості цих 
робіт.

Треба, як правило, скрізь 
перейти на гніздовий спосіб 
сівби насіння головних і суп
ровідних деревних порід з зас
тосуванням рядової сівби насін
ня чагарників; в усіх новоство
рюваних полезахисних лісона
садженнях на грунтах, придат
них для зростання дуба, в обо
в'язковому порядку як головну 
породу вводити в склад лісона
саджень дуб, як найбільщ. стійку 
і довговічну деревну породу.

Слід забезпечити своєчасне 
проведення робіт по відбудові 
і поповненню всіх пошкодже
них лісонасаджень минулих ро
ків шляхом посадки сіянців де
ревно-кущових порід замість 
тих, що загинули.

Треба організувати старанний 
догляд за лісопосадками мину
лих років і весни цього року, 
забезпечивши утримання грун
ту в захисних лісонасадженнях 
в чистому від бур'янів стані.

Для повного забезпечення 
колгоспів, радгоспів і лісгоспів 
насінням та садивним матеріа
лом на 1950 рік затверджений 
обсяг заготівель насіння дерев
но-кущових порід у кількості 
89,5 тисяч тонн, у тому числі 
жолудів 80 тисяч тонн.

Успішно впроваджуються тра
вопільні- сівозміни. Колгоспи і 
радгоспи степових і лісостепо
вих районів торік посіяли ба
гаторічних трав на площі 2 
мільйони 400 тисяч гектарів, 
або майже в два рази більше, 
ніж у 1948 році. Досягнуто по
зитивних результатів по закріп
ленню і заліченню пісків, бу
дівництву ставів і водойм. У 
цьому році треба буде збуду
вати 7085 ставів і водойм у 
колгоспах, 502 ставів у рад
госпах.

У 1950 році додатково буде 
організовано 191 лісозахисну 
станцію.

У цілях поліпшення роботи 
лісозахисних станцій* і дальшої 
механізації трудомістких про
цесів у полезахисному лісороз
веденні, будівництві ставів і 
водойм треба усунути хиби в 
роботі лісозахисних станцій.

Необхідно посилити контроль 
за виконанням договорів лісо
захисних станцій з колгоспами, 
забезпечити безумовне виконан
ня плану. Оцінюючи роботу 
лісозахисних станцій, обов'яз
ково враховувати приживаність 
полезахисних лісонасаджень в 
обслужуваних колгоспах і ліс
госпах.

(ТАРС).

Широко впроваджувати досвід 
передових механізаторів 

НАРАДА БРИГАДИРІВ
21 квітня відбулася нарада бригадирів трактор

них бригад Олександрійської МТС, яка обговорила 
питання про виконання договору МТС з колгоспами 
і чергові завдання механізаторів.

Після обговорення цього питання на нараді вис
тупив кращий бригадир МТС т. Данченко та праців 
ник редакції газети „Більшовицька правда" т. Кош- 
ман, які розповіли механізаторам про свою подорож 
до Героя Соціалістичної Праці, депутата Верховної 
Ради СРСР 0. В. Гіталова.

З великою увагою слухали бригадири про те, 
як організована праця в бригаді Героя, як борються

передові механізатори за високий урожай.
Тов. Данченко повідомив, що він уже організовує 

роботу по-гіталовському і закликав всіх бригади
рів впроваджувати передовий досвід роботи.

Багато запитань, на які відповідали виступаючі 
товариші, свідчать про велике бажання механізато
рів працювати так, як працює 0. Б. Гіталов.

Дирекції МТС треба довести до кінця цей цін
ний почин, допомогти всім бригадам перейти на по
годинний графік роботи, забезпечити виконання до
говірних зобов'язань і виростити в обслуговуваних 
колгоспах високі врожаї.

З виступу бригадира тракторної бригади 
Олександрійської МТС т. Данченка

Поїздка до Героя Соціалістичної Праці 
Олександра Васильовича Гіталова назавж
ди залишиться у моїй пам'яті. Все те, що 
я бачив в одній з передових бригад Украї
ни, було звичайним і простим. Лише висока 
організованість, дисципліна, безмежна від
даність своїй Батьківщині зробили 1 про
славили її на весь Радянський Союз.

Під час перебування у Гіталова я впев
нився, що можливості наших бригад такі ж 
як 1 в Олександра Васильовича, 1 таких 
результатів праці можуть домогтися всі.

Мене, як бригадира тракторної бригади, 
вразила висока культура землеробства в 
його бригаді, втілення нових методів праці, 
чого бракує в роботі наших бригад.

По приїзді додому я організовую робо
ту по-гіталовському—впроваджую погодин
ний графік, добиваюсь якнайкращого дог
ляду за тракторами 1 причіпним інвента

рем, забезпечую кожного тракториста необ
хідним інвентарем, щоб не було перебою в 
роботі моєї бригади.

Моя бригада вчасно провела всі роботи, 
успішно впоралась з сівбою, підняттям па
рів, зараз ми тримаємо перше місце в на
шому районі.

Впроваджуючи передовий досвід брига
дира фабрики „Парижская коммуна" Л. Ко- 
рабельникової та майстра фабрики шкіря
них виробів Ф. Кузнецова, я зобов'язуюсь 
до кінця сільськогосподарського року на 
зекономленому пальному виробити 10 ро
бочих змін, або обробити своєю бригадою 
80 гектарів умовної оранки.

Закликаю всіх бригадирів тракторних 
бригад нашого району наслідувати мій при
клад 1 ще ширше розгорнути боротьбу за 
вирощування високого врожаю на колгосп
них полях.

Передтравневе соціалістичне змагання
Передові бурильники
Взяв зобов'язання—виконай, 

під таким лозунгом працюють 
бурові бригади шахти №3.

Бригада тов. Паташенка, до 
складу якої входять тт. Бски- 
шев та Шевченко, на честь 
Першого травня зобов'язалася 
пройти три скважпші. Свого 
слова бурильники дотримують. 
Вони проходять останні метри 
третьої скважпнп і взяли до
даткове зобов'язання пройти до 
кінця місяця ще одну скважину.

Перевиконує денні норми і 
бригада тов. Артеменка. Робіт
ники тт. Березан, Найда та Ха- 
ренко змагаються з бригадою 
т. Иаташенка і виконують ден
ні завдання на 150 процентів.

А. Курятников. 
робкор.

Закінчили оранку 
парів

9 тракторних бригад Олек
сандрійської МТС, змагаючись 
на честь Першого травня, за
вершили оранку чистих парів 
в обслуговуваних колгоспах.

38 гектарів пару понад план 
підняли механізатори трактор
ної бригади №1 (бригадир тов. 
Козак), на 12 га більше плану 
зроблено у бригаді тт. Щерби
ни, Попова та інших.

Л. Нечилорук, 
агроном МТС.

Змагання двох шахт
По піде V яках соціалістичного змагання шахт 

№ 2 і № 3 на 21 квітня першість тримає колек
тив шахти №2.

Виконання виробничого завдання 
(в процентах до плану)

ШАХТА № 2 ШАХТА № З
102 Видобуток вугілля 87
50 Підготовчі роботи 88

Серед дільниць шахти № 2 першість тримає 
дільниця №1

Цех перевиконує план
Високими виробничими по

казниками зустрічають Псршо- 
травневе свято трудящі пресо
вого цеху цегельного заводу

№2. До 21 квітня виготовлено 
870 тисяч штук цегли-сирцю, 
що становить 97 процентів мі
сячного плану. В. Турчин.

Змагання тракторних бригад
Станом на 20 квітня тракторні бригади Олек- 

сцндрійської та Користівськоі МТС, що змагаються з 
бригадою Героя Соціалістичної праці О. В. Гіталова, 
мають такі показники (в гектарах умовної оранки 
на 15-сильний трактор):

Олександрійська МТС
1. Данченка П.
2. Козака Я.
3. Щербини А.
4. Чернухи Ф.
5. Гайдамаки Я.

1. Ророхи В.
2. Остапова М.

259
226
182
178
177

6. Попова М. 150
7. Ніколенка М. 146
8. Різниченка С. 118
9. Дробота Ф. 117

Користівська МТС
205 3. ЧередниченкаС. 123
156 4. Бульби В. 106
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Партійне життя

Підсумкові заняття 
в сітці партійної освіти

Більш організовано, ніж в 
минулі роки, проходить підго
товка до завершення навчаль
ного року в сітці партійної ос
віти району. В гуртках по ви
вченню «Короткого курсу істо
рії ВКІІ(б)» закінчено навчання 
за програмою. Проходять остан
ні заняття в політшколах та 
гуртках по вивченню біографій 
В. І. Леніна і И. В. Сталіна.

Підсумкові заняття в сітці 
партійної освіти—це перевірка 
роботи і райкому партії, і сек
ретарів первинних парторгані- 
зацій, і пропагандистів разом 
з слухачами.

Метод проведення підсумко
вих занять — жива розгорнута 
бесіда, що дає можливість слу
хачам виявити свої знання, на
буті протягом навчального року.

Організовано почались під
сумкові заняття 20 квітня в 
гуртку по вивченню «Коротко
го курсу історії ВКП(б)» при 
Войнівській парторганізації, де 
керівником т. Кравченко. Слу
хачі і пропагандист багато по
працювали протягом навчально
го року і ось тепер настав час 
підвести підсумки наполегливій 
роботі по підвищенню ідейно- 
теоретичного рівня.

З 19 слухачів на заняття 
прибуло 18. Заняття почалось. 
Відчувається деяке хвилювання 
товаришів, але з самого почат

Московська область. Бібліотека Липіцької сільради Серпуховсь- 
кого району має в своєму фонді біля п'яти тисяч книг.

На знімку: учитель місцевої школи Р. Б. Малкина читає допо
відь на. черговій читацькій конференції по книзі Є. Мальцева „Від 
усього серця".

Зберегти кожен
Теплі весняні дні, що вста

новились зараз, дали змогу швид
кому росту цукрових буряків 
на плантаціях колгоспів району.

Керівники колгоспів повинні 
були з перших днів вжити всіх 
заходів для боротьби з довго
носиком.

Проте в деяких артілях про 
це не дбають. Наприклад, в 
колгоспі ім. 12-річчя Жовтня 
сходи цукрових буряків вже за
раз до 10 процентів з'їдені дов
гоносиком.

Це сталося внаслідок того, 
що правління колгоспу та брига
дири рільппчпх бригад тт. Ду- 
бенко та Бондаренко, бачачи 
таку загрозу, і досі не органі

ку бесіда носить активний ха
рактер, відповіді слухачів повні, 
змістовні, пов'язані з дійсністю.

Виступає т. Пустовойтенко. 
Він добре висвітлює питання 
скасування кріпосного права і 
початок розвитку капіталізму в 
Росії. Тов. Пустовойтенка до
повнює т. Лисенко.

Про П з'їзд партії правильно 
і чітко розповідає т. Петренко. 
Потім в бесіді беруть участь 
слухачі тт. Кординиловська, Ду- 
бовенко, Симперович, Гончаро- 
ва, Горошко й інші.

Для слухачів цього гуртка 
«Короткий курс історії ВК11(б)» 
став настольною книгою, яка 
вчить передбачати, вчить будів
ництву комунізму.

Однак були тут і окремі то
вариші, що відсиділись на бе
сіді мовчанкою. Активною учас
тю в наступному занятті вони 
повинні показати свої справжні 
знання.

Навчальний рік в системі 
партійної освіти закінчується, 
але кожен комуніст-слухач по
винен і далі наполегливо пра
цювати над підвищеним свого 
ідейно-теоретичного рівня, па
м'ятаючи, що оволодіння марк- 
спзмом-ленінізмом є життєвою 
необхідністю наших кадрів пар
тійних і безпартійних.

Л. Дробот, 
зав. парткабіпетом 

райкому КП(б)У.

корінь цукрового буряка від шкідників
зувалп боротьби з шкідниками. 
Вони обмежились лише тим, що 
обкопали плантацію, причому 
неякісно. Обприскування схо
дів не застосовується, затрує
ні гсксохлораном принади не 
розкладаються, а сітка мілких 
канавок хоча й прокладена на 
плантації та її ніхто не підчи
щає.

Тут також після дощів на 
посівах створилась міцна корка , 
яка надзвичайно впливає на 
розвиток сходів, а окремі рос
лини буряку вже пошкоджу
ються хворобою коренеїдом і 
в'януть. Шаровку цукровпх бу
ряків в колгоспі ганебно зво? 
лікають.

Дав слово— 
дотримай його
Включаючись у псредтравне- 

ве соціалістичне змагання, ко
лектив трудящих управління 
№6 тресту «Олександріявугле- 
розрізбуд» взяв на себе почесні 
зобов'язання. Зважаючи на ви
ключно важливе значення до
будови цегельного заводу №1, 
основну увагу в зобов'язанні 
було приділено саме цьому 
об'єкту.

Але на жаль, слова буді
вельників розходяться з ділом. 
Розпочаті роботи на багатьох 
об'єктах не завершуються, й, 
насамперед, не споруджено во
допостачання. Якщо головний 
трубопровід закінчено ще взим
ку, то трансформаторний кіоск, 
колодязь, водонапорна башта 1 
розгалуження водопровідної сіт
ки не виконується.

1 лише через це завод досі 
для виготовлення сирцю дос
тавляє воду в залізничних цис
тернах. Вартість такої води до
сить висока. Через це завишена 
собівартість цегли.

Зволікаються роботи по спо
рудженню калориферної № 2. 
Це позбавляє змоги давати до
датково 400—500 тисяч цегли 
на місяць.

Час ще є. Будівельники уп
равління №6 (нач. т. Лавров, 
начальник дільниці т. Розмста) 
мусять вжити всіх заходів, щоб 
виконати зобов'язання.

Г. Байдаров.

Будівництво нових 
колгоспних сіл

Величезні кошти виділяє дер
жава на сільське і колгоспне 
будівництво. Тільки колгоспи 
російської федерації одержали 
за останні 4 роки па споруджен
ня житлових будників і госпо
дарських будівель майже 2 міль
ярди карбованців позики, близь
ко 20 мільйонів кубічних мет
рів деревини та багато інших 
будівельних матеріалів.

Цього року буде збудовано 
більше 300 тисяч житлових бу
динків, тисячі будинків для 
культурно-побутових закладів і 
господарських будівель. В ба
гатьох областях, краях і рес
публіках виростають селища но
вого типу.

Не краще справа з доглядом 
цукрових буряків і в колгоспі 
ім. Жданова.

Ще 18 квітня бригадири ріль
ничих бригад тт. Ляшенко та 
Онопа одержали від агронома 
завдання негайно розпочати об
прискування сходів, накласти 
сітку мілких канавок по план
тації й розкласти затруєні при
нади. Проте на сьогоднішній 
день тут нічого не зроблено, а 
сходи цукровпх буряків почав 
з'їдати довгоносик.

Загроза, що створилась на 
бурякових плантаціях, вимагає 
негайної і повсюдної боротьби 
з шкідниками всіма засобами.

І. Нестеренко, агроном.

Міжнародний огляд
Народи посилюють боротьбу за мир

Прихильники миру в усіх кут
ках земної кулі переходять до ак
тивних дій, щоб приборкати ан- 
гло-американських паліїв нової 
війни і розладнати їх людожерсь
кі плани.

Відозва, прийнята стокгольмсь
кою сесією Постійного комітету 
Всесвітнього конгресу прихильни
ків миру, закликає всіх людей не
залежно від політичних і релігій
них поглядів добитися заборони 
атомної зброї, оголосити воєнним 
злочинцем той уряд, який першим 
застосує атомну бомбу протщбудь- 
якої країни.

Мільйони прихильників миру 
ставлять свої підписи під цією ві
дозвою, демонструючи своє неу
хильне прагнення до миру.

Від імені 60 мільйонів юнаків і 
дівчат секретаріат Всесвітньої фе
дерації демократичної молоді за
явив про свою підтримку і закли
кав усі молодіжні організації про
вести збирання підписів серед 
молоді. В Італії скликаються иро- 
вінціальні конференції комітетів 
прихильників миру. В усіх му
ніципалітетах (міське самовряду
вання) організовано збирання під
писів під відозвою Постійного ко
мітету. Кампанії по збиранню під
писів посилюються в Англії, Скан
дінавських країнах, Австралії, 
Японії, Канаді, Польщі, Румунії, 
Кореї та в інших країнах.

Дедалі ширші маси трудящих в 
усіх кіпцях світу пізнають правду 
про миролюбну політику і великі 
господарські успіхи Радянського 
Союзу. В далекій Австралії, в 
Мельбурні 15 тисяч учасників кон
гресу прихильників миру із за
хопленням прослухали розповідь 
відомого громадського діяча Ан

Посилення економічної кризи в СІЛА
У Сполучених Штатах Америки 

з кожним днем все сильніше відчу
вається наступ економічної"кризи.

Капіталістичні хазяї країни з до
помогою гопки озброєння, нагро
мадження колосальних запасів 
стратегічної сировини і воєнних 
матеріалів, а також шляхом збіль
шення вивозу товарів і капіталів 
до країн Західної Європи, нама
гаються затримати розвиток кри
зи, проте в США спостерігається 
швидке падіння виробництва.

Прикриваючись „планом Мар- 
шалла", американські монополії 
підкоряють собі економіку інших 
капіталістичних країн, примушую
чи ці країни збільшувати ввіз 
американських товарів. Однак, це 
не рятує США від економічної 
кризи, яка охоплює країну. Обсяг 
продукції американської промис
ловості в жовтні 1949 року змен

Організуємо веломотоколону
Міський комітет фізкультури і 

спорту вирішив організувати ко
лону мотоциклістів і велосипедис
тів, що візьмуть участь у першо- 
травневій демонстрації.

Бажано, щоб в цій колоні взя
ли участь якомога більше вело-

Посадка
Городня бригада колгоспу 

ім. Енгельса, борючись за ви
сокий урожай городніх куль
тур, почала посадку ранньої 
капусти. За перший депь по
саджено 0,5 га. На колгоспних 
грядках з'явились дружні сходи 
цибулі.

З 23 по ЗО квітня
на колгоспному ринку м. Олександрії відбудеться 

ПЕРЕДСВЯТКОВИЙ БАЗАР 
Управління ринку.

Доводиться до відома всіх організацій, установ і громадян міста 
Олександрії, що вивозка різних сухих, твердих і негніючих нечистот 
дозволяється на звалище, розташоване поблизу бурякобази.

В інших місцях нечистоти звалювати заборонено. На винних бу
де накладатись штраф. Міськкомунгосп.

Селецький Іван Денисович, народження 1913 року, що проживав 
в м. Олександрії, вул. Франка, №30, викликає до нарсуду 1 дільниці 
м. Олександрії по справі розлучення Долатко Ольгу Василівну, 1927 
року народження, що проживає по вул. Партизанській, №47.

глії Х'юлетта Джоисона про ра
дянську країну. Джонсон, який 
бував у Радянському Союзі, від
значив, що все господарське і по
літичне життя СРСР спрямоване 
в інтересах народу, в інтересах 
зміцнення миру.

Прихильників миру в усіх кра
їнах запалює миролюбна політика 
Радянського Союзу, вбачаючи в 
його господарському розквіті, в 
його могутності найкращу запору
ку успіху в боротьбі проти зло
чинної політики паліїв війни.

Трудящі Франції та Італії, під
писуючи відозву Постійного комі
тету, все ширше переходять до 
практичної боротьби за мир, по
силюючи опір агресивним планам 
своїх урядів. _

Незважаючи па поліцейські пе-^* 
реслідування, численні арешти і 
криваві розправи, трудящі Фран
ції відмовляються вантажити 
зброю, яка відправляється до В'єт
наму для ведення колоніальної 
війни проти в'єтнамського народу. 
Докери Франції та Італії відмов
ляються розвантажувати амери
канську зброю, яку поставляють 
американці за умовами агресив
ного Північно-атлантичного пакту. 
В Неаполі під час розвантажу
вання корабля було оголошено 
стан облоги і штрейкбрехери пра
цювали під прикриттям військ.

Зростають і збільшуються фор
ми практичної боротьби за мир. 
День у день зростає і число під
писів під історичною відозвою про 
заборону атомної зброї. Кожний 
новий підпис, а їх уже мільйони, 
свідчить про неухильне бажання 
народів відстояти мир, приборка
ти паліїв нової війни.

шився па 22 проценти проти жовт
ня 1948 року.

В країні зростає армія безробіт
них. За повідомленнями американ
ської преси, в США тепер налі
чується 18 мільйонів безробітних 
і напівбезробітних.

Недавно Міністерство праці 
США офіціально заявило, що чи
сло „районів лиха" (тобто таких 
районів, де число безробітних ста
новить 12 і більше процентів від 
загального числа працездатного 
населення) в лютому досягло 43, 
у той час як у січні районів було 
39, а в листопаді минулого року 
32. В країні день у день знижу
ється життєвий рівень трудящих.

Вихід з наростаючої економіч
ної кризи американські монополії 
шукають у політиці агресії, у по
літиці шантажу і залякування.

Г. Подкопаев.

.сипедистів і мотоциклістів міста.
Справою організації колони зай

мається комітет фізкультури і 
спорту при виконкомі міськради.

С. Куликов, 
голова комітету в справах 

фізкультури і спорту.

городини
На посадці городини добре 

працюють колгоспниці Мотря 
Треліс, Параска Шинкаренко,

Н. Логвин, 
бригадир городньої бригади.
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Великою і творчою працею, що вирішує 
долю історії, радянські люди невтомно зміц
нюють могутність радянської вітчизни, 
перетворюють в життя величну сталін
ську програму побудови комуністичного 
суспільства.

■■111 - ■■,|1 ІІИ ——

Посівам
зразковий догляд

Вся країна відзначила 80-річчя з дня народження 
Володимира Ілліча Леніна

Останнії! рік післявоєнної 
^ггирічкп працівники сільсько
го господарства району ознаме
новують новими перемогами.

Цього року вони значно кра
ще минулих років провели сів
бу ранніх зернових і техніч- 

і них культур, завершують по
сів пізніх.

Дружні сходи цукрових буря
ків, соняшника, кукурудзи, чу
мизи та інших культур є ре
зультатом напруженої прані 
колгоспників за виконання зо
бов'язань, даних в листі хлі
боробами України товаришеві 
Сталіну.

Але сівба це лише початок 
боротьби за врожай. Не менше 
значення у вирощуванні висо
ких врожаїв має старанний до
гляд за посівами.

Досвід передовиків сільсько
го господарства показав, що 
своєчасна і якісна прополка, 
шаровка, проривка, підживлен
ня і підпушування міжрядь ви
рішують тепер долю врожаю.

Недопустимо, коли посіви, в 
які вкладено багато сііл і енер
гії колгоспників, пошкоджують
ся шкідниками, заростають 
бур'янами.

Перші дні обробітку буряко
вих плантацій показали, що 
колгоспники прагнуть в най
стисліші строки провести ша- 
ровку, проривку, перевірку, во
ни зразково охороняють посіви 
від шкідників. Прикладом само
відданої праці можуть служи
ти хлібороби колгоспу ім. Во- 
рошилова (Ворошпловка), які 
вже завершили шаровку буря
ків, пильно охороняють їх від 
пошкодження шкідниками. Кол
госпники артілі ім. Карла Марк
са протиставили шкідникам на- 

. -. іпу передову агрономічну на
уку, машпнп, весь час три- 

; мають плантацію у затравле-
5 йому стані і успішно шарують

буряки.
< Проте, в ряді колгоспів нс- 

- - - - ■'допустимо затримують обробі
ток, свідомо втрачають най

Молодь веде перед
Молоді робітники заводу «Чер

воний ливарник» готують гідні 
виробничі подарунки Першому 
травню.

Продуктивно використовуючи 
кожну хвплпну, комсомольці 
механічного цеху успішно здійс
нюють взяті зобов'язання. То
карі Анатолій Береговий і Ва
силь Серба вчора за 6 годин 
роботи виконали змінне завдан
ня на 334 проценти. Близько 
двох з половиною норм дав то
кар Юрій Бондаренко.

З молодіжним запалом пра
цюють також дівчата токарі 
Олександра Гайдадим і Вален
тина бфремова. В передтравневі 

кращий час для забезпечення 
рослинам необхідних умов в їх 
розвитку.

В колгоспах ім. 12-річчяЖовт
ня, ім. Жданова, «Радянська 
дача» та інших досі не присту
пили до шарування буряків, а 
в колгоспі «Колективіст Олек- 
сандрійщини» та в другій брига
ді артілі «Заповіт Леніна» ця 
робота ведеться неякісно.

В багатьох колгоспах погано 
використовуються механізми - 
кінні та тракторні підпушувані, 
що також веде до ганебного 
зволікання обробітку посівів.

Особливо загрозливий стан 
створився на посівах цукрових 
буряків. Велика маса довгоно
сика, медляка та інших шкід
ників повзе на плантації. Це 
стихійне лихо можна ліквіду
вати лише зразковою організа
цією і використанням всіх ме
ханічних і хімічних засобів 

І боротьби.
Але ось в цьому і відчува

ється злочинна благодушність 
І'деяких керівників.

Голова колгоспу ім. Кірова 
' т. Андреєв не організував людей 

на боротьбу з шкідниками, вчас
но не завіз отрут і не відре
монтував обприскувача, внаслі
док чого 15 гектарів буряків 
з'їдено довгоносиком.

Пошкодження буряків допу
щено і в колгоспі «Заповіт 
Леніна», ім. 4 з'їзду Рад та 
ім. 12-річчя Жовтня.

, Настала гаряча пора обробіт
ку плантацій соняшника, чуми
зи, кукурудзи. Голови колгос
пів, бригадирирільшічпх бригад, 
агрономи і механізатори повин
ні зробити все, щоб в кожному 
колгоспі відмінно і в стислі 
строки виоратись з обробітком 
посівів, захистити кожну рос
лину від пошкодження шкідни
ками. Це допоможе нам вико
нати взяті зобов'язання — ви
ростити цього року високі вро
жаї всіх культур і на всіх 
площах посіву.

І дні їх виробіток зріс до 180 
процентів.

Рекордного виробітку домігся 
І знатний електронамотнпк ком

сомолець Віктор Башак. У квіт
ні він дав понад шість місяч
них норм.

Вчора на заводі з'явився чер
говий бойовий листок, який ви
пустили тт. Садовник, Захар- 
ченко і Яненко. В ньому роз
повідається про визначні до
сягнення і методи роботи молоді 
механічного цеху. Бойовий лис
ток закликає всіх робітників 
заводу наслідувати приклад пе
редовиків, працювати тільки по- 
стахановському.

Ст. Міркотан.

22 квітня трудящі нашої Батьківщини відзна
чили 80 - річчя з дня народження засновника 
більшовицької партії і радянської держави Во
лодимира Ілліча Леніна. В містах і селах, на 

і підприємствах, в колгоспах, М ІС і радгоспах 
були організовані доповіді і бесіди, присвячені 
життю і діяльності В. І. Леніна.

Вечори, присвячені знаменній даті, відбулись 
па підприємствах і в установах Ленінсько
го, Сталінського, Пролетарського, Тімірязівсь- 
кого та інших районів Москви. В інституті 
Маркса--Енгельса—Леніна при ЦК ВКП(б) на 
урочистому засіданні з доповіддю «В. і. Ленін 
і будівництво комунізму» виступив член - ко
респондент Академії наук СРСР II. М. Поспєлов.

В цей день кілька тисяч москвичів і прп- 
* їжджих відвідали Центральний музей В. І. Леніна. 

Багатолюдно було в залах державної Третяков- 
ської галереї. Відвідувачі знайомились тут з 
творами образотворчого мистецтва, які відо
бражають образи великих вождів В. І. Леніна 
і (І. В. Сталіна.

Глави і співробітники дипломатичних пред
ставництв країн народної демократії відвідали 22 
квітня мавзолей В. 1. Леніна і поклали вінки.

Вечори, присвячені життю і діяльності Во
лодимира Ілліча відбулись у Впборгському Бу

Передтравневе соціалістичне змагання
Виробнича 
перемога 

семенівців
Передтравневе дійове соціа

лістичне змагання принесло ко
лективу будівельного управлін
ня № 1 тресту «Семенівськвуг- 
лебуд» нову виробничу пере
могу. 23 квітня завершено мі
сячний план по вскриші наносів.

Завдання проходки горизон
тальних гірничих виробок ви
конано на 118 процентів.

Продуктивність праці кожно
го робітника зросла на 121 
процент.

З початку року будівельники 
зекономили 150 тисяч карбо
ванців державних коштів.

В останні дні успіхи робіт
ників стають ще відчутнішими. 
23 квітня зміна комуніста, гір
ничого майстра т. Богдано- 
ваФ. Ф., ставши на трудову 
вахту, зняла 4800 кубометрів 
наносів при завданні 3600. 
Особливо відзначився машиніст 
екскаватора УЗТМ № 1 т. Шев
ченко. Він при нормі 1200 ку
бометрів видав грунту 2000 ку
бометрів за зміну.

Добре працюють машиністи 
екскаваторів тт. Мищенко, То- 
поров, машиністи електровозів 
Осиненко, Лук'яненко, Найден
ий та інші.

Зразково організував роботу 
своєї бригади гірничий майстер 
т. Яровий. Ного бригада, забез
печила безперебійне прийман
ня грунту і підготовила відва
ли черговій зміні на 3 тисячі 
кубометрів вскриші.

В. Харитонов, 
секретар парторганізації.

динку культури, в Палаці культури імені 
С. М. Кірова, на підприємствах і в установах 
Лейінграда. Відкрились численні виставки, які 
відображають велику співдружність В. 1. Леніна 
і 11. В. Сталіна. Тисячі ленінградців відвідали 
ленінські місця міста-гсрся.

Відбулось урочисте засідання партійних, ра
дянських, профспілкових і комсомольських ор
ганізацій на батьківщині Володимира Ілліча в 
м. Ульяновську.

Багато трудящих відвідали будинок № 58 
по вул. Леніна, де Володимир Ілліч провів свої 
дитячі і юнацькі роки.

Разом з усією країною знаменну дату від
значили трудящі Радянської України. Скрізь-- 
в містах і селах республіки відбулись урочис
ті збори трудящих. Були організовані виставки, 
присвячені життю і революційній діяльності 
В. І. Леніна, великій співдружності геніїв про
летарської революції В. І. Леніна і Й. В. Сталіна. 
Тисячі киян відвідали зал українського філіа
лу Центрального музею В. 1. Леніна. У кон- 
ференцзалі музею відбулись збори відвідувачів. 
Потім демонструвався кінофільм Володимир Ілліч 
Ленін.

В багатьох містах і колгоспах країни від
крились пам'ятники В. 1. Леніну.

(РАТАУ).

Змагання екскаваторників
Близиться славний Першотравень. Все більше і 

більше знімають породи семенівські і байдаківські ек
скаваторники. Але особливий успіх у семенівців. На 
25 квітня вони виконали місячний план на 108,5 про
цента. Як і раніше, попереду йде зміна то в. Бойка, яка 
плани виконує на 138 процентів

Надолужують і байдаківці. Якіцо рівень виконання 
плану минулого тижня становив 75 процентів, то за
раз—83.

Місячний план виконано
Включившись у передтравне

ве соціалістичне змагання, ко
лектив кар'єроуправління трес
ту «Олександріявуглерозрізбуд» 
здобув нову виробничу перемо
гу. 22 квітня виконано місяч
ний план випуску продукції.

Найкращих показників доміг
ся колектив Звенигородського 
кар'єру. Місячний план тут 
виконано на 165 процентів. По

Комсомольці і молодь Запорізького заводу „Комунар” показать 
зразки стахановської праці. Бригадир сппцеклепальників складального 
цеху комсомолець Дмитро Кочев взяв зобов'язання клепати за аміну 
по ЗО головних коліс до комбайна при нормі 16.

На знімку: Д. Кочев за роботою.

переду йде зміна гірничого 
майстра Олексія Баленка. Во
на своє завдання виконала на 
173 проценти.

Серед бутоломів першість три
мають Михайло Бахмацький та 
Іван Овчаренко. Кожен з них- - - -
дав по 90 кубометрів каменю 
понад місячний план.

Гудков, 
начальник планового відділу.
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Зробимо погодинний графік основним методом в роботі 
всіх тракторних бригад

З досвіду роботи передової тракторної бригади 
Олександра Васильовича Гіталова

Всі засоби на боротьбу 
з шкідниками цукрових буряків 

Пильно оберігають плантацію

Як організувати погодинний графік
Уклавши договір на соціаліс

тичне змагання з 500 трактор
ними бригадами Кіровоградщи- 
ни, Олександр Васильович Гіта- 
лов з перших днів поставив пе
ред кожним трактористом своєї 
бригади конкретні завдання.

В них було точно визначено 
роботу кожного тракториста за 
погодинним графіком та марш
рутом. Трактористи знали, що 
саме робить і на якому полі, 
навіть для них було визначено 
якою швидкістю вести машину, 
де робити заправку тракторів і 
інше.

Така чітка організація праці 
за передовими методами дала- 
можливість механізаторам уже 
на 10 квітня виробити по 241 
гектару м'якої оранки на кож
ний 15-сильний трактор.

—Ми почали працювати на 
повний хід 22 березня. За два 
дні бригада закрила вологу па 
730 гектарах зябу і посіяла 
ранні ярі на всій площі,—роз
повів у бесіді т. Гіталов Данчен- 
ку. В цих простих словах Ге
роя відчувалось, що колектив 
його бригади наполегливо бо
реться за високі виробітки не 
лише зараз, а протягом чоти
рьох післявоєнних років.

Зразок наряду на погодинний графік
НАРЯД-ГРАФ1К

1. Прізвище тракториста ------------------------- --------------—.
2. Марка машини . . . --------------------------------------------

І 3. Номер поля--------------- ---------------------- '—,------------------
4. Вид роботи . . . . . ---------------------------- ---------------
5. Інвентар ...... ---------- —-----------------------------
6. Ширина захвату--------------------------------- ---- -------------------
7. Довжина поля ....---------------:----------------------------
8. Погодинний виробіток . --------------------------- - --------------

Підпис бригадира --------------------------------

Догляд за машинами
Для роботи за погодинним І 

графіком має виключне значен
ня технічний стан машин. Тре
ба, щоб трактори були добре 
відремонтовані, а найголовніше 
організувати за ними старанний 
догляд в час роботи з тим,щоб 
уникнути простоїв.

Чимало всіляких неправдивих 
розмов точилося серед частини 
механізаторів нашого району 
навколо бригади т. Гіталова. 
Одні говорили, що бригаду Ге
роя забезпечує хтось всім не
обхідним, а інші запевняли, що 
в бригаді Олександра Васильо
вича, навіть, є запасні мотори.

З такою думкою їхав і брига
дир тракторної бригади Олек
сандрійської М’ГС т. Данченко. 
д-де ця думка його розвіялась 
в час перебування в бригаді 
Олександра Васильовича. Зай
вими були надмірна допитли
вість та шукання чогось особ
ливого Данченком в бригаді тов. 
Гіталова.

Нарешті т. Данченко змуіпе- 
дий був переконатись, що тут 
немає нічого незвичайного і 
саме тому, що тут було все зви
чайним, па своєму місці, брига-

.Vважно вислухавши Гіталова, 
Данченко після короткої мов
чанки попрохав деталі но роз
повісти про правильну побудо
ву погодинного графіка.

—Уявимо собі широкий масив 
поля в 190 гектарів. На ньому 
працює трактор ХТЗ. Змінна 
норма його 18 гектарів. Довжи
на гін 1200 метрів. Перед 
початком роботи я або мій по
мічник сідаємо на трактор. Цю 
віддаль в один і другий кінець 
трактор проїхав за ЗО хвилин, 
ширина захвату культиватора 12 
метрів. Вираховуємо 12X1200= 
1,44 гектара, а за годину 2,88. 
Виходить, що за 10 годин ро
бочого дня він повинен зробити 
28,8 гектара.

Я раніше відмірюю кожному 
трактору по вирахуваному мною 
плані площу на першу годину 
і відмічаю маленькою купкою 
землі, потім на другу, третю, 
так, що кожний тракторист бо
реться в своїй зміні за переви
конання норми.

За такими методами ми пра
цюємо на культивації, сівбі, 
оранці й інших роботах і ко
жен раз ми достроково закін
чуємо їх.

да з року в рік чесною і само
відданою працею завойовуй ве
ликі перемоги.

В день нашого перебування 
в бригаді т. Гіталова якраз від
бувалась перезміна. Тракторист, 
що здавав трактора, очищав йо
го від землі, а той, хто приймав, 
змащував ходові частини, пере
віряв кріплення, де. треба робив 
підтяжку. Причіплювачі в цей 
час очищали, змащували і ре
гулювали причіпний інвентар. 
Обліковець заміряв оброблену 
ділянку, нараховував кожному 
за нормою пальне. Інший трак
тор підходив до краю і, не ви
їжджаючи з борозни, зупинив
ся. Зараз* же до нього під'їхав 
візок і миттю заправив паль
ним.

Після цієї, так званої меха
нізаторської процедури Олек
сандр Васильович допитливим 
оком все перевіряє і подає 
команду: «Добою, хлопці!»—і 
гуркіт моторів заповнює широ
кі простори колгоспної землі.

Трактори йдуть у свої загін
ки. Обліковець чепурно на дош
ці показників виводить крейдою 

[ результати роботи попередньої 
І зміни. Першість тримає тракто

рист т. Коршенко. У нього кож
ної зміни найвищий виробіток, 
найчистіший трактор. Прикла
дом він служінь в нашій брига
ді,—пояснив нам обліковець.
Взаємодія з рільничими 

бригадами
Своєчасно обслужити кожну 

рільничу бригаду в колгоспі і 
піднести культуру соціалістич
ного землеробства на вищий 
рівень—таке почесне завдання 
в практичній роботі гіталовців.

-Вирішальна роль у нашій 
боротьбі за високий урожай,-- 

і говорить голова колгоспу ім. 
Сталіна, Ново - Українського 
району, т. Кухаренко, нале
жить тракторній бригаді нашо
го земляка Олександра Васильо
вича Гіталова. Вона виконує 
найбільш трудомісткі роботи, 
причому неабияк,—і вживаю
чи слово «неабияк», він аж 
усміхається,—3 свого боку ми 
все робимо, щоб зразково обслу
жити механізаторів.

Для цього заздалегідь визна
чаємо досвідчених причіплю
вачів, возіїв пального, води, на
сіння, які незмінно працюють 
увесь сезон.

Трактори бригади т. Гіталова 
закріплені за рільничими брига
дами. Коли відсутній бригадир 
тракторної бригади або його 
помічник, тракторист виконує 
вказівки бригадира рільничої 
бригади. Тісний виробничий 
взаємозв'язок між бригадами, 
впровадження передової агро
біологічної радянської науки 
забезпечили нам прекрасний 
стан озимини на всій площі в 
646 гектарів та посів всіх ярих 
культу]) в стислі строки і на 
високому рівні агротехніки.

Впроваджуймо 
передовий досвід 

О. В. Гіталова 
в тракторних бригадах 

нашого району
13 тракторних бригад Олек

сандрійської і Користівської 
М’ГС підписали договір на со
ціалістичне змагання з передо
вою тракторною бригадою Ге
роя Соціалістичної Праці, де
путата Верховної Ради СРСР 
Олександра Васильовича Гіта
лова.

Ось ці бригади, що змагають
ся, повинні найактивніше впро
ваджувати передовий досвід ме
ханізаторів бригади т. Гіталова 
і в першу чергу погодинний 
графік.

В розмові з т. Данченком 
т. Гіталов заявив, що успішне 
впровадження погодинного гра
фіка залежить іну керівників 
МТС—директора, його заступ
ників та спеціалістів-механі
заторів. Вони повинні зробити 
все, щоб передовий досвід став 
надбанням всіх тракторних 
бригад і кожного механізатора.

П Кошман.

Добре поставлена робота по 
боротьбі з шкідниками та до
гляду за посівами в колгоспі 
ім. Ворошилова (Ворошиловка).

Тут за три робочі дні буря
ководи закінчили шаровку всієї 
плантації. Більшість колгосп
ників перевиконували свої зав
дання.

Гак, на шаруванні буряків 
тт. Півняк Піна, Півняк Ганна 
та інші прошаровували по 0,30 
—0,35 га при завданні 0,20.

Відмінно виконує доручення

Успіхи хліборобів
З великою енергією пра

цювали на весняних польових 
роботах колгоспники артілі ім. 
Ііарла Маркса.

Свято Перше травня вони 
зустрічають гідними трудовими 
подарунками. Ще 20 квітня 
тут закінчено сівбу всіх ярих 
культур.

З особливим напруженням 
хлібороби працювали на посад
ці кукурудзи. Всі 190 гектарів 
посаджено за (і робочих днів вик
лючно кукурудзосаджалками.

Результат нерозсудливості
Довго радились керівники 

Олександрійської МТС, кому на
правити тракторний обприску
вач, за який щойно перераху
вали гроші базі сільгосппоста- 
’іу.

Колгоспу ім. 12-річчя 
Жовтня вирішили, і голові 
правління т. Середі летить теле
фонограма: «Забирайте обприс
кувача».

Приїхали колгоспники, по
дивились на обприскувач.

-Він?
-Він.

—Хороший?
—Дуже.

Більше уваги шовківництву
Шовківництво—одна з важли

вих галузей сільського господар
ства. Воно дає цінну сировину для 
промисловості, а колгоспам—вели
кі прибутки.

Торік ланкова артілі ім. В. Уль- 
янова т. Байкова з 3,5 коробок 
грени одержала середній урожай 
з кожної коробки 68 кг коконів 
при плановому завданні 39 кг. За 
здану сировину держава виплати
ла колгоспові 4 тисячі карбован
ців грошей.

Значно перевиконали план заго
тівлі коконів і ланкові колгоспів 
„Шлях до соціалізму" т. Козленко, 
ім. 18 партконференції т. Бугрій, 
ім. Енгельса т. Похил.

Для дострокового виконання де
сятирічного плану розвитку шов
ківництва, за яким передбачено 
довести на кінець 1950 року по
сіви шовковиці в кожному кол
госпі до 10—12 гектар, радянський 
уряд затвердив ряд заохочень.

Зокрема, значно підвищені дер
жавні заготівці ціни на кокони, 
встановлені грошові премії-над- 
бавки за високий урожай, за кож
ний зданий кілограм коконів дер
жава видаватиме колгоспам по 
1,7 кг зерна пшениці.

Колгоспники, що перевиконують 
завдання по здачі коконів держа
ві, будуть представлятись до уря
дових нагород аж до присвоєння 
звання Героя Соціалістичної Праці.

Перед шовководами нашого ра
йону цього року стоять відпові

по боротьбі з шкідниками кол
госпник Андрій Кульбій.

На плантації завжди є отрути, 
вода і все потрібне.

Обприскуванням вручну і кін
ним обприскувачем вже тричі 
оброблено плантацію, четверте 
обприскування зроблено літа
ком.

Буряководи працюють з по
двоєною енергією, вони пильно 
оберігають посіви буряків від 
пошкоджень.

В. Козак.

Найкраще працювала брига
да т. Маковецького, яка за півто
ра дні посадила 67 гектарів 
кукурудзи.

Виробіток колгоспниць Ма
рії Попової, Явдохп Маковець- 
кої був 0,68 при завданні 
0,50 га.

Буряководи вже провели обпи
лення всієї площі посіву цук
рових буряків отрутами та про
шарували 25 га.

В. Ткаченко, 
голова колгоспу.

—От радості буде в колгоспі, 
— подумали візники,—адже ним 
всіх шкідників знищити можна.

Та радість була передчасна. 
Старший агроном т. Байда, ба
чите, передумав—вирішив відда
ти його колгоспу ім. Карла 
Маркса. І візники з артілі ім. 
12-річчяЖовтня ні з чим поїха
ли в колгосп.

Не так важливо, де буде зни
щувати бурякових шкідників 
обприскувач, але злочинно те, 
що він і зараз з впни нерозсуд
ливого Байди'стоїть на складі 
сільгосппостачу.

В. Леонтьев.

дальні завдання—вдвоє збільшити 
урожай коконів і поліпшити їх 
якість.

Щоб впоратися з цим завдан
ням, треба розширити кормову ба
зу, організувати старанний догляд 
за плантаціями шовковиці.

Проте, ряд колгоспів вважають 
шовківництво другорядною спра
вою і не виконують державних 
завдань.

Керівники колгоспів ім. Воро
шилова (т. Жежеря), ім. 4 з'їзду 
Рад (т. Зімонов) та „Шлях до куль
тури" (т. Кравченко) до цього ча
су не провели посадки шовковиці, 
хоч умови для цього були і є ще 
й зараз.

Колгоспи ім. Молотова, ім. Пет- 
ровського, „Жовтень" з року в 
рік не обробляють плантацій, вна
слідок чого урожай листя шов
ковиці, яке є кормом для туто
вого шовкопряда, низький і не
задовільної якості.

Зараз необхідно за кілька днів 
підготувати кормову базу для іи- 
кормки шовкопрядів, на всіх план
таціях вирізати сушняк і прикор
неві паростки, міжряддя зорати 
на глибину 18 см і одночасно за
боронувати, а в рядках перекопа
ти грунт.

А Кузема, 
агроном-шовковод Міністерства 
сільського господарства УРСР.

В. о редактора Т. АПОСТОЛ
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48. Радянські жінки! Боріться за дальший 
розквіт народного господарства і культури на
шої Батьківщини! Хай живуть радянські жінки

активні будівники комунізму!

49. Хай живе Ленінсько-Сталінський комсо
мол—передовий загін молодих будівників кому
нізму, надійний помічник 1 резерв більшовиць
кої партії!

50. Радянські юнаки 1 дівчата! Безустанно 
оволодівайте передовою наукою, технікою, куль
турою! Будьте стійкими 1 сміливими, готовими 
подолати всякі труднощі! Самовіддано працюй
те на благо нашої Батьківщини!

51. Піонери п школярі! Оволодівайте знан
нями, готуйтеся стати стійкими борцями за спра
ву Леніна- Сталіна!

52. Комуністи й комсомольці! Будьте в пер
ших рядах борців за нове могутнє піднесення 
господарства 1 культури, за дальше зміцнення 
могутності радянської держави!

53. Хай живе наша велика Радянська Бать
ківщина—твердиня дружби 1 слави народів на
шої країни!

54. Хай живе велика партія більшовиків, пар
тія Леніна—Сталіна, загартований у боях аван
гард радянського народу, натхненник 1 органі
затор наших перемог!

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

Центральний Комітет Всесоюзної Комуністичної Партії (більшовиків).

Передтравневе соціалістичне змагання Не допустити пошкодження буряків
Кращий токар заводу

Микола Варламов — один з 
кращих молодих токарів рудо- 
ремонтного заводу. Вивчаючи 
досвід передових токарів-швид- 
кісників нашої країни, він з 
кожним днем домагається все 
нових і нових успіхів. Несучи 
вахту на честь периютравневих

Сумлінна праця заготівельників лісу
Заготівельники кріпильного 

лісу шахти № 2 комсомольці 
Михайло Меншпков, Семен 
Омельченко, Генріх Іов та інші 
завжди створюють потрібний за
пас кріплення, чим забезпечу
ють успішну роботу кріпиль
ників, а значить гірників всієї 
шахти.

Найвищого виробітку серед

В рахунок 1952 року
Серед молоді Байдаківського 

вуглерозрізу першість в перед- 
травневому змаганні тримає 
бригада розвантажників, очо
лювана комсомольцем Неплює- 
впм. Вона щозміни виконує по 
півтори норми і більше. Сам тов. 
Неплюєв уже працює в раху
нок 1952 року.

Цегельники нарощують темпи
Робітники пресового цеху це

гельного заводу № 1, ставши 
на трудову вахту, в останні дні 
значно підвищили продуктив
ність на виготовленні цегли-сир- 
цю. Зміна майстра т. Шифриної 
за свій робочий день стала ви
робляти понад 26 тисяч штук 
цегли - сирцю при завдан

Великий російський учений-патріот
(До 30-річчя з дня смерті К. А. Тімірязєва).

28 квітня минає ЗО років з дня 
смерті великого російського вче- 
ного-біолога Климепта Аркадійо- 
вича Тімірязєва.

Все своє життя К. А. Тімірязєв 
присвятив вивченню фізіології рос
лин. Як передовий учений, по
лум'яний патріот своєї Батьків
щини, він прагнув не лише опи
сувати, а пояснювати явища при
роди, вчив керувати нею, підко
ривши її інтересам народу.

В умовах царської Росії Кли- 
мент Аркадійович, як передовий 
учений, зазнав великих утисків. 
Тільки після Великої Жовтневої 
соціалістичної революції Тімірязєв 
одержав, нарешті, повну можли
вість працювати творчо. З перших 
днів революції чудовий російсь
кий учений перейшов на сторону 
народу, присвятив усього себе слу
жінню справі партії Леніна— 
Сталіна, справі соціалізму, зав
данню перебудови сільського гос
подарства, підвищення врожайнос
ті. Він розкрив широкі можли

свят, юнак 22 квітня виконав 
змінне завдання на 362 про
центи, 24—на 470 процентів.

Тов. Варламов взяв нове під
вищене зобов'язання—довести 
свій виробіток до 5 норм за 
зміну.

М. Станіславський.

заготівельників лісу домагаєть
ся Михайло Меншиков. При зо
бов’язанні виконувати норму на 
190 процентів він виконує на 
200 і більше. Виробіток ос
танніх становить 150—170 про
центів.

' Петро Битко, 
член комітету ЯКОМУ.

Високопродуктивною роботою 
відзначається помічник маши
ніста екскаватора УЗТМ тов. 
Хомич. З початку п'ятирічки 
він виконав п'ять з половиною 
річних норм.

0. Кумпан, 
робітник.

ні 20 тисяч.
Сумлінною працею відзнача

ються різальник т. Озерян, ших- 
товник Головко, слюсар Лоба- 
нов та інші.

Добре працює і зміна майстра 
т. Грабенка.

В. Дементьєв.

Шарують чумизу
Ланкова Вустя Мирна з кол

госпу ім. 20-річчя Жовтня, за 
якою закріплено 10 гектарів 
чумизи, наполегливо бореться 
за високий урожай цієї куль
тури.

Провівши посів в ранні кра
щі строки, ланка, як тільки 
з'явились сходи, приступила 
до шаровки.

За перший день прошарова
но вручну 4 га чумизи. Всі 
колгоспниці виконали денне 
завдання. Воші зобов'язались 
протягом двох наступних днів 
високоякісно обробити всю план
тацію.

Яровий, 
голова колгоспу.

Посадка баштану
Колгоспи району розпочали 

посадку кавунів та динь.
На площі 18 гектарів поса

дили баштану хлібороби кол
госпу ім. 18 партконференції, 
понад 15 га посаджено в ар
тілях ім. Карла Маркса, «Пер
ше травня», «Паризькакомуна» 
та інших.

Всього в районі вже посад
жено біля 150 гектарів банк 
танних культур.

Посадили новий сад
Втричі перевиконали план 

весняної посадки саду хліборо
би колгоспу ім. Сталіна (Во- 
рошиловка).

Площа під садом в цій арті
лі зросла від 7 до 13 га.

М. Романенко.

вості для одержання нових сортів 
рослин і виведення нових порід 
тварин.

В. І. Леуіін особисто слідкував 
за роботою Тімірязєва. Климент 
Аркадійович був щасливий від 
свідомості, що він сучасник гені
ального вождя революції В. І. 
Леніна і служить інтересам наро
ду, який під керівництвом біль
шовиків будує нове щасливе 
життя.

Радянський народ шанує пам'ять 
Тімірязєва. В Москві, в квартирі, 
де Климент Аркадійович провів 
останні 22 роки свого життя, ство
рено музей його імені. Великому 
російському вченому, який все 
своє життя боровся за щастя на
роду, споруджено пам'ятник у 
столиці нашої Батьківщини— 
Москві.

На знімку: К. А. ТІМІРЯЗЄВ.

ПРЕСКЛІШЕ РАТАУ.

Буряководи колгоспів «Тру
дова сім'я», імені Сталіна 
(Бандурівка), «Серн і молот» ус
пішно завершили шаровку цук
рових буряків і тепер готують
ся до проривання їх.

Своєчасно розпочатий і за
кінчений обробіток сприяє ін
тенсивному росту рослин.

Проте деякі керівники кол
госпів ще й зараз надто по
вільними темпами провадять цю 
роботу, погано борються з шкід
никами, чим завдають великої 
шкоди колгоспам і державі.

Зволікання шарування, по
гана організованість на бороть
бі з шкідниками призвели до 
того, що в колгоспі ім. 4 з'їз
ду Рад загинуло 12 гектарів 
посіву буряків.

Загрозливий стан створився

П'єса „Калиновий гай" готується до постави
1 травня ц. р. п'єсою лауреата 

Сталінської премії О. Корнійчука 
„Калиновий гай" (постава голов
ного режисера театру Сагайдаро- 
ва І. П.) Олександрійський драма

С л і дами наших виступів

„Темні справи в автотранспортній конторі"
Обговоривши статтю Олександ

рійської міської та районної га
зети і заслухавши акт комісії по 
перевірці, партійні збори відзна
чили, що факти, про які говорить
ся в статті, частково підтверди
лись. Були випадки грубого став
лення і затиску критики і само
критики з боку майстра т. Левиць- 
кого, на які начальник транспорт
ної контори тов. Олефіренко І. С. 
своєчасно реагував і вказував тов. 
Левицькому на його недоліки в 

; роботі. Подібні випадки розгляда
лись на бюро парторганізації, в 
результаті чого т. Левицький був 

, понижений в посаді і переведений 
І на іншу дільницю роботи.

Ремонт ЗО моторів і деталей 
був фактично проведений на під
ставі розпоряджень тресту „Олек- 
сандріявуглерозрізбуд" за виклю
ченням автомашин Грушівської 
школи, Одеської області, та дирек
тора Олександрійської контори 
автотракторозбуту т. Силенка. За 

і ремонт цих автомашин гроші вне
сені до каси.

Ремонт зазначених моторів і 
деталей провадився не на шкоду 
виробництву і виконання плану.

Факти рідні ствердились за ви
ключенням Лсвицького і Левенець. 
Однак родичі з боку начальника 
ніякими привілеями не корис
тувались, \з дорученою роботою 
справлялись чесно і сумлінно.

Перевитрата бензину була в ок
ремих шоферів через експлуата
цію автомашин в різних кліматпч- 
пих умовах, але в загальному по 
автотранспортній конторі за 1949 
рік є економія в кількості шести 
тонн.

В зв'язку зі злиттям двох авто
транспортних контор, колишнього 
тресту „Укрвуглебрикетбуд" і 
тресту „Олександріявуглерозріз- 

в колгоспі ім. Молотова. Тіль
ки тому, що тут при посіві 
порушили агротехніку, сходи 
з'явились недружні. Велика 
кількість шкідників загрожує 
плантації.

Проте дійових заходів прав
ління колгоспу но вживає. 06- 
когіка плантації затягнулась, 
сітка мілких канавок досі не 
накладена, принади не засто
совуються, навіть сигналіст 
відсутній.

Голова колгоспу Петренко та 
бригадири рільничих бригад 
Гориславець та Шульга зло
чинною бездіяльністю постави
ли плантацію буряків під за
грозу пошкодження.

Інтереси держави і колгосіїТЯ*’ 
вимагають суворої кари таким 
керівникам.

В. Леонтьев.

тичний театр ім. Саксаганського 
починає свою роботу у відбудо
ваному приміщенні (клуб гірників).

В Волошанович, 
директор театру.

буд“, була переведена на роботу 
в жовтні 1948 року дружина тов. 
Саркис'яна, яка зараз в конторі 
не працює.

Факти грубого ставлення го
ловного бухгалтера т. Фесенка до 
кращих сгахановців ствердились, 
на що партійна організація і ад
міністрація вчасно реагували шля
хом роз'яснюючої роботи, після 
чого подібні факти не спостері
гаються.

Ф. Бондаренко, 
заст. секретаря парторганізації.

ВІД РЕДАКЦІЇ: Ми не можемо 
погодитись з таким листом, а по 
суті відпискою керівників партор
ганізації автотранспортної конто
ри. що спромоглися лише на чет
вертому місяці дати відповідь на 
статтю „Темні справи в автотран
спортній конторі", яка в газеті 
„Більшовицька правда" була на
друкована ще в січні ц. р.

В листі не заперечуються факти, 
зазначені в статті, але з метою 
пом'якшення їх, там говориться 
„частково ствердились".

Взагалі керівники парторганізації 
контори зайняли неправильну по
зицію, безпринципово поставились 
до серйозних сигналів газети, ста
ли на шлях замазування їх, на
магаються взяти під вахист ви
нуватців.

Лист, прямо скажемо, написаний 
у догодництво начальству, в ба
жаному для їх дусі.

Сподіваємось, що комуністи парт
організації автотранспортної кон
тори підправлять своїх керівників 
І по - партійному викриють І оці
нять ті факти, про які говорилось 
у статті і які мають місце в кон
торі.

В. о редактора Т. АПОСТОЛ
БК—00301. Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, № 58. Зам. № 52. Т. 4000.

Олександрійська міська друкарня Кіровоградсь кого обласного управління в справах поліграфічної промисловості, видавництв і книжкової торгівлі, м, Олександрія, вул. Шевченка 57.



Пролетарі всіх країн, єднайтеся*

ільшовицька
ПРАВДА

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

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Рік видання ХХі Хай живе велика партія більшо
виків, партія Леніна—'Сталіна, загар
тований у боях авангард радянського 
народу, натхненник і організатор на
ших перемог!

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

№52 (3422) ”

П'ятниця
28 

квітня 
1950 р.

♦-------------- *
Ціна 20 коп.

Заклики ЦК ВКП(б) до 1 Травня 1950 року
I. Хай живе 1 Травня—день солідарності тру

дящих світу, день братерства робітників усіх 
країн!
» 2. Братній привіт усім народам, які борються 

*?а мир, за демократію, за соціалізм!
3. Братній привіт країнам народної демокра

тії, які йдуть шляхом будівництва соціалізму!
4. Хай живе великий китайський народ, який 

здобув історичну перемогу в боротьбі проти 
імперіалізму та його гомінданівських прислуж
ників!

5. Хай живе Китайська компартія, яка від
крила китайському народові шлях до соціалізму!

6. Привіт народам Югославії, які ведуть виз
вольну боротьбу проти фашистського режиму 
кліки Тіто, проти лакеїв імперіалізму!

7. Хай живе 1 здравствує єдина, незалежна, 
демократична миролюбна Німеччина!

8. Трудящі всіх країн! Викривайте злочинні 
плани паліїв війни! Розширюйте 1 зміцнюйте мо
гутній фронт прихильників миру! Захист миру— 
справа всіх народів світу!

9. Хай живе дружба народів Англії, Сполу
чних Штатів Америки і Радянського Союзу в 
їх боротьбі за мир в усьому світі!

10. Братній привіт народам колоніальних 1 
залежних країн, які борються за свою свободу 
1 незалежність!

II. Слава Збройним Силам Радянського Сою
зу, які стоять на варті миру 1 безпеки нашої 
Батьківщини!

12. Хай живуть радянські прикордонники — 
пильні вартові священних рубежів нашої Бать
ківщини!

13. Слава Героям Радянського Союзу і Ге
роям Соціалістичної Праці—кращим синам 1 доч
кам нашої Батьківщини!

14. Робітники, селяни та Інтелігенція Радян
ського Союзу! Ширше розгортайте соціалістич
не змагання за дострокове виконання народно
господарського плану 1950 року!

15. Трудящі Радянського Союзу! Боріться за 
дальший технічний прогрес у промисловості, на 
транспорті, в сільському господарстві! Впровад
жуйте нову техніку, вдосконалюйте технологію 
виробництва! Невпинно підвищуйте продуктив
ність праці—основу дальшого зниження цін на 
товари масового споживання!

16. Робітники й робітниці, інженери й тех
ніки! Добивайтесь кращого використання основ
них 1 оборотних коштів! Боріться за найсуворі- 
ше заощадження сировини, матеріалів, палива 
та електроенергії! Знижуйте собівартість, поліп
шуйте якість продукції!

17. Робітники й робітниці, інженери й тех
ніки вугільної промисловості! Боріться за повну 
механізацію всіх процесів видобутку вугілля! 
Швидше будуйте нові шахти! Дамо більше ву
гілля для народного господарства країни!

18. Робітники й робітниці, інженери й тех
ніки нафтової промисловості! Вище темпи ви
добутку 1 переробки нафти! Швидше буріть 
свердловини 1 освоюйте нові нафтові родовища! 
Більше нафти і нафтопродуктів для соціалістич
ного господарства!

19. Робітники й робітниці, інженери й тех
ніки металургійної промисловості! Забезпечимо 
нове піднесення виробництва металу! Макси
мально використовуйте потужності агрегатів та 
механізмів! Освоюйте досвід передових мета
лургів! Дамо країні більше чавуну, сталі, про
кату, кольорових металів! '

20. Робітники й робітниці, інженери й тех
ніки електростанцій! Збільшуйте вироблення 
електроенергії! Швидше вводьте в дію нові 
енергетичні потужності! Забезпечимо безпере
бійне постачання народному господарству елек
троенергії!

21. Робітники й робітниці, інженери й тех
ніки підприємств машинобудування! Оснащуйте 
народне господарство країни передовою техні
кою! Швидше вводьте в дію нові виробничі по
тужності! Більше машин для промисловості, 
транспорту і сільського господарства!

22. Робітники й робітниці, Інженери й тех
ніки автомобільної 1 тракторної промисловості! 
Всемірно збільшуйте випуск автомобілів і трак
торів!

23. Робітники й робітниці, інженери й тех
ніки хімічної промисловості! Боріться за впро
вадження нової передової технології! Збільшуй
те виробництво мінеральних добрив! Більше хі
мічних продуктів для народного господарства 
країни!

24. Робітники й робітниці, інженери й тех
ніки суднобудівної промисловості! Оволодівайте" 
новою технікою суднобудування! Швидше бу
дуйте нові кораблі! Створимо могутній флот Ра
дянської держави!

25. Робітники й робітниці, інженери й тех- 
ніки-будівельники! Швидше вводьте в дію нові 
підприємства, житла, культурно-побутові закла
ди! Підвищуйте механізацію будівельних робіт, 
знижуйте вартість і поліпшуйте якість будів
ництва!

26. Робітники й робітниці, Інженери й тех
ніки промисловості будівельних матеріалів! 
Швидше вводьте в дію і освоюйте нові вироб
ничі потужності! Збільшуйте виробництво це
менту, цегли, скла, покрівельних, облицюваль
них та інших матеріалів!

27. Робітники й робітниці, інженери й тех
ніки лісової 1 паперової промисловості! Швидше 
впроваджуйте механізацію на лісозаготівлях! 
Всемірно збільшуйте заготівлю і вивозку дере
вини! Дамо країні більше лісових матеріалів та 
паперу!

28. Робітники й робітниці, інженери й техні
ки легкої промисловості! Більше тканин, взуття, 
одягу, трикотажу та Інших товарів для насе
лення! Боріться за економію сировини, за висо
ку якість 1 широкий асортимент товарів масово
го споживання!

29. Працівники харчової, м‘ясо-молочної та 
рибної промисловості! Розширюйте виробництво 
продуктів харчування, поліпшуйте їх якість! 
Більше цукру, масла, м'ясо-молочних, рибних 
та інших продуктів для населення!

30. Працівники місцевої промисловості та 
промислової кооперації! Випускайте більше ви
робів з місцевої сировини! Підвищуйте якість 
товарів широкого вжитку! Краще обслужуйте 
побутові потреби трудящих!

31. Робітники й робітниці, інженери й тех
ніки міського господарства 1 житлового будів
ництва! Підвищуйте темпи й поліпшуйте якість 
житлового й культурного будівництва! Боріться 
за благоустрій міст і робітничих селищ!

32. Працівники залізничного транспорту! 
Збільшуйте вантаження, прискорюйте оборот 
вагонів, знижуйте собівартість перевозок! Шир
ше розповсюджуйте передові методи праці! Під
вищуйте темпи 1 якість залізничного будівницт
ва! Краще обслужуйте пасажирів!

33. Працівники морського й річкового фло
ту! Збільшуйте обсяг перевозок, прискорюйте 
оборот суден! Швидше доставляйте вантажі для 
народного господарства! Зразково проведемо 
навігацію 1950 року!

34. Трудівники сільського господарства! Множ
те успіхи соціалістичного землеробства 1 тварин
ництва! Боріться за успішне проведення вес
няної сівби та інших сільськогосподарських ро
біт у кращі агротехнічні строки! Створимо до
статок продовольства для населення і сировини 
для легкої промисловості!

35. Колгоспники й колгоспниці, робітники й 
робітниці МТС і радгоспів, спеціалісти сільсь
кого господарства! Добивайтесь одержання ви
соких урожаїв на всій площі посівів колгоспів 
1 радгоспів! Широко впроваджуйте в практику 
досягнення передової сільськогосподарської нау
ки! Множте ряди передовиків землеробства і 
тваринництва!

36. Колгоспники й колгоспниці! Множте гро
мадське багатство колгоспів, зміцнюйте дисци
пліну праці! Свято виконуйте Статут сільсько
господарської артілі—основний закон колгосп
ного життя!

37. Трактористи, комбайнери, механіки МТС 
1 радгоспів! Боріться за високий виробіток на 
тракторах і комбайнах! Підвищуйте якість по
льових робіт, добивайтесь одержання високих 
урожаїв!

38. Колгоспники й колгоспниці, робітники й 
робітниці радгоспів, зоотехніки 1 ветеринарні 
працівники! Всемірно розвивайте громадське 
тваринництво, збільшуйте поголів'я худоби при 
одночасному підвищенні її продуктивності, ство
рюйте міцну кормову базу для тваринництва!

39. Працівники сільського 1 лісового госпо
дарства! Боріться за дострокове виконання пла
нів полезахисних лісонасаджень у степових 1 
лісостепових районах! Швидше впроваджуйте 
травопільні сівозміни, ширше розгортайте бу
дівництво ставів 1 водойм! Забезпечимо високі 
й сталі врожаї!

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

41. Службовці державних установ! Поліп
шуйте роботу радянського апарату, зміцнюйте 
державну дисципліну, чуйно ставтеся до запи
тів 1 потреб трудящих!

42. Працівники радянської науки! Збагачуй
те науку й техніку нашої Батьківщини новими 
дослідженнями, відкриттями та винаходами! 
Зміцнюйте зв'язок науки з виробництвом!

43. Працівники літератури, мистецтва, кіне
матографії! Підвищуйте рівень своєї майстер
ності, створюйте нові високоідейні художні тво
ри, гідні великого радянського народу!

44. Вчителі І вчительки, працівники народ
ної освіти! Озброюйте учнів міцними знаннями 
основ науки! Виховуйте нашу молодь у дусі 
радянського патріотизму! Готуйте культурних, 
освічених громадян соціалістичного суспільства, 
активних борців за комунізм!

45. Медичні працівники! Поліпшуйте якість 
медичного обслужування населення! Впровад
жуйте досягнення радянської медичної науки в 
практику! Боріться за зразкову роботу лікуваль
них і санітарних закладів!

46. Оточимо всенародним піклуванням інва
лідів Вітчизняної війни і сім'ї героїчних радян
ських воїнів, які віддали своє життя за свободу 
і незалежність нашої Батьківщини!

47. Радянські профспілки! Швидше розгор
тайте соціалістичне змагання за дострокове ви
конання народногосподарського плану 1950 ро
ку! Поширюйте досвід новаторів виробництва! 
Невтомно дбайте про підвищення матеріального 
1 культурного рівня життя робітників 1 служ
бовців! Хай живуть радянські профспілки —шко
ла комунізму!

(Закінчення на 2-й сторінці).



Хай живе 1 Травня-день солідарності трудящих світу, 
день братерства робітників усіх країн!

Пролетарі всіх країн, вднайтеся*
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Під прапором Леніна, під проводом Сталіна 
—вперед, до перемоги комунізму!

СОЦІАЛІЗМ І ДЕМОКРАТІЯ 
НЕПЕРЕМОЖНІ!

но занепадає виробництво, зрос
тають безробіття, зубожіння 
трудящих мас. Намагаючись 
зберегти своє панування, англо- 
амерпканські імперіалісти та їх 
підсобники виношують плани 
нової світової війни. Але між
народна обстановка змінилася. 
Нині співвідношення сил не те, 
що було напередодні другої сві
тової війни. Табір миру непере
можний, він володіє величезною 
силою, міцно згуртований. Ного 
могутність множпться і зростає 
з кожним днем. Табір миру по
повнюється все НОВИМИ ІІ но
вими силами, здатними зруйну
вати підступні заміри і плани 
паліїв нової війни. Яскравим 
доказом цього є розгорнута в 
багатьох країнах на заклик 
Постійного комітету Всесвітньо
го конгресу прихильників миру 
кампанія збору підписів під ві
дозвою про заборону атомної 
зброї і оголошення воєнним зло
чинцем уряду, якпй застосує 
першим атомну зброю. Борці за 
мир, робітники західно-європей
ських країн відмовляються роз
вантажувати кораблі з амери
канською зброєю і виробляти 
зброю для нової агресивної 
війни.

В день 1 Травня радянський 
народ закликає народи всіх 
країн викривати агресивні пла
ни паліїв нової 
кувати всі сили на боротьбу 
за міцний мир і безпеку на
родів.

Радянський народ сповнений 
твердої віри в свої сили і в 
своє майбутнє. Радянський на
род, який будує комунізм, ак
тивно бореться за мир на чо
лі всіх інших народів світу. 
Збройні сили СРСР, які не 
раз відстоювали свою Батьків
щину від навали ворогів, пиль
но охороняють завойований 
мир і творчу працю радянських 
людей.

Хай живе 1 Травня—день 
солідарності трудящих світу, 
день братерства робітників усіх 
країн!

Хай живе наша велика ра
дянська Батьківщина—тверди
ня дружби і слави народів на
шої країни!

Хай живе велика партія 
більшовиків, партія Леніна— 
Сталіна, загартований у боях 
авангард радянського йароду, 
натхненник і організатор на
ших перемог!

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

Сьогодні радянський народ і 
трудящі всього світу відзнача
ють міжнародне свято трудящих 

1 Травня—день огляду своїх 
бойових сил.

Па нерпіотравневу демонстра
цію радянський народ вийде 
міцно спаяний морально-полі
тичною єдністю, сповнений без
межної любові і відданості ве- 

~*^Гкій партії Леніна Сталіна.
Величними і радісними успі

хами зустрічають міжнародне 
свято радянські люди. СРСР іде 
вперед, незнаючії криз і без
робіття. Швидко зростає про
мисловість. Рівень промислово
го виробництва довоєнного 1940 
року значно перевищено. Пе
ревершено довоєнну продукцію 
соціалістичного землеробства. 
Значні успіхи досягнуті в роз
витку тваринництва і підвищен
ні його продуктивності. Успіш
но здійснюється великий ста
лінський план перетворення 
природи.

В містах і селах нашої вели
кої Батьківщини трудящі вий
дуть на першотравневу демон
страцію з рапортами про осво
єння нової техніки, про зрос
тання продуктивності праці, про 
економію сировини і матеріалів, 
про випуск надпланової про
дукції.

Успіхи, завойовані в бороть
бі за дальше могутнє піднесен
ня народного господарства, ма
теріального добробуту і куль
тури нашого народу, знов і знов 
свідчать про велику неперемож
ну силу радянської держави, де 
влада належить народові, де 
праця є справою честі, доблесті 
і геройства.

Нині Радянський Союз не 
одинокий. Впевнено ідуть шля
хом соціалістичного будівницт
ва трудящі Угорщини, Польщі, 
Чехословаччини, Румунії, Бол
гарії, Албанії. Німецький народ 
створив Німецьку демократичну 
республіку. Множаться успіхи 
Монгольської Народної респуб
ліки і демократичної Кореї. Все
світньо-історичну перемогу здо
був великий китайський народ, 
який визволився від панування 
іноземних імперіалістів та їх 
гомінданівських наймитів. Пе
реможний результат його бо
ротьби запалює народи колоні
альних і залежних країн.

Успіхи Радянського Союзу і 
країн народної демократії вик
ликають шаленство і злобу у 
імперіалістів. Економічна криза 
щораз сильніше охоплює капі
талістичні країни. Там нестрим-

На відзнаку
І Травня

Трест виконав 
місячний план 

передтравневому змаганні

війни, об‘єд-

В передтравневому змаганні 
трудящі тресту „Олександрія- 
вуглерозрізбуд" домоглися ус
піху. Трест в цілому перевико
нав квітневий план.

Колектив будівельного управ
ління №2, де начальником т. Фі- 
лоненко М. В., квітневе завдання 
вивершив на 163 проценти.

Управління № 6 місячний план 
виконало на 119,2 процента.

К. Кравчвнюк, 
працівник планового відділу.

Слова дотримали
Включаючись у передтравневе 

соціалістичне змагання, колек
тив шахти № 2 брав зобов'я
зання виконати місячний план 
квітня на 115 процентів.

Свого слова колектив дотри
мав. Квітневий план вуглевидо
бутку виконано на 121 процент.

Серед шахтарів першість три
мають бригади Шелковського, 
Кравцова, Немикіна. Вони свої 
завдання виконують на 140 150 
процентів.

Ф. Дудник, начальник шахти.

Наші подарунки
Достроковим виконанням ви

робничих завдань зустріли Пер
ше травня робітники у правління 
комплектування устаткування.

Бригада землекопів т. Гара- 
гулі на ритті котлованів під 
фундаменти виконала квітневий 
план на 180 процентів. На клад
ці фундаментів 2 місячних норми 
дали каменярі з бригади т. Спин
ки. Па 220 процентів виконали 
місячний план мостівники.

Відділ комплектування тов. 
Афанас'єва до свята повністю 
завершив виробничу програму.

М. Чабаненко, 
голова місцевкому.

Червонопрапорна 
дільниця

Високими виробничими показ
никами відзначає радісний день 
колектив будівельного управлін
ня № 1 тресту „Семенівськвуг- 
лебуд". Квітневий план викона
но на 137 процентів.

Перехідний червоний прапор уп
равління завоювала гірнича діль
ниця начальника т. Лесова.

В. Харитонов, 
секретар парторганізації.

Тобі, Вітчизно рідна наша!
Механізатори зекономили 700 кілограмів пального

За почином москвички Лідії Корабельникової серед механіза
торів тракторної бригади № 1 Олександрійської МТС т. Козака 
розгорнулось соціалістичне змагання за економію пального.

Всенародне свято Перше травня бригада зустріла своєчасним 
і якісним проведенням всіх сільськогосподарських робіт, зекономив
ши понад 700 кілограмів пального.

Найбільшого виробітку та економії пального добились трак
тористи Петро Мусієнко, Василь Обертає та Федір Кошеленко.

Бригада змогла працювати три зміни на зекономленому 
пальному.

А. Скачков.
В рахунок другого півріччя

Тваринники колгоспу ім. В. Ульянова старанно доглядають 
тварин, домагаються високої продуктивності худоби.

Змагаючись, колгосп В. Ульянова до Першого травня виконай 
піврічний план здачі державі молока та яєць і успішно продовжує 
виконувати державні поставки продуктів тваринництва в рахунок 
/// кварталу.

І. Рябошапка, 
голова колгоспу.

Слово колгоспних майстрів міцне
На честь Першого травня включилися в змагання майстри 

колгоспу ім. Сталіна (Црндурівка). Вони зобов'язались до свята від
ремонтувати половину збиральних машин. Це патріотичне змаган
ня очолив комуніст коваль Петро Таранецко.

Свого слова майстри дотримали. З 14 жниварок вже готові 
до роботи 8. Крім того зроблено 3 нових вози.

А. Тищенко, 
секретар парторганізації.

Денне завдання виконано на 230 процентів
20 квітня 30 юнаків другої групи теслярів гірничопромислової 

школи № 1 стали на передтравневу стахановську вахту і на ви
готовленні стелажів для цегельного заводе ■№ 1 виконали денне 
завдання на 230 процентів. Понад чотири норми дали Микола Бара- 
ненко, Василь Чернишов, Володимир Левченко, Дмитро Коняхін.

К. Лантух, 
заступник директора гірничопромислової школи № 1.

Товаришеві Морісу ТОРЕЗУ
Вельмишановний товаришу Торез! Доз

вольте привітати і поздоровити Вас з днем 
Вашого п‘ятидесятир1ччя.

Всі народи світу, робітники всіх країн 
знають і цінять Вас, як випробуваного 
керівника комуністів Франції, як вождя 
французьких робітників 1 трудових селян, 
як відважного борця за зміцнення миру, 
за перемогу демократії 1 соціалізму в усьо
му світі.

Радянські люди крім того знають 1 
люблять Вас, як свого друга і непохитного 

народами^-1борця за дружбу і союз між 
Франції 1 Радянського Союзу.

Бажаю Вам дальших успіхів 
роботі на благо французького 
трудящих всього світу.

Міцно тисну Вашу руку.

Й. СТАЛІН.

у Вашій 
народу -і '
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Робітники, селяни та інтелігенція Радянського Союзу!
Ширше розгортайте соціалістичне змагання за дострокове виконання 

народногосподарського плану 1950 року!
Нове піднесення 1і О В Я Т О р

народного господарства
Центральне Статистичне Уп

равління при Раді Міністрів 
СРСР опублікувало повідом
лення про підсумки виконання 
державного плану розвитку на
родного господарства СРСР на 
4 950 рік за 1 квартал.

Досягнуті нові успіхи в роз
витку промисловості, сільсько
го господарства і транспорту, 
капітального будівництва, в 
розгортанні товарообороту і під
вищенні матеріального і куль
турного рівня життя народу.

Збільшилось виробництво най
важливіших видів промислової 
продукції. В 1 кварталі 1950 
року в процентах до 1 квар
талу 1949 року вироблено ча
вуну 114 процентів, сталі— 
117, прокату—118, рейок за
лізничних—128, труб заліз
них—122 проценти, вугілля— 
112 процентів, нафти—116, 
бензину—114, гасу—108, па
ровозів магістральних—114 про
центів, електровозів магістраль
них—111 процентів, вагонів 
товарних—132 проценти, авто
мобілів вантажних—128 проц., 
автомобілів легкових - 161 
проц., тракторів—101 проц., 
комбайнів зернових в 2,4 раза, 
плугів тракторних—158 проц., 
сівалок тракторних—166 проц., 
культиваторів тракторних—151 
проц., молотарок складних— 
104 проц., мінеральних добрив 
—119 процентів.

Збільшилось також вироб
ництво в порівнянні з 1 квар
талом 1949 року багатьох ін
ших найважливіших видів про
мислової продукції.

Валова продукція цієї про
мисловості СРСР в цілому в 1 
кварталі 1950 року зросла в 
порівнянні з 1 кварталом 1949 
року на 22 проценти.

Підготовка до весняних по
льових робіт у 1 кварталі 1950 
року провадилась краще, ніж 
торік.

. Радгоспи, машинно-тракторні 
станції й колгоспи в цьому ро
ці приступили до весняних по
льових робіт ще більш озбро
єними технікою, ніж у 1949 
році. Кількість тракторів у сіль
ському господарстві в переводі 
на 15-сильні на 1 квітня 1950 
року збільшилась у порівнянні 
з наявністю їх на 1 квітня 1949 
року на 19 процентів, плугів 
тракторних—на 20 процентів, 
сівалок — на 24 проценти і 
культиваторів—на 18 процен
тів. До початку весняних по
льових робіт завезено мінераль
них добрив у півтора раза біль
ше, ніж до весни 1949 року.

У школах механізації та на 
курсах при машинно-тракторних 
станціях, у радгоспах за минулу 
осінь і зиму підготовлено й 
перепідготовлено понад 450 ти
сяч.-трактористів і бригадирів 
тракторних бригад, а також ве
лику кількість інших праців
ників по механізації та електри

фікації сільського господарства.
У більшості південних райо

нів країни успішно, в стислі 
строки, закінчено сівбу ярих 
колоскових культур. Значно ра
ніше почалась і проходить 
швидше, ніж торік, сівба ба
вовнику, цукрових буряків і 
соняшника. Почали сівбу ярих 
також райони середньої смуги. 
На 15 квітня посіяно ярих 
культур на 5,4 мільйона гек
тарів більше, ніж на ту ж дату 
в 1949 році.

До 1 квітня 1950 року орга
нізовано 144 нові лісозахисні 
станції. На 15 квітня 1950 

„року лісгоспами, колгоспами і 
радгоспами в степових і лісо
степових районах європейської 
частини СРСР посіяно і по
саджено полезахисних лісо
насаджень на площі 307 тисяч 
гектарів.

Успішно виконується три
річний план розвитку громад
ського колгоспного і радгосп
ного продуктивного тварин
ництва. Поголів'я громадської 
худоби в колгоспах на кінець
1 кварталу 1950 року зросло 
в порівнянні з поголів'ям на 
кінець 1 кварталу 1949 року: 
великої рогатої худоби—на 18 
процентів, у тому числі корів 
на 24 проценти, свиней—на 
65 процентів, овець і кіз - на 
18 процентів, коней—на 22 
проценти.

Досягнуте нове зростання 
вантажообороту залізничного й 
морського транспорту.

Значно зріс обсяг капіталь
них робіт у народному госпо
дарстві.

Успішно розгортається това
рооборот. В 1 кварталі 1950 
року населенню було продано 
товарів, у порівняльних цінах, 
на 25 процентів більше, ніж у І 
кварталі минулого року.

Нове — третє числом — зни
ження державних роздрібних 
цін на продовольчі та промис
лові товари масового вжитку 
викликало значне збільшення 
продажу товарів. В результаті 
нового зниження державних роз
дрібних цін і зниження цінна 
колгоспному ринку і в коопе
ративній торгівлі відбулося даль
ше значне підвищення купі
вельної сили карбованця, сер
йозне підвищення реальної за
робітної плати робітників та 
службовців і доходів селян.

У народному господарстві 
СРСР чисельність робітників і 
службовців у 1 кварталі 1950 
року в порівнянні з І кварта
лом 1949 року збільшилася на
2 мільйони чоловік. Досягнуте 
нове зростання продуктивності 
праці.

Значні перемоги здобуті в 
культурному будівництві та охо
роні здоров'я.

(ТАРС).

—Про Петра Григоровича Дан- 
ченка можна розказати багато, 
— говорить голова колгоспу 
т. Жежеря. В колгоспі ім. 
Вороишлова він працює з своєю 
бригадою 11 років. Кожного 
разу вона завойовує першість 
у змаганні серед тракторних 
бригад нашого району, а на 
полях артілі вирощує високі 
врожаї.

Петро Григорович досвідче
ний механізатор. Протягом 18 
років невтомно працює бригади
ром тракторної бригади. Він 
пристрасно любить свою про
фесію.

Недавно т. Данченко відвідав 
передову тракторну бригаду Ге
роя Соціалістичної Праці Олек
сандра Васильовича Гіталова з 
метою перейняти передовий дос
від механізаторів.

Головним завданням подоро
жі до Гіталова було—детально 
довідатись про впровадження 
погодинного графіка.

Після приїзду Петра Грпго-

Ранок, здавалось, милувався 
чудовим зеленим оксамитом 
посівів. Сонце, що тільки - но 
зійшло, немов застигло на го
ризонті, посилаючи золотаві 
промені на свіжу, окроплену 
росою, землю.

Навколо зеленіла буйна ози
мина, сходи соняшника, куку
рудзи, чумизи. Все жило, росло, 
наливалось свіжістю передтрав- 
невого ранку і лише обабіч 
дороги, за яром, чорнів пар.

Цього ранку бригадир дру
гої рільничої бригади колгоспу 
«Пілях до соціалізму» Григорій 
Удовиченко повільно, часто зу
пиняючись, крокував полем. ІІа 
кукурудзяному масиві він вир
вав з гнізда кілька рослин, по
дивився на корінці і ніжні лис
точки, подумав— «час заборо
нувати посів», і щось твердо 
вирішивши, швидко пішов у 
другий кінець степу.

На межі з полями першої 
рільничої бригади його зупи
нив знайомий голос бригадира 
першої бригади.

—Куди поспішаєш, Григорію? 
А, Дмитро. Ну підемо ра-

ДЕРЗАННЯ
Відбувалась нарада молодих ста- 

хановців Олександрії. Один по 
одному виходили на трибуну юнаки 
й дівчата, виголошуючи запальні 
промови.

Та найбільшу увагу присутніх 
привернув виступ молодого то- 
каря-швидкісника рудоремоптпого 
заводу Миколи Варламова. Він, 
поділившись досвідом швидкісно
го різання металу, запевнив, що 
в передтравневі дні доведе свій 
виробіток до п'яти норм за зміну.

—Здорово бере,— звертаючись 
до товаришів, сказав Віктор і 
посміхнувся.—Обов'язково викли
чу на змагання.

Нарада закінчувалась і Віктору 
не довелось виступити. Тоді в 
президію головуючому надійшла 
записка, в якій,комсомолець елект- 
ронамотник заводу „Червоний 
ливарник" Віктор Башак прохав 
при всіх заявити, що він викли- 

ровича в бригаді відбулася ці
кава нарада. Товариш Данченко 
з великим захопленням розповів 
про досвід передової бригади.

Він говорив, що в бригаді 
Гіталова нема нічого надзвичай
ного, умови для роботи такі, як 
і в нас.

Старанний догляд за маши
нами і причіпним інвентарем, 
висока культура землеробства.

Такі особливості в роботі 
тракторної бригади Гіталова. А 
головне там міцна дисципліна 
і висока організованість. Петро 
Григорович на конкретних прик
ладах розповів про погодинний 
графік.

В кожного учасника цієї не
звичайної наради визріло не пи
сане і навіть словами не ска
зане, але тверде рішення—пра
цювати з подвоєною енергією, 
працювати, як працюють меха- 
нізатори-новатори.

Весняне сонце ласкаво при
грівало землю.

Рясний врожай буде
зом на соняшник, там; твої вже 
кінчають підпушування. І вони 
разом впевненими кроками піш
ли степом.

—Я оце ранком, — розпочав 
т. Удовиченко,— проходив сте
пом, був і на твоїх полях, уро
жай буде.

—Сходи добрі, відмінні,— 
продовжував т. Хоцький,—ози
мина, як море, я уже і пропол
ку від бур'янів зробив.

—Еге, бачу ти не спиш. Але 
й я не дрімаю.

—Не до сну тут, адже ра
зом перед самим товаришем 
Сталіним зобов'язалися ми ви
ростити високі врожаї, і наче 
все йде добре, а щось триво
жить серце. Не прогаяти б чого.

Отак розмовляючи, вони дій
шли до соняшників. Тракторист 
Кравченко робив останній за
їзд, старанно підпушуючи між
ряддя.

— Кінчай, Олексо, і на куку
рудзу. Завдання 20 гектарів не 
менше за зміну,—сказав тов. 
Удовиченко трактористу.

Особливо старанно готують 
бригадири людей до відповідаль
на® на змагання токаря Варламо
ва і зобов'язується виконати квіт
неве виробниче завдання на 506 
процентів.

Вольова наполегливість, з якою 
юнак взявся до роботи, забезпе
чила перемогу. Віктор домігся 
небувалого ще на заводі успіху, 
виконавши квітневе виробниче 
завдання на 644 проценти.

В цеху до приходу Віктора 
працювали давно відомими мето
дами. Виготовлення шаблонів, на
приклад, провадилось окремо для 
кожного виду електромоторів і 
трансформаторів. Працюючи за 
таким способом, кожний робітник 
щомісяця намотував по три, чо
тири мотори. •

—Мало,—подумав Віктор, — за
надто мало! І він замислився над 
тим, що саме треба зробити, щоб 
підвищити продуктивність праці 
робітників, щоб домогтися стаха- 
новської роботи всього цеху.

Кмітливість юнака дозволила

II
—Вперед! По-гіталовському! 

—гукнув бригади]).
Рівно загули мотори. За кер

мом один з найдосвідчених трак
тористів бригади -Іван Петро
вич Данченко. Перевиконати 
норму—стало його законом.

Кінчилась зміна.
—Чудова машина! Нею мож

на гори перевернути, — любу
ючись ріллею, говорить Іван Пет
рович.

Навіть Карпо Всрпека, який 
рідко прислухався до порад, в 
цей день перевиконав норму. 
А трактор в нього аж виблис
кує.

Змагаючись з бригадою Гіта
лова, впроваджуючи нові мето
ди праці, механізатори зустріли 
міжнародне свято Перше трав
ня новими виробничими успіха
ми. 303 гектари м'якої оран
ки на 15-спльний трактор—та
кий виробіток в бригаді т. Дан- 
ченка. Це найкращий подарунок 
рідній Батьківщині.

П. Кошман,

них, складних робіт.
Був д’акпй випадок. Треба бу

ло сіяти кукурудзу квадратно- 
гніздовою сівалкою. Досвідче
них людей, які б змогли про
вести високоякісно цю роботу, 
в бригадах не було, а складна 
машина вимагала не лише сум
лінного працівника, а й тех
нічно грамотного колгоспника.

Бригадири рекомендували по
ставити на цю роботу молодо
го, кмітливого коваля комсо
мольця Петра Ципайко.

Енергійно взявся за роботу 
юнак. Протягом трьох днів він 
наполегливо працював в полі, 
а коли з'явились дружні сходи, 
задоволенню колгоспників не 
було меж.

—Добре зроблено,—говорять 
вони,—полегшив нашу працю, 
тепер весь обробіток буде меха
нізовано.

Так вдумливо організовують 
бригадири всі роботи, постійно 
дбають про зміцнення рільни
чих бригад—основи сільською 
виробництва і тому колгосп 
тримає першість серед 44 кол
госпів району. В. Леонтьев.

успішно розв'язати цю проблему. 
Незабаром він виготовив 2 роз- 
движних шаблони, з допомогою 
яких можна намотувати секції для 
електромоторів потужністю від од
ного до 48 кіловат. Застосування 
нових шаблонів докорінно поліп
шило роботу цеху. Кожний робіт
ник став виготовляти в середньо
му по 12 електромоторів за місяць, 
а Віктор намотує їх по 18—20.

Ллє цим не вичерпується твор
ча думка юнака. Він вносить нову 
пропозицію—паяння схем електро
моторів провадити не оловом, а 
зварювати міддю. Це теж підвищи
ло продуктивність праці електро- 
намотників, поліпшило якість про
дукції.

Робітник Віктор Башак за чо
тири місяці завершального року 
післявоєнної сталінської п'ятиріч
ки виконав майже півтори річних 
норми. Ст, МІркотан.
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більшовицької преси

У Раді Міністрів СРСР

Про випуск П'ятої Державної Позики відбудови 
_й розвитку народного господарства СРСР

З метою залучення коштів населення для дальшого 
розвитку народного господарства СРСР Рада Міністрів 
Союзу РСР постановила:

1. Випустити П'яту Державну Позику відбудови й 
розвитку народного господарства СРСР на суму 20 міль
ярдів карбованців строком на 20 років.

2. Облігації позики 1 виграші по них звільнити від 
оподаткування державними 1 місцевими податками 1 
зборами.

3. Затвердити подані Міністерством фінансів СРСР 
умови випуску П'ятої Державної Позики відбудови й роз
витку народного господарства СРСР.

Могутня зброя
партії більшовиків

5 травня, день виходу першого 
номера Центрального Органу біль
шовицької партії — газети „Прав
да", став традиційним святом біль
шовицької преси.

Створена і випестована В. І. 
Леніним та II. В. Сталіним, біль
шовицька преса є найгострішою, 
найснльнішою зброєю нашої пар
тії, могутнім засобом пропаганди, 
агітації і організації мас на бо
ротьбу за повне торжество вели
кої справи Леніна — Сталіна, за 
побудову комунізму в нашій країні.

Більшовицька преса користу
ється безмежним довір'ям і лю
бов'ю трудящих, бо це — справді 
народна преса. Вона робиться для 
народу і в ного інтересах, при 
найактивнішій участі самого на
роду.

Завдяки безустанному піклуван
ню партії радянська преса гігант
ськи виросла і продовжує рости 
рік у рік. Тільки на Україні ви
дається тепер 11 республіканських, 
39 обласних, 785 районних і місь
ких, 314 багатотиражних газет за
гальним тиражем в 4,6 мільйона 
примірників. Тираж видаваних 
журналів тепер досягає 565 тисяч 
примірників.

Вихований партією радянський 
народ розглядає виступ у пресі, як 
активну участь у господарсько- 
політичному житті країни. Навко
ло редакцій газет виріс широкий 
робсількорівський актив з числа 
робітників, колгоспників, інтелі
генції. Досить сказати, що тільки 
в районних газетах України за 
1949 рік виступило 144,3 тисячі 
робсількорів, опубліковано понад 
500 тисяч листів трудящих. У цих 
листах радянські люди висловлю
ють свої патріотичні почуття, ді
ляться досвідом роботи, критику
ють хиби, вносять цінні практичні 
препозиції, спрямовані на усунен
ня цих хиб.

Радянські люди, які успішно 
здійснюють післявоєнну сталінсь
ку п'ятирічку, впевнено йдуть до 
комунізму. Наші успіхи в будів
ництві комунізму у величезній 
мірі залежать від живої органі
заторської і виховної роботи в 
масах, від підвищення їх комуніс
тичної свідомості. Тим-то питан
ням ідеологічної роботи більшо
вицька преса повинна приділяти 
неослабну увагу.

Кожна газета повинна бути те
пер у повній мірі використана як 
найважливіший інструмент пар
тійного керівництва масами, мо
білізації всіх сил на дострокове 
виконання післявоєнної сталінсь
кої п'ятирічки, на перетворення 
в життя рішень партії і уряду.

Партія повсякденно нагадує, що 
міцність і тривалість господарсь
ких успіхів цілком і повністю за

лежать від організаційно-партій
ної і партійно-політичної роботи. 
Треба особливо пам'ятати вказів
ки товариша Сталіна, що керува
ти тепер без невпинної, кропіткої 
роботи з людьми не можна, а без 
газет—тим більше. Цю просту іс
тину треба зрозуміти і засвоїти. 
Абсолютна більшість районних 
газет при повсякденній увазі і до
помозі райкомів КГІ(б)У успішно 
справляється з поставленими пе
ред ними завданнями. До таких 

і газет слід віднести „Стахаиовець", 
Броварського району. Київської 
області, „Більшовицька правда", 
Олександрійського району, Кіро
воградської області, „Червона Лу- 

1 беїіщина". Лубенського району,
Полтавської області, „Ленінський 

І шлях", Свалявського округу, За- 
І карпатської області, „Прапор пе- 
I ремоги", Богодухівського району,

Харківської області, „Дзержи- 
нець", м. Дзержинськ, „Червоний 
гірник", Криворізького району, і 

І багато інших. Достоїнство цих га- 
I зет полягає в тому, що їм влас- 
I тиве почуття нового, що вони 
І своєчасно відгукуються на най- 
і важливіші події, оперативно під

хоплюють і поширюють все нове 
! і цінне, по-більшовицькому вияв- 
I ляють хиби і борються за їх усу- 
| нення.

День 5 травня—свято всіх тру- 
I дяших—є оглядом більшовицької 

преси. В цей день працівники пре- 
| си виступлять перед своїми чита

чами зі звітами про роботу редак
цій газет.

Радянські журналісти працюють 
на відповідальному посту. їм ви
явлено високе довір'я, тому вони 
повинні бути вимогливими до себе, 
повсякденна дбати про підвищен
ня свого ідейного рівня і ділової 
кваліфікації, бути до кінця відда
ними великій справі партії Леніна 
—Сталіна.

Наша країна переживає вели- 
1 чезне піднесення, ідучи неухильно 

шляхом матеріального і культурно
го розвитку, шляхом до комунізму. 
Могутні рушійні сили нашого роз
витку — морально-політична єд
ність радянського суспільства, 
дружба народів, радянський пат
ріотизм є надійним джерелом но
вих перемог комунізму.

Обов'язок преси — натхненно 
пропагувати великі ідеї Леніна— 
Сталіна, виховувати радянських 
людей у дусі палкого радянського 
патріотизму, безмежної відданості 
справі комунізму, всіляко підтри
мувати і розвивати творчу ініціа
тиву мас, роздувати полум'я со
ціалістичного змагання, швидко 
підхоплювати все нове, день у 
день боротися за дальше зміцнен
ня могутності нашої соціалістич
ної Батьківщини.

0. Власюк. (РАТАУ).

Трудящі України дружно передплачують нову позику
Випуск П'ятої Державної По

зики відбудови й розвитку на
родного господарства СРСР тру
дящі Радянської України прий
няли з глибоким задоволенням. 
На підприємствах, в установах, 
колгоспах, МТС і радгоспах 
відбулися багатолюдні мітинги 
і збори. Скрізь трудящі від 
усього серця вітають випуск 
нової позики і заявляють про 
своє бажання віддати свої тру
дові заощадження в позику 
державі.

Дружно й організовано про
ходить передплата на нову по
зику в Донбасі і Криворіжжі, 
на нафтопромислах Борислава, 
на металургійних підприємст
вах Придніпров'я, машинобудів
них заводах Харкова і Одеси, 
в енергетиків Запоріжжя, у 
лісорубів Волині і Закарпаття,

Демонстрація любові до рідної Вітчизни 
В імя могутності нашої

Через кілька хвилин після 
того, як радіо принесло звістку 
про випуск П'ятої Державної 
Позики відбудови й розвитку 
народного господарства СРСР, 
на дільницях, на шахтах, в це
хах, в бригадах Семенівського 
вуглерозрізу виникли мітинги.

—Товариші,—говорить про
хідник дренажної шахти № З 
Григорій Стеценко,—щоб наша 
країна й далі розквітала, щоб 
наблизити торжество комуніз
му, я з радістю віддам свої кош
ти в позику рідній державі. Я 
підписуюсь на нову позику і 
всіх закликаю до цього.

Одержавши повідомлення 
про випуск нової державної 
позики, секретарі первинних 
партійних організацій, керів
ники 1 актив колгоспів опе
ративно, по-більшовицькому 
скликали збори колгоспни
ків. В коротких промовах 
вони роз'яснили значення 
П'ятої Державної Позики 
відбудови й розвитку народ

: на заводах і фабриках Києва, 
Львова—в усіх кутках нашої 
республіки.

На шахті № 1—2 «Смолян
ка», Сталінської області, най
старіший шахтар, Герой Соці
алістичної Праці Срмолай Се
менович Жуков у своєму вис
тупі сказав:

—Ми, шахтарі Донбасу, всі, 
як один, передплатимо нову по
зику, щоб ще більше міцнити 
могутність нашої любимої Бать
ківщини. Користь радянських 
позик яскраво видна на прик
ладі нашого рідного Донбасу. 
Тепер його не впізнати. Від
роджені шахти і заводи, школи 
і клуби. Па місці пустирів ви
росли нові міста і селища. В 
забоях і штреках працюють гір
ничі комбайни, вугільні струги, 
іюродовантажні машини. Нова 
позика дозволить ще більше 
оснастити нашу промисловість 
новою технікою і зробити працю 
ще більш продуктивною. Ось 
чому я з величезною радістю 
передплачую нову позику.

За першу годину нову позику 
передплатили майже всі гірни
ки шахти.

У Києві протягом першої го
дини передплата була закінчена 
на заводі «Ленінська кузня», 
в депо Київ—Московський, в 
Управлінні Південно-Західної 
залізниці і в багатьох інших 
підприємствах та установах міс- 

I та. Уже до 23 годин 3 травня 
: передплата на нову позику в 
! столиці України досягла намі- 
I ченої суми.

З величезним піднесенням 
І зустріли повідомлення про ви

Підписуючись на нову пози
ку, стахановець-прохіднпк Ми
хайло Бондаренко сказав:

—Паша дружна підписка це 
удар по паліях нової війни, це 
могутній засіб мобілізації ре
сурсів для досягнення достатку 
матеріальних благ в нашій кра
їні.

Один за одним підходять 
гірники до столу. Вони друж
но передплачують нову позику.

З короткою, але палкою про
мовою виступив машиніст ек
скаватора Олександр Носков. 
Він і помічник машиніста Ми
кола Білик в ім'я могутності 

Першими в районі
ного господарства.

Третього травня до вось
мої години вечера повністю 
закінчили передплату 1 внес
ли до каси державного бан
ку готівку такі колгоспи 
району:

їм. 18 партконференції,
„Радянська дача",
„Шлях до соціал1зму“, 
їм. Комінтерна, 

пуск нової позики колгоспни
ки республіки. Голова колгос
пу імені Кагановича, Києво-Свя- 
тошинського району, на Київ
щині, тов. Дем'яненко, висту
паючи на зборах, сказав:

— Завдяки допомозі держави 
ми поповнили свої ферми висо
копродуктивною худобою, швид
ко відновили все господарство 
артілі, її довоєнну славу. Паш 
колгосп уже виконав трирічний 
план розвитку поголів'я вели
кої рогатої худоби і свиней, 
завершив річний план молоко- 
здачі. Дружного передплатою на 
позику ми доб'ємося нових 
успіхів у зміцненні наших кол
госпів, допоможемо державі ство
рити в країні достаток продук- 

і тів харчування.
Не минуло й години, як по

над 170 колгоспників артілі 
передплатили нову позику.

У Черкаському районі через 
годину після оголошення по 
радіо постанови уряду, повністю 
передплатили нову позику всі 
колгоспники сільгоспартілей 
«Пролетар», імені ОДПУ, імені 
18 партз'їзду та інші.

Дружно передплачує нову по
зику інтелігенція. На зборах у 
спільці радянських письменни
ків України виступив письмен
ник, Герой Радянського Союзу, 
10. Збанацьквй. Він закликав 
працівників української радян
ської літератури дружно перед
платити нову позику. Письмен
ники одностайно підтримали 
його заклик. Протягом півтори 
години передплата була пов
ністю закінчена.

(РАТАУ).

соціалістичної Батьківщини 
першими підписалися на нову 
позику.

Першим з третьої зміни 
вскришної дільниці оформив під
писку на п'ятитижневпй заро
біток начальник передової зміни 
ІІолікарп Миколайович Бойко.

Дружна підписка на нову, 
П'яту Державну Позику,—нова 
могутня демонстрація любові 
нашого народу до соціалістич
ної Батьківщини, до радянсь
кого уряду, до більшовицької 
партії, до великого товариша 
Сталіна.

І. Константінов.

їм. Ворошилова, 
їм. 17 з'їзду ВКП(б), 
„Перебудова країни", 
їм. Щорса,
їм. 15-річчя ВЛКСМ, 
„Колос України", 
ім. Куйбишева, 
їм. Рози Люксембург, 
їм. 18 з'їзду ВКП(б), 
ім. Молотова.
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Під великим прапором Леніна—Сталіна
З величезним піднесенням 

зустрів радянський народ слав
не першотравневе свято День 
солідарності трудящих усього 
світу.

У Москві — славній столиці 
великої радянської держави від
булись иершотравневпй парад 
і демонстрація трудящих.

Убрання Красної площі яск
раве й величне. Навпроти ле
нінського мавзолею—величезні, 
залиті яскравим сонячним світ
лом портрети засновників і вож
дів більшовицької партії і Ра
дянської держави В. І. Леніна 
і Й. В. Сталіна, державні герби 
СРСР і шістнадцяти союзних 
республік. На полотнищах Пер
шотравневі заклики ЦК ВК1І(б).

На трибунах—депутати Вер
ховних Рад СРСР і союзних 
республік, Герої Радянського 
Союзу і Герої Соціалістичної 
Праці, лауреати Сталінських 
премій, прославлені стахановці, 
найвидатніші діячі науки, тех
ніки, мистецтва, генерали й 
адмірали, офіцери Радянської 
Армії і Військово-Морського 
Флоту, партійний, радянський, 
профспілковий актив.

Присутні численні гості із за
рубіжних країн: делегації проф
спілок Китаю, Болгарії, трудя
щих Польщі, Німеччини, това
риства «Франція—СРСР», ан
глійська робітнича делегація та 
інші.

Присутні чини дипломатич
ного корпусу і військові атташе.

Громом оплесків зустрічають 
присутні появу на трибуні 
Йосифа Віссаріоновича Сталіна.

Разом з товаришем Сталіним 
на трибуну мавзолею підніма
ються товариші В. М. Молотов, 
Г. М. Маленков, Л. П. Берія, 
К. (з. Ворошилов, А. І.Мікоян,. 
Л. М. Каганович, М. 0. Бул-

Нова перемога колективу будівельного управління № 2
Зустріч першотравневих 

свят в будівельному управ
лінні № 2 збіглася з ще од
нією радісною подією. За 
успіхи, досягнуті в соціаліс
тичному змаганні, колективу 
присуджено перехідний чер
воний прапор обласного ко
мітету КП(б)У та обласної 
Ради депутатів трудящих 
Кіровоградської області.

Значно перевиконавшизав- 
дання першого кварталу, 
трудящі управління квітне
вий план вивершили на 163%.

На ім'я начальника буді
вельного управління № 2 

| ганін, А. А. Андреєв, М. С. 
і Хрущов, 0. М. Косигін, М. М. 
! ІПверник, М. А. Суслов, II К. 
’ Пономаренко, М. Ф. Пікірятов. 

Присутні зустрічають їх пал
кими оплесками.

О 10 годині з Спаських во
ріт виїжджає приймаючий па
рад начальник генерального 
штабу Радянської Армії гене
рал армії ІІІтеменко. Ного зу
стрічає командуючий парадом 
генерал-полковник Артсм'єв.

Прийнявши рапорт коман
дуючого парадом і зробивши 
об'їздлійськ, генерал ІІІтемен- 
ко піднімається на трибуну 
мавзолею, підходить до мікро
фона і виголошує промову. 
Тов. ІІІтеменко від імені і за 
дорученням радянського уряду 
і Центрального Комітету Все
союзної Комуністичної Партії 
більшовиків вітає і поздоров
ляє воїнів Збройних Сил СРСР, 
трудящих Радянського Союзу, 
присутніх на святі зарубіжних 
гостей з днем І Травня.

Після закінчення промови 
генерала ІПтеменка почався 
урочистий парад військ. Парад 
показав, що Збройні Сили Ра
дянського Союзу надійно охо
роняють недоторканість кор
донів радянської держави і твер
до стоять на варті миру і без
пеки нашої Батьківщини.

Шість з половиною годин 
тривала грандіозна демонстра
ція трудящих. В ній взяли 
участь понад мільйон чоловік.

Москвичі вийшли на першо- 
травневу демонстрацію з почут- 

; тям законної гордості за своє 
і рідне місто. В їх серцях гли

боко запали мудрі сталінські 
слова: «Заслуга Москви поля
гає в тому, що вона невтомно 

І викриває паліїв нової війни і 
збирає навколо прапора миру

тресту „Олександріявугле- 
розрізбуд" т. Філоненка 4 
травня ц.р. від міністра ву
гільної промисловості СРСР 
тов. О. Засядько надійшла 
телеграма такого змісту:

„Рішенням ВЦРПС 1 Мі
ністерства вугільної проми
словості по підсумках Все
союзного соціалістичного 
змагання за перший квар
тал 1950 року будуправлін- 
ню тресту „Олександріявуг- 
лерозрізбуд" присуджена 
друга премія ЗО тисяч кар
бованців.

Міністерство поздоровляє

БІЛЬШОВИЦЬКА ПРАВДА

всі миролюбні народи. Відомо, 
що миролюбні народи з надією 
дивляться на Москву, як на сто
лицю великої миролюбної дер
жави і як на могутній оплот 
миру».

Вірний пролетарському інтер
націоналізму, радянський на
род в першотравневе свято від 
щирого серця по братерському 
вітав усі народи, що борються 
за мир, демократію, соціалізм.

Москвичі, як і весь радян
ський народ, продемонстрували 
свою палку любов до радянсь
кої Вітчизни і безмежну від
даність партії більшовиків, ве
ликому Сталіну.

Сталін! Це найдорожче ім'я 
було на устах кожного демонст
ранта. Воно полум'яніло на 
тисячах стягів. Люди виголошу
вали ім'я Сталіна як символ 
щастя і могутності нашої Бать
ківщини, як символ миру і 
дружби всіх народів.

Трудящі рапортували партії 
і урядові про успіх соціаліс
тичного змагання за нове мо
гутнє піднесення економіки і 
культури, за дострокове вико
нання народно - господарського 
плану 1950 року.

Зігріті сталінським піклуван
ням, радянські люди в день 1 
Травня продемонстрували свою 
готовність і далі палко боро
тися за нові успіхи в соціа
лістичному змаганні, за дальше 
зміцнення могутності соціаліс
тичної держави.

# *
Ввечері 1 Травня в Москві, 

в столицях союзних республік, 
а також в Калінінграді, Львові, 
Хабаровську. Владивостоку і 
в містах-героях відбувся салют 
—двадцятьма артилерійськими 
залпами.

(ТАРС).

робітників, інженерів, техні
ків І службовців будуправ- 
ління з високою ОЦІНКОЮ 
результатів роботи колекти
ву в першому кварталі, за
кликає розвивати успіхи, до
сягнуті в передтравневому 
соціалістичному змаганні, ще 
ширше розгорнути змагання 
за впровадження і , опану
вання нової техніки, подаль
ше піднесення продуктив- 

I ності праці 1 цим самим за
безпечити дострокове вико- 

і нання плану останнього 
І року післявоєнної сталін

ської п'ятирічки".

П'ятниця, 5 травня 1950 р.

Одностайно передплачуємо позику
Як тільки по радіо було пе

редано Постанову партії і уря
ду про випуск нової П'ятої Дер
жавної Позики відбудови і роз
витку народного господарства 
СРСР, в нарядній шахти № 2 
виник багатолюдний мітинг.

Після вступного слова сек
ретаря парторганізації тов. Чер- 
нишенка до столу підійшов ви
бійник т. Пристромов. Він ска
зав:

—Ми, шахтарі, завжди з ра
дістю віддаємо свої заощадження 
рідній Вітчизні, бо вони йдуть 
на дальше її зміцнення. Нова 
позика буде ще одним великим 
ударом по агресивних планах 
паліїв нової війни.

Я підписуюсь на п'ятитиж- 
невий заробіток і закликаю всіх 
передплатити облігації нової 
позики.

Вклад хліборобів в справу миру
міцніє наша держава і несамо-3 почуттям невимовного пат

ріотизму і безмежної любові до 
своєї соціалістичної Батьківщи
ни зустріли хлібороби артілі 
ім. 18 партконференції Поста
нову партії і уряду про випуск 
П'ятої Державної Позики відбу
дови та розвитку народного 
господарства СРСР.

На багатолюдному мітингу, 
що відбувся, виступив колгосп
ник Костянтин Баленко. Звер
таючись до хліборобів, він зая
вив: «З кожним днем росте і

За комунізм
Кожного року ми даємо по- 

і зику своїй державі, кожного ро
ку в нас знижуються ціни на 

і продовольчі і промислові това- 
і ри, з кожним днем зростає доб- 
1 робут народу нашої країни.

Слова попросив кріпильник 
Ба дає в:

—Подивіться, як зросла наша 
країна за післявоєнний період. 
Відбудовано і збудовано тисячі 
нових заводів, фабрик, шахт, 
виросли нові учбові і культур
но-побутові заклади, успішно 
розвиваються всі галузі' народ
ного господарства, поліпшуєть
ся добробут людей. І це тому, 
що наш народ живе єдиними 
інтересами з державою, новії х 
чаючи їй свої заощадження.

Один за одним підходили до 
столу гірники. Камеронниця 
Лідія Коваленко, гірник Федір 
Віденко, слюсар Михайло Оноп- 
рієнко, кріпильник Володимир 
Орлов першими передплатили 
нову позику.

вито шаленіють англо - амери
канські імперіалісти, які хо
чуть розв'язати нову світову 
війну. Дружною підпискою на 
позику ми зробимо новий удар 
по паліях війни і внесемо свій

і вклад у справу миру».
Організовано, дружно підпи

салися всі колгоспники на нову 
позику.

Всю суму внесено готівкою 
і того ж дня здано в держав
ний банк. В. Леонтьев.

В ім'я могутності нашої, за 
комунізм з радістю позичаю 
своїй рідній державі гроші.

П. Петров, 
почесний шахтар, начальник 

дільниці управління № 2.

Невідкладні роботи на бурякових плантаціях
Крім сільськогосподарських 

шкідників, що досі загрожують 
цукровим бурякам, в ряді кол
госпів на плантаціях з'явилися 
бур'яни, які від несвоєчасного 
проведення шаровки та прорив
ки швидко ростуть і пригнічу
ють молоді рослини.

Ось чому зараз необхідно 
створити всі умови для нормаль
ного розвитку рослин і, перш 
за все, посилити догляд і об
робіток посівів.

Проте керівники колгоспів ім. 
Молотова, ім. Щорса, «Червоно- 
гвардієць» та інші злочинно 
зволікають шаровку, чим став
лять під загрозу врожай буряків.

Необхідно, негаючись, завер
шувати проривку буряків і під- 

I садку зріджених місць.
Проривка—це найвідповідаль

ніша робота у всьому комплек
сі агротехніки вирощування ви
соких врожаїв цукрових буря
ків. Керівники колгоспів, брига
дири, агрономи повинні взяти 
під особистий контроль цю важ
ливу роботу з тим, щоб доби
тися густоти корненасаджень 
на кожному гектарі Г15—120 
тисяч найбільше розвинутих 
рослин.

В час проривки треба ста- 
-ранно розпушувати грунт як в 
міжряддях, так і в рядках, зни

щувати бур'яни і підгортати 
оголені корінці.

Одноразово з проривкою слід 
посилити хімічну боротьбу з 
шкідниками шляхом обприску
вання буряків отрутами.

Особливу увагу приділити 
якості обприскування і добору 
отрут..

В холодну, похмуру погоду 
не можна обприскувати хлорис
тим барієм, бо він в цих умо
вах не впливає на шкідників.

В колгоспі «Комінтерн», на
приклад, 3 травня в холодну і 
вітряну погоду плантацію об
прискували хлористим барієм, 
витративши його 180 кг, а дов

гоносик і після цього пошкод
жував і до того зріджені буряки.

Отже, в холодну, похмуру 
погоду слід застосовувати фто
ристий або кремнефтористпй 
натрій, витрачаючи на 10 літрів 
води першої отрути 100 грам 
або другої—70 грам. До розчи
ну фтористого натрію обов'яз
ково додавати 100 грам меляси 
на 10 літрів розчину. До роз
чину кремнефтористого натрію 
меляси добавляти не слід, бо 
вона знижує дійовість отрути.

Хлористий барій дає високу 
ефективність у теплу, сонячну 
погоду. Дозіровку цієї отрути 
треба брати трохи завищену— 
600—700 грам на 10 літрів 
води, додаючи 100 грам меляси.

Якщо тепла, сонячна погода 

триває довгий час, обприскуван
ня слід провадити різними от
рутами. Така черговість в об
прискуванні сприяє затравлен- 
шо всіх шкідників.

Якщо після обприскування 
на буряках з'являється роса 
або випадає дощ, тозатравлен- 
ня плантації треба поновити.

Особливу увагу приділити 
пересівам — регулярно розкла
дати по них затравлені прина
ди, тримати в чистоті поло, а 
канавки затравити гсксохлора- 
ном. Коли з'являться сходи, 
слід негайно застосувати хіміч
ний обробіток.

Г Нестеренко.
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Вчасно і старанно 
обробити посіви'

Доля врожаю цього року те- 
.?ер залежить від того, як бу
дуть доглянуті і оброблені всі 
посіви. Найважливіше завдання 
в боротьбі за високий урожай 
і полягає тепер в тому, щоб 
всі колгоспи вчасно і старанно 
доглянули і обробили всі зер
нові іі технічні культури.

Рада Міністрів і Центральний 
Комітет КП(б)У в своїй поста
нові про заходи по проведенню 
обробітку цукрових буряків та 
інших технічних і просапних 
культур дали ясні й конкретні 
вказівки, а також визначили 
заходи в справі догляду за по
сівами. ІІо-більшовицькому й 
послідовно ми повинні викона
ти ці вказівки тому, що це го
ловне народногосподарське і 
політичне завдання.

На полях колгоспів району 
й міста широко розгорнулись 
роботи по догляду за посівами. 
Так, в артілі ім. 18 парткон- 
ференції вже прополено всю 
площу соняшника, прополено 
біля 70 гектарів зернових куль
тур, успішно йде проривка й 
прополка кукурудзи. В колгос
пі «Шлях до соціалізму» теж 
усвідомили всю важливість цієї 
роботи і старанно доглядають 
посіви. В колгоспі ім. 18 з'їзду 
ВКП(б) закінчили шарування й 
розгорнули проривку цукрових 
буряків, прорвали й пропололи 
соняшник, обробляють куку
рудзу.

Проте в ряді колгоспів робо
ти по догляду за посівами ор

ганізовані дуже погано. В код 
госпах ім. Молотова, ім. Щор- 
са, «Червоногвардієць» й інших 
не закінчили досі іпарувані я 
цукрових буряків, а проривку 
й не починали. Тут на полях 
зовсім мало працює людей, зне
важають механізацію обробітку 
просапних культур.

Невідкладне завдання партій
них організацій колгоспів і МТС 
полягає в тому, щоб на основі 

! широко розгорнутого соціаліс- 
I пічного змагання колгоспників 

і механізаторів домогтись того, 
щоб на полях зараз працювали 
всі колгоспники й трактористи, 
щоб всі до єдиного виконували 
й перевиконували норми виро
бітку, щоб всі роботи провади
лись тільки високоякісно.

Всі роботи по догляду за 
посівами треба організувати й 
провести унайщільніші строки. 
З цією важливою роботою не 
можна запізнюватись ні на один 
день, бо щонайменше запіз
нення призводить до великого 

| зниження врожаю.
Поруч з обробітком соняш

ника, цукрових буряків, куку
рудзи й чумизи треба органі
зувати більш жваву прополку 

! озимих і ярих зернових куль
тур, очистити їх від бур'янів.

Більш напружено організує
мо обробіток посівів! Запам'я
таймо, що найменше запізнен
ня з обробітком посівів приз
веде до зниження врожаю.

Святкування Першого травня 1950 року в Москві.
На трибуні мавзолею (справа наліво) Й. В. Сталін, Н. А. Булганін 1 С. М. Ште- 

менко.
Фото В. Савостьянова. Прескліше ТАРС.

До 150-рІччя з дня смерті 0. В. Суворова
Трудящі Радянської України ши

роко відзначають 150-річчя з дня 
смерті великого російського пол
ководця Олександра Васильовича 
Суворова, що минає 18 травня 
1950 року.

Рада Міністрів УРСР і Цент

ральний Комітет КП(б)У створили 
республіканський ювілейний ко
мітет під головуванням командую
чого військами Київського війсь
кового округу гвардії генерал- 
полковника А. А. Гречка.

Подяка ялоисьних військовополонених
Главі Радянського Уряду товаришеві Й. В. Сталіну

На ім'я Голови Ради Міністрів СРСР тоавриша Й. В. СТАЛІНА і 
Радянського Уряду надійшли численні листи від японських військовс- 
полонаиих, які від'їжджали з Радянського Союзу на батьківщину. Обго
ворення листів відбувалось на масових зборах військовополонених. Ці 
збори були демонстрацією почуття дружби японського народу до ра
дянського народу. У своїх листах японські військовополонені вислов
люють товаришеві Й. В. Сталіну і радянському урядові почуття глибо
кої вдячності за гуманне ставлення до них і обіцяють після повернен
ня на батьківщину провадити боротьбу за зміцнення табору миру, за 
дружбу з Радянським Союзом.

Текст одного з таких листів, який підписали 68 тисяч 434 япон
ських військовополонених, вишитий на шовковому ПОЛОТНІ довжиною в 
26 метрів, містить 14 тисяч ієрогліфів і прикрашений вирізаною з де
рева скульптурною групою прапороносців. В цьому листі говориться:

„В Радянському Союзі ми вперше стали духовно вільними людь
ми І пізнали правду.

Залишаючи велику країну перемігшого соціалізму, ми урочисто 
клянемося народові великої соціалістичної держави і Вам, любимий 
батько І геніальний учитель трудящих усього світу, що ми будемо са 
мовіддано боротися за непорушну дружбу між японським народом І на
родами Радянського Союзу тому, що тільки вона може принести нашо
му народові щастя, національну незалежність і мир, свободу І демо
кратію. Ми знаємо, корінні інтереси японського народу і народів Радян 
ського Союзу повністю збігаються.

Ми розповімо японським трудящим правду про соціалістичну 
країну, щоб розбити антирадянську демагогію, поширювану американсь
кими імперіалістами і продажними японськими реакціонерами.

Ми клянемося, що ні американським Імперіалістам, ні японським 
мілітаристам не перетворити нас знову на своїх слухняних солдатів, 
що виконують їх злочинні задуми.

Ми клянемося до кінця зберігати вірність справі демократії, спра
ві миру І братерської солідарності трудящих усіх країн". (ТАРС).

На зекономленому 
паливі

Хороших успіхів в соціаліс
тичному змаганні на честь 1 

І травня домоглися водії автоко- 
, лони №1 транспортпої контори 
■ тресту «Олександріявуглерозріз- 
! буд». План перевезення ванта- 
I жїв виконано на 138 процентів.

Наслідуючи почин москвичів 
в справі економії матеріалів, 18 
водіїв автоколони зекономили 
близько однієї тонни бензину. 

| Тт. Захарович, Жадан, Жені- 
ленко, Маменко, Пасічник та 
інші відпрацювали по 2—3 дні 
на зекономленому пальному та 

І мастильному матеріалі.
29 квітня в урочистій обста

новці колективу автоколони вру
чено перехідний червоний пра
пор контори.

Мунтянов,
Ткаченко, 

працівники колони.

На честь 
дня Перемоги

Металурги Жданівського заводу 
| „Азовсталь" вирішили продовжи- 
I ти першотравневу стахановську 
І вахту до 9 травня—дня Перемоги. 

Вони змагаються за випуск до 
цього дня надпланових плавок за 

( рахунок зекономленого часу. Май- 
, стер швидкісного сталеваріння 

М. Гололобов і сталевар комсо
молець М. Переверзев провели 4 
травня великовагову плавку на 
годину раніше графіка і зняли з 
кожного квадратного метра поду 
печі по 10,1 тонни металу, біль
ше, ніж на тонну перевищивши 

І прогресивну норму. Сталевари 
П. Молчанов і О. Сугейко скоро
тили строк плавлення на 2 години 
20 хвилин. Зйом сталі становив 
11,14 донни з квадратного метра 
поду мАртена.

Будівництво нового 
вокзалу в Харкові

На місці зруйнованого німець
ко - фашистськими загарбниками 
південного Харківського вокзалу 
почалось будівпитцво нового.

Він буде значно кращий попе
реднього. В приміщенні нового 
вокзалу розміститься пошта, те
леграф, ощадна каса, кімнати від
починку для транзитних пасажи
рів, майстерні для ремонту взут
тя та одягу. (РАТАУ).

Повідомлення Міністерства фінансів СРСР
П'ята Державна Позика відбудови й розвитку народ

ного господарства СРСР, випущена 3 травня 1950 року 
на суму 20 мільярдів карбованців, розміщена на кінець 
4 травня на 24 мільярди 563 мільйони карбованців, пере
вищивши встановлену суму випуску позики на 4 мільярди 
563 мільйони карбованців.

Передплата позики триває.
Міністр фінансів Союзу РСР А. Зверсв.

5 травня 1950 року.

Величезний успіх нової позики на Україні
З величезним задоволенням 

зустріли трудящі Радянської Ук- 
раїнп постанову Ради Міністрів 
СРСР про випуск П'ятої Дер
жавної Позики відбудови й роз
витку народного господарства 
СРСР. У містах і селах відбу
лися багатолюдні мітинги і збо
ри, присвячені випуску нової 
позики, гцо перетворилися на 
яскраву демонстрацію безмеж
ної відданості народу своїй біль
шовицькій партії і великому 
Сталіну.

До 22 години 3 травня уже

передплатили нову позику всі 
робітники і службовці міст Киє
ва, Харкова, Ворошиловграда, 
Житомира, Дрогобича, Проску
рова, Чернігова, Вінниці. Пов
ністю охоплені передплатою всі 
трудящі Лозівського і Барвін- 
ківського районів, Харківської 
області, Ворошиловського і Бо- 
ково-Антрацитівського районів, 
Ворошиловградської області, 
ІІіщано-Брідського, Червоно- 
кам'янського і Ново-Українсь
кого районів, Кіровоградської 
області та інших. (РАТАУ).

Дружна передплата позики
Дружною й організованою передплатою відповіли 

хлібороби раїіону на постанову уряду про випуск П'ятої 
Державної Позики відбудови й розвитку народного гос
подарства СРСР.

На 5 травня 38 колгоспів району повністю заверши
ли передплату. В цих колгоспах всю суму передплати 
колгоспники внесли готівкою, яку здано в державний банк

Хай краще квітнуть наші колгоспи
На мітингу, що відбувся з 

приводу випуску нової держав
ної позики, в колгоспі ім. Во- 
рошилова (Ворошиловка) висту
пила колгоспниця Піна ІІіч- 
ковська.

—Нова позика,—сказала во
на,—це нове дальше піднесен
ня народного господарства, то
му я з гордістю позичаю свої

заощадження державі, бо знаю, 
що мій вклад піде на дальше 
процвітання наших колгоспів, 
на дальше піднесення добро
буту радянських людей.

’ Патріотичний виступ колгосп
ниці дружно підхопили всі хлі
бороби і до вечера 3 травня 
підписка на пову позику була 
успішно завершена. В. Козак.

Збиральний інвентар відремонтовано
Майстри колгоспу «Перше 

серпня», змагаючись за зразко
ву підготовку до збирання вро
жаю, достроково закінчили ре
монт збиральних машин.

На колгоспному подвір'ї го
тові до роботи 2 сінокосплкп, 
4 жниварки, молотарка, 2 віял
ки, сортувалка та трієр.

В. Смоляр.
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Партійне життя Прискорити обробіток посівів—
Невпинно підносити ідейний рівень комуністів

Центральний Комітет нашої 
партії вказує, що головним ме
тодом вивчення марксизму-лені- 
нізму повинен стати метод са
мостійного вивчення.

Більшість партійних і радян
ських кадрів міста сумлінно пра
цюють над оволодінням історії і 
теорії більшовицької партії. 
За складеними індивідуальними 
планами вони невтомно підно
сять свій ідейно-політичний рі
вень.

Начальник шахти № 3, ко
муніст, інженер тов. Барабаш 
керує гуртком по вивченню «Ко
роткого курс,у історії ВКП(бЦ>, 
ретельно готується до занять, 
проводить їх на високому ідей
но-політичному рівні. За інди
відуальним планом він само
стійно вивчає теорію держави 
і права.

В парторганізації фінбанків- 
ських працівників комуніст тов. 
Футорянов також керує гурт

Радіо є одним з найбіль
ших завоювань людства. Народи 
радянської країни пишаються 
тим, що перший в світі радіо
приймач винайдений в Росії 
талановитим російським ученим 
Олександром Степановичем По
повим. У 1895 році він пуб
лічно продемонстрував створе
ний ним радіоапарат для прий
мання і передачі сигналів по
вітрям і провів першу в світі 
радіопередачу. Своїм великим 
винаходом 0. С. Попов набагато 
випередив учених Західної Єв
ропи та Америки.

На ознаменування 50-річчя 
винаходу радіо 0. С. Поповим 
Радянський уряд у 1945 році 
постановив щороку, 7 травня, 
відзначати «День радіо». Це 
свято є днем огляду досягнень 
вітчизняної науки і техніки в 
галузі радіо, заохочення радіо
аматорства серед широких верств 
населення.

Величезними успіхами в радіо
фікації міст і сіл СРСР ми зо
бов'язані мудрому керівництву 
і піклуванню більшовицької 
партії, великому Сталіну. Жод
на країна в світі не знає такого 
розмаху радіофікації, як наша 
соціалістична Батьківщина. У

Коли на землю спадають су
тінки, через 150 репродукторів, 
встановлених у гуртожитках, 
квартирах і службових примі
щеннях, лунає голос диктора.

—Увага! Говорить радіову
зол радгоспу «Комінтерн». Пе
редаємо підсумки соціалістич
ного змагання відділків, бригад, 
ланок і окремих робітників за 
сьогоднішній день.

І після короткої паузи, немов 
впевнившись, що його уважно 
слухають сотні людей, диктор 
розповідає про передовиків зма
гання.

—Перше місце тримає брига
да Петра Свиридовпча Рибалки 
з другого відділку, яка вико
нала завдання на 199 процен
тів. Попереду йде ланка Марії 
Ворони. Її виробіток—220%.

Друге місце присуджено брига
ді Марка Фроловича Кушніра... 

ком по вивченню історії ВКІІ(б) 
і систематично працює над вив
ченням творів класиків марк- 
сизму-ленінізму. За складеним 
планом він вивчив твори В. І. 
Леніна «Анархізм чи соціалізм» 
та «Матеріалізм і емпіріокри
тицизм».

В первинній парторганізації 
11 дистанції служби колії всі 
комуністи, які самостійно під
вищують свій ідейно-політичний 
рівень, мають індивідуальні 
плани, конспекти, добре засво
їли вивчений матеріал.

Але в деяких парторганіза- 
ціях, користуючись безконт
рольністю з боку секретарів і 
партбюро, окремі комуністи не
задовільно працюють над під
вищенням свого політичного 
рівня.

В парторганізації тресту «Олек- 
сандріявуглерозрізбуд» (секре
тар т. Борушек) комуністи тт.

СРСР—Батьківщина радіо

нас радіо міцно ввійшло в побут 
мільйонів людей. Успіхи радян
ського радіо—один з показни
ків небаченого розквіту радян
ської соціалістичної культури 
— найпередовішої культури в 
світі.

Чудові досягнення у масовій 
радіофікації є і в нашій рес
публіці. Трудящі 'Радянської 
України не тільки повністю 
відбудували зруйновану німець
ко-фашистськими загарбниками

Говорить радіовузол радгоспу...
В ці хвилини всі уважно 

слухають про трудові досягнен
ня хліборобів, механізаторів, 
буряководів, тваринників рад
госпу. Кожен радіослухач—сьо
годнішній боєць за високий 
врожай, за дальше піднесення 
громадського тваринництва, ре
тельно слідкує за станом ро
боти на його дільниці і завтра 
працює ще краще, домагається 
першості в змаганні.

В напружені дні весняно- 
польових робіт дирекція радгос
пу звернулася через свій радіо
вузол до домогосподарок з про
ханням допомогти в роботі. На 
другий день понад 50 жінок 
вийшли в поле. А ввечері в 
черговому випуску вістей від
значалась старанна праця ба
гатьох домогосподарок.

Робота радгоспного радіовуз
ла цим не вичерпується. Перед

Уралов, Іванов, Кабаков, Сума- 
роко і Бєлоусов над собою по 
суті не працюють, покладають
ся на свої, колись набуті, а 
тепер забуті, знання. А "такий 
комуніст як т. Бурцев вважає, 
що йому досить для поповнен
ня знань перегляду газет.

Міськком КП(б)У заслухав 
питання про стан партійного 
навчання в міській парторга
нізації, намітив заходи* спря
мовані на успішне закінчення 
навчального року в системі пар
тійної освіти.

Завдання секретарів партій
них організацій і партбюро 
повсякденним контролем і прак
тичною допомогою забезпечити, 
щоб кожен комуніст сумлінно 
підвищував спій ідейно - полі
тичний рівень.

0. Хохлов, 
зав. парткабінетом 
міськкому ІЇІІ(б)У.

радіосітку, але й значно роз
ширили її. На початок 1950 
року на Україні було радіо
трансляційних вузлів' у 2,2 ра
на більше, ніж до війни, а по
тужність їх зросла в три рази 
проти довоєнної. Число радіото
чок збільшилось на 41 процент. 
Дедалі більше стає повністю 
радіофікованих колгоспів, сіл і 
цілих районів.

.V найближчі роки кількість 
радіоточок в республіці повинна 
зрости більше ніж у три рази. 
ЦІЇ КП(б)У і Рада Міністрів 
УРСР приділяють виключну ува
гу радіофікації села. У сільсь
ких місцевостях кількість ра
діоточок збільшується у 12—13 
разів.

По будівництву радіосітки в 
місті і селі попереду інших 
ідуть Київська, Харківська та 
Вінницька області.

Хай «День радіо» буде новим 
поштовхом у справі дальшої 
радіофікації міст і сіл України. 
Радіо—в кожний колгосп, рад
госп, М’ГС, в усі будинки кол
госпників!

На знімку: талановитий росій
ський учений, винахідник радіо 
0. С ПОПОВ.

ПРЕСКЛІШЕ РАТАУ.

І мікрофоном агітатори, агрономи, 
і зоотехніки, вчителі виступають 
і з лекціями на наукові і полі

тичні темп.
Напередодні випуску нової 

державної позики перед мікро
фоном виступив агітатор - вчи
тель т. Грицай. Він розповів 
працівникам радгоспу на що 
йде державна позика і це та 
інші бесіди агітаторів сприяло 
тому, що всі працівники рад
госпу дружно, з піднесенням 
передплатили позику.

Так дирекція, партійна і проф
спілкова організації використо
вують велику пропагандистсь
ку і організаторську силу радіо, 
розгортають широке соціаліс
тичне змагання, виховують лю
дей в дусі комунізму і створю
ють їм приємний, культурний 
і радісний відпочинок.

В. Леонтьев.

головне тепер
Змагання колгоспів

на обробітку і догляді за посівами на 5 травня
1950 р. (в процентах до плану)

Колгоспи, 
що змагаються 
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ім. 18 партконференції 
голова колгоспу т. Попов.

62 100 19 не СІЮТЬ

„Шлях до соціалізму" 
голова колгоспу т. Раху

бо вськпП.

76 70 100 не сіють

„Перше серпня" 77 90 — —
голова колгоспу т. Прохоров.
„Серп і молот"
голова колгоспу т. Устенко.

39 13,5

ім. Ворошилова 100 50 14
голова колгоспу т. Жсжеря.
„Комінтерн" 77 —
голова колгоспу т. Димура.

Закінчили культивацію парів
Сумлінно виконують договір

ні зобов'язання механізатори 
тракторної бригади т. Козака, 
що працює в колгоспі «Комін
терн».

Поряд з успішним проведен
ням міжрядного обробітку про

Мнимі і справжні
Будівельне управління № 5 га

небно провалило виконання плану 
першого кварталу. Тут мали пов
ну можливість перевиконати його, 
але дано лише 63 проценти.

Не виконано план і в квітні. 
Основною причиною таких ганеб
них зривів керівники управління 
вважають нестачу робочої сили та 
матеріалів.

Насправді ж це не так. Голов
ною причиною такого стану є те, 
що в управлінні розвалена трудо
ва дисципліна, занедбано і форма
лізмом знецінено соціалістичне 
змагання. Керівники працюють у 
відриві від мас, самотужки.

Кілька фактів.
В квітні було 162 випадки про

гулів, за 5 днів травня—44. За
пізнення—обліку не піддаються.

Ці „випадки" не випадкові. За 
прогули тут лише незначна части
на притягнута до адміністратив
ної (!) відповідальності.

Боротьба з найгрубішими пору
шеннями дисципліни не ведеться.

23 квітня виконроба Брикова 
п'яного, нездатного рухатись на 
власних ногах, відвезли на знятій 
з роботи автомашині додому від
почивати?! „Вдячний" за це Бри- 
ков напився і 29 квітня.

Нормувальник Горчинський в 
робочий час систематично пия
чить. Керівники, врешті, вирішили 
віддати до суду Горчинського. Та 
він здобув довідку у начальника 
дільниці Литвина, де свідчигься, 
що „Горчинський сумлінно пра
цює і не пиячить1*. Перед цим 
„документом1* не встояла адмініст
рація.

Напившись до втрати свідомості, 
бригадир електриків Четверня не 
виконав завдання по освітленню 
робочого місця для другої зміни. 
Хотіли і цього судити. Але Чет
верня приніс довідку від головно
го механіка Новака, що він був 
тверезий.

На подвір'ї будови є дошки по
казників. Ось зміст однієї з них: 
„Будівельники! Рівняйтесь на 
бригаду . . . Її показник . . . „І1.** 
Але з часу, коли дошку вивішено, 
там жодне ім'я передовика не 
красувалося.

Ніхто з робітників тут не впев
нений, що він на повну зміну бу
де забезпечений роботою. Авто
машини, які доставляють матеріал 

сапних культур тракторна брига
да бореться за високий врожай 
наступного року.

Механізатори в стислі строки 
і високоякісно закультивували 
171 гектар парів.

А. Скачко л

причини відставання
до робочого місця, запізнюються 
і завчасно залишають будівельний 
майданчик. І тому щодня понад 
200 чоловік простоюють по годи
ні й більше.

В системі тут і такі випадки: 
водії машин кидають роботу і ні
кого про це не питають.

—Скільки у вас автомашин?- 
звернулись ми до начальника діль
ниці Володька.

—Брехати не буду,— каже він,— 
чи 25, чи 26.

Насправді в цей день (5 травня) 
прибуло на роботу лише 15 авто
машин. Та й з них після обіду І 
зникли невідомо куди.

Як правило, наряди на роботу до 
початку її не видаються. Бригади 
не знають як вони справляються 
з завданням. Рознарядка на робо
ти наступного дня не провадиться.

—А знаєте ви про те, що наш 
начальник управління Кондратен- 
ко,-—пошепки говорить один з мо
лодих робітників, — довідавшись 
про те, що для клубу придбано 
приймача, привіз свій старий, по
ламаний, а забрав собі новий. А 
ми так і лишилися без приймача.

Перевірили. Факт ствердився.
—Та це „дрібниці**, говорять в 

управлінні.
Ми не згодні. Це нікчемне про

тиставлення себе колективу. Такі 
І „дрібниці** довели Кондратенка і 

Вафальсона (головний інженер )до 
того, що вони стали на антидер
жавний шлях приписок на сотні 
тисяч карбованців за невиконані 
роботи.

З цього переліку фактів зрозу
міло тепер, чому управління не 
виконує планів. Але винні в цьо
му не лише керівники п'ятого уп
равління. Керуючий трестом гов. 
Суровський настійно замовчує ці 
факти. Прикриває дійсний стан на 
будові. Свідомо йде по шляху й 
дальшого зриву строків будівель
них робіт.

І. Авраменко, 
працівник будови.

В. Сергієнко, 
секретар КСМ організації.

І. Константіиов.

Редактор П.КАПУСТЯНСЬКИЙ

В міському кінотеатрі ім. Пер
шого травня демонструється но
вий художній фільм.
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Вся політико-виховна робота повинна бути 
спрямована на підвищення комуністичної свідомос
ті колгоспників і колгоспниць, робітників і робіт
ниць М7'С і радгоспів з тим, щоб кожний з них 
глибоко усвідомив необхідність чесно працювати, 
активно боровся за примноження громадської со
ціалістичної власності, за дальше зміцнення мо
гутності Радянської держави.

У всеозброєнні 
зустрінемо 

жнива
В повній готовності зустріти 

цьогорічні жнива-бойове завдан
ня всіх працівників сільського гос
подарства нашого району й кол
госпів міста.

Радянські хлібороби зараз пра
цюють над виконанням найважли
вішого народногосподарського й 
політичного завдання—догляду за 
посівами Посіви ж цього року обі
цяють дорідний урожай. Наполег
ливу працю, вже вкладену в уро
жай цього року, треба довести до 
кінця.

Очищення посівів від бур анів, 
старанний обробіток просапних 
культур, забезпечення зростаючо
го поголів’я тварин хорошими кор
мами, а поряд з цим підготовка до 
збирання врожаю вимагають мобі
лізації всіх сил і засобів в кожному 

колгоспі, МТС І радгоспі. Жнива 
цього року почнуться раніше, ніж 
звичайно і тому підготовку до них 
треба закінчити в и йближчяй 
чзо.

Однак І в МТС, і в колгоспах 
підготовки провадиться иадте по
вільно. Досі не відремонтовано 
третю частину комбайнів. Невнс- 
тачае комбайнерів І помічників, а 
директори МТС тут не проявили 
відповідної наполегливості, щоб 
розв’язати це питання І тому ок
ремі голови колгоспів не виділя
ють людей. В артілі їм. 12-річчя 
Жовтня є комбайнер І помічники, 
а голова т. Середа вперто відмов
ляється командирувати їх до МТС. 
Цей же голова досі не відправив 
на ремонт хедер комбайна. Поволі 
ремонтуються в колгоспах жнивар
ки, вози, гарби, безтарки й 
Інше.

Райспоживспілка досі не спро
моглась завезти втулки, сортове 
залізо, цвяхи, ободи й спиці, ручні 
коси, вила, посуд для польових 
станів тощо. Голова правління 
т. Коваленко лише тепер заявляє: 
„Скільки вам потрібно? ...Ми при
веземо". Чому ж досі, т. Ковален
ко, ви були в ролі стороннього спос
терігача?

Виправити недоліки і в найближ
чі дні повністю підготувати всю 
матеріальну базу до збирання вро
жаю в усіх колгоспах і МТС. По
ряд 8 цим треба скласти робочі 
плани, в яких передбачити чітку 
розстановку сил і використання 
всіх засобів збирання, передбачи
ти всі роботи.

Цього року на збиранні врожаю 
ми повинні застосувати нові мето
ди праці. Треба щоб всі комбайни 
працювали за погодинним графі
ком Розробити маршрути І пого
динний графік для снопов'язалок 
І організувати їх роботу на змін
ному тяглі. На молотьбі застосу
вати досвід машиніста-новатора 
М. Бредюка. Підготуватись до 
транопортування зерна, тому що 
цього року буде працювати в пів
тора рази більше комбайнів. Для 
цього потрібно організувати пос
тійні транспортні бригади, підготу
вати тару й інше.

Найголовніше це підготувати 
людей. Кожан колгоспник і пра
цівник МТС і радгоспу повинні 
знати своє місце в час жнив І 
своє завдання.

По-більшовицькому, швидше й 
ретельніше підготуємось ДО ЖНИВІ 
Вчасно й без втрат зберемо новий 
урожайї

П'ять років тому, 9 [травня 
1945 року, в промові по ра
діо, звертаючись до радянсько
го народу, наш мудрий вождь 
і вчитель, найталановптіший 
полководець усіх часів і наро
дів—товариш Сталін сказав:

«Настав великий день пере
моги над Німеччиною. Фашист
ська Німеччина, поставлена на 
коліна Червоною Армією і вій
ськами наших союзників, виз
нала себе переможеною і ого
лосила беззастережну капіту
ляцію. . .

Тепер ми можемо з цілкови
тою підставою заявити, що на
став історичний день остаточ
ного розгрому Німеччини, день 
великої перемоги нашого наро
ду над німецьким імперіалізмом.

Великі жертви, принесені на
ми в ім'я свободи і незалежно
сті нашої Батьківщини, незлі
чені злигодні і страждання, 
пережиті нашим народом у хо
ді війни, напружена праця в 
тилу і на фронті, віддана на 

І олтар Вітчизни,—не минули 
і марно і увінчалися повною пс- 
і ремогою пад ворогом. Віковіч

на боротьба слов'янських на
родів за своє існування і свою 
незалежність закінчилася пе
ремогою над німецькими загарб
никами і німецькою тиранією».

Блискуча перемога нашого 
народу у Великій Вітчизняній 
війні, здобута під керівництвом 
партії більшовиків, під прово
дом великого Сталіна є пере
мога нашого радянського сус
пільного ладу, перемога радян
ського державного ладу, пере
мога наших героїчних Збройних 
Сил над силами німецько -фа
шистських імперіалістичних за
гарбників, які намагалися вста
новити своє панування над 
усім світом.

Соціалістичні перетворення, 
здійснені в нашій країні в роки 
сталінських п'ятирічок, ство
рили всі матеріальні умови для 
досягнення такої всесвітньо- 
історичної перемоги, а мораль- 
но-політична єдність радян- 

1 ського народу, полум'яний ра
дянський соціалістичний патріо
тизм, непорушна дружба між 
народами СРСР і керівництво 
комуністичної партії на чо
лі з генієм людства—великим 
Сталіним забезпечили нам що 
перемогу.

Вирішальною силою в роз
громі ворога був великий ро
сійський народ, навколо якого 
згуртувалися всі народи СРСР

■ і спільними зусиллями не ли- 
; ше відстояли свободу і неза-
■ лежність нашої Батьківщини, 

а й врятували людство від фа
шистського поневолення, від
крили народам Сиропи шлях 
до соціалізму.

Від того часу минуло тільки 
п'ять років, а яких грандіоз
них успіхів досяг за цей час 
радянський народ, керований

День Перемоги

Й. В. СТАЛІН у КРЕМЛІ

партією більшовиків, великим 
і мудрим вождем своїм—това
ришем Сталіним!

Наша країна не лише залі
кувала рани, заподіяні їй тяж
кою війною, а й пішла далеко 
вперед.

Уже в 1949 році валова про- ; 
дукція всієї промисловості СРСР 
була на 41 процент більшою, > 
ніж у довоєнному 1940 році, 
а валова продукція сільського 
господарства також переверши
ла рівень довоєнного 1940 року. 
Валовий урожай зернових в 
1949 році становив 7,6 мільяр
да пудів, тобто перевищив рі
вень 1940 року і майже досяг 
розмірів, запланованих на 1950 
рік. Радянський народ під ке
рівництвом партії Леніна. — 
Сталіна успішно розв'язує цент
ральне завдання партії і дер
жави в галузі сільського госпо
дарства—трирічний план роз
витку громадського продуктив
ного тваринництва-і здійснює 
великий сталінський план пе
ретворення природи.

Завдяки піклуванню партії, 
радянського уряду і особисто 
великого Сталіна в нашій країні 
досягнуто також великих успі
хів у поліпшенні матеріально- . 
побутового становища трудя- | 
щих. У нас уже давно скасо
вано карткову систему і про
ведено три зниження цін на 
продовольчі та промислові то

вари широкого вжитку, що 
значно підвищило реальну за
робітну плату робітників і 
службовців, зменшило витрати 
селян на закупівлю потрібних 
їм промислових виробів. Рік у 
рік збільшується число учнів 
у школах і технікумах і сту
дентів у вищих учбових за
кладах. Зростає мережа ліка
рень, санаторіїв та будинків 
відпочинку для трудящих. Про
вадиться широке житлове бу
дівництво.

Великих успіхів у боротьбі 
за післявоєнну відбудову і даль
ший розвиток" народного госпо
дарства та культури досяг і ук
раїнський народ, керований 
партією Леніна—Сталіна. Ук
раїна за роки післявоєнної п'я
тирічки не лише залікувала 
рани, заподіяні їй війною, а й 

Нарада керівних працівників району
8 травня відбулася нарада голів колгоспів, секретарів партійних 

організацій, агрономів і голів сільських Рад району, яка розглянула 
такі питання:

1. Про затвердження нового розпорядку дня в колгоспах району 
та про підготовку до вбирання врожаю.

2. Про заготівлю продуктів тваринництва.
На нараді виступив секретар РК КП(б)У т Срібний, який поставне 

перед присутніми чергові завдання по завершенню обробітку посівів, 
підготовці до збирання врожаю та по усуненню хиб в заготівлі про
дуктів тваринництва.

Повідомлення
14 травня ц. р., о 10 годині ранку в приміщенні ра

йонного будинку культури відбудеться - нарада редакторів 
стінних газет району і евлькорів газети „Більшовицька 
правда». Голови колгоспів зобов'язані забезпечити учасників 
наради транспортом.

зробила значний крок уперед 
по шляху до комунізму.

Це все можливо тільки в краї
ні, де нема поміщиків і капі
талістів, нема експлуататорів, а 
народ під керівництвом кому
ністичної партії працює на себе, 
на свою державу, успішно бу
дує нове, комуністичне суспіль
ство.

За прикладом Радянського 
Союзу і при його безпосередній 
допомозі на шлях соціалізму 
стали народи Польщі і Болгарії, 
Румунії і Угорщини, Чехосло- 
ваччини і Албанії, Китаю. Всі 

і вони з великим ентузіазмом 
будують у себе соціалізм, зміц
нюють табір миру і демократії, 
на чолі якого стоїть великий 
Радянський Союз.

В той час, коли наш народ 
у мирній творчій праці будує в 

: себе комунізм, англо-американ- 
ські імперіалісти, що нажилися 
на війні, хочуть розпалити но
ву світову війну проти СРСР і 
країн народної демократії. Але 
народи світу докладають тепер 
всіх зусиль, щоб не допустити 
виникнення нової війни. В ба
гатьох країнах іде зараз збір 
підписів під відозвою Постійно
го комітету Всесвітпього кон 
гресу прихильників миру про 
заборону атомної зброї і ого
лошення воєнним злочинцем 
того уряду, який перший зас
тосує атомну зброю.

Як і під час другої світової 
війни, коли СРСР був вирішаль
ною сплою в антигітлерівській 
коаліції, так і тепер навколо 
нашої країни згуртовується все 
більше мільйонів простих лю
дей всього світу, які не хочуть 
війни і зірвуть злочинні пла
ни паліїв нової світової війни.

Тепер, в п'яту річницю 
завершення розгрому фашист
ської Німеччини, наш радянсь
кий народ, а також трудящі 
країн народної демократії і всі 
прості люди світу урочисто за
являють, що імперіалістам Уолл- 
стріту не вдасться втягнути па
родії у нову війну. Коли ж, 
втративши розум, і кинуться 
вони в нову авантюру, то це 
буде остання війна, яка при
несе крах уже не окремим ка
піталістичним країнам, а всій 
системі капіталізму.

(РАТАУ).
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Партійне життя
Бойовий помічник парторганізації
Стінгазета «За відмінний ре

монт колії» орган парторгані
зації 11 дистанції служби колії 
станції Олександрія— виходить 
З рази на місяць. В ній завжди 
вміщуються змістовні матеріали, 
оперативно висвітлюється хід 
соціалістичного змагання. Га
зета також по-більшовпцькому 
викриває хиби в роботі колек
тиву, різко критикує ледарів, 
порушників трудової дисциплі
ни. Кожний номер стіннівки кра
сиво, художньо оформлений.

Так, 5 травня газета під ко
льоровим портретом В. 1. Леніна 
вмістила передову статтю, при
свячену дню більшовицької 
преси. Нижче розповідається

про хід передплати на нову 
державну позику відбудови і 
розвитку народного господарст
ва СРСР. Подано список пере
довиків передплати.

Поруч з іншими матеріалами 
вміщено карикатуру і дві за
мітки, які гостро критикують 
порушників трудової дисциплі
ни Губарьова, Грпцак і Мажару.

Адміністрація і партійна ор
ганізація оперативно, по - дійо
вому реагують на критичні сиг
нали газети.

Стіннівка «За відмінний ре
монт колії»—бойовий помічник 
партійної організації.

Ст. Міркотан.

і
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Захистити всі посіви від шкідників і бур'янів
Допомога
колгоспові

неділю, 7 травня, 28 пра-

Успішно обробляємо посіви

в
півників Олександрійської бу- 
рякобази виїхали в колгосп 
ім. 17 з'їзду ВКП(б) для подання 
допомоги колгоспникам в обро
бітку посівів.

За цей день очищено від 
бур'янів 75 гектарів посівів 
ярої пшениці, ячменю і вівса.

Колгоспники щиро вдячні за 
допомогу.

В. Тараним,
секретар парторганізації.

Хлібороби нашого колгоспу 
добре працюють на обробітку 
посівів просапних культур.

Вони вже закінчили прорив
ку соняшника і кукурудзи на 
всій площі посіву в понад 100 
гектарів.

Самовіддано працювали на 
цих роботах ланки Парасковії 
Півник, Оляни Спересенко та 
Марії Жежері. Змагаючись, во
ни щоденно виконували по 
півтори—дві норми.

Успішно проходить пропол-

ка зернових, однорічних і ба
гаторічних трав.

Площі під травами старанно 
прокультивовані.

Велику допомогу хліборобам 
в обробітку подає тракторист 
Петро Клименко. Значно пере
виконуючи завдання, він ус
пішно провів перше міжрядне 
підпушування соняшника та 
кукурудзи.

А. Димура,
голова колгоспу «Комінтерн».

Грубі порушення агротехніки на
Нарада редакторів стінгазет міста

При редакції газети «Біль
шовицька правда» 8 травня 
ц. р. відбулася нарада редак
торів стінних газет будов, під
приємств та установ міста.

Нарада заслухала доповідь 
про завдання стінних газет в 
розгортанні соціалістичного зма
гання на честь Дня шахтаря.

В обговоренні доповіді взяли 
участь: редактор стінної газе
ти «За вугілля» шахти № 2 
т. Панов, редактор стінної га
зети «За відмінний’ ремонт» 
11 дистанції служби колії тов. 
Лайков, т. Четвертак з будівель
ного управління № 1 тресту 
«Олександріявуглерозрізбуд»,

Тов. Панов в своєму виступі 
вказав на необхідність подан
ня практичної допомоги моло
дим редколегіям стінгазет ре
дакцією міської та районної 
газети.

Виступаючий тов. Лайков по
ділився досвідом, як при дійо
вій допомозі 
11 дистанції 
газета стала 
ником.

Зважаючи на побажання уча
сників наради, було вирішено 
провадити міський семінар ре
дакторів стінгазет 16 числа кож
ного місяця.

парторганізації 
служби колії стін- 
бойовим її поміч-

Нарада по питанню підготовки шкіл 
до нового навчального року

8 трапи,і відбулася нарада директорів шкіл, завідуючих учбови
ми частинами та корівників підприємств, що беруть шефство над шко
лами, по питанню підготовки шкіл до нового 1850—1951 навчального 
року.

З доповіддю виступив голова виконкому міської Ради депутатів 
трудящих тов. Луценко Н. X. Він визначив перед учасниками наради 
конкретні завдання.

Вирішено до 15 липня закінчити ремонт приміщень і завершити 
підготовку шкіл до новою навчального року

ФІЗКУЛЬТУРА І СПОРТ

Змагання футбольних команд
7 травня футболісти добро

вільного спортивного товариства 
„Шахтар** мали зустріч в місті 
Знам'янка з місцевою командою 
„Локомотив".

Ця цікава зустріч закінчилась 
перемогою наших футболістів з ра
хунком—5:1.

В цей же день на міському ста-

діоні змагались футболісти шахти 
№3 та шоферів автотранспортної 
контори.

Перемогли водії з рахунком 5:2.
Футбольна команда рудоремонт- 

ного заводу зустрілася на фут
больному полі Нової Праги з міс
цевою командою. Матч закінчив
ся з рахунком 2:2.

Шлях зростання
Одне з найвідсталіших на по

чатку 1949 року будівельне уп
равління №2 тресту „Олександрія- 
•углерозрізбуд" тепер домоглося 
найкращих успіхів серед будов і 
підприємств нашого міста. За виз
начні досягнення в першому квар
талі цього року управлінню при
суджено: другу премію у Всесо
юзному соціалістичному змаганні, 
Перехідний червоний прапор об
кому КП(б)У та облвиконкому 
Кіровоградське! області і 
но на обласну та міську 
пошани.

Начальник управління Микола 
Васильович Філоненко про успіх 
колективу говорить:

—Ми домагалися виконати свій 
обов'язок.

В цих скупих, скромних, спов
нених почуттям гідності словах, 
криються напружена боротьба за 
прогрес, за невпинне піднесення 
продуктивності праці.

На початку діяльності управлін
ня колектив відчував гостру не-

занесе- 
деіпки

стачу кваліфікованої робочої си
ли. < пеціалісти, які прибували, 
обходили управління, мовляв: 
„Плани не виконуються—заробіт
ків не буде".

Було вирішено закріпити мо
лодь за досвідченими гірниками. І 
через деякий час майстри своєї 
справи тт. Дяков, Луценко, Садов- 
ничий та інші навчили по 2—З 
чоловіки. Вже в 1949 році на ос
новних ділянках плани почали не 
лише виконуватись, а й значно 
перевиконуватись.

Виключного значення приділя
ється питанням планування. Як 
правило, наряди на роботу вида
ються за добу вперед, в змінах— 
перед початком її. Підсумки робо
ти провадяться щозміни й щодоби. 
На наряді кожної зміни присутній 
головний інженер тов. Усенко.

За положенням відкатники по
винні працювати на погодинній 
оплаті. В разі перевиконання пла
нів прохідниками, їм нарахову
валась премія до ЗО процентів.

І! колгоспі «Третій вирішаль
ний цього року значно краще 
провадиться догляд і обробіток 
посівів. Це пояснюється впер
ту чергу ТІШ, що хлібороби 
артілі з патріотичним підне
сенням наполегливо домагають
ся виконання взятих зобов'я
зань, бажають виростати висо
кий урожай.

Проте правління колгоспу 
(голова т. Саф'янник) не ство
рює для людей потрібних умов, 
щоб найкраще використати тру
довий ентузіазм.

8 травнії за п'ять кілометрів 
від села дві ланки проривали 
кукурудзу. Важко було знайти 
тут хоч краплину води, якою б 
змогли утолити свою спрагу 
колгоспники.

Не створюють нам умов

для праці,—скаржились жінки, 
-пішки доводиться ходити сю

ди, на обід знову пішки з поля. 
Захочеш напитись води—біжи 
за 2 кілометри у тракторну 
бригаду, а в нас же є коні і 
своя автомашина...

Відомо, що високий врожай 
залежить не лише від вчасного 
обробітку. Якість обробітку, 
досягнення потрібної густоти 
корненасадження — ось основа 
одержання високого врожаю.

Та ним якраз і не цікавлять
ся керівники артілі. Па площі 
кукурудзи і буряків багато про
сівів, зріджених місць, але під
садка їх не провадиться. Гірше 
того, одна ланка на прориванні 
кукурудзи за вказівками брига
дира рільничої бригади т. Бон-

ітку посівів
даренка залишала в гнізді по 
одній росліші. Це нічим не
виправдане, злочинне розпоряд
ження вдвічі занижує врожай.

Буряковій плантації колгоспу 
загрожує довгоносик. Правлін
ня колгоспу вважає, що загро
за минула і боротьбу з шкід
никами припинило.

Керівникам колгоспу слід 
зважити на ці ганебні факти і 
негайно виправити допущені 
помилки, створити всі умови 
для кращої праці, і домогтися 
суворого дотримання агротех
ніки по обробітку і догляду по
сівів. "

В. Леоитьев.

Не ведуть боротьби з шкідниками буряків
на гексохлораном. Обприску
вання сходів досі не провади
лось. Таке безвідповідальне 
ставлення до зберігання цукро
вих буряків призвело до того, 
що вже 10 процентів пересія
них буряків з'їдено шкідниками. 

Крім того, весь уцілілий бу
ряк в рядках дуже заріс бур'я
нами і потрібує негайної про
ривки. Та це не турбує ні 
бригадирів, ні голову колгоспу 
т. Середу.

Тов. Середа замість дійової 
роботи по організації догляду 
за посівамп потурає бездіяль- 
никам.

1> колгоспі ім. 12-р!ччя Жовт
ня з вини бригадира Чорниша 
пересіяно дев‘ять гектарів цук
рового буряку, з'їденого шкід
никами. Не зважаюча на це, 
Чорниш не зробив для себе вис
новків, а продовжує злочинні 
дії.

Пересіяна ділянка до цього 
часу залишається невідгород- 
женою ловчою канавкою від 
уцілілих посівів і тому шкідни
ки переповзають з пересіяної 
площі і ще знищили гектар бу
ряків.

Затруєні принади, які слід 
було розкласти зразу ж після 
пересіву, зовсім відсутні. Сітка 
мілких канавок хоч і проложе- 
на, але не очищена і не затрує-

Зараз всі відкатники переведені 
на відрядну систему оплати.

—Цей захід,—говорить тов. Фі
лоненко,— дав нам змогу зменши
ти майже на ЗО процентів кіль
кість відкатників, вдвічі знизити 
собівартість робіт, підвищити за
робіток робітників більше ніж 
вдвоє.

У всіх штреках працюють пос
тійно закріплені бригади. Оплата 
їх праці провадиться по місячному 
заміру. Такий метод роботи під
вищив відповідальність кожного 
шахтаря за успіх всієї бригади.

Це дало такі наслідки. Якщо 
продуктивність праці в першому 
кварталі цього року становила 118, 
то в квітні—124 проценти. За пер
ший квартал досягнуто економії 
636 тисяч карбованців, в тому чис
лі 431 тисяча надпланової.

Виключно трудомісткий обсяг 
робіт являє проходка вертикаль
них стволів в умовах пливунів. 
За досі існуючими методами це 
виконується після тривалого, кро- 
піткого висушування 'поля про
ходки. До того ж управління не 
мало і проектів організації робіт.

Порадившись з головним інже-

*
І. Нестеренко, 

агроном бурякобазп.

нером, з начальниками дільниць 
т. Петровим, т. Шадріним та ін
шими, тов. Філоненко запропону
вав новий метод. При досягненні 
пливуна по ширині стволу зати
скувались широкі металеві кільця. 
Вони затримували стрімкий потік 
води й таким чином давали змо
гу пересікти водоносний пласт 
піску без будь-яких затримок.

Велика увага приділяється по
бутовим умовам робітників. Мо
лодь, яка проживає в гуртожит
ках, має вдосталь постільної бі
лизни, кімнати чисті, затишно 
прибрані, в кожній з них є репро
дуктори, придбано два радіоприй
мачі, дорогі килими.

В цьому році кожен 3 й—4-й 
працівник управління побуває на 
кращих курортах Радянського 
Союзу. Путівки будуть видава
тись безкоштовно. їх придбають 
за рахунок економії, завойованої 
в дружній, згуртованій праці гір
ників.

Колектив передового управлін
ня розробляє заходи по організа
ції соціалістичного змагання за 
гідну зустріч Дня шахтаря.

Г. Байдаров.

Урочисте засідання, 
присвячене п'ятій річниці 

визволення 
Чехословаччини

Радянською Армією
6 травня в Празі відбулось уро

чисте засідання, присвячене п'ятій 
річниці визволення Чехословаць
кої республіки героїчною Радян
ською Армією від німецько - фа
шистських окупантів.

На засіданні були присутні пре
зидент Чехословацької республіки 
Елемент Гсггвальд, прем'єр-міністр 
Антонін Запотоцький, визначні 
державні й громадські діячі, ке
рівники комуністичної партіілред- 
ставники культури, мистецтва й 
науки, представники фабрик і за
водів та інші.

Присутні палко зустріли радян
ську урядову делегацію, очолюва
ну заступником голови Ради Мі
ністрів Союзу РСР маршалом Ра
дянського Союзу М. О. Булгані- 
ним.

З великою промовою про п'яту 
річницю визволення Чехословач- 
чини героїчною Радянською Армі
єю виступив прем'єр-міністр Ан
тонін Запотоцький. Його промова 
неодноразово переривалася бурх
ливими тривалими оплесками на 
честь героїчної Радянської Армії, 
на честь великого Радянського 
Союзу, на честь визволителя і кра
щого друга чехословацького на
роду великого Сталіна.

З величезним інтересом була 
вислухана промова глави радян
ської урядової делегації марша
ла Радянського Союзу товариша 
М. О. Булганіна. Промова М. О. 
Булганіна неодноразово перерива
лась бурхливою тривалою овацією.

На засіданні з вітальними про
мовами виступили керівники де
легацій, що прибули з Китаю і 
країн народної демократії та ін
ших держав.

На засіданні було прийнято при
вітання визволителю і кращому 
другові чехословацького народу 
Генералісимусу Й. В. Сталіну.

(ТАРС).

Редактор П.КАПУСТЯНСЬКИЙ
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Наближаються жнива. Гоптуючись до 
збирання врожаю, доглядаючи посіви, не 
можна забувати і про обробіток парів. 
Справа честі кожного колгоспу, кожної 
тракторної бригади—до початку жнив за
вершити обробіток парів. Закладемо міц
ну основу високого врожаю наступного, 
1951 року!

Дрібні колгоспи об'єднуються 
у великі

У ряді облас
країни члени дрібних сільсь-

а і районів

когосподарських артілей, наоч
но переконуючись у перевагах 
і вигодах великого колгоспно
го господарства, висловлюють 
бажання шляхом об'єднання 
дрібних колгоспів створити еко
номічно міцні колгоспи.

У Московській області сотні 
дрібних сільгоспартілей вже 
об'єднались у великі колгоспи.

В об'єднаних колгоспах ство
рюється розвинуте багатогалу
зеве, впсокотоварне господар
ство, спроможне незрівнянно 
ширше застосовувати передову 
техніку, ширше підвищувати 
культуру землеробства і на 
цій основі збільшувати прибут
ки колгоспів і колгоспників.

За рахунок зменшення вит
рачання трудоднів на утриман
ня адміністративно- управлінсь
кого апарату в об'єднані кол
госпи запрошені агрономп, 
зоотехніки, ветеринарні лікарі, 
бухгалтери. Створені великі мо
лочно-товарні, свинарські, вів
чарські і птахівничі ферми. 
Підвищилась вартість трудодня. 
Поліпшилась трудова дисцип
ліна.

Багатолюдні збори, на яких 
колгоспники і колгоспниці дріб
них артілей приймають однос
тайні рішення об'єднатись у 
великі колгоспи, проходять в 
Ленінградській області, пере
конливі докази на. корпеть об'єд
нання дрібних колгоспів приве
ла на об'єднаних зборах артілі 
«Красная звезда», Оредежського 
району, колгоспниця тов. Се- 
менова.

—Злиття дрібних колгоспів 
—вправа великої державної ва
ги, — сказала вона. — Більше 
буде організованості і злагод

Повідомлення Міністерства фінансів СРСР
П'ята Державна Позика відбудови й розвитку народ

ного господарства СРСР, випущена 3 травня 1950 року 
на суму 20 мільярдів карбованців, розміщена на кінець 
8 травня на 27.003.608 тисяч карбованців з перевищен
ням на 7.003.608 тисяч карбованців.

У зв'язку із значним перевищенням встановленої су
ми позики, Міністерством фінансів СРСР, на підставі вка
зівки Ради Міністрів СРСР, дано розпорядження припи
нити повсюдно з 10 травня 1950 року дальшу передпла
ту позики.

Міністр фінансів СРСР А. Зеерев.
9 травня 1950 року.

„Тут лежить Суворов*
У Ленінграді закінчені роботи 

по відбудові й реставрації істо
ричного будинку Олександро-Нев- 
ської лаври, де 150 років тому 
був похований великий російський 
полководець О. В. Суворов. До
пуск до усипальні Суворова від

Буде рясний урожай фруктів
Добре доглядав за садом садів

ник колгоспу ім. 18 з'їзду ВКП(б) 
т. Кімлик. Ще з осени в саду на 
площі 34 гектари преведена оран
ка на зяб. Весною в кращі агро
технічні строки закрито вологу, 
проведено обрізку та обприскано 
залізним купоросом всі дерева.

Коли сад оцвів, тут зробили

громадські господарства
женості в роботі. Кращими бу
дуть умови для застосування 
складної машинної техніки, для 
полегшення праці колгоспни
ків.

За одностайним рішенням за
гальних зборів колгоспників у 
Вееволожському районі, Ленін
градської області. 5 дрібних 
артілей об'єднались в одне ко
лективне господарство--колгосп 
«Коммунар». Зелений масив 
об'єднаного колгоспу становить 
4462 гектари, з них 1309 гек
тарів ріллі. Нова артіль має 
462 голови великої рогатої ху
доби, 144 коней, 208 свиней, 
багато також овець і птиці. Не
подільні фонди колгоспу ста
новлять І 875.605 карбованців.

У Сланцевському районі об'єд
нались в один великий колгосп 
9 дрібних артілей. Члени об'єд
наної артілі присвоїли колгос
пові ім'я найвпдатнішого генія 
людства В. І. Леніна. Площа 
землекористування укрупнено
го колгоспу становить 4362 
гектари, в тому числі ріллі 
1110 гектарів. Великої рогатої 
худоби у колгоспі 300 голів. 
Багато також овець,; свиней і 
птиці.

Колгоспники трьрі дрібних 
артілей Приозерського району, 
які об'єдналися е одне велико 
господарство, назвали його ім'ям 
великого вождя народів, творця 
колгоспного ладу любимого 
Сталіна. Головою великого кол- і 
госпу обраний колишній фрон- | 
топик Малкндін.

За короткий строк у Ленін
градській області вже об'єдна
лись у великі господарства до 
150 дрібних колгоспів. Збори 
членів артілей по об'єднанню 
дрібних колгоспів тривають.

(РАТАУ). і

новиться 18 травня. Над склепом 
реставровано вкладену в підлогу 
надгробну плиту з білого марму
ру. В неї врізані мідні букви з 
лаконічним написом, зробленим за 
заповітом полководця: „Тут ле
жить Суворов".

обпилення його гексохлораном.
Тепер приємно пройтись по кол

госпному саду. Багатою зав'яззю 
яблук, груш, слив красується кож
не дерево.

Високим урожаєм фруктів обі
цяє відплатити сад колгоспникам 
за старанний догляд і обробіток.

М. Ромвненко агроном-садовод.

Зразково
Переможці

Серед бригад і ланок буря
корадгоспу «Комінтерн» на про
ривці маточних і фабричних 
буряків розгорнулося соціаліс
тичне змагання за почесне 
знання бригади відмінної якості, 
за одержання перехідних чер
воних прапорів відділків.

По підсумках за 9 травня 
першість у змаганні тримає 
бригада Марка Кушніра з дру
гого відділку, яка завдання ви
конала на 200 процентів. Дру
ге місце присуджено бригаді 
Олександра Сивокобдлки (пер
ший відділок), яким і вручено 
перехідні червоні прапори.

Найкраще працює комсомоль
сько-молодіжна ланка Тетяни 
Коробки. Вона щодня виробляє 
по 2—2,5 норми. Відзначають
ся самовідданою працею і лан
ки Насті Костенко, Мелані! 
Кодаченко, Ганни Полтавець 
та Марії Терновської, які ви
конують завдання на 150—200 
процентів.

П. Кучерявий, 
секретар парторганізації.

Передовики 
по обробітку 

просапних культур І
Ланка Ярини Бобрової, з ’ 

третьої рільничої бригади кол- ' 
госпу «Серп і молот», першою | 
завершила шаровку і проривку ] 
цукрових буряків, старанно про
сапала соняшник, очистила від 
бур'янів 150 гектарів зернових 
культур. і

Зараз вся ланка старанно 
працює на обробітку кукуруд
зи. Вона змагається за вчасне 
і високоякісне закінчення і ці- і 
єї важливої роботи.

№. Прокопенко, 
бригадир рільничої бригади.

У Президії 
Верховної Ради СРСР
Президія Верховної Ради 

СРСР постановила утворити 
Державний Комітет Ради Мініст
рів СРСР в справах будіввиц- і 
тва.

Соняшник-багатство колгоспу
Соняшник— високоприбутко

ва сільськогосподарська куль
тура. Коли ретельно доглядати 
посів, можна виростити високий 
урожай цієї культури і тоді в 
колгоспну касу поступлять ве
ликі прибутки, що зміцнюють 
економічну базу колективного 
господарства, збільшують опла
ту трудодня.

Хлібороби нашої артілі на 
досвіді минулих років переко
налися, що старанний догляд 
за посівом соняшника—це ве
лика кількість олії, грошей, 
цінного корму для тваринниц
тва—макухи.

Зібравши торік по 18 цент
нерів насіння соняшника в

доглянемо ВСІ ПОСІВИ 
Змагання тракторних бригад
Зараз механізатори МТС наполегливо працюють на 

обробітку просапних культур та на догляді за парами. Від 
успішного і високоякісного проведення цих робіт вирі
шується доля врожаю нинішнього року 1 закладається міц
ний фундамент врожаю майбутнього року.

Ми продовжуємо друкувати виробіток тракторних 
бригад, що змагаються з Героєм Соціалістичної Праці 
О. В. Гіталовим.

На 10 травня вони мають такі показники (в гектарах 
умовної оранки на 15-сильний трактор):

Олександрійська МТС
1. Козака Я. —327
2. Данченка П. —313
3. Щербини А. —228
4. Чернухи Ф. —219
5. Попова М. —204
6. Гайдамаки Я. —202
7. Ніколенка М. —197 

Як видно, першість ведуть механізатори Олександ
рійської МТС. Відмінних успіхів домоглася бригада Ко
зака, яка, виробивши на 14 гектарів більше на трактор, 
випередила бригаду т. Данченка 1 завоювала перше місце 
серед тракторних бригад району.

Новосибірська область. В передовій Чиновській МТС, Коченев- 
ського району, комбайнери ремонтують збиральні машини.

На знімку: комбайнер Н. Мсльников, який першим в МТС за
кінчив ремонт свого комбайна „Сталінець-6“.

Фото В. Левицьксго. Прескліше ТАРС.

ПОВІДОМЛЕННЯ
14 травня ц. р., о 10 годині ранку в приміщанні ра

йонного будинку культури відбудеться нарада рздакторів 
стінних гагат району .І сількорів газети „Більшовицька прав
да". Голови колгоспів зобов'язані забезпечити учасників 
наради транспортом.

середньому з гектара на пло
щі 40 га., наша артіль значно 
збагатіла. Одним з основних 
джерел колгоспних прибутків 
є соняшник.

Підрахунки показали, що 
один гектар посіву цієї куль
тури дав нам 116 карбованців 
грішми, 207 кг олії, 68 кг 
макухи.

Від продажу частини олії на 
колгоспному ринку в касу на
дійшло близько 26 тисяч кар
бованців, що значно підвищило 
оплату трудодня колгоспника.

Крім того колгоспникам, за 
перевиконання планової вро
жайності, видається висока до
даткова оплата. Так, члени

8. Різниченка С. —163
9. Дробота Ф, 158

Користівська МТС
1. Ророхи В. —215
2. Остапова М. —180
3. Бульби В. 137
4. Чередниченка С.—134,6

артілі Ганна Усенко, Натята 
Ткачова, Марія Коваленко та 
багато інших одержали по 100— 
110 кг насіння соняшника. 
Кожна така сім'я додатково 
одержала не менше 18 кг олії 
та ЗО кг макухи. Отже при
бутковість від соняшника над
звичайно велика.
» Зараз хлібороби наполегливо 
борються за 20 центнерів сси 
няшника з гектара. 4

Високого врожаю соняшника 
можуть домогтися всі колгоспи 
району, коли зараз, в час дог
ляду за посівали, вчасно і ви
сокоякісно провести обробіток.

І. Попов, голова артілі 
ім.18 партконференції,
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Партійне життя

Підготовка до підсумкових занять 
в сітці партійної освіти

Навчальний рік в системі пар
тійної освіти підходить до кінця.

Всю увагу первинних партійних 
організацій слід зосередити на то
му, щоб успішно закінчити нав
чальний план, повторити пройде
ний матеріал і провести підсум
кові заняття, визначити для кож
ного комуніста форму політичного 
навчання на 1950—51 учбовий рік.

Заняття в гуртках і політшко- 
лах повинні закінчуватися після 
виконання навчального плану,тоб
то політшколам першого року 
навчання закінчити вивчення 7-ї 
теми, а гурткам по вивченню 
„Короткого курсу історії ВКП(б)" 
—7-ї глави. Полігшколи другого 
року навчання—13-ї геми, а гурт
ки по вивченню „Короткого кур
су історії ВКП(б)"—15-ї теми. 
Гуртки по вивченню біографії 
Й. В. Сталіна закінчують навчаль
ний рік короткою біографією 
Й. В. Сталіна.

Велике значення має правильне 
вирішення питання про строки 
закінчення занять в школах і гурт
ках. Центральний Комітет КП(б)У 
рекомендує строки встановлювати 
диференційована, з врахуванням 
особливостей кожної полігшколи 
чи гуртка в залежності від того, 
скільки тем ще залишилось вив
чати. В цілому ж заняття в сітці 
партійної освіти слід завершити 
до кінця червня.

В ряді гуртків по вивченню „Ко
роткого курсу історії ВКП(б),“ 
біографії Й. В. Сталіна і політ
школах через часті зриви занять 
і неправильну організацію їх Про
пагандистами набагато відстали 
від навчального плану й, коли на
віть в цих гуртках буде прова
дитись навчання і червень, то во
ни не вкладуться в план. До та
ких слід віднести гуртки партор- 
ганізацій: промартілей (керівник 
т. Гімерверт), брикетної фабрики 
(керівник т. Новіков), лікарня 
(керівник т. Полудень) і ряд інших.

Ось тому ЦК КП(б)У і обком 
партії рекомендують в таких гурт
ках і політшколах провадити до
даткові заняття з тим, щоб закін
чити навчальний план і до кінця 
червня провести підсумкові занят
тя. Але навчання слід спланувати 
так, щоб не було поспішності і 
зниження якості його.

Після виконання навчального 
плану в гуртках і політшколах 
першого року навчання провести 
по два підсумкових заняття, а дру
гого року навчання—по 3 заняття.

Підсумкові заняття провадять 
пропагандисти методом живої бе
сіди в присутності представників 
первинної парторганізації і міськ
кому КП(б)У.

Готуючись до підсумкових за-

Порочний стиль
Серед будов тресту „Олександ- 

ріявуглерозрізбуд", які значно пе
ревиконали квітневі плани, уп
равління. №6 займає одне з пер
ших місць Його 119,8 процентами 
виконання місячного плану захоп
люються і в тресті. А чи слід?

—Що- здано в експлуатацію?
—Театр,—пишаються в управ

лінні, - два будинки, дошку по
шани.

Коли б в управлінні володіли 
почуттям гумору, то з таким об'єк
том, як театр тут не носилися б. 
Не треба ж забувати, що ця спо
руда пережила за час відбудови 
понад десяток строків. А відносно 
будинків і дошки пошани, то под
вигу і тут нема. Тим більше, що 
споруджувались вони протягом 
кількох місяців після строку.

Навмисне замовчують керівни
ки управління про інші об'єкти— 
цегельний завод, наприклад, 
к Розпочавши роботи по беши- 
кернему відділенню, калорифер-' 
ній №2, водопроводу, побутових 
приміщеннях, покрівлі над гоф- 
манською піччю, спорудженню 8- 
кваргирного будинку, огорожі 
заводу та інших об'єктах, управ
ління на жодному з них не завер

[ нять, -для слухачів політшкіл і 
гуртків необхідно організувати 
групові та індивідуальні консуль
тації. обзорні лекції не найбільш 
складних питаннях вивчаємого 
матеріалу.

Мета підсумкових занять поля
гає не лише у перевірці знань 
слухачів. Бесіди на заняттях бу
дуть служити важливим заходом 
повторення вивченого.

Не слід перетворювати підсум
кові заняття в екзамени шкільно
го типу. Вони повинні провади
тись порядкам звичайної товари
ської бесіди, лише з деяким по
силенням вимогливості до слуха
чів.

Бесіди провадити в обсязі фак
тично пройденого матеріалу в то
му порядку, в якому вивчався він 
протягом павчальнвго року.

Для того, щоб дати можливість 
кожному слухачеві підготуватись 
і повніше виявити знання, підсум
кові бесіди провадити в 2—3 занят
тя. Матеріал доцільно розподіли
ти на кожне заняття у відповід
ності з основними розділами про
грами політшкіл і гуртків.

Ніяких контрольних запитань 
для повторення пройденого чи 
екзаменаційних білетів слухачам 
давати не слід.

Пропагандист зарані намічає ву
злові питання за програмою, нав
коло яких і розгортається бесіда 
на заняттях. Бесіди слід спрямо^ 
вувати так, щоб в них брали най
активнішу участь всі слухачі.

На допомогу слухачам необхід
но організувати виставку посібни
ків, що використовувались на за
няттях протягом навчального ро
ку (карти, альбоми, плакати і ін.)

З комуністами, які самостійно 
оволодівають маркснстсько-ленін- 
ською теорією, слід провести те
оретичні співбесіди по основних 
питаннях, що вивчались за рік.

Результати підсумкових занять 
і теоретичних співбесід треба об
говорити з комуністами. Кожному 
слухачеві політшколи і гуртка, 
всім, хто вивчає історію і теорію 
більшовицької партії самостійно, 
слід повідомити, як вони засвоїли 
матеріал, які розділи чи питання 
ними не засвоєні, які є недоліки 
в роботі з книгою, в складанні 
конспектів і ін.

Слухачам політшкіл і гуртків, 
які слабо засвоїли програмний 
матеріал, слід давата завдання для 
повторення на літній час, подава
ти їм допомогу, а перед початком 
нового навчального року провес
ти з цими товаришами індивіду
альні та групові бесіди.

0. Хохлов, 
зав. парткабінетом 
міськкому КП(б)У.

шило робіт, хоч плани тут із мі
сяця в місяць перевиконуються.

Це сталося тому, що в управ
лінні ганяються за мнимими ус
піхами, що носять тимчасовий 
характер.

Дорогооплачувані обсяги вико
пуються, а „дрібниці", без яких не 
може діяти та чи інша споруда,— 
лишають „на колись".

Приміром, на огорожі, де зроб
лено все, а воріт не навішено, на 
бешикерному відділенні все вико
нано, але мотора не приладнано, 
водопровід збудовано, а колодязя 
і башти не закінчено, стіни бу
дника виведено, добудова його 
зволікається.

Гірше того, в гонитві за тим 
же тимчасовим успіхом, будівель
ники цегельного заводу (началь
ник дільниці Розмета) на кожно
му кроці допускають брак, пору
шують елементарні правила ве
дення робіт.

В побутових приміщеннях за
вершено всі штукатурні роботи, 
настелено підлоги, а до сантех
нічного обладнання ще й не при
ступали.

Викладаючи фундамент в беши- 
керному відділенні, копання тран-

Шахрайство
Використовуючи безвідповідаль- 

I не ставлення до своїх службових 
обов'язків завідуючих тваринниць
кими фермами колгоспів „Заповіт 
Леніна" та „Колективіст Олександ- 
рійщини" Резпіченка та Орла, ла
борант Олександрійського масло
заводу Устенко та завідуюча Бе- 
резівським сепараторним пунктом 
Федан стали на шлях обману кол
госпів і держави. Вони обкрадали 
колгоспи, штучно знижуючи про
цент жирності молока.

Так, все здане молоко колгос
пом „Заповіт Леніна" проходило 
з жирністю 2,8 процента. „Колек
тивіст Олександрійщиии"—2,7. В 
дійсності, як це установлено пере
віркою, жирність молока в цих 
колгоспах була 3,2 і 3,3 процента.

Таке заниження процента жир
ності дало можливість злочинцям 
зарахувати в держпоставки лише 
400 літрів із 650, які здав кол
госп „Заповіт Леніна".

Устенко та Федан за допомо
гою такої махенації щодня об
крадали не лише колгоспи, а й 
колгоспників.

Велика вина в цьому і дирек
ції маслозаводу, яка не встанови
ла відповідного контролю.

Слідчі органи повинні розібра
тись в діях Устенка й Федан.

Н Миколавнко.

Слідами кеопубліковаких 
ЛИСТІВ

; До редакції газети „Більшовиць
ка правда" від громадянина Мо- 
мота Федора Гавриловича надій
шов лист, в якому він скаржився 
на грубе, бездушне ставлення до 
нього лікаря Олександрійської по
ліклініки Іпанової.

Скаргу гр. Момота Ф. Г. було 
| надіслано до виконкому Олександ

рійської міської Ради депутатів 
І трудящих.

Як повідомили редакцію, факти, 
наведені в листі, ствердились.

Питання про негідну поведінку 
Іпанової було обговорено на нара
ді лікарів. На лікаря Іпанову нак
ладено адміністративне стягнення.

Завідуючому міським відділом 
охорони здоров'я т. Жалдаку вка
зано на необхідність наведення на
лежного порядку в поліклініці та 
покращити ставлення до хворих.

Короткі повідомлення
У Медані (Східна Суматра) знову 

спалахнув масовий страйк індо
незійських робітників.

» **
Відомий турецький поет Назім 

Хікмет, який протягом багатьох 
років перебуває у тюрмі, продов
жує голодовку. Адвокат Назіма 
Хікмета заявив 5 травня журна
лістам, що Хікмет уже протягом 
трьох днів нічого не їсть і не п'є і 
перебуває перед загрозою смерті.

в
! шей виконано без належної гли

бини.
Недавно споруджено сушильний 

навіс. Та при першому ж вкла
данні сирцю стелажі прогнулись, 
полички не відповідають розмі
рам. Внаслідок близько 60 тисяч 
цегли набуває неправильної фор
ми, неповністю використовується 
сушильна площа.

За ці роботи управління одер
жало кілька десятків тисяч кар
бованців.

—Так, нам багато в дечому за
важають працювати, — говорить 
начальник управління тов. Лавров. 
—Ось взяти хоча б школу деся
тирічку—не дають же „сякі-такі" 
цегли.

Не може погодитись т. Лавров, 
що „сякі-такі“—це він сам, го
ловний інженер т. Соколов, на
чальник дільниці Розмета. Десятки 
тисяч штук цегли потрібно не лише 
їм, але й багатьом іншим управ
лінням. Завод за останні дні збіль
шив випуск цегли за рахунок суш
ки надворі майже вдвічі. Але і 
тепер, коли почала виходити цег
ла, до неї немає можливості під'ї
хати. Під'їздів не споруджено, а 
ті, що є, захаращені будівельними 
покидьками.

Так штучно будівельники ство- 
- рюють собі неймовірні умови 

праці. В цьому порочність стилю 
керівництва. І. Константінов.

ЗВЕДЕННЯ
районного відділу сільського господарства 

про хід обробітку посівів на 10 травня 1950 р. 
(в процентах до плану)

Колгоспи Просапано Просапано Прорвано
соняшника кукурудзи ц. буряків

„Шлях до соціалізму" 100 100 не сіє
„Комінтерн" 100 100 —
ім. 18 партконференції 100 70 не сіє
ім. Ворошилова 100 60 34
ім. 20-річчя Жовтня 100 20 не сіє
„Радянська дача" 100 7,7
„Червоний маяк" 100 20
„3-й вирішальний" 
ім. Димитрова

100 — 22
100 _  9 31,5

ім. Сталіна (Вороши-
40ловка) 100 —

ім. 17 з'їзду ВКП(б) 100 — 20
„Перебудова країни" 100 —, не сіє
„Паризька комуна" 99 — 10
„Перше травня" 98 2 18
ім. 4-го з'їзду Рад 94 — —
ім. Жданова 75 — ЗО
„Червоногвардієць" 
ім. Карла Маркса

70
50 20

ім. 12-річчя Жовтня 33 4 18
„Шлях до комунізму" 27 — 33
„Шлях до культури" 
ім. Володимира Улья-

• 22 11 20

34нова — —

По Олександрійській МТС 74 16,Б 22
„Заповіт Леніна" 100 36 21
ім Рози Люксембург 100 20 10
ім. Куйбишева 100 19 —
ім. Літвінова 100 16 —
ім. Кірова 100 У

53„Комунар" 100 3,4
„Колос України" 100 7,3 —г .
ім. 18 з'їзду ВКП(б) 100 — 33
„Червоний промінь" 100 — 10
„Червоні квіти" 100 — 6
„Перше серпня" 100 — 5
ім. 15-річчя ВЛКСМ 100 — —
ім. Пегровського 
„Колективіст Олексан-

81 7,7 12,6

дрійщини" 80 24
„Жовтень" 77 — 1,8
ім. Щорса 75 —• —
„Оборона країни" 
„Серп і молот"

70 — 10
66 — 60

ім. Молотова 36 — — .
ім. Сталіна 24 — 93
„Трудова сім'я" 24 — 85
ім. Енгельса 11 — 34,5

По Користіаській
МТС 78 4,5 17,3

ПО РАЙОНУ 74 9 20

Міжнародний огляд 
За мир, за заборону атомної зброї

Кожний день приносить все но
ві й нові звістки про грандіозні 
успіхи могутнього табору при
хильників миру. Відозва Сток
гольмської сесії Постійного комі
тету Всесвітнього конгресу при
хильників миру, яка зажадала 

і заборони атомної збр'Л та оголо
шення воєнним злочинцем того 
уряду, який першим застосує цю 
зброю, знайшла гарячу підтримку 
всього прогресивного людства. 
Кампанія, що розгорнулася в ба
гатьох країнах по збиранню під
писів під відозвою Стокгольмсь
кої сесії, перетворюється на яск
раву демонстрацію рішучості на
родів відстояти мир і зірвати зло
чинні плани айгло-американських 
паліїв війни.

З особливим піднесенням зби
рання підписів проходить у краї
нах народної демократії. В Румун- 

I ській народній республіці за три 
І тижні з початку кампанії відозву 

підписали більше 6 мільйонів 640 
тисяч румунських громадян. У 
Болгарії до 1 травня було зібрано 
54 мільйона підписів. Це означав, 
що майже все доросле населення 
країни поставило свої підписи під 
відозвою Постійного комітету Все
світнього конгресу прихильників 
миру. В Угорській народній рес
публіці збирання підписів під ві
дозвою закінчилося. За мир, за 
заборону атомної зброї вислови
лися, поставивши свої підписи 7 
мільйонів 123 тисячі чоловік.

У Німецькій демократичній рес
публіці збирання підписів під ві
дозвою Стокгольмської сесії по
чалося 1 травня. За один тиждень 
відозву підписали близько 8 міль

Користівському пункту „Заготзерно" потрібні для бу
дівництва складу такі робітники: каменярі, різноробочі та 
гавокладами.

За довідками звертатись: станція Користівка, пункт,, Заготзерно".
Дирекція.

йонів чоловік. У Західній Німеч
чині, незважаючи на терор оку
паційних властей та їх боннських 
приказчиків, трудящі маси друж
но підписують заклик Постійного 
комітету. Колективи багатьох під
приємств майже повністю підпи
салися під відозвою. Кампанія по 
збиранню підписів широко роз
горнулась також в Австрії, Фін
ляндії, Данії та інших країнах.

Французька комуністична партія 
підтримала збирання підписів під 
відозвою Постійного комітету, 
вважаючи це тепер центральним 
завданням боротьби за мир.

Успішне розгортання кампанії 
по збиранню підписів під відоз
вою Постійного комітету Всесвіт
нього конгресу прихильників миру 
викликає шаленну злобу паліїв вій
ни. Намагаючись ідеологічно роз
зброїти прихильників миру, аген
ти імперіалістів силкуються по
сіяти сумніви в дійовості кампанії 
по збиранню підписів, докладають 
зусиль до того, щоб підірвати цю 
всенародну справу, зводять на
клепи на Радянський Союз і очо
люваний ним табір миру.

Все це свідчить лише про те, 
що кожний підпис під відозвою 
Постійного комітету, кожний новий 
успіх табору прихильників миру 
ослабляє табір паліїв війни, вик
риває злочинні плани англо-аме- 
риканських імперіалістів, спрямо
вані на завоювання світового па
нування.

Ю. Борисов.
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Рішуче посилити темпи обробітку 
посівів!

Всі—на поля!
Усі сили й засоби—на зразковий обро

біток технічних і просапних культур!

Подолати відставання району 
по обробітку посівів

Виконання всіх сільськогос
подарських робіт в кращі стис
лі строки і на високому агро
технічному рівні—запорука ви
сокого врожаю. Найвідповідаль
ніший період, який вирішує 
тепер його долю,—це обробіток 
посівів і збирання врожаю.

Можна вчасно провести всі 
роботи, але забарившись з про
полюванням, проривкою, під
пушенням міжрядь, ми зводи
мо на нівець всю величезну 
працю, вкладену до цього, і 
знижуємо врожайність.

Колгоспи нашого району вже 
давно включилися в обробіток. 
Передові артілі «Шлях до соці
алізму», ім. 18 иартконферен- 
ції, ім. Ворошилова та інші по- 
більшовицькому виконують вка
зівки Ради Міністрів УРСР і 
ЦЕ КП(б)У, записані в постано
ві від ЗО квітня 1950 року про 
заходи по проведенню обробіт
ку просапних і технічних куль
тур. Вони вчасно провели про
полку, проривку, підпушуван
ня міжрядь і наполегливо пра
цюють по дальшому догляду за 
посівами.

Проте район в цілому га
небно відстає. Багато колгоспів 
навмисно зволікають стро
ки обробітку, порушують агро
техніку.

Так, в колгоспі ім. Сталіна 
(Банду рівка) досі не закінчено 
проривки соняшника, зволіка
ється просапка кукурудзи і про
полка зернових.

В колгоспі «Шлях до кому
нізму» недопустимо довго про
вадиться проривка цукрових бу
ряків. Ніхто не контролює і не 
перевіряє роботу колгоспників. 
Виробіток однієї колгоспниці, 
що працює на проривці, стано
вить лише 0,03 га прп завдан
ні 0,06.

НА ПОЛЯХ КОЛГОСПІВ
Старанний догляд за чумизою

Успішно працює на обробіт
ку просапних культур ланка 
Ольги Григор'євої, з третьої 
рільничої бригади колгоспу 
«Серп і молот». Вона вчасно 
провела шаровку і проривку 
цукрових буряків, просапала і

Пари в чистому стані
Сумлінно працюють на по

лях артілі «Червоний маяк» 
трактористи Степан Грищенко 
та Іван Кравцов. *

Вони вже закінчили другу 
культивацію парів на площі 58 
гектарів. Пари тепер чисті.

Дбайливість
На день раніше строку про

веди проривку і прополку ку
курудзи на площі 55 гектарів 
хлібороби колгоспу «Комін
терн». Вони не загаялись з 
обробітком й інших культур.

Є випадки, коли плантації 
проривкою надто зріджуються, 
не підсаджуються, іцо веде до 
заниженої густоти корененасад- 
ження.

Деякі керівники колгоспів без
душно ставляться до людей, не 
організовують дитячих ясел, 
громадського харчування. Зму
шують колгоспників пішки хо
дити на віддалені поля. Все це 
призводить до даремної трати до
рогоцінного часу, а колгоспни
ці, що мають малих дітей, поз
бавлені змоги виходити на ро
боту.

Площа посівів просапних 
культур цього року значно 
збільшена. Успіх обробітку ви
рішує зараз кожна людина, 
кожен трактор, сапалка, трак
торний механізм, ручні сапи.

Лише при повному і вміло
му використанні всіх працез
датних колгоспників та меха
нізмів можна надолужити про
гаяне, якісно, швидко обробити 
посіви і подолати відставання, 
в якому опинився наш район.

Особливу увагу слід зверну
ти на обробіток чумизи. Лише 
частина колгоспів закінчила 
прополку цієї цінної культури, 
а в інших посіви чумизи за
росли бур'янами.

Обробіток посівів—це велика 
господарсько-політична справа. 
Успішно впоратись з нею— 
значить забезпечити вирощу
вання високого врожаю, ви
конання зобов'язань, даних в 
листі до товариша Сталіна.

Товариші колгоспники, кол
госпниці, голови колгоспів і 
бригадири, агрономи і механі
затори! Від вашої напруженої 
праці' зараз на обробітку по
сівів залежить доля врожаю.

Докладемо ж усіх сил, щоб 
з честю дотримати слова.

прорвала соняшник. Ланка вже 
закінчила шаровку і прополку 
чумизи на площі 7 гектарів. 
За чумизою встановлено ста
ранний догляд.

Д. Устенко, 
голова колгоспу.

Успішно провадять тракто
ристи і роботи по міжрядному 
обробітку посівів. Своє завдан
ня вони щодня виконують на 
115—120 процентів.

І. Бугрій, 
рахівник колгоспу.

хліборобів
Своєчасно закінчено прополку і 
проривку 45 гектарів соняшни
ка, шаровку 20 гектарів чумизи.

С. Саламаха, 
заступник голови колгоспу.

ЮНІ
МІЧУРІНЦІ

Минулого місяця піонери і учні 
Протопопівської семирічки оголо
сили декадник по деревонасаджен
ню. За цей період вони посадили 
біля 6000 штук дерев, з них 5000 
—на території колгоспів.

Учні школи заклали декоратив
но-плодову шкілку, на якій посіяли 
білу акацію, шовковицю, дуб, по
садили тополі, вишні, сливи, гру
ші та яблуні.

Гурток юних квітоводів під ке
рівництвом учительки 3. Т. Устен
ко на подвір'ї школи розбили кра
сиві клумби і посіяли квіти.

На шкільних дослідних ділянках 
юні мічурінці поглиблюють свої 
знання з біології. Вони посіяли і 
тепер спостерігають за розвитком 
гіллястої пшениці, кок-сагизу, чу
мизи, рису та інших культур.

Юннати ведуть наукову роботу, 
закладають досліди по перетво
ренню ярої пшениці в озиму, вив
чають вплив солодового розчину 
на підвищення врожаю сільсько
господарських культур. Організо
вана ланка учнів, яка за досві
дом Героя Соціалістичної Праці 
М. Озерного посіяла і тепер ви
рощує високий урожай кукуруд
зи. В школі працюють секції шов
ківництва та бджільництва.

В гуртку юних мічурінців 46 
учнів. Всі вони полюбили цю ці
каву справу і готуються стати 
досвідченими агрономами, садово- 
дами, лісоводами, квітоводами, 
щоб зробити свою щасливу Бать
ківщину квітучим садом.

Дмитріеаа, Циганок, 
Бугайченко, юннати. 

Підгірний, вчитель.

Широко розгорнуте соціаліс
тичне змагання за економію 
пальних та мастильних матері
алів серед водіїв Байдаківської 
автоколони приносить все кра

Замість трьох змін 
стало дві

З ініціативи токаря Антонівн 
Жандарової на Люблінському ли
варно-механічному заводі імені 
Кагановнча широко розповсюджу
ється новий метод колективного 
дбання про піднесення продуктив
ності праці. Кожний із змінників 
почав передавати на заточку інст
румент не тільки для себе, але й 
для свого товариша, протягом змі
ни заготовляти півфабрикати один 
для одного, а верстат здавати на 
ходу з оброблюваною деталлю. 
Новий метод організації праці доз
волив токарям вагонної дільниці 
вдвоє збільшити продуктивність 
праці. Тепер дві зміни цієї діль
ниці випускають продукції стіль
ки. скільки місяць тому випускали 
три зміни. Це дало можливість 
використати на іншій роботі всю 
третю зміну.

Економія
100 тисяч тонн вугілля

Паровозники магістралей Пів
денно-Західного округу зекономи
ли з початку року близько 100 ти
сяч тонн вугілля. У .квітні зеко
номлено стількіг 'палива, скільки 
потрібно для роботи паровозів за
лізниць округу протягом 3,5 дня. 
В паровозних депо заведені осо
бові рахунки економії палива.

(РАТАУ).

Взаємна вимогливість
Новоорганізоване управління 

№3 тресту «Семенівськвугле- 
буд» систематично перевиконує 
план. Виробниче завдання пер
шого кварталу ц. р. виконано 
до 10 березня. В квітні лише З 
робітники не виконали своїх 
норм.

Недавно на будові зародилась 
нова форма боротьби за якість.

Бригада мулярів Павла Анд- 
реєва достроково закінчила 
викладання фундаменту під 
восьмиквартирний збірний бу
динок №2. Та коли прибули 
теслярі бригадира Івана Лешка, 
вони виявили в багатьох міс
цях нерівність поверхні фунда
менту. Теслярі не починали 
роботи, доки мулярі не усунули 
недоліків.

Керівники управління вирі
шили приймання окремих робіт 
провадити начальникам діль
ниць і працівникам виробничо
го відділу разом з бригадирами- 
виконавцями. Від мулярів 
приймають роботи теслярі, від 
теслярів—штукатури, від шту
катурів—маляри, маляри здають 
роботу, разом з ключами від но
вого будинку, начальнику діль
ниці.

На будові багато стаханов- 
ців. Бригада мулярів Євгена 

За почином Корабельникової
Байдаківські водії економлять пальне

щі й кращі наслідки.
З початку травня 14 шофе

рів вже відробили по два дні 
на зекономленому паливі, пе
ревізши тисячі тонн вантажів.

По нашій Батьківщині

15 травня минає 15 років з дня пуску Московського метрополі 
тену—величної будови сталінської епохи.

На знімку: вестибюль станції метро „Курская11.

Найбільша станція метро
Будівельники „Великого кільця" 

Московського метрополітену прис
тупили до спорудження централь
ного залу станції „Комсомольська- 
кільцева"—найбільшого підземно
го палацу столичного метро. Дов
жина пасажирського залу стано
витиме більш як 150 метрів. Про

Кисельова вславилася відмін
ною якістю робіт. Цей досвід
чений будівельник працює з 
молоддю. Колишні учні реміс
ничої школи Василь Ситник та 
Микола Радченко при відмінній 
якості роботи виконують норми 
на 150 процентів.

Мостівнпки бруківок і троту
арів бригадира Петра Спчова 
дають щодня близько двох норм.

Проте на будові панує суво
ра вимогливість до себе і до 
інших. Будівельники невдово- 
лені роботою каменярів кар'єру. 
Вони недодають щодня десятки 
кубометрів вкрай потрібного ка
меню. Начальник кар'єру тов. 
Швець мусить подумати як 
збільшити видобуток буту.

По п'ять - шість робітників 
зайнято на розвантаженні при
булих машин з цеглою. Чому 
не застосувати контейнерний 
спосіб транспортування? Адже 
це зменшило б кількість ро
бітників - розвантажників при
наймні втричі і дозволило б 
механізувати цей трудомісткий 
процес.

Семенівці—передовики нашо
го вугільного району. їх почес
не завдання усунути і ці не
доліки.

І. Константінов.

Особливо відзначаються водії 
ті. Калашников, Захаревич ті 
Яковлев.

Воронцов,
начальник колони.

тягом години станція зможе-Про
пустити до 100 тисяч пасажирів. 
П'ять похилих тунелів, обладнаних 
22 ескалаторами, з'єднають „Ком- 
сомольську-кільцеву" з Ленінград
ським, Казанським і Ярославським 
вокзалами, з діючою лінією метро.

(РАТАУ).
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Олександр Васильович 
СУВОРОВ

(До 150-річчя з дня смерті)

Використати велику силу змагання

Минає сто п'ятдесят років з 
дня смерті Олександра Васильо
вича Суворова. Це ім'я, близьке 
кожній радянській людині, назвав 
великий Сталін в пам'ятний день 
7 листопада 1941 року поряд з ін
шими іменами наших великих 
предків.

Діяльність Суворова проходила 
в тяжкий час кріпосницького ре
жиму Катерини II і Павла І. Пол
ководцеві довелося до кінця своїх 
днів проводити безперервну напо
легливу боротьбу проти косності 
царських правителів, проти панів
ної тоді пруської системи вихо
вання солдата, що полягала в без
глуздій муштрі і перетворювала 
людину на сліпий механізм.

У невпинній боротьбі Суворов 
створив передову для того часу 
систему військового мистецтва 
Суворовська наука, виховання, 
традиції зробили з його солдатів 
справжніх чудо-богатирів, які не 
спинялися ні перед якими переш
кодами, вольових, ініціативних, 
свідомих бійців, беззавітно відда
них своїй Батьківщині. Російська 
армія заслужено завоювала славу 
кращої армії світу,

Суворов глибоко цінив чудові 
якості, закладені в російській лю
дині, — хоробрість, витривалість, 
винахідливість, самовідданість, по
лум'яний патріотизм. Він розвивав, 
культивував ці якості, добиваю
чись від кожного солдата свідо
мого виконання свого обов'язку. 
„Кожний воїн повинен розуміти 
свій маневр",-говорив Суворов, 
обрушуючись на „проклятую не- 
могузнайку" (від слів „не можу 
знати"). Навчаючи війська завда
вати швидких, сміливих насту
пальних ударів, вимагаючи пере
слідувати ворога вдень і вночі 
доти, поки він не буде винище
ний, полководець завжди гуманно 
поводився з переможеними, щадив 
тих, що здавалися в полон. Дбав 
про безпеку мирного населення.

З 70 років свого життя (1730— 
1800) Суворов більше як піввіку 
віддав службі в армії, пройшов 
шлях від солдата до генераліси
муса, Десятки боїв дав Суворов 
за своє життя і не програв жод
ного з них, кожного разу троща
чи ворога.

Битви і походи Суворова ввійш
ли в історію нашої Батьківщини 
як яскраве свідчення геніаль
ності російського полководця, не- 
перевершеної мужності і волі до 
перемоги російських солдатів.

Комсомольську роботу занедбано
Занедбана робота в комсомоль

ській організації колгоспу ім. 18 
з'їзду ВКП(б). Плани роботи про
тягом півроку не складаються, 
збори не провадяться, доручень 
комсомольці не мають. А секре
таря т. Вишневецького мало це 
турбує.

Більшість комсомольців і сам 
секретар працюють в тракторній 
бригаді №6 Користівської МТС, 
що обслуговує колгосп ім. 18 з'їз
ду ВКП(б). В тракторній бригаді 
комсомольці повинні були б стати 
ініціаторами соціалістичного зма

Слідами наших виступів

„Недооцінюють значення наочної агітації"
В газеті „Більшовицька правда" №45 за 12 квітня 1950 року 

під таким заголовком була надрукована стаття, в якій говорилось про 
тс, що на електростанції майже зовсім відсутня наочна агітація, не 
було тут дошки пошани, не висвітлювались показники соціалістич
ного змагання й інше.

Секретар партійної організації тов. Котляр повідомив, що зараз 
є лозунги і плакати у всіх цехах і на будинках зовні, зроблена хоро
ша газетна вітрина, оновлено всі дошки показників по цехах і ви
готовлено загальну по ОЦЕС, а також розроблено проект фундамен
тальної дошки пошани.

Благоустроємо стадіон
Колективи трудящих деревооб,- 

робних майстерень, будівельного 
управління № 6, рудоремонтного 
заходу, цегельного заводу № 2 і 
ряду інших підприємств і будов 
внесли свій вклад в благоустрій 
стадіону.

В російсько-турецькій війні — 
1765—74 рр. Суворов, маючи в 
своєму розпорядженні невеликі си
ли, взяв укріплене турками місто 
Туртукай па березі Дунаю і роз
громив турецькі полчища коло 
Козлуджі.

У другій війні з турками (1787 
—91 рр.) Суворов зробив нові 
блискучі подвиги, розгромивши 
ворога під Кінбурно.м. Фокшана- 
ми, біля ріки Римнік. В 1790 році 
Суворов штурмував сильно укріп
лену кріпость Ізмаїл, яка вважа
лася неприступною. Її 35-тисячний 
гарнізон, що мав численну арти
лерію, був наголову розгромлений 
російськими військами.

Легендарною славою увінчаний 
італійський похід Суворова. Вико
ристовуючи швидкість, наваль
ність, раптовість удару і відмінні 
бойові якості своїх солдатів, Су
воров за короткий строк—з квітня 
по серпень 1799 року—очистив 
Італію від французів. У жорсто
ких боях, з яких найвидатніші від
булися біля ріки Треббії і міста 
Нові, суворовські чудо-богатирі 
громили французькі війська, які 
до того здобули перемогу за пе
ремогою.

Останнім з численних блиску
чих подвигів, зроблених Суворо- 
вим, був перехід через Альпи до 
Швейцарії. Керовані прославле
ним полководцем суворовські вій
ська подолали неймовірні трудно
щі, показавши ще раз, на які ге
роїчні подвиги здатний російсь
кий солдат. З тяжкими боями во
ни пройшли через Альпи, подола
ли обледенілі неприступні хребти, 
здобули перемогу над багаточис- 
леннішим противником.

Тяжко хворим повернувся Су
воров до Петербурга, де його 
чекала чергова опала царя-само- 
дура. Помер Суворов 18 травня 
1800 року.

Російська армія, російський на
род гідно оцінили справи Суворо
ва і понесли через віки його не
забутнє ім'я, множачи славу росій
ської зброї у численних битвах 
проти ворогів, які не раз зазіхали 
на нашу священну землю.

Радянський народ глибоко ша
нує пам'ять Суворова. Славні су
воровські традиції успадкувала і 
розвинула Радянська Армія, яка 
вірно оберігає мирну працю і без
пеку нашої країни.

М. Ірннін.

гання за впровадження передових 
методів праці.

Але про досвід кращих механі
заторів тут і слова не промовлено 
комсомольцями. 4 комсомольці 
цієї організації працюють на кол
госпних полях і теж бесід серед 
колгоспників не провадять, у ви
пуску стінної газети участі не 
беруть.

Райкому комсомолу відомо про 
такий стан роботи в комсомоль
ській організації, але заходів ні
яких не вжито.
М, Дубовенко, завідуючий клубом.

Але управління №1 (начальник 
т. Бєлов), управління №3 (началь
ник т. Орел), управління №4 (на
чальник т. Никифоров), управлін
ня №5 (начальник г. Кондратенко) 
до визначених для них робіт і до
сі не приступили. С. Куликов.

Колгоспники артілі «Шлях до І 
комунізму», як і всі хлібороби ' 
району, включилися в соціалі- ; 
етичне змагання за впрощуван- 1 
ня в ньому році високих вро
жаїв.

У виробничих планах, поряд 
із зобов’язаннями бригад і ла
нок, вироблені конкретні агро
технічні заходи, що забезпе
чують високий врожай. Свої 
зобов’язання бригадири та лан
кові скріпили підписами. Але 
на ділі тут далі' не пішли.

Останні сторінки в зобов’я
заннях, де слід було записува
ти хід їх виконання, залиша
ються чистими.

Вже з цього можна зробити 
висновок, що справою керів
ництва соціалістичним змаган
ням ніхто не займається.

В першій бригаді ланка Ган
ни Колісник вважається кра
щою. За зимовий період вона 
повинна була зібрати СО цент
нерів попелу, 10 центнерів 

1 пташиного посліду, вивезти в і 
поле 100 тонн гною та зроби
ти снігозатримання на 20 гек
тарах. Але важко встановити, 
що зроблено в ланці. Бригадир 
т. Впноградов пробує навести 
кілька невтішних даних. З них 
видно, що жоден з намічених 
заходів не виконаний, тому не
випадково, що в час весняної 
сівби в колгоспі грубо пору

Торік ленінградський завод „Ки- 
нап" випустив коло 7 тисяч комп
лектів електростанцій для кінопе
ресувок та 700 електростанцій для 
районних стаціонарних кінотеатрів.

На знімку: стахановці бригадир 
комсомольсько-молодіжної брига
ди відмінної якості тов. БЕКЕШЕВ 
(ліворуч), який виконує норму на 
350 процентів, і майстер дільниці 
тов. ІГОШИН за складанням пе
ресувних електростанцій.

Самоправство 
майстра Бойченка

В той час, крли будови нашого 
міста відчувають гостру нестачу 
цегли, формувальні зміни цегель
ного заводу №1 дають сирцю ін
коли менше, ніж дозволяють мож
ливості.

Причиною цього є незадовільна 
робота сушильного цеху і насам
перед майстра Бойченка.

б травня, зважаючи на наявність 
сушильної площі в сараї №2, ди
ректор заводу т. Сахацький роз
порядився завантажити його. Але 
Бойченко не дозволив складати 
туди цеглу-сирець.

Через таку поведінку майстра 
Бойченка зміна пресового цеху до 
3-ї години дня працювала з вели
кими перебоями. І лише з трьох 
годин, коли Бойченко „одійшов", 
дозволив вантажити цеглу. Само
правство Бойченка призвело до 
зриву виконання змінного зав
дання. В. Єсленко. 

шувались строки і агротехніка.
Це ж саме має місце і зараз 

на, обробітку посівів. Тут досі 
спромоглися прополоти лише 
205 гектарів зернових з 577, 
прорвати 14 гектарів цукрових 
буряків з 30 та закінчити про
сапку соняшника. Такий стан 
тут вважають досягненням.

—За три дні закінчили об
робіток соняшника, - говорить 
т. Впноградов, хоч насправді 
половину площі його прополо
ли працівники деревообробних 
майстерень, які кілька днів 
виїжджало на допомогу кол
госпові.

Чим же все це пояснити? 
Адже в колгоспі 120 працез
датних.

Відповідь одна—тут забули 
про свої зобов’язання, не ор
ганізовують соціалістичного 
змагання.

На проривці цукрових буря
ків, наприклад, ланки Марії 
Тютюнник, Віри Іванової та ін
ших виконують свої завдання 
на 20—50 процентів і лише в 
окремі дні наближаються до нор
ми. 1 цс тому, що над вико
нанням доведеного завдання 
ланки працюють скопом, кра
щих людей не видно—всі ви
робляють однаково.

—ІІе хочуть працювати за 
індивідуальною відрядністю,— 
скаржаться керівники колгоспу.

У Міністерстві Закордонних Справ СРСР
! , 9 травня Міністерство Закор- 
! доннпх Справ СРСР направило 

посольству Великобританії в. 
Москві ноту, в якій повідомля
лося, що 1 травня цього року 
за 170 кілометрів на схід від 
Мурманська радянська прикор
донна охорона затримала анг
лійський риболовний траулер 
«Етрурія», який провадив не
законний лов риби в радянсь
ких водах.

Знищити шкідників люцерни
Зараженість люцерни шкідника

ми часто служить основною при
чиною, що різко занижує врожай 
насіння.

Зараз па люцерні у великій 
кількості з'явились личинки люцер
нового клопа та різні довгоносики.

Наступили сприятливі умови 
для знищення цих шкідників, бо 
личинки клопів тільки з'явились і 
не встигли завдати великої шкоди.

Виявити личинки можна, коли в 
люцерні помахати сачком або 
навіть звичайним картузом.

Щоб знищити шкідників, слід, 
негаючнсь, обпилити насінники лю
церни препаратом ДДТ або гек- 
сохлораном, використовуючи для 
цього кінні та ручні обпилювачі.

Коли обпилювачів немає, можна 
прив'язати на дерев'яну рейку де
кілька марльових мішечків з пре

Сьогодні останній день демонструється художній 
кольоровий фільм

Редактор П. КАПУСТЯНСЬКИЙ
♦ ♦

Міський кінотеатр ім. Першого травня

„КУБАНСЬКІ КОЗАКИ"
З 15 по 17 травня дивіться на екрані художній фільм

„ТАХІР ! ЗУХРА"

Користівському пункту „Заготзерно" потрібні для бу
дівництва складу такі робітники: каменярі, різноробочі та 
завскладами.

За довідками звертатись: станція Користівка, пуикт„ Заготзерно".
Дирекція.

Загублений штатний розпис Олександрійської гірничопромис
лової школи № 3, вважати недійсним. Дирекція.

| Цс ще раз підтверджує, що 
серед колгоспників відсутня ма-

I сово-політична робота.
І —Жодного разу не побував 

у нас агітатор,—розповідає бри- 
і гадир тракторної бригади тов. 

Маменко,—механізатори не ба
чать газет, польових листівок.

- Проганяють мене, з поля,— 
підказує агітатор секретар КСМ 
організації т. Крячун,—не за
важай кажуть бригадири лю
дям працювати.

За такої організації праці, 
звісно, не потрібні стали до
шки показників і бригадир дру
гої бригади т. Сокур передбач
ливо заховав її в комору.

Не цікавиться організацією 
праці і голова колгоспу т. Кри- 
вошей. Люди щодня ходять по 
16—18 км пішки, витрачають 
марно багато часу, а підвозки 
їх на далекі поля досі не ор
ганізовано.

(■і в артілі агітколектив (ке
рівник т. Пономаренко), але 
він в гарячу пору догляду за 
посівами зовсім перестав пра
цювати.

Так велику справу соціаліс
тичного змагання, що рухає нас 
вперед, в колгоспі «Шлях до 
комунізму» звели до формаліз
му, перетворили в паперову 
писанину.

В. Смоляр.

Відповідно до чинного ра
дянського законодавства капі
тан траулера Ч. Чепмсн був 
підданий радянськими органами 
штрафу в розмірі 300 карбо
ванців з вилученням незаконно 
виловленої риби. 11 травня по
сольство Великобританії внесло 
зазначений вище штраф у зв’яз
ку з чим траулер «Етрурія» 
був тоді ж звільнений.

(ТАІ’С).

паратом ДДТ і, тримаючи вдвох 
рейку за кіпці, пройти посівом, 
злегка потрушуючи її.

Обпилювання слід провадити в 
тиху погоду, а найкраще ранком 
по росі.

Витрати ДДТ на гектар посіву 
при обпилюванні машинами—20 
кг, при обпилюванні з мішечків 
витрата отрути збільшується.

Для цілковитого знищення шкід
ників з початку цвітіння люцерни 

І треба зробити повторне обпилю
вання.

Дворазового обпилення насін- 
| ликів люцерни достатньо, щоб вря- 
| туваги її від пошкодження цими 
і шкідниками.

В. Гільтебрандт, 
науковий співробітник 

Кіровоградської дослідної 
станції.
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Виростити і зібрати високий урожай
кукурудзи, чумизи та інших культур на
великих масивах у всіх колгоспах району
й міста—справа честі й державний обо
в'язок хліборобів.

БІЛЬШОВИЦЬКА

ОРГАН ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО МК ТА РК КП(б)У, 
МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ 
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Рішуче подолати косність 
у вирощуванні чумизи

Збільшити валові збори зер
на—це основне завдання на
ших колгоспів. Кукурудза й 
чумиза є якраз такі культури, 
які дають великий урожай зер
на. Передові колгоспи України 
минулого року зібрали по 500 
і 1000 пудів кукурудзи з од
ного гектара. Урожай у 400 
пудів незаперечний факт і в 
нашому районі вже відомий всім 
колгоспам.

Широко розгортається на Ук- 
раїні вирощування нової куль
тури—чумизи, урожай її в 40 
центнерів з гектара є звичай
ним явищем. Своєю поживністю 
зерно чумизи й кукурудзи знач
но вище ніж зерно вівса. Ба
гатий урожай цих культур спри
ятиме швидкому піднесенню 
продуктивності громадського 
тваринництва.

В цьому році і в нашому ра
йоні запроваджено вирощуван
ня чумизи. Посіяно 507 гекта
рів. Па жаль, сіялась ця куль
тура здебільшого з невеликою 
охотою. Обробіток чумизи про
ходить надто погано. Наш ра
йон на самому останньому місці 
в Кіровоградській області по 
догляду за новою культурою.

Оброблено лише252 гектари. 
Найгірше доглядають посіви чу
мизи в колгоспах «Шлях до 
культури», ім. 17з'їздуВКП(б), 
«Червоногвардієць», »11Ілях до 
комунізму». Тут посіви чумизи 
заросли бур'янами настільки, 
що вони вже пригнічують її і 
утруднюють обробіток.—Та во
но й не розбереш, де чумиза, 
а де мишій,—говорять в цих 
колгоспах.

Надто поволі провадяться ро
боти по догляду і в колгоспах 
«Заповіт Леніна», «Жовтень», 
ім. Петровського. Голови прав
лінь колгоспів і бригадири тут

Указ Президії Верховної Ради СРСР

Про скликання Верховної Ради СРСР
Президія Верховної Ради СРСР на підставі статті 55 

Конституції СРСР постановляє:
Скликати першу сесію Верховної Ради Союзу Радянських 

Соціалістичних Республік 12 червня 1950 року в м. Москві.
Голова Президії Верховної Ради СРСР М. ШВЕРНИК.
Секретар Президії Верховної Ради СРСР 0. ГОРКІН.

Москва, Кремль 13 травня 1950 р.

Прийом Й.В. Сталіним п. Трюг&еЛі
15 травня Голова Ради Міністрів СРСР Й.В. Сталін 

прийняв Генерального Секретаря Організації Об'єднаних 
Націй п. ТрюгвеЛі.

На прийомі були присутні Заст. Голови Ради Мі
ністрів СРСР В. М. Молотов 1 Міністр Закордонних Справ 
СРСР А. Я. Вишинський»

Сердечна подяка робітникам
В бригаді т. Виноградова, 

з колгоспу «Шлях до комуніз
му», 20 молодих робітників 
Олександрійської деревооброб
ної майстерні протягом трьох 
днів сумлінно працювали на 

не по-господарському постави
лись до вирощування нової і 
культури. Па обробіток поси
лають в останню чергу і то 
про людське око.

Таке ставлення до нової куль
тури свідчить про відсутність 
почуття нового. Керівники цих 
колгоспів і дільничні агрономи 
по-рабському плазують перед 
старими методами праці, не 
вміють підхоплювати нове, су
часне.

Дивну позицію в справі ви
рощування нової культури зай
няв районний відділ сільського 
господарства. Вирощування чу
мизи не взяли під свій нагляд 
спеціалісти відділу. Тому-то в 
колгоспах і не можуть розпіз
нати, де мишій, а де чумиза.

ІІе можна ховати і замовчу
вати ганебне явпще в нашому 
житті—косність у вирощуванні 
нової культури.

Рішуче подолати відставання 
району у догляді за посівами 
чумизи й інших культур—бойо
ве завдання партійних органі
зацій, керівників колгоспів і 
сільськогосподарських органів 
району.

Догляд, за посівами вирішує 
долю врожаю, тому зразковий 
догляд є великим народногос
подарським і політичним зав
данням.

Партійні і комсомольські ор
ганізації колгоспів і МТС по
винні ширше розгорнути масо
во-політичну роботу. Роз'яснити 
значнння впрощурання високо
го врожаю нової культури і 
всіх інших культур. Ширше 
розгорнути соціалістичне зма
гання за успішне проведення 
обробітку посівів.

Виростимо високий урожай 
чумизи!

просапці соняшника.
Колгоспники сердечно вдяч 

ні колективу трудящих майстер 
ні за подану допомогу.

П. Перехрест, 
колгоспник.

НА ПОЛЯХ 
КОЛГОСПІВ 
За передовими 
методами праці

Впроваджуючи передові ме
тоди праці—погодинний графік 
та почпн Корабельникової і 
Кузнецова,—механізатори трак
торної бригади т. Козака знач
но поліпшили свою роботу.

Вони вже успішно закінчи
ли обробіток парів та перше 
підпушування міжрядь просап
них культур, зекономили 640 
кг пального.

Всі трактористи перевикону
ють свої завдання.

Бригада т. Козака за остан
ню декаду випередила бригаду 
т. Данченка і тримає першість 
у районі.

Шорін, 
заступник директора 

Олександрійської МТС 
по політчастпні.

Допомога артілі
14 травня 63 працівники 

Олександрійської бурякобази 
виїхали в колгосп ім. 17 з'їз
ду ВК1!(б).

Вони подали велику допомо
гу хліборобам на проривці ку
курудзи та по ремонту збираль
ного інвентаря.

Тараніч, 
секретар парторганізації.

Вдруге 
підпушують 

соняшник
Борючись за високий урожай 

соняшника, колгоспи ім. 18 
партконференції, ім. Жданова, 
ім. Карла Маркса, «Паризька 
комуна» та інші провадять дру
ге міжрядне підпушування со
няшника.

Косовиця сіна
Колгоспи «Колос України», 

ім. Енгельса, ім, Куйбишева та 
«Перше травня» розпочали сі
нозбирання. Скошені перші 7 
гектарів сіна.

Великий російський полководець
18 травня наша країна відзначає 

150-річчя з дня смерті великого 
російського полководця Олександ
ра Васильовича Суворова. Ім'я 
Суворова — предмет національної 
гордості нашого народу.

Все своє життя О. В. Суворов 
присвятив справі звеличення на
шої батьківщини, множенню слави 
російського народу і його побідо- 
носної армії. Він почав свою ді
яльність рядовим солдатом і пер
шим у Росії одержав вище во
їнське звання—генералісимуса.

Створене Суворовим воєнне 
мистецтво було найпередовішим 
воєнним мистецтвом його часу. Під 
керівництвом Суворова в росій
ській армії, раніше ніж в інших 
арміях, були розроблені правила 
найпередовішої наступальної стра
тегії і нової тактики. Суворов не
втомно розвивав у російських вої
нах ініціативу, сміливість, розу
міння завдань бою. Він був за
пеклим ворогом плазування перед 
іноземщиною і тим більш перед

Рішення Радянського Уряду про скорочення 
репараційних платежів Німеччини

Голові Ради Міністрів Союзу Радянських 
Соціалістичних Республік 

Генералісимусу И. В. СТАЛІНУ
Москва, Кремль

Уряд Німецької Демократичної Республіки розглянув 11 
травня 1950 р. клопотання Соціалістичної єдиної партії Німеч
чини про зниження репараційних поставок Німеччини. Клопо
тання обгрунтовується тим, «що досі репараційні зобов'язання 
виконувались пунктуально і що трудящі Німецької Демократич
ної Республіки завжди вважали виконання репарційних поста
вок своїм обов'язком».

Уряд Німецької Демократичної Республіки вважає пропо
зицію Соціалістичної єдиної партії Німеччини своєчасною. По
літика зміцнення демократичного ладу і мирного господарського 
будівництва, яку провадить Тимчасовий уряд Німецької Демокра
тичної республіки, спонукає його просити Уряд Союзу Радянсь
ких Соціалістичних Республік розглянути питання про те, чи 
вважає він можливим і в якому розмірі зниження репараційних 
поставок.

З глибокою повагою
О. ГРОТЕВОЛЬ.

11 травня 1950 р.
Прем‘ер-міністрові Німецької Демократичної 

Республіки панові ОТТО ГРОТЕВОЛЮ
Берлін

Шановний пане прем'єр-міністр.
Радянський Уряд розглянув просьбу Уряду Німецької Де

мократичної Республіки про скорочення суми, виплачуваної Ні
меччиною в рахунок репарацій.

Радянський уряд при цьому взяв до уваги, що Німецька 
Демократична Республіка сумлінно і регулярно виконує свої ре
параційні зобов'язання, обчислені в розмірі 10 мільярдів дола
рів, і що на кінець 1950 року значна частина цих зобов'язань 
в сумі З мільярди 658 мільйонів доларів буде виконана.

Керуючись бажанням полегшити зусилля німецького на
роду по відбудові та розвитку народного господарства Німеччини 
і враховуючи дружні відносини, що встановилися між Радянсь
ким Союзом і Німецькою Демократичною Республікою, Радянсь
кий Уряд, за погодженням з Урядом Польської Республіки, 
прийняв рішення скоротити суму репараційних платежів, яка 
залишається до виплати, на 50 процентів, тобто до 3 мільярдів 
171 мільйона доларів.

Відповідно до заявп Уряду СРСР на Московській Сесії Ра
ди Міністрів Закордонних Справ у березні місяці 1947 року 
про встановлення 20-річного строку для виплати репарацій, Ра
дянський Уряд прийняв також рішення розстрочити сплату Ні
меччиною частини репараційних платежів, яка залишається, (в 
сумі 3 мільярдів 141 мільйона доларів) на 15 років, починаючи 
з 1951 року по 1965 рік включно, товарами з поточної про
дукції.

З глибокою повагою
Й. СТАЛІН

Голова Ради Міністрів СРСР
15 травня 1950 р.

відсталою іноземною воєнною 
культурою. Суворов помножив 
славу російської зброї.

У своїй історичній промові на 
Красній площі 7 листопада 1941 
року великий вождь і вчитель 
товариш Сталін, поряд з іншими 
нашими видатними предками, наз
вав і ім'я Суворова. Під час Ве
ликої Вітчизняної війни Радянсь
ким урядом був заснований орден 
Суворова, яким нагороджені ви
датні радянські полководці.

Кращі традиції суворовського 
воєнного мистецтва помножені 
доблесними радянськими війська
ми. Па основі геніальної сталін
ської науки перемагати, під про
водом нашого вождя, найвидатні- 
шого полководця всіх часів і на
родів Й. В. Сталіна радянські бо
гатирі вщент розгромили гітле
рівську Німеччину та імперіаліс
тичну Японію і тим самим вряту
вали людство від загрози фашист
ського поневолення.
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Партійне життя
На допомогу секретареві первинної партійної організації

Про партійне доручення
Великі творці і вожді нашої 

партії Ленін і Сталін надавали 
і надають величезного значен
ня активній участі кожного ко
муніста в житті партії. Біль
шовики виховуються і загарто
вуються в активній боротьбі за 
комунізм.

Первинна партійна організа
ція колгоспу імені Тельмана, 
Звенигородського району, Ма
рійської АРСР, складається з 
14 членів і кандидатів в члени 
ВКП(б). За стажем всі вони мо
лоді комуністи, які вступили в 
ряди партії за останні роки. 
Перед цією організацією, як і 
перед багатьма іншими партій
ними організаціями в колгос
пах, стоїть важливіше завдання 
невтомно виховувати комуністів, 
виковувати з них справжніх 
більшовиків, здібних вести за 
собою великий колектив кол
госпників.

В парторганізації колгоспу 
імені Тельмана серйозну увагу 
приділено партійним доручен
ням, правильній розстановці 
комуністів на виробництві. Про
думана розстановка партійних 
сил позитивно відбилась на по
ліпшенні роботи в колгоспі. 
Для партійної організації вона 
означала поворот до пожвавлен
ня партійної роботи в масах. 
Комуніст Федір Самсонов, коли 
його організація направила на 
ферму, показав себе справжнім 
вожаком, зумів мобілізувати ува
гу і сили колгоспників на ви
конання рішень партії і уряду 
в розвитку громадського тва
ринництва. Характерний такий 
приклад. Товариш Самсонов 
підняв питання про будівниц
тво нової стайні і вівчарні. Но
го пропозицію обговорили і 
схвалили спочатку на партій
них зборах, а потім на загаль
них зборах колгоспників. За 
ініціативою парторганізації ство
рили будівельну бригаду. 1 
справа двинулась. Побудовані 
нова стайня на ЗО коней і 
вівчарня на 150 голів.

Турбота про розвиток тва
ринництва на першому плані і 
в комуністів тт. Амазонова і 
Гоманова. Вони активно ведуть 
на фермах агітаційно-масову ро
боту: випускають «бойові лист
ки», проводять бесіди і вироб
ничі наради. Свідоме ставлен
ня колгоспних тваринників до 
своєї справи сприяло тому, що 
в 1949 році план розвитку гро
мадського стада був перевико
наний.

Партійне доручення дається 
кожному комуністові у відпо
відності з завданнями, які сто
ять перед партійною організа
цією. Доручення можуть бути 
тривалого характеру і тимчасо
ві. Комуністам можуть бути до
ручені такі завдання, як читки 
газет в бригадах, організація

і

вечорів, бесід, випуск «бойо
вих листків», оформлення пла
катів, допомога бригаді в скла
данні договори на соціалістич
не змагання, керівництво гурт
ками, редагування стінгазет, 
перевірка виконання партійних 
рішень, завдання, що позв‘язані 
з проведенням масових кампа
ній.

Партійним дорученням може 
бути і серйозне виробниче зав
дання, почин в важливій гро
мадській справі, турбота про 
поліпшення побуту трудящих.

В усіх випадках комуніст по
винен ясно усвідомлювати, що 
одержане ним завдання є пар
тійна справа, виконати яку 
треба по - більшовицькому, з 
душою.

Раніше ніж дати партійне 
доручення тому чи іншому ко
муністові, треба врахувати його 
нахил, політичну підготовку, 
життєвий досвід. Там, де обме
жуються лише формальним роз
писуванням різних доручень 
між членами партії, виходить, 
що фактично багато комуністів 
не беруть активної участі в пар
тійній роботі, а працюють ли
ше одинаки.

Успішно керувати можна тіль
ки тоді, коли добре знаєш тих, 
ким керуєш. Партійні доручен
ня і контроль за їх виконан
ням дають можливість всебічно 
вивчити комуніста, а головне 
—своєчасно подавати йому до
помогу в ідейному рості. Досвід 
показує, що там, де поруч з 
іншими формами внутріпартій
ної роботи не забувають про 
партійні доручення, підходять 
до них серйозно і вдумливо, 
партійна організація являє со
бою боєздатний, політично зрі
лий колектив, який іде на чолі 
мас.

Залучення молодих комуніс
тів до активної партійно-полі- 
тпЧної роботи в масах служить 
кращим засобом їх більшовиць
кого виховання. Великий зас
новник нашої партії Ленін пи
сав в 1920 році в зв'язку з 
новим поповненням партійних 
рядів:

«Перед нами завдання—най
швидше, успішно, діловито до
помогти довпхованню цих моло
дих членів партії, допомогти 
виробці з них кадрів будівни
ків комунізму, найбільш свідо
мих, здібних виконувати най
більш відповідальні посади, а 
разом з тим найтісніше зв'яза
них з масами...» (В. І. Ленін, 
Твори, т. XXV, стор. 42—43).

Цей ленінський заповіт по
кликані неухильно виконувати 
всі керівники партійних орга
нізацій, використовуючи пар
тійне доручення, як важливу 
форму політичного і ідейного 
виховання комуністів.

М. Александров.

Нечуйність до культурних запитів трудящих
ки вносили пропозиції оргапізува' 
ти пересувну бібліотеку, керівни
ки заводу (директор т. Кидалов, 
секретар парторганізації т. Тов- 
столяк, голова завкому т. Деснен- 
ко) не підтримали цю цінну про
позицію.

П. Барзов, 
Я. Зимогляд, 

І. Конотантінов.

' Зразковий порядок щодо чисто
ти і обладнання навели в гурто
житку керівники цегельного заво
ду № 2. Але культурно-масову ро
боту серед робітників занедбано.

При гуртожитку, та й на заводі, 
немає жодної книги художньої чи 
політичної літератури, а попит на 
них дуже великий.

Гірше того, коли самі робітни- 
БК—00308.——————

Плоди
Минулого року, в осенп, з 

ініціативи керуючого трестом 
тов. Бондаря X. II. на нашому 
розрізі почато нову форму со
ціалістичного змагання — зма
гання на винахідливість в ор
ганізації праці, в удосконаленні 
методів роботи—змагання твор
чої думки.

Відтоді робітниками, інже
нерно-технічними працівника
ми внесено і реалізовано де
сятки пропозицій. Вони полег
шили працю робітників, зроби
ли її високопродуктивною і, 
як наслідок, вуглерозріз із мі
сяця в місяць перевиконує пла
ни, має великі суми надпла
нової економії.

Місяць тому, начальником ви
робничого відділу тов. Шака- 
ліним і мною сконструйовано

творчого змагання
впми-
уста-

автоматичний вмикач і 
кач насосу водовідливної 
новки. Про користь цього при
ладу свідчать такі дані.

Біля кожного насосу раніше 
стояв один робітник-камерон- 
щик. Три зміни три камерон- 
щпки. Всі п'ять діючих водо
відливних установок зараз об
ладнано автоматами. Автомати 
обслуговуються одним робітни
ком в кожній зміні.

За допомогою простої і в той 
же час високоефективної раці
оналізації начальника дільниці 
тов. Леонова на дренажній шах
ті № 3—4 висвободжено 24 чо
ловіка.

ІЦе тиждень тому порода і 
вугілля з шахти подавалося 
цебром. До стволу підкачувалась 
вагонетка. Тут її двоє робіт-

нпків перевантажували в цебро. 
На поверхні цебро розвантажу
валось у вагонетку.

Гов. Леснов запропонував зня
ти зовсім цебро. Підкочувані 
вагонетки до стволу зачіплю
ються гаками і видаються на- 
гора.

Крім звільнення 24 робітни
ків, цей захід прискорив обер
тання вагонів вдвічі. Розширив 
фронт роботи у вибоях. Звіль
нені робітники від вантаження 
і розвантаження оволодівають 
прохідницьку спеціальність і 
направляються у вибої. Колиш
ній відкатник Хуторний вже 
зараз працює прохідником.

В. Шевчук, 
механік шахти 3—4 

Семенівського вуглерозрізу.

Показники будівельних робіт
управлінь № 1, № 4 та № 5 тресту „Олександріявуглерозрізбуд“ 

за минулу декаду травня 
(в процентах до плану) 

норм виробітку. 9 травня, на
приклад, на дільниці началь
ника Загреби ланка мулярів з 
бригади Постнікова приступила 
до роботи лише об 11 годині 
ЗО хвилин. По причині непід
готовленості робочого місця 
робітники Калацький та ІПали- 
га розпочали робочий день че
рез 6 годин.

Недпвлячись на те, що буді
вельне управління №1 має всі 
можливості не лише виконува
ти, а й перевиконувати плани 
на основному об'єкті — знятті 
наносів,—роботи зриваються. 
Парк екскаваторів, паровози і

управління

управління

управління

1. Будівельне 
№4- -96,4.

2. Будівельне 
№1-95.

3. Будівельне 
№5—79,2.

Як видно з показників, жод
не з управлінь не справляєть
ся з виконанням планів.

Основною причиною відста
вання є, насамперед, погана ор
ганізація праці па будовах. При 
наявності в достатній кількості 
робочої сили, матеріалів та ме
ханізмів на дільницях управ
ління №4 близько 80 процен
тів робітників не виконують

вагони не завантажені на пов
ну потужність. Колійне госпо
дарство занедбане і внаслідок 
по цьому основному обсягу ро
біт план виконано на 60 про
центів.

Гірше всіх працює будівель
не управління №5. Погана ор- і 
ганізація праці, низький рівень 
трудової дисципліни,—ось ос
новні причини відставання. На
чальник управління Кондратен- 
ко і головний бухгалтер Кра
вець всупереч наказу міністерс
тва, який видано ще минулого 
року, не налагодили табельно
го обліку трудящих.

Вище темпи обробітку посівів 
Передові колгоспи 
І ланки одержують 
цукор за обробіток 

буряків
Колгоспи „Трудова сім'я", ім. 

Сталіна (Бандурівка), ім. В. Уль- 
янова та ряд інших повністю за
кінчили проривку цукрових буря
ків і зараз одержують аванс цук
ру для розподілу його між кол
госпниками, які працювали на об
робітку буряків.

Аванс цукру видається також 
всім ланкам, що повністю прорва
ли буряки на своїх ділянках.

Так, в колгоспі „Заповіт Леніна" 
ланка Катерини Давиденко, що 
першою закінчила проривку, вже 
одержала цукор, хоч колгосп і 
відстає з виконанням цієї роботи.

При складанні актів на видачу 
авансу цукру обов'язково береть
ся до уваги якість обробітку. Про
те ряд бригадирів і ланок не звер
тають на це потрібної уваги.

Тому в колгоспі „Заповіт Леніна" 
в деяких ланках зріджують буря
ки при проривці, залишають ли
ше 4—5 коренів на погонному мет
рі при встановленій кількості— 
6-7.

Провадячи проривку, не слід за
бувати і про посилений догляд за 
прорваними плантаціями, бо шкід
ники загрожують їм і зараз.

Так, внаслідок самозаспокоєн
ня загинуло два гектари прорва
них буряків у колгоспі „Колекти
віст Олександрійщини".
Негаючись, слід розпочинати між- . 

рядне підпушування і підживлен
ня буряків, використовуючи для 
цього всі тракторні і кінні меха
нізми.

І, Нестеренко.

ЗВЕДЕННЯ
районного відділу сільського господарства про 

кукурудзи і цукрових буряків на 15 травня 
процентах до плану)
оя
ч *

Колгоспи

(в

обробіток 
1950 р.

„Цілях до соціалізму" 
ім. 20-річчя Жовтня 
ім. Димитрова 
ім. Сталіна (Вороши- 

ловка)
„3-й вирішальний" 
ім. Ворошилова 
„Червоний маяк" 
ім. 12-річчя Жовтня 
„Комінтерн" 
ім. 18 партконференції 
ім. Жданова 
„Радянська дача" 
ім. Карла Маркса 
„Шлях до культури" 
ім. Володимира Улья- 

нова 
ім. 4-го з'їзду Рад 
„Перше травня" 
„Шлях до комунізму" 
„Паризька комуна" 
ім. 17 з'їзду ВКП(б) 
„Червоногвардієць" 
„Перебудова країни"
По Олександрійській МТС
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27
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53

77
18
43
60
50
40
20 
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50

„Трудова сім'я" 
ім. Кірова 
ім. Літвінова 
„Перше серпня" 
ім. Енгельса 
„Червоні квіти" 
ім. Молотова 
„Комунар" 
„Серп і молот" 
ім. Щорса 
„Заповів Леніна" 
„Оборона країни" 
„Жовтень" 
ім. 15-річчя ВЛКСМ 
ім. Сталіна 
ім. Рози Люксембург 
ім. Петровського 
„Колос України" 
ім. Куйбишева • 
ім. 18 з'їзду ВКП(б) 
„Червоний промінь" 
„Колективіст Олексаи- 

дрійщини"
По Користівській 
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Сумлінно працюють на про
ривці цукрових буряків ланки 
Лізи Павук та Наталії Луценко 
з колгоспу «Шлях до культу
ри». Свої денні завдання вонп 
завжди перевиконують.

Колгоспниці Парасковія Мос- 
ковиченко, Ганна Авдєєва та

ПО

*) не сіють.

Рівняються на передових
Оксана Личман проривають 
0,09 га при нормі 0,06, а лан
кова Наталія Луценко домогла
ся виконання за день двох 
норм.

На кращих буряководів рів
няються всі інші.

І. Удовиченко. Редактор П.КАПУСЇЯНСЬКИЙ
Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, № 58. Зам. № 59. Т. 4000.
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ОРГАН ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО МК ТА РК КП(б)У, 
МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П’ятниця
19

травня
1950 р.

Зразково доглянемо посіви, 
виростимо високий урожай 

всіх культур, у всіх колгоспах!

З честю дотримаємо слова, даного великому Сталіну!
Ширити соціалістичне змагання 

в боротьбі за високі врожаї
Трудівники соціалістичного 

сільського господарства здобу
вають все нові й нові успіхи 
за дальше його піднесення, за 
високі врожаї всіх культур, за 
створення достатку продовольс
тва для радянських людей і 
сировини для легкої промисло
вості, за зміцнення соціаліс
тичної Батьківщини. В цьому 
позначилась могутня сила все
народного соціалістичного зма
гання, яке є тепер основним 
методом будівництва нового ко
муністичного суспільства.

Як і всі радянські хліборо- 
г би, працівники сільського гос

подарства нашого району праг
нуть виростити в цьому роді 
високі врожаї всіх культур і 
на всіх масивах. В листі до 
товариша Сталіна взяли на себе 
почесні зобов'язання. В догово
рі на соціалістичне змагання з 
сусіднім Онуфріївським райо
ном визначено конкретні зав
дання в боротьбі за високі вро
жаї, за розвиток громадського 
тваринництва. У всіх колгоспах 
між бригадами й ланками скла
дені договори на соціалістич
не змагання. Виконати свої зо
бов'язання всім колгоспам і 
зокрема кожним колгоспником 
і працівником МТС і радгоспу 
в справою честі радянських хлі
боробів.

Зараз в районі йде перевірка 
виконання договорів на соціа
лістичне змагання. Утворено в 
районі перехідний червоний 
прапор, який буде вручено пе
редовому колгоспу. В кожному 
колгоспі буде вручатись пере
хідний червоний прапор пере
довій бригаді. В бригадах на об
робітку технічних культур—пе
редовій ланці.

Взаємоперевірку треба про
вести на високому рівні. З біль
шовицькою вимогливістю й ре
тельно треба перевіряти ви
конання кожного пункту до
говору. Надалі передові бригади

На честь Сесії Верховної Ради СРСР
Трудящі України розгортають 

змагання на честь наступної Сесії 
Верховної Ради СРСР.

Колектив кращої в країні Гор- 
лівської шахти „Кочегарка" кож
ного дня видає на-гора десятки 
тонн надпланового вугілля. Гірос- 
лавленіомайстри забою ЯківТрис- 
тичев, Йосип Сергєев, Іван Пету- 
хвв та інші виробляють за зміну 
по 2—3 норми.

Горновий Краматорського заво
ду імені Куйбишева Антон Єршов 
у перший день стахановської вах
ти на честь наступної Сесії видав 
за зміну понад план 83 тонни 
чавуну.

У садах
Весною в колгоспах країни по

саджено більше 6 мільйонів сад- 
женців яблуні, груші, абрикосів, 
персиків, сливи — кращих сортів 
цих культур. Понад 2 мільйони 
плодових дерев посаджено на при
садибних ділянках робітників і

■ й ланки щодня повинні впхо- 
! дитп на роботу з завойованим 

прапором на місце роботи. 
За досвідом передових колгос
пів сусідніх районів треба, щоб 
на всіх полях були виставлені 
таблички, в якпх зробити на
писи: якої бригади поле, назва 
культури і який урожай брига
да зобов'язалась виростити. На 
масивах технічних культур та
кі таблички треба виставити на 
дільницю кожної ланки.

Соціалістичне змагання є но
вий метод праці—соціалістич
ний. Тому, як і все нове, воно 
не терпить формального став
лення. Не можна засушувати 
що величну творчу справу без
душним ставленням як це ро
биться в ряді колгоспів. Склали 
договори, а потім підшили їх 
у папочку й лежать вони у 
шухляді в рахівника спокійно 

і аж до другого складання.
Договори, взяті в них соціа

лістичні зобов'язання, треба 
регулярно перевіряти. Зараз, 
після кожної операції можна й 
треба перевірити як вона вико
нана, хто в колгоспі й бригаді 
кращий. Закінчили проривку 
цукрових буряків, треба пере
вірити якість і строки виконан
ня. Зробили підживлення, теяс 
треба зразу ж перевірити. До
свід кращих трудівників треба 
передавати іншим. Хто відстає, 
тих підтягати до рівня передо
виків.

Головне у соціалістичному 
змаганні—це вміло підхоплюва
ти все нове. Організація праці 
механізаторів за погодинним 
графіком, організований вихід 
в поле рільничої бригади, бо
ротьба за збереження інвента- 

1 ря, за раціональне впкористан- 
! ня трудоднів та їх економію й 
' багато іншого, що є в колгосп- 
, йому виробництві.

Рівень соціалістичного зма-
і гання ширити в кожному кол

госпі, радгоспі і МТС.

країни
службовців. У садах півдня країни 
вже вистигає врожай. Рясно пло
доносять сади Узбекистану, Тад
жикистану й Киргизії. У Серед
ній Азії вже почалося збирання 
черешні й суниць.

(РАТАУ).

НА ПОЛЯХ 
КОЛГОСПІВ
Наші передовики

Першість у змаганні на обро
бітку посівів серед колгоспників 
артілі ім. 13 з'їзду ВКП(б) три
має бригада т. Вишневенького.

Вона вчасно і якісно провела 
проривку цукрових буряків. Від
мінно працювала ланка Єфроси- 
нії Балажинської, яка завжди 
перевиконувала завдання.

Колгоспниця Гялина Борисенко 
домоглася виробітку двох норм 
за день.

М. Дубовенко. 
завідуючий клубом.

Добрий ДОГЛЯД 
за посівами

Старанно доглядають посіви 
колгоспники артілі „Червоний 
маяк". Вони вчасно провели об
робіток соняшника, кукурудзи, 
цукрових буряків. Відзначилися 
на цих роботах колгоспниці Віра 
Овсянник, Поля Торба та Ганна 

І Реіимід.
| На всіх посівах просапних куль- 
. тур механізатори закінчили пер

ше підпушування міжрядь.
І. Бугрій, 

рахівник колгоспу.

Просо очищено о 
від бур’янів

Першими серед колгоспів райо
ну провели прополку проса на 
10 гектарах посіву колгоспники 
передової артілі „Шлях до соці
алізму".

Вчасно проведений обробіток 
сприяє доброму розвиткові цієї 

і культури.
B. Смоляр.

Назустріч жнивам
Майстри колгоспу ім. Карла 

Маркса Андрій Онопенко, Григо
рій Маковецький, Яків Гончаров 
та Афанасій Ткаченко наполег
ливо працюють над тим, щоб 
зустріти жнива у повній бойо
вій готовності.

їх силами вже відремонтова
ні всі 10 жниварок, дві сіноко
сарки, 3 гребок, трієр, дві сорту
валки. Зараз ремонтуються без
тарнії та гарби. Денні завдання 
майстри виконують на 120-140 
процентів.

C. Волков,
колгоспник.

Новатори Лідія Корабельникова Федір Кузнецов

Ставши на стахановську вахту 
на честь наступної Сесії, кожний 
член бригади Леонтія Гирелка з 
артілі „1 травня", Олексіївського 
району, Харківської області, на 
пропольці посівів щодня виконує 
по дві норми.

У змагання за гідну зустріч Се
сії Верховної Ради СРСР включи
лися тисячі нафтовиків тресту 
„Бориславнафта". Передові брига
ди 9 нафтопромислу тт. Акперова, 
Ніконова, Мехліка та інші в пер
ший день вахти перевиконали до
бовий графік на 4—^процентів.

На виїмках: комсомолка Лідія КОРАБЕЛЬНИКОВА (праворуч) пе
ревіряв якість готової продукції; ліворуч-Федір КУЗНЕЦОВ нав
чав нового методу розкрою стахановку закройщицю, комсомол
ку т. МАЛЬКОВУ.

Комбайн в бойовій готовності
[ Швидко ростуть хліба. Неза

баром визріє рясний урожай. 
Наближається відповідальний 
період—збирання, де ми, ком
байнери, повинні завершити річ
ну наполегливу боротьбу хлі
боробів за високий урожай, за 
виконання зобов'язань, даних 
товаришеві Сталіну.

Цього року колгоспники з 
подвоєною енергією працюють 
і радісно бачити, що врожай бу
де набагато вищий минулих 
років. Ось це і вимагає від 
кожного водія комбайна самої 
розумної, ділової, наполегливої 
підготовки до жнив.

Торік, працюючи на збиран
ні в колгоспі ім. Сталіна (Во- 
рошпловка), я вчасно зібрав 798 
гектарів зернових та інших куль
тур, чим у великій мірі допо
міг колгоспу достроково розра
хуватись з державою, зберегти 
багато хліба від осипання.

Я був радий, що у виконан
ні першої заповіді була знач
на частина роботи нашого ком
байна.

Чим краще працює агрегат, 
тим менше втрат, тим більше 

! збагачується наша країна і 
; збільшується наш заробіток.

Так, за два місяці жнив то
рік я заробив 160 пудів хліба 
та понад 6500 карбованців гро
шей, що повністю задовольняє 

і всі мої матеріальні і культурні І запити.
Ясно, що один комбайнер 

без тісної взаємодії з рільни
чими бригадами і тракториста
ми не може добре працювати. 
Мій успіх минулого року, як
раз і пояснюється чіткою взас- 

1 модією з трактористами, возія- 
! ми пального, хліба, старанним 
і піклуванням правління про нас, 

комбайнерів.
В цьому році я, як і всі хлі- 

, бороби і механізатори, поставив 
! перед собою підвищені завдан

1

ня—зібрати комбайном «Сталі- 
нець—6» за 20 днів 500 гек
тарів зернових, намолотити 8500 

1 центнерів хліба, за 6 днів зіб- 
' рати 120 гектарів соняшника 

та 200 гектарів трав. Таким 
чином я взяв зобов'язання до
вести сезонний виробіток на 
комбайн до 820 гектарів.

Звичайно, безаварійність і 
і висока якість роботи стоять у 

мене на першому плані.
Щоб впоратись з цими зав

даннями, я детально відремон
тував і пропустив свій комбайн 
ще в січні місяці, а зараз до
помагаю в ремонті своїм това
ришам.

Працюю також над удоско
наленням транспортеру прийом
ної камери, щоб запобігти по- 

і дамок планок і пориву цепів, 
! які іноді бувають, коли хліба 
| неочищені від бур'янів.

На збиранні врожаю дорога 
, кожна хвилина, тому зараз я 

вже опрацьовую план - марш
рут для комбайна, думаю над 
організацією погодинного гра
фіка роботи агрегату, дбаю за 
освітлення комбайна в нічну 
зміну і т. д.

Минулого року на косовиці 
кращих ділянок одна машина 
і 6 безтарок, що обслуговували 
комбайн, не встигали відванта
жувати зерно на тік, доводи
лось часто зупинятись. Тому 
зараз зважаємо на всі «дріб
ниці», щоб допомогти правлін
ню колгоспу якнайкраще ви
користати людей і транспорт 
для організованого збирання 
врожаю.

Я закликаю всіх комбайне
рів району розгорнути соціа
лістичне змагання за вчасне і 
високоякісно збирання врожаю.

Генадій Пиженко, 
комбайнер 

Олександрійської МТС.

Бригадир молодіжної бригади 
загяжчиків Московської взуттьо- 
вої фабрики „Парижская коммуна" 
комсомолка Лідія Корабельникова
виступила зачинателем нового пат
ріотичного руху. Її бригада роз^ 
горнула боротьбу за комплексів 
економію всіх видів матеріалі! 
необхідних ДЛЯ випуску взутті: 
Лідія Корабельникова з подруга, 
ми зобов'язалася один день у "мі
сяць працювати на зекономлених 
матеріалах.

Старший майстер Московської 
фабрики шкіряних виробів Федір 
Кузнецов запропонував новий ме
тод розкрою матеріалів, який 
дозволяє випускати багато наді - 
планової продукції за рах^гіВ* 
економії.

Почин новаторів Лідії 
бельникової і Федора Кузнецова 
підхоплений і.а багатьох підпри
ємствах країни.

Фото Е. Євзерихіна, І. Озерського.
(Прескліше РАТАУ),
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Повернути втрачені темпи І ДОБРЕ ПІДГОТУЄМОСЬ ДО ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ
Управління № 3 серед будов 

тресту „Олександріявуглерозріз- 
буд“ визначається, як поборник 
всього нового. Воно першим впро
вадило поточний метод роботи, 
контейнеризацію в транспортуван
ні цегли, чисельні найновіші ме
ханізми.

Наслідки від цього відчутні. В 
минулому році річний план будів
ництва виконано до Дня шахтаря. 
Значно перевершено завдання в 
першому кварталі цього року, 
Першотравневі свята колектив зу
стрів новими успіхами.

Але в обліковій книзі щоденної 
роботи в травні—78, 75, 70 про
центів.

Тривога. 8 травня керівники 
скликали нараду. Деяким началь
никам дільниць, виконробам ого
лошено догани.

А ось наслідки. 9 травня план 
виконано на 84 проценти, 10—на 
83, а далі менше й менше. План 
16 днів викопано на 75 процентів.

Різко понизилась продуктивність 
праці. В березні вона становила 
141 процент, зараз—95. Кожен 
шостий робітник не виконує норм.

Як же могло статися, що пере
дове управління рангом здало 
темпи?

На п'ятій дільниці відчувається 
гостра нестача каменю. По кілька 
разів на день бригади мулярів пе
реставляються з кладки фунда
ментів на земляні роботи і нав
паки. Камінь береться з ходу. За
пасів не створено.

Головний інженер т, Степухо- 
вич виправдовує це нестачею ав
тотранспорту.

Насправді ж не так. І ось до
кази. Автомашини, які працюють 
в денній зміні, роблять по 5—6 
ходок, а ті, що в другій—2—З 
ходки, вдвоє менше. Вантаження 
і розвантаження каменю в другій 
зміні не організоване належним 
порядком. Звідси і наслідки, що 
не лише на п'ятій а й па остан
ніх дільницях мулярі використо
вуються не за призначенням.

Пониження темпів роботи ке
рівники управління виправдову

Слідами наших виступів
„Коли секретарі стоять осторонь0

Під таким заголовком від 19 
травня ц. р. було вміщено статтю 
в газеті „Більшовицька правда".

Секретар парторгаиізації масло
заводу т. Павленко повідомляє:— 
За неакуратне відвідування за
нять членів ВКП(б) тт. Плосконо

Огляд стіп^епш ц боротьбі За ВИСОКИЙ урожай
Важлива роль у боротьбі за 

вирощування високих урожаїв 
належить стінним газетам. Ви
світлюючи досягнення кращих 
хліборобів, гостро критикуючи 
недоліки в роботі, стінна газе
та, як перший помічник первин
ної партійної організації, прав
ління колгоспу, повинна мобі
лізувати маси на ще ширше роз
гортання соціалістичного зма
гання, за впровадження пере-
.бвих методів праці усоціаліС- 
ичному землеробстві.

Добре справляється з постав
ними завданнями стінна га-

«За сталінський урожай» 
лгоспу ім. Розп Люксембург 
:дактор т. Біловербенко).
З початком весняно - польо

вих робіт тут вппущено 8 кол
госпних газет, і окремо в кож
ній бригаді випущено 26 «11о-
льовок».

Передові статті в газеті по
ловині на місцевому матеріалі, 

докриваються хиби в ро
боті окрезліх бригад, ланок та 
вказуються шляхи для їх лік
відації. Газета націлює й мобі- 
лізовує колгоспників на вчасне 

ють нестачею робочої сили. Але 
досить звернути увагу на те, як 
використовуються мулярі, щоб 
спростувати і цю вигадку.

За два останні тижні будь-яких 
істотних змін в наявності робочої 
сили, в забезпеченості матеріала
ми, механізмами,—не відбулось. 
Відбулися зміни в ставленні до 
роботи начальника управління тов. 
Орла і тов. Степуховича.

17 травня, наприклад, близько 
двох десятків автомашин скупчи- 
лось біля управління. Через дощ 
на подвір'ї будови їм роботи не 
було. Та дати своєчасно наряд на 
інші роботи ніхто не міг. Бо го
ловний інженер прибув о 9 годи
ні, а начальник—о 10. 1 це не 
випадок.

Даючи наряди на розстановку 
робочої сили на наступний день, 
ні головний інженер, ні начальник 
управління не контролюють, як 
же вони виконуються.

З вини керівників роботу пуще
но на самоплив. Поточне будів
ництво, що вимагає майже вдвоє 
менше робочої сили, не організо
ване.

Кілька слів про якість викону
ваних робіт.

В управлінні досі не організо
вано приймання робіт комплекс
ними бригадами, хоч розмов про 
це тут дуже багато.

Внаслідок недостатньої вимог
ливості при кожному прийманні 
будинків виявляються чисельні не
доробленості. В березні, коли зда
вали близько 3 тисяч квадратних 
метрів житлової площі, вартість 
доробок становила коло ЗО тисяч 
карбованців.

Не виключена можливість доро
бок і в майбутньому, бо прийма
ючи печі, наприклад, їх не топ
лять і недоліки виявляються ли
ше при експлуатації.

Вернутії славу передового ко
лективу в управлінні є всі мож
ливості. Для цього треба тільки 
серйозно поставитись до своїх 
обов'язків керівникам управління.

П. Болдирев. 
секретар парторгаиізації.

І. Константінов.

са, Самохвалова, Бочарникова та 
Ушкарьова партійні збори попере
дили, що, коли вони допускати
муть невідвідування і не готува
тимуться дозанять, то буде постав
лено питання про притягнення їх 
до партійної відповідальності.

і якісне проведення всіх польо
вих робіт.

Газета приділяє велику увагу 
роботі агітаторів у полі. Кол
госпники охоче слухають їх 
бесіди: «Всі бесіди, проведені 
в полі, — пише стінна газета 
«За сталінський урожай»,— 
були підпорядковані одному 
завданню—піднести продуктив
ність праці колгоспників, у 
стислі строки закінчити весня
ну сівбу і провести її на ви
сокому агротехнічному рівні. 
В артілі немає зараз колгосп
ника, який би не виконував 
своїх денних завдань».

Зараз стінна газета основну 
увагу приділяє обробітку і дог
ляду посівів.

За 12 травня газета пише: 
«Більшість колгоспників вихо
дить в поле раннього ранку й 
закінчують роботу пізнього ве
чора. Кожна колгоспниця ста
ранно обробляє закріплену за 
нею ділянку. Щодня па про
ривці цукрових буряків вико
нують і значно перевиконують 
норми виробітку колгоспниці 
Щукіна М., Ляшенко 0., 'Гка-

Робота йде самопливом
і За рішенням сесії сільської 

Ради колгоспи «Трудова сім'я» 
та ім. 18 з'їзду ВКП(б) повин
ні були до 15 травня закінчи
ти ремонт жаток та іншого зби
рального інвентаря. Однак, це 
рішення не виконується. Го
лови колгоспів тт. Бондаренко 
і Дубовенко не організували 
чіткої роботи в майстернях. 
Денні завдання майстрам по ре
монту збирального інвентаря 
не доведені. Відсутній будь-який 
контроль. Робота йде самопли
вом.

Керівники артілей повинні 
негайно виправити це стано-

I вище і домогтися своєчасної 
підготовки до жнив.

Фіртич, 
голова Войнівської сільради.

Зразкові умови 
шовкопрядам

Досвід передовиків шовківниц- 
, тва показує, що успіх викормки 
| шовкопрядів залежить від добре 
І підготовлених приміщень. Погано 

підготовлені приміщення часто бу
вають причиною великої втрати 
гусениці в період перших днів 
викормки і створюють умови для 

) хвороби їх у старшому віці. Все 
' це різко знижує врожай коконів. 
І В цьому році колгоспи одержу

ють гусінь набагато раніше, ніж 
минулих років, тому необхідно 
зараз старанно підготуватись до 

[ викормки шовкопрядів.
У всіх приміщеннях слід побуду- 

| вати печі, щоб можна було підтри
мувати нормальну температуру— 
23—24 градуси тепла, обладнати 
стелажі, заготовити матки. Після 
цьогі?треба продезинфікувати їх 4 
процентним розчином формаліну. 
Через 1—2 доби приміщення оку- 
рюють сіркою.

Торік в колгоспах ім. Кірова, 
ім. Петровського та ім. Молотова 
внаслідок поганої підготовки ту
тового господарства було масове 
захворювання шовкопряда. Щоб 
не допустити цього, слід заходи в 
підготовці приміщень провести, не- 
гаючись, у всіх колгоспах. Це дасть 
змогу виростити високий урожай 
коконів.

М. Старцеза, 
агроном-шовковод.

ченко Ф. та Пилипенко Д. При 
нормі 0,06 га вони виконують 
0,12».

Поряд з висвітленням досяг
нень, газета гостро критикує 
недоліки в роботі колгоспу і 
окремих колгоспників. 8 травня 
в статті під заголовком «В 4-й 
ланці» газета пише: «Ланкова 
Грибова за останній час сама 
порушує трудову дисципліну в 
колгоспі, щодня запізнюється 
на роботу, приділяє більше 
уваги домашньому господарст
ву, а колгоспниці її ланки див
ляться на ланкову та й самі 
так роблять. Грибова забула за 
взяті нею соціалістичні зобов'я
зання».

Газета приваблює читачів 
дбайливим оформленням.

Так Занфирівська територі
альна партійна організація вмі
ло, по-більшовицькому органі
зувала роботу редколегії стін
ної газети, згуртувала навколо 
неї колгоспний актив, мобілі
зує хліборобів на виконання 
завдань, поставлених партією й 

і урядом перед соціалістичним 
І сільським господарством.

Організованість вирішує успіх
За нашим колгоспом навічно 

закріплено 1501 гектар орної 
землі. Людей в нас не багато.

Деякі товариші, ознайомив
шись з нашими можливостями, 
здивовано запитують: «Як же 
ви встигаєте вчасно провадити 
всі роботи?»

А дивуватися нічому. Адже 
на полях у нас працюють нові, 
радянські люди, працюють на 
себе. Безмежна любов до своєї 
Батьківщини, відданість справі 
комунізму породжує в них нову 
небачену силу, ентузіазм, кміт
ливість. Треба лише створити 
умови для праці і люди впо
раються з будь-яким завданням.

Візьмемо обробіток. Зараз ми 
пропололи від бур'янів всі посіви 
зернових, прорвали кукурудзу 
на площі 90 га, соняшник на 
40 гектарах. Провели перше 
підпушування міжрядь усіх про
сапних культур, а соняшник 
обробляємо вдруге.

На полях виростає високий 
урожай і колгоспники раду
ються йому.

А успіх вирішила організо
ваність праці—насамперед чіт
ке виконання розпорядку дня.

Виробивши і затвердивши 
його на загальних зборах, прав
ління колгоспу подбало проте, 
щоб він чітко виконувався.

Цьому сприяли такі заходи, 
як організація дитячих ясел, 
підвозка колгоспників автома
шиною на віддалені поля, ор
ганізація харчування і т. д.

Так ми ущільнили кожен 
робочий день. Па всіх роботах 
колгоспниці працюють відряд

Місячник поширення газет, журналів, 
книг та підписних видань 

Постановою бюро райкому КП(б)У з 10 травня по 10 червня ого
лошено місячник по поширенню газет, журналів, книг та підписних ви
дань серед трудящих району.

Місячник провадиться під лозунгами: „Кожному трудящому—га
зету, книгу!*, „Жодного колгоспного двору без газет і журналів!"

Для організації і керівництва місячником створена оргкомісія у 
складі 7 чоловік.

Міжнародний огляд 
Лондонська нарада і план Шумзна

13 травня в Лондоні закінчила
ся триденна нарада міністрів за
кордонних справ США, Англії і 
Франції. Засідання міністрів про
ходили в обстановці суворої сек
ретності.

Міністри у своїх офіціальних 
повідомленнях про нараду лице
мірно твердили, нібито нарада ма
ла на меті „зміцнити мир усіма 
відповідними засобами". Насправ
ді ж на нараді в Лондоні мініст
ри закордонних справ США, Ан
глії і Франції вели мову про даль
ше посилення підготовки нової 
світової війни. Підтвердженням 
цього є запропонований французь
ким міністром закордонних справ 
ІІІуманом план злиття кам'янову
гільної і стальної промисловості 
Франції та Західної Німеччини. 
План передбачає, що згодом до 

1 цього об'єднання приєднаються й 
інші маршалізовані країни, голов- 

і ну роль в об'єднанні відігравати
муть, звичайно, американські про
мисловці. Реалізація плану Шума- 
на, складеного за вказівкою аме
риканських монополістів, полег
шили б Сполученим Штатам Аме
рики закабалення і грабування як 
Західної Німеччини і Франції, так 
і інших маршалізованих країн.

Громадська думка Німеччини, 
Франції й Англії викриває агре- 

| сивну суть цього заходу амери- 
| канських банкірів. Німецький на

род розуміє, що план Шумана оз

но, на закріплених рядках, що 
поширило соціалістичне змаган
ня не лише на бригади і лан
ки, а й на кожного колгоспника.

Втілення цих методів праці 
дало змогу щодня всім колгосп
никам виконувати денні завдан
ня, а багатьом і значно пере
виконувати їх.

Колгоспниці Оксана Птиціна, 
Ганна Бабенко, Марія Зарецька 
на обробітку просапних куль
тур виробляли по півтори—дві 
норми. їх приклад наслідували 
інші, а в цілому самовіддана 
праця і вирішувала успіх зав
дання.

Значне місце в роботі прав
ління приділяється організацій
ній підготовці до наступних 
кампаній.

Готуючись до жнив, ми під
готували і затвердили на збо
рах новий, більш ущільнений, 
розпорядок дня на цей період. 
Закупили дві нові віялки сор
тувалки, 9 ходів для возів, від
ремонтували жниварки і хоч 
косовиця вручну в нас і не 
планується закупили про за
пас 20 кіс.

З досвідчених колгоспників 
підібрали скиртоправів, возіїв, 
жниварнпків і т. д. Готуємось 
до будівництва критих токів.

Зараз наші колгоспники, див
лячись на плоди своєї праці, 
докладають всіх зусиль, щоб 
успішно завершити боротьбу за 
високий врожай останнього ро
ку післявоєнної п'ятирічки.

І. Попов, 
голова колгоспу 

ім. 18 партконференції.

начає закріплення існуючого на- 
І сильственно^о розчленування Ні- 
] меччини.

Велику небезпеку несе цей план 
| і французькому народові. Політ- 
| бюро компартії Франції характе

ризує пропозицію Шумана як план 
зрадництва французьких інтересів 
і план війни. Політбюро конста
тує^ що пропозиція Шумана по
винна, на думку авторів, приму
сити включити Західну Німеччину 
до агресивного Атлантичного бло
ку і підготувати таким чином її 
переозброєння.

„Уважне вивчення цього плану 
показує,—пише англійська газета 
„Дейлі уоркер",—що він являє со
бою варварський план об'єднання 
Руру, Саару та Ельзас-Лотарінгії 
в страхітливий арсенал для веден
ня війни проти Радянського Со
юзу". План Шумана, як і інші 
плани паліїв нової війни, рішуче 
відкидається народними масами. 
Народи Німеччини, Франції, Ан
глії та інших країн не хочуть вій
ни. Мільйони підписів, поставле
них під відозвою Стокгольмської 
сесії Постійного комітету Всесвіт
нього конгресу прихильників ми
ру, показують, як швидко зроста
ють сили, здатні зруйнувати агре
сивні плани імперіалістів і при
боркати паліїв війни. П. Бабенко.
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Боротьба за успішне виконання плану другого 
кварталу вимагає напруженої праці, мобілізації 
резервів. Відкрити широке поприще для дальшого 
розвитку енергії та ініціативи мас, по-більшовиць- 
кому організувати соціалістичне змагання, повсяк
денно керувати ним—у цьому полягає одна з най
важливіших умов дострокового завершення після
воєнної сталінської п'ятирічки.

Школа звітує
рідній

Вчора в школах міста і ра
йону почалися переводні і ви
пускні екзамени і екзамени на 
атестат зрілості. Учителі разом 
з учнями підводять підсумки 
своєї роботи за рік.

Наша радянська школа оз
броює підростаюче покоління 
міцними основами знань, зак
ладає основи ^комуністичного 
світогляду радянської молоді, 
виховує полум'яних радянсь
ких патріотів. Перед своєю Бать
ківщиною, рідною партією біль
шовиків і великим радянським 
народом вчителі і учні звіту
ють. Вони прагнуть показати 
наслідки роботи, здобуті в ото
ченні теплого батьківського 
всенародного піклування про 
школу, піклування партії і 
уряду і особливої турботи най- 
ріднішої в світі людини палко 
любимого й дорогого товариша 
Сталіна.

Із року в рік зростають і 
міцніють школи міста і району. 
Значно кращі умови навчання 
були в цьому році. Школи 
вчасно й краще були підготов
лені до початку навчального 
року. Тепер уже всі учні бу
ли забезпечені підручниками. 
Вдосталь школи мали зошитів 
і письмових приладь. Поповни
лись всі шкільні бібліотеки ба
гатою літературою, а школи 
наочним приладдям. Зміцнення

Присвоєння почесного звання 
заслуженого вчителя шкіл Української РСР

Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 17 
травня 1950 року за видатні заслуги в галузі навчання дітей, 
виховання в них почуття любові іі відданості соціалістичній 
Батьківщині поряд з іншими вчителями присвоєно почесне 
звання заслуженого вчителя школи Української РСР:

Бадюк Олександрі Харлампіївні—учительці базової початко
вої школи Олександрійського педучилища.

Олексюк Антоніні Василівні — учительці Олександрійської 
початкової школи № 5.

Перший день екзаменів
Рівно о 8 годині ЗО хвилин в середній школі № 1 пролунав 

дзвінок. Учні організовано всі, як один, вийшли на лінійку. Директор 
школи тов. Малоок привітав їх з початком екзаменів і поба
жав найкращих успіхів.

Радісні, збуджені учні швидко заповнили класи. Кімнати при
крашені живимрі квітами, лозунгами, портретами великих вождів 
В. І. Леніна і Й. В. Сталіна та керівників партії і уряду. В цій 
урочистій обстановці і почався перший день екзаменів.

В святковому вбранні сіли за парти дев'ятикласники. Вони 
здають перший екзамен по географії. Ось виходить до столу Клавдія 
Соломка, їй припав білет №1. Впевнено і чітко розповідає вона про 
Албанію і її досягнення в демократичному перетворенні. Потім вона 
характеризує Туреччину. Клавдія успішно відповідає і на додаткове 
запитання про становище в Югославії. Викладач т. Нестеров, асис
тент Стрельцова заслужено поставили оцінку—-„5".

Вичерпні відповіді були дані і учнем Олексою Музичуком. Біль
шість дев'ятикласників одержали по географії четвірки та п'ятірки. ■

На атестат зрілості здають екзамен учні 10 класу. В пер
ший день вони писали твір за темами: „Радянський патріотизм і 
національна гордість в українській радянській літературі", „Образ 
жінки кріпачки в творах Т. Г. Шевченка", „Єсть рідні на світі і 
теплі слова, із них найтепліше—це слово Москва*.

Перший день екзаменів показав високу вимогливість педа
гогічного колективу і глибокі знання учнів.

М. Станіелавеький,

Вітчизні
наших шкіл обумовили успіш- , 
не здійснення важливого зако- : 
ну про загальну семирічну ос
віту.

В першій середній школі міс
та 20 травня задовго до по
чатку екзаменів зібрались всі 
учні, святково одягнені, з вірою 
в свої сили. Чуйність і увага 
до цієї події підбадьорюють уч
нів і учителів. Перші екзамени 
пройшли успішно, показали 
глибокі знання учнів. Учениця 
9 класу Клавдія Соломка на 
екзамені з географії, докладно 
розповівши про Албанію, дала 
глибокий аналіз становища в 
Югославії. Виявилось, що Со
ломка користувалась не лише 
матеріалами підручника, вона 
прочитала кілька статей з га
зет і журналів, опрацювала ма
теріали інформбюро представни
ків компартій.

Треба, щоб в усіх школах 
в час екзамепів була створена 
спокійна ділова обстановка для 
учнів і вчителів. Перевірка 
знань повинна провадитись від
повідно до вимог шкільних 
програм.

Побажаємо нашим радянсь
ким учням добре скласти екза
мени! Побажаємо учителям но
вих успіхів у їхній благород
ній праці по вихованню моло
дого покоління будівників ко
мунізму!

Пленум міськкому КП(б)У
19 травня відбувся черго- | 

вий пленум Олександрійського | 
міськкому КП(б)У, який обго
ворив питання про стан органі
заційно-партійної роботи Олек
сандрійського міськкому партії.

3 доповіддю по цьому питан
ню виступив секретар міськко
му тов. Самохотін Г. А.

В роботі міської парторга
нізації,— говорить доповідач,— 
є деякі зрушення в справі від
будови і розвитку промисло
вості нашого міста. Однак в ро
боті міськкому К1І(б)У має міс
це ряд недоліків. Основні 
з них це слабкий зв'я
зок міськкому з первинними 
парторганізаціями, низький рі
вень організаційно партійної 
роботи, недостатня робота по 
ідейному вихованню комуніс
тів, незадовільне керівництво 
ходом будівництва буровугіль- 
пих підприємств і слабка пос
тановка соціалістичного змаган
ня.

Тов. Самохотін навів ряд 
прикладів з практики роботи 
відділів міськкому КІ1(б)У, пер
винних парторганізацій та бу
дівельних управлінь, які харак
теризують хиби і недоліки, до
пущені в їх практичній діяль
ності.

По доповіді розгорнулися де
бати.

Секретар парторганізації шах
ти № 3 тов. Клименко розповів 
про причини, які привели в ми
нулому передову шахту до від
ставання. В останні дні шахта 
№ 3 почала виконувати вироб
ничий план, але в промові тов. 
Клименка відчувалися нотки са
мовдоволення і «шапкозакида- 
тельства». Учасники пленуму 
так і не почули від т. Клпмен- 
ка, яких саме заходів вживає 
первинна парторганізація для 
надолуження прогаяного, для 

Українська РСР. Машиніст ву» 
тільного комбайна Н. Мітенко— 
один з кращих стахановців шах
ти № 5—6 імені Димитрова Черво- 
ноармійського району Сталінсь
кої області. Він виконує норму 
на 250—300 процентів,

успішного виконання виробни
чого плану другого кварталу.

Завідуючий відділом партій
них, профспілкових та комсо
мольських організацій міськко
му КІІ(б)У тов. Петросов у своє
му виступі сказав, що міськком 
партії дуже багато часу витра
чав на організацію і проведен
ня засідань, нарад, а для прак
тичної допомоги первинним 
парторганізаціям у працівників 
міськкому не залишалося часу.

- Окремі первинні парторга
нізації,—говорить тов. Петро
сов,—уявляють собі організа
ційно-партійну роботу дуже 
вузько. Вони обмежуються про
веденням партійних зборів, на
рад тощо. Важливий елемент 
організаційно-партійної роботи 
—індивідуальна робота з кож
ним комуністом, з робітниками 
ігнорується. Адже саме, тому в 
парторганізаціях нашого міста 
досі залишається 109 кандида
тів партії з простроченим ста
жем.

Секретар первинної парторга
нізації будівельного управління 
№ 1 тресту «Оеменівськвугле- 
буд» тов. Харптонов вказав на 
недостатній зв'язок міськкому 
КП(б)У з первинними партор- 
гаїїізаціямп.

За період моєї роботи сек
ретарем парторганізації у нас 
відбулось 34 партійних зборів, 
на яких розглянуто і прийнято 
рішення по 60 найрізноманіт
ніших питаннях, — говорить 
промовець. — Протоколи зборів 
ми регулярно надсилаємо у від
діл партійних, профспілкових 
та комсомольських організацій. 
Але ще но було такого випад
ку, щоб працівники цього від
ділу проаналізували протоколи 
і вказали нам на недоліки. Ство
рюється враження, що відділ 
партійних, профспілкових та

По нашій Батьківщині
Кавалери ордена Суворова

Указом Президії Верховної Ради 
СРСР від 29 липня 1942 року був 
встановлений орден Суворова. За 
час Великої Вітчизняної війни ор
денами Суворова нагороджені по
над 7000 командирів і велика кіль
кість військових частин і з'єднань

Апарат, який керує 
роботою верстатів

Старший науковий співробіт
ник Московського верстато-інст- 
рументального інституту імені 
Сталіна Л. Кауфмаи винайшов апа
рат, який автоматично керує робо
тою металорізальних верстатів— 
„АК—3“. Цей механізм дозволяє 
автоматично обробляти на токар

Літній графік
В ніч з 20 на 21 травня на всіх 

магістралях країни вводиться літ
ній графік руху поїздів. За новим 
графіком додатково курсуватимуть 
поїзди: Москва—Львів, Київ—Хар
ків, Київ—Миколаїв. Швидкий по
їзд Москва--Львів ітиме до стан
ції Чоп, поїзд Одеса—Дебальце- 
во—до станції Роствв; Шепетівка

І комсомольських організацій зби- 
1 рас протоколи тільки для ар

хівного зберігання.
Працівники міськкому КП(б)У 

( бувають в нашій парторганіза
ції. Бони вказують на те, що 
нам треба робити, але дуже мало 
говорять як треба працювати.

В дебатах по доповіді вис
тупили також тов. Амур (на
чальник міського відділу МДБ), 
тов. Шаболтас (секретар парт
організації Байдаківського вуг
лерозрізу), тов. Капустянський 
(редактор газети «Більшовиць
ка правда»), тов. Суровський 
(керуючий трестом /Олександ- 
ріявуглерозрізбуд»), тов. Храм- 
цов (секретар парторганізації 
будівельного управління № 5), 
тов. Луценко (голова виконко
му міськради), тов. Суховий 
(зав. відділом пропаганди та 
агітації МККП(б)У), тов. Петру- 
шенко (зав. промислово-транс
портним відділом МК КП(б)У).

Б роботі пленуму взяв участь 
і виступив з промовою секре
тар Кіровоградського обкому 
КІ1(б)У тов. Захарченко М. В., 
який поставив перед парторга- 
нізацією нашого міста прак
тичні завдання. (

По обговореному питанню 
пленум прийняв розгорнуте рі
шення.

Пленум розглянув організа
ційні питання.

В зв’язку з вибуттям з місь
кої парторганізації тов. Філіна, 
пленум вивів його з складу 
членів міськкому. У члени 
міськкому КІ1(б)У переведено з 
кандидатів тов. Кардаша.

Пленум вивів з кандидатів у 
члени бюро МК К1І(б)У тов. 
Нестерова і обрав кандидатом в 
члени бюро МК К1І(б)У тов. 
Кардаша (голову профспілки 
вугільників).

Радянської Армії, а також кузня 
командних кадрів—Військова Ака
демія ім. М. В. Фрунзе.

6 листопада 1943 року орденом 
Суворова нагороджений великий 
вождь трудящих товариш Й. В. 
Сталін.

них верстатах багатоступеичаті 
циліндричні деталі з точністю до 
0,6 міліметра по діаметру і дов
жині (незалежно від розмірів). 
Після закінчення обробки верстат 
сам зупиняється, різець поверта
ється у вихідне положення-.

ПОЇЗДІВ
—Коломия—до станції Станіслав. 
Крім того курсуватимуть безпе
ресадочні вагони з Києва до стан
цій Ворошиловград, Повно, Луцьк, 
Запоріжжя, Ізмаїл, Херсон, Ста
ніслав та інших обласних центрів. 
Збільшується також кількість при
міських пеїздів.

(РАТАУ).
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Партійне життя
Більше вимогливості 
в партійній роботі

Первинна партійна організа
ція будівельного управління 
№4 тресту «Олександріявугле- 
розрізбуд» незадовільно вико
нує рішення 4-ї міської пар
тійної конференції та звітно- 
впборнпх партійних зборів.

Партійні збори часто готу
ються наспіх, перевіркою ви
конання рішень ніхто не зай
мається.

За останні два з половиною 
місяці парторганізація не об-' 
говорювала виробничих питань.

По заяві секретаря тов. ІІо- 
лякова всі комуністи мають 
партійні доручення, але нія
кого обліку і контролю за їх 
виконанням не ведеться.

В колективі налічується 18 
агітаторів. Облік роботи з ними 
відсутній.

Про занедбаність агітаційно- 
масової роботи серед трудящих 
управління свідчить той факт, 
що після виборів до Верховної 
Ради СРСР агітатори ні в гур
тожитках, ні на будівництві 
роботи не ведуть. Лише кому
ніст т. Туз ще в березні про
вів три бесіди з робітниками в 
червоному кутку.

І цілком справедливо заяв
ляють робітники, які прожи
вають в гуртожитках, що вони

Слідами наших виступів

„Темні справи в автотранспортній конторі"
Під таким заголовком від 20 

січня ц. р. було надруковано стат
тю в газеті „Більшовицька правда".

Керуючий трестом „Олександ- 
ріявуглерозрізбуд" т. Суровський 
наказом за № 33 для перевірки 
фактів, викладених у статті, виз
начив комісію.

Перевіркою встановлено, що 
керівництво автотранспортної кон
тори допустило перевитрати фон
дів заробітної плати на будівниц
тві шосейних шляхів.

Перевитрати пальних і мастиль
них матеріалів окремими шофера
ми становлять близько 600 кг 
щомісяця.

Мав місце ремонт автомашин і 
і послуги автотранспортом на 
сторону.

Встановлено також, що близькі 
родичі начальника т. Олефіренка 
і головного інженера т. Саркас'я- 
на працюють їх підлеглими.

Наказом по тресту за № 143
від 17 травня ц. р. за допущене 
порушення фінансово-штатної дис

агітаторів не бачать і не зна
ють їх.

Занедбано тут і наочну агі
тацію. Вона не носить злобо
денного, бойового характеру.

Керівні працівники управлін
ня і сам секретар парторгані- 
зації т. Ііоляков з політични
ми доповіддямп перед трудя
щими майже не виступають.

Через те, що в управлінні 
політико-виховна робота стоїть 
на дуже низькому рівні, і тру
дова дисципліна тут послабла.

Навіть в самій парторганіза- 
ції серед частини комуністів 
відсутня належна партійна дис
ципліна.

Так, комуністи тт. Потапов, 
Куліш та Володій самочинно 

' залишили будову і без відома 
' парторганізації перейшли на 

іншу роботу.
Більшовицький обов'язок всіх 

комуністів, і в першу чергу 
секретаря парторганізації т. По- 
лякова, рішуче поліпшити по- 
літико-впховну роботу на бу- 

і дові, налагодити роботу агітко
лективу і встановити суворий 
контроль виконання партійних 

І доручень.
С. Климвнко, 

інструктор міськкому КП(б)У.

ципліни і відсутність відповідної 
виробничої організації робіт на
чальнику автотранспортної конто
ри т. Олефіренку 1. С„ виконую
чому обов'язки головного інжене
ра т. Саркас'яну і колишньому 
головному бухгалтеру контори г. 
Кищенку А. Т. оголошено догану, 
головному бухгалтеру т. Фесенку 
І. С. поставлено на вид і поперед
жено, що в разі повторення з їх 
боку подібних порушень вони бу
дуть зняті з роботи і притягнуті 
до відповідальності.

За приписку об'єму робіт в на
рядах, самочинне завищення роз
цінок на будівництві шосейного 
шляху в сумі 46 тисяч карбован
ців виконроба Щербину і норму- 

і вальника Невеселого знято з ро- 
I боти. Матеріали про їх зловжи

вання направлено слідчим орга- 
і нам для притягнення до карної 
І відповідальності.

В наказі намічено заходи, спря
мовані на усунення недоліків по 

: автотранспортній конторі.

Чітко організувати працю, 
по-більшовицькому керувати будівництвом -====□ о

В числі відсталих управлінь тресту „Олек- 
сандріявуглерозрізбуд" числіться і будівельне 
управління №4.

План чотирьох місяців і десяти днів травня 
виконано на 94 проценти, а продуктивність 
праці становить лише 96 процентів.

Управління має в достатку робочої сили.

матеріалів, механізмів. Але виробничі плани не 
виконуються. На будові вкрай занедбано органі
зацію праці, соціалістичне змагання не переві
ряється і ніде не висвітлюється, керівники 
працюють у відриві від колективу.

Сьогодні ми друкуємо матеріали, в яких 
розповідається про причини відставання управ
ління.

Інструмент—важливий 
засіб виробництва

В той час, коли на багатьох 
новобудовах з метою піднесен
ня продуктивності праці засто
совуються нові стахановські ін
струменти, мп не маємо й тих, 
які давно вживаються в практиці 
штукатурних робіт.

Понад два місяці працюємо 
мулярськими кельмами. Вони 
вдвоє менші штукатурних. І 
виходить, що замість одного 
руху руки за розчином нам до
водиться робити два. Якщо ра
ніше мп виконували норми до 
200 процентів, то тепер даємо 
ледве одну.

Про цей недолік не раз го
ворили десятникові Лисовсько- 
му, але він ніякої уваги не 
звертає.

Л. Товба, 
бригадир штукатурів.

0. Фомонко, В. Гриценко, 
штукатури.

„Робіть, що сказано"
Через погану організацію 

праці з багатьох допоміжних 
бригад майже жодна норм не 

і виконує.
19 травня, наприклад, одер

жавши наряд на чистку кот- 
лована, нам в середині дня за
пропонували перейти на зні
мання опалубки в інше місце. 
Доки ми одержали потрібний 
інструмент, — втратили багато 
часу.

Гірше того, на паші спра
ведливі вимоги—правильно ор
ганізувати роботу—начальник 
дільниці відповідає: «Не ваша 
справа—робіть, що сказано».

До нашого голосу ніхто не- 
прпслухається. Не бувають у нас 
і агітатори ні в гуртожитку, 
ні на виробництві.

А. Рябчук, Г. Перетятко, 
А. Калашнюк, Т. Кисиленко.

Формалізм замість
Якось приїхав до нас на бу

дову голова місцевкому проф
спілки монтажного управління 
т. Ходосснко.

—Хлопці! Підпишіть ось до
говір на соціалістичне змаган
ня,—звернувся він до нас,— 
мп вже його підготовили, пунк
ти є, змагатися ви будете з 
бригадою Карталпша. Підпи
шіть тільки.

Звичайно, при такій органі
зації важливої справи соціаліс
тичного змагання активної бо
ротьби за першість не ведеться, 
бо ні начальники дільниць, ні

Кустарщина
На дошці показників другої 

дільниці визначено наслідки 
роботи 55 чоловік. Лише 10 
робітників виконали і переви
конали свої завдання. Решта— 
на 40—80 процентів.

Цей серйозний факт не при
вернув уваги начальника діль
ниці т. Загреби. Не надали зна
чення цьому і керівники уп
равління.

Не виконують норми бригади 
допоміжних робітників на зем
ляних роботах. Всюди кустар
щина.

Па спорудженні траншеї від
валу з 5 чоловік землекопів

В їдальні
Трудящих будівельного уп

равління №4 обслуговує їдаль
ня №1 відділу робітничого по
стачання тресту «Олександрія- 
вуглерозрізбуд».

На жаль, працівники їдальні 
(завідуючий т. Таран) не бо
рються за поліпшення обслу- 

і говування робітників. На столах 
немає соли, обіди надто низь
кої якості, в їдальні ніде по
пити звичаїної води, в примі
щенні брудно.

Грубо поводиться з покуп-

дійового змагання
виконроби, ні десятники не 
знають за що змагається та 
чи інша бригада, не створю
ють умов для перевиконання 
зобов'язань.

Про всі ці недоліки ми мог
ли б розповісти на зборах, де 
б обговорювалась перевірка до
говорів. Але, на жаль, таких 
зборів у нас не буває. Дого
вори ніким не перевіряються і 
ми по суті не змагаємось.

В. Босий, 
бригадир монтажників,

М. Резніченко, П. Дуда, 
слюсарі-монтажнпки.

I тільки один займається копан
ням. Решта зайнята на пере
киданні грунту з місця копан
ня до столу, звідти—на стіл, < 
з столу—на поверхню, а звідти 
—у відвал.

Чому ж не встановити тран
спортер, який би підвищив про
дуктивність праці в п'ять ра
зів? __

Так за звичкою, працююче 
по-старпнці, керівники управ
ління зволікають темпи будів
ництва, не ведуть боротьби за 

, механізацію його.
Г. Байдаров.

непорядки
цямп буфетниця Вакало. На їх 
вимогу книги скарг вона на 
дає.

Та чи варт цій буфетниці 
боятися видати книгу? Адже 
на скарги ніхто з керівників 
відділу робітничого постачання 
не реагує. А така скарга, як 
обважування покупців, записа
на 12 травня, заслуговує ні 
особливу увагу.

Д. Натгров, 
І. Сирма, 

робітннки-монтажники.

Проникнутись турботами про побут трудящих
Трест „Семенівськвуглебуд" 

об'єднує три будівельних управ
ління. Більшість робітників цих 
будов проживають в гуртожитках. 
Керівники управління’№ 1 остан
нім часом стали глибше займатись 
питаннями побуту трудящих. Во
ни забезпечили гуртожитки необ
хідним інвентарем, меблею, под
бали про санітарний стан гурто
житків. 1 ак, наприклад, в жіночому 
гуртожитку №13 ліжка заправлені 
чистою білизною, біля кожного з 
них напівм'які стільці, є тумбоч
ки. Тут достатньо вішалок, гарди- 
робів, дзеркал. На вікнах гардини, 
живі квіти. Всі кімнати радіофі
ковані. При кожному гуртожитку 
до4р.%л)бладнані червоні кутки, є 
свіжі завжди можна пос
лухати бесіду агітатора, радіопе
редачу, пограти в шахи, доміно 
тощо.

Поруч, в таких же самих Г при
міщеннях, розташовані гуртожитки 
будівельного управління №2. Але 
тут зовсім протилежне. В кімна
тах невистачає стільців, майже 
відсутні тумбочки. Стіни вкрились 

цвіллю, на підлозі брудно. Репро
дуктори в більшості кімнат через 
несправність—мовчать.

В антисанітарному стані кухня 
гуртожитку №6. Робітниці, які тут 
готують собі страву, не раз звер
талися до коменданта Бондаренка 
з проханням потурбуватись про 
ремонт плити. Але він так і зали
шився глухим до цих вимог. Не 
задовольняються і культурні за
пити трудящих. Хоч під червоний 
куток вже давно виділено хороше 
приміщення, але воно досі не об
ладнане і перебуває під замком. 
На запитання робітників, чому за
критий червоний куток, Бондарен
ко пояснює:—Ключ загубив.

Що ж тоді загубили господар
ники управлінь №2 і №3 тт. Чер- 
нуха і Коломоєць, які не дбають 
про культурно - побутові умови 
життя трудящих? Скажемо прямо 
—почуття відповідальності.

*
Робітники селища Димитрове 

часто скаржаться на незадовільну 
роботу їдальні № 10.

—Одноманітну страву готують 
нам,—можна почути від багатьох.

1 справді. Асортимент блюд ду
же обмежений. Кислий борщ, ка
ша та неякісні котлети. Досі тут 
не подбали про виготовлення блюд 
з ранніх овочів, які, до речі, вже 
не ранні.

Зав. їдальнею Алдатову та зав. 
виробництвом Щеглову ніколи 
займатись громадським харчуван
ням. Вони систематично пиячать, 
грубо поводяться з обслуговую
чим персоналом та відвідувачами. 
15 травня, в час обіду, Алдатова 
знайшли п'яного запертим в кла- 
довій. Він ледве тримався на ногах.

Не звертають уваги в їдальні 
на числені записи в книзі скарг.

* *
В селищі Димитрове відкрито 

три продовольчих та один пром
товарний магазин. При нормальній 
роботі вони могли б цілком за
довольнити потреби населення. 
Однак, магазини не виконують 
плану товарообороту.

У зв'язку з закриттям пекарні 

хліб доставляється з міста Олек
сандрії. Під час перевезення 
він втрачав свою якість.

Відділ робітничого постачання 
тресту „Олександріявуглерозріз- 
буд“ (пач. т. Хейфец) визначає 
магазинам плани товарообороту, 
а товарами як слід не забезпечує 
їх. Так, магазин № 33 у квітні і 
травні повинен реалізувати про
мислових товарів на суму 392 ти
сячі карбованців, а товарів одер
жано лише на 150 тисяч.

№ *

На все селище є лише одна май
стерня по ремонту взуття. Але й 
вона працює без навантаження. 
Протягом останніх трьох місяців 
майстри не одержували від від
ділу робітничого постачання трес

Оіександзійсьний міськлаливзбут
доводить до відома всіх громадян міста Олександрії, району 

й робітничих селищ про те, що з 11 травня 1950 року продається 
зі складу міськпаливзбуту вугілля-антрацит по значно знижених 
цінах.

Всі громадяни можуть придбати вугілля за готівку, органі
зації й установи по безгрошовому розрахунку через банк.

ДИРЕКЦІЯ.

ту „Олексапдріявуглерозрізбуд" 
ніяких матеріалів. А тому ремон
тують тут як хто зуміє.

Не маючи плану і користуючись 
відсутністю будь-якого контролю, 
майстри приймають замовлення 
без оформлення відповідною до
кументацією. Гроші за виконані 
роботи, які беруться по дого
вірних цінах, привласнюються.

+• **
З перелічених фактів видно, що 

матеріально-побутовим і культур
ним умовам життя трудящих в се
лищі Димитрове приділяють ще 
недостатньо уваги.
■ 0 Волкоз, С. Пазинич, Ст. Міркотан.

Редактор П. КАПУСТЯНСЬКИЙ

БК—00310. Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, Де 58. Зам. № 61. Т. 4000?

Олександрійська міська друкарня Кіровоградського обласного управління в справах поліграфічної промисловості, видавництв і книжкової торгівлі, м. Олександрія, вул. Шевченка 57.



Пролетарі всіх країн, елиаЯтесо» Рік видання XXI

БІЛЬШОВИЦЬКА

ОРГАН ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО МК ТА РК КП(б)У, 
МІСЬКО! ТА РАЙОННОЇ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

♦-------------- «
№ 62 (3432)

Середа

24
травня 
1950 р.

♦-------- ------ ♦
Ціна 20 коп.

Головне завдання партійних організацій полягає 
тепер у тому, щоб піднести кожен колгосп до зразкового, 
передового господарства, здатного вчасно і високоякісно 
справлятись з усіма виробничими завданнями, з кожним 
роком збільшувати своє багатство.

Розпорядок дня— 
закон для кожного хлібороба

Трудівники колгоспів нашо
го району, як і хлібороби всієї 
країни, наполегливо працюють 
над вирощуванням високого вро
жаю.

Вирішальною умовою в бо
ротьбі за високий урожай те
пер с вчасне і якісне прове
дення обробітку всіх посівів, 
зразкова підготовка до жнив.

Зараз на сільськогосподарсь
ких роботах треба дорожити 
кожною хвилиною робочого дня.

Обговорений і затверджений 
колгоспниками розпорядок дня 
мусить стати в кожній артілі 
головним чинником у піднесен
ні трудової дисципліни, у вико
нанні і перевиконанні норм на 
польових роботах кожним кол
госпником.

В колгоспах «Шлях до со
ціалізму», ім. 18 партконфе- 
ренції та інших внутрішній 
розпорядок сумлінно виконуєть
ся всіма членами артілі. В ус
тановлений час вони виходять 
на роботу, перерви на сніданок 
і обід тривають не більше виз
наченого часу. 0 8 годині ве
чора колгоспники організовано 
повертаються з поля.

Як результат, тут всі вико
нують завдання, а багато кол
госпників домагаються значно
го перевиконання денних норм.

І тому в цих колгоспах пов
ністю закінчено перший обро
біток всіх культур, відремон
тований збиральний інвентар і 
зараз успішно провадяться нас
тупні роботи по догляду за по
сівами.

Тут зараз вже дбають про 
зразкове проведення збирання 
врожаю та виконання першої 
заповіді—хлібоздачі державі.

Проте деякі керівники кол
госпів не турбуються про чітке 
виконання розпорядку дня, чим

свідомо послаблюють трудову 
дисципліну, зволікають вико
нання важливих державних зав
дань.

Так, в колгоспі ім. Петров- 
ського розпорядок дня досіне- 
затверджений на зборах кол- 

і госпників. Голова артілі тов. 
Гориславець задовольнився тим, 
що його прийняло правління. 
Внаслідок чого колгоспники 
виходять на роботу в різний 
час, здебільше з запізненням. 
Більшість колгоспників норм 
виробітку не виконують, а то
му колгосп злочинно затягує 
обробіток посівів.

1 дивно те, що ніяких вис
новків з такого стану правлін
ня не робить.

Такі ж справи і в артілі 
«Радянська дача». Робочий день 
тут починається о 7— 8 годи
ні ранку замість 6. Перерва на 
обід триває 3—4 години. Та
ким чином, кожен колгоспник 
щодня витрачає марно по 3—4 
години робочого часу, а це ве
де до невиконання норм і до 
зволікання обробітку посівів.

Далі терпіти такого стану не 
можна. Партійні і комсомоль
ські організації, правління кол
госпів, редколегії стінних га
зет повинні взяти під свій 
контроль організацію праці і 
розпорядок дня в колгоспах.

Показом роботи крайніх лю
дей, гострою більшовицькою 
критикою ледарів, порушників 
трудової дисципліни ми повин
ні домогтися того, щоб кожен 
колгоспник сумлінно викону
вав розпорядок дня і норми 
виробітку.

Сумлінною й наполегливою 
працею кожного колгоспника і 
колгоспниці доможемося вико
нання зобов'язань, взятих пе
ред товаришем Сталіним.

Трибуна передового досвіду

Гірники Олександрії! 
Впроваджуйте автоматизацію водовідливів

17 травня в нашій газеті було опубліковано і на водовідливних установках, 
статтю механіка шахти № 3—4 Семенівського Сьогодні ми друкуємо статтю інженера
вуглерозрізу тов. Шевчука, де розповідалося тов. Шакаліна про будову автомата та принцип 
про високоефективний автомат, застосований і його дії.

Будова автомата і принцип його дії
І1а> дренажній шахті №3—4 

Семенівського вуглерозрізу зас
тосовуються автомати водовід
ливних установок. Впроваджен
ня нового приладу дало мож
ливість звільнити для роботи 
на інших дільницях но 3 чоло
віки машиністів з кожної ус
тановки.

Крім того, автомати легко і 
точно регулюють відкачуємий 
горизонт. Це підтримує і збіль
шує депресійну воронку під
земних вод, чого не може зро
бити людина при ручному уп
равлінні.

Автомат можна легко виго
товити в майстернях розрізу або 
шахти. Вартість його не пере
вищує 150 карбованців.

У верхньому корпусі прила
ду закріплюється кнопка дис
танційного управління КУ—12 
або КУ — 13. Через нижню 

] кришку автомата пропускається 
штанга з газової труби діамет
ром 12 міліметрів, довжиною 
—на глибину колодязя. Верх
ній кінець штанги закінчуєть
ся сферичним наконечником 
для включення кнопки «пуск». 
Нижче наконечника — на 25 
міліметрів, закріплено гайку, а 
до нижнього кінця штанги при
кріплено поплавок об'ємом 25 
літрів.

Між верхньою і нижньою 
кришками корпуса автомата міс
титься друга штанга, на одно
му кінці якої закріплено сфе
ричний наконечник для натис
кування кнопки «стоп». Ниж
ній кінець штанги через шар
нірне з'єднання сполучений з 
коромислом, через друге плече 
якого проходить перша штанга.

При підвищенні рівня води 
в понижуючому колодязі поп
лавок підіймається вгору разом 
із штангою. Своїм верхнім кін
цем вона натискує на кнопку 
«пуск» і водовідливний агрегат 
діє.

Понижуючись поступово, рі

вень води опускає разом з со' 
бою і поплавок. Спустившись 
на відому глибину, штанга при 
своєму русі гайкою натискує 
на плече коромисла і через 
шарнірну систему підіймає дру
гу штангу, яка своїм сферич
ним наконечником натискує на 
кнопку «стоп» і агрегат при
пиняє дію.

Таке автоматичне вмикан
ня і вимикання повторюється 
безперервно.

Діапазон відкачування регу
люється заміною другої штанги.

0. Шакалін, 
інженер виробничого відділу.

Підсумки роботи
будівельних управлінь № 1, №4 і № 5 тресту „Олек- 
сандріявуілерозрізбуд“ за 20 днів травня.

№ управління

Управління № 1
Управління Яа 4
Управління Яа 5

Віпсопапня 
плану в °|0

97,2
94,7 
72

Прізвище начальника

Бвлов 
Никифоров 
Кондратенко

Продовжує ганебно відставати управління № 5. Як
що план першої декади було виконано на 79, то другої 
на 66,3 процента. Внаслідок безконтрольності за роботою 
автотранспорту багато машин запізнюється на роботу і 
передчасно залишають будівельний майданчик. Тому де
сятки робітників простоюють по півтори, дві години щодня.

По нашій Батьківщині

Змагання тракторних бригад
На 20 травня тракторні бригади Олександрійської та 

Користівської МТС, що змагаються з бригадою Героя Со
ціалістичної Праці О. В. Гіталова, мають такі показники 
(в гектарах умовної оранки на 15-сильний трактор):

Олександрійська МТС
1. Козака Я. —354
2. Данченка П. —347
3. Щербини А. -239
4. Чернухи Ф. —234
5. Гайдамаки Я. —232

6. Попова М. —230
7. Ніколенка М. —212
8. Дробота Ф. —173
9. Різниченка С. —167

Користівська МТС

1. Ророхи В.
2. Остапова М.

-236
-197

І 3. Бульби В. -156
І 4. Чередниченка С. -145

До збирання хлібів готові
Богословська МТС, Дібкнехтів- 

ського району, Ставропольськог* 
краю, вивела всі свої комбайни на 
поля. Машини устатковані соломо-, 
копнитслями, зерновловлювачами, 
подовжені перша і друга очистки, 
зроблені додаткові рукава для 
вивантаження зерна на ходу, пос
тавлені додаткові баки для води.

і Агрегати одночасно збиратимуть 
хліб і провадитимуть лущіння стер-

I ні. Тепер комбайнери приймають 
ділянки. Багато механізаторів зо
бов'язалися два дні відробити на 
збиранні хлібів на зекономленому 
пальному.

(РАТАУ).

Змагання на честь 
Дня шахтаря

Гірники Макіївської шахти іме
ні Орджонікідзе почали змагання І 
на честь Дня шахтаря. Вони ви
рішили до свята видати на-гора 
тисячі тонн вугілля понад завдан
ня, виконати план підготовчих ро
біт на 105 процентів і зекономи
ти за рахунок зниження собівар
тості вугілля не менше 100 тисяч 
карбованців. Почин передового 
колективу підхоплений на всіх ; 
шахтах Макіївки.

Всесоюзна школа 
швидкісників- 

фрезерувальників
У Москві, в цехах заводу „Ком

пресор1*, почала працювати стаха- 
новська школа швидкісників. Се
ред слухачів кращі фрезеруваль
ники підприємств Ярославля, Іва
нова, Орла та інших міст країни. 
Вони оволодівають швидкісними і 
надшвидкісними методами оброб
ки металу, найновішою техноло
гією і найбільш досконалими ви
робничими процесами.

Палац Культури Сталінградського тракторного заводу. 

Фото А. Юр'єва. Прескліше ТАРС.

Іван Новохатько—кращий бурильник країни
Чверть віку видобуває руду 

кадровий гірник шахти „Гігант" 
руднику імені Дзержинського в 
Кривбасі Іван Іванович Новохать
ко. Керована ним бригада буриль

ників добивається найвищої про
дуктивності у басейні. Найстарішо
му гірнику присвоєне звання „Кра
щий бурильник країни". Ставши на 
стахановську вахту па честь нас

тупної сесії Верховної Ради СРСР, 
Іван Новохатько працює за двох. 
З початку року він виконав близь
ко 9 місячних норм.

(РАТАУ).
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Великий 
російський народ

Ліквідувати відставання в обробітку посівів, 
не гаятись з підготовкою до жнив

П'ять років тому, 24 травня 
1945 року, в Кремлі, на при
йомі на честь командуючих 
військамп Червоної Армії това
риш Сталін підняв тост за здо
ров'я радянського народу і, на
самперед, російського народу. 
Геніальний вождь і вчитель 
більшовицької партії і трудя
щих усього світу великий Сталін 
віддав належне великому росій
ському народові — найвидатні- 
шій нації з усіх націй, що 
входять до складу Радянського 
Союзу. Товариш Сталін відзна
чив чудові якості російського 
народу—ясний розум, стійкий 
характер і терпіння.

Теплі проникливі слова вож
дя про російський народ знай
шли глибокий відгук у серці 
кожної радянської людини. Ра
дянські люди знають, що ро
сійський народ є тією могут
ньою організуючою сплою, яка 
під керівництвом партії Леніна 
—Сталіна згуртувала всі наро
ди нашої країни в єдину непо
рушну братерську сім'ю будів
ників комуністичного суспіль
ства.

Історія російського народу— 
це історія мужності, доблесті, 
палкої любові до своєї Батьків
щини, боротьби за щастя люд
ства. Російський народ у най- 
жорстокішпх битвах з числен
ними іноземними загарбниками 
відстояв свою незалежність У 
цих битвах він не тільки зміц
нив свою державність, але й 
не раз рятував народи Барони 
від ярма поневолювачів.

Російський, народ висунув з 
свого середовища чудових пол
ководців—Олександра Иевсько- 
го, Дмитра Донського, Олек
сандра С-уворова, Михайла Ку- 
тузова і багато інших, чиї муж
ні образп і безсмертні подвиги 
житимуть у віках.

Російський народ збагатив 
світову культуру величезними 
відкриттями і винаходами в усіх 
галузях науки і техніки, блис
кучими творами національного 
мистецтва. Неоціненний вклад 
у світову культуру зробили зна
мениті російські вчені Ломо- 
носов, Лобачевський, Лебедєв, 
Менделєєв, Мечніков, Тіміря- 
зев, Ціалковський, ІІирогов, 
Сьченьов, ІІавлов, Мічурін, По
нов і інші; геніальні російсь
кі письменники, композитори, 
художники — Пушкін, Лєрмон
тов, Гоголь, Тургенєв, ’ ІІекра- 
сов, Лев Толстой, Чехов, І'орь- 
кий, Глінка, Чайковський, Рпм- 
ськпй-Корсаков, Рєпін, Суріков. 
Російський народ висунув ви- 

Ц"’ латних революціонерів-демокра- 
тів—^Бєлінського, Герцсна, Чср- 
нишевського, Добролюбова, які 
безустанно боролпся проти цар
ського самодержавства, за сво
боду і щастя трудящого народу.

Найбільше прославився ве
ликий російський народ тим, 
що він дав світові геніального 
вождя і вчителя трудящих, твор- 

~-~щц більшовицької партії і ра
дянської держави—В. І. Леніна. 

Поправка
В газеті „більшовицька правда1' \ пилась помилка. В першому абза- 

за 19 травня ц. р. в замітці „Коли | ці слід читати—„...19 квітня ц. р.“. 
секретарі стоять осторонь" тра- Далі за текстом.

Росія—батьківщина ленінізму, 
який є найвищим досягненням 
російської і світової культури.

Героїчний революційний ро
сійський робітничий клас вику
вав і випестував більшовицьку 
партію, яка привела всі народи 
СРСР до великої Жовтневої со
ціалістичної революції, що від
крила нову епоху в житті всьо
го людства.

Під керівництвом великого 
продовжувача справи Леніна— 
ГІосифа Віссаріоновпча Сталіна 
народи нашої країно на чолі з 
російським народом побудували 
соціалістичне суспільство. Під 
керівництвом більшовицької 
партії, під проводом великого 
Сталіна народи нашої країни 
на чолі з російським народом 
здобули всесвітньо-історичну пе
ремогу у Великій Вітчизняній 
війні, врятували від фашистсь
кого поневолення народи всьо
го світу. Під керівництвом пар
тії Леніна—Сталіна народи на
шої країни на чолі з російсь
ким народом достроково здійс
нюють плай післявоєнної ста
лінської п'ятирічки. В резуль
таті героїчної праці радянських 
людей перевершено довоєнні 
показники в галузі промисло
вості і сільського господарства, 
досягнуто нового розквіту нау
ки і культури.

Український народ зв'язаний 
з великим російським народом 

І узами багатовікової братерської 
дружби. Завдяки дружбі вели
кого російського і українсько
го народів і всіх народів СРСР, 
завдяки мудрому керівництву 
більшовицької партії українсь
кий народ визволився від со
ціального і національного гніту, 
перебудував економіку на со
ціалістичний лад, добився не
пу ваного розквіту своєї куль
тури — національної формою і 
соціалістичної змістом.

Своїм возз'єднанням в єдиній 
українській радянській державі, 
успішною відбудовою народного 
господарства України в після
воєнний період український на
род зобов'язаний насамперед 
мудрому керівництву більшо
вицької партії і великого вож
дя та вчителя товариша Сталіна, 
зобов'язаний братерській допо
мозі російського народу і всіх 
народів Радянського Союзу.

Рубінові зірки Кремля старо
давнього російського міста, сто
лиці нашої Батьківщини — 
Москви є символом сталінської 
дружби народів СРСР.

Народи всієї земної кулі ба
чать у Радянському Союзі не
похитний оплот миру, безустан
ного борця проти паліїв нової 
війни, бачать організатора і 
натхненника антиімперіалістич
ного табору прихильників ми
ру, демократії і соціалізму.

Під прапором Леніна, під 
проводом великого Сталіна на
роди нашої країни на чолі з 
російським народом впевнено 
ідуть вперед, до комунізму.

(РАТАУ).

Підготовку до жнив 
поставили в чергу

В колгоспі ім. 15 - річчя 
ВЛКСМ неприпустимо затягу
ють обробіток посівів. Станом 
на 20 травня з 40 гектарів цук
рових буряків прорвано покищо 
24. Трохи більше як наполо
вину спромоглися прорвати по
сіви кукурудзи.

Ще гірший стан з підготов
кою до жнив. Досі не відре
монтовано жодної жатки, греб
ки.

—Закінчимо обробіток посівів, 
тоді вже й розпочнемо ремонт, 
—заявляє голова колгоспу тов. 
Ручка.

Така Шкідлива черговість 
зриває підготовку до збирання 
врожаю.

М. Станіславський.

Нерозпорядливі 
керівники

Колгосп «Червоні квіти» га
небно відстає з проривкою цук
рових буряків. Половина план
тації досі залишається непрор- 
ваною.

Керівники артілі часто зні
мають бурякові лапки з обро
бітку плантації і посилають на 
інші роботи.

Так, ланкових тт. Бондарен
ко і Гуртову голова колгоспу 

1 т. Рак посилає пасти кол
госпну худобу, тоді як буряки 
в їх ланках непрорвані, сті- 

I кають.
Така нерозпорядливість ке

рівників призводить до зриву 
строків обробітку посівів.

Г. Макаров.

Листи до редакції

Зважати на запити молоді
Молодь з охотою відвідує кіно

фільми, то демонструються в клу
бі гірників селища Димитрове. Але 

І вона прагне розвивати і свої та
ланти на клубній сцені. Та для цьо
го тут відведено мало часу. Дирек
тор клубу т. Красиопольський пе
ретворив клуб по суті на кіноте
атр з плановим пропуском кіно
картин. Так, в травні 29 днів від- 

I ведено для демонстрування кіно
фільмів. Робота ж з гуртками 
художньої самодіяльності ведеться 
безпланово, н^ систематично.

Практикують тут вечори для 
молоді. Та вони заповнюються пе
реважно танцями. Крім того ці 
вечори завжди платні. Гроші бе
руть і за вхід на танцювальний 
майданчик. Комерція на першому 
плані.

При клубі є хороша бібліотека. 
Однак читацькі конференції тут 
не практикуються.

Непорядни в гуртожитку
Багато розмов про поліпшення 

стану в гуртожитку ведуть керів
ники управління комплектування 
устаткування. Але справи далі не 
йдуть. В гуртожитку, що містить
ся в селищі Октябрському (вул.

І Гоголя № 11), в багатьох кімнатах 
| немає кватирок, бачки з водою 

не закриваються і вода береться 
| через верх, бо краників немає, во

да не переварена. Крім того від
сутні дзеркала, нема чайників, у 

і вихідні дні прибирання приміщень 
І не провадиться.

При гуртожитку є кімната для 
червоного кутка, але вона пустує.

Бесід агітаторів ми не чуємо, 
лекцій ніхто нам не читає.

Група робітників.

Змагання двох колгоспів
Хлібороби колгоспів імені 

Сталіна та ім. Димитрова, Воро- 
шиловської сільради, змагають
ся між собою за вирощення в 
нинішньому році високих вро
жаїв. Днями відбулася взаємо
перевірка виконання взятих зо
бов'язань.

В колгоспі ім. Сталіна (го
лова т. Колісник) встановлено, 
що між бригадами і ланками 
укладені договори на соціаліс
тичне змагання, проте жодно
го разу не була організована 
їх перевірка. А тому є випад
ки, коли окремі колгоспники 
порушують розпорядок дня, 
часто запізнюються на роботу.

Посіви зернових повністю 
прополоті і перебувають в чис
тому стані. Але з просапних 
культур не оброблено ще 23 
гектари кукурудзи і 16 гекта
рів чумизи.

Краще справи з підготовкою 
до жнив. Ремонт збирального 
інвентаря завершується. Кадра
ми комбайнерів і машиністів мо
лотарок артіль забезпечена.

Механізатори Могилів-Подільської машинно-тракторної станції 
(Вінницька область) розгорнули ремонт збиральних машин.

На знімку: старший агроном МТС тов. Кригульський (ліворуч) 
і старший механік тов. Байлюк оглядають відремонтовані снопов'язалки.

Фото Ю. Копита (Прескліше РАТАУ).

Слідами неопублікованих листів
Група пайовиків Косівського 

сільського споживчого товариства 
в листі до редакції газети „Біль
шовицька правда" скаржилась на 
бездіяльність керівників спожив
чого товариства і зокрема його 
голови Бабича В. М.

У відповідь на цей лист прав

ЗА РУБЕЖЕМ
Конкурс на краще скульптурне зображення 

товариша Й. В. Сталіна
Па засіданні Ради Міністрів 

Угорщини, яке відбулося 19 трав
ня, була створена комісія під ке
рівництвом Матіаса Ракоші для 
обговорення сіфльптурпих робіт,

Колосальний вибух боєприпасів поблизу 
Нью-Йорка

Американська преса повідомляє 
про колосальний вибух боєприпа
сів, які перевозилися з залізнич
них вагонів на баржі в Саут- 
Ембой (штат Нью-Джерсі), за 32 
милі па південь від Нью-Йорка.

За відомостями, що поширилися»

Гірше в колгоспі ім. Дпмпт- 
рова (голова т. Кульбій). Тут 
зобов'язання бригад і ланок 
оформлені, але договори на 
змагання відсутні. Колгоспни
ки дотримуються розпорядку 
дня, однак серед них є такі, 
які не виконують норм виро
бітку.

Набагато відстала ця артіль 
від сусідньої і з підготовкою до 
жнив.

Великим недоліком в роботі 
обох колгоспів є низький рі
вень політмасової роботи. Дужо 
рідко випускаються стінгазети, 
польовий. Не висвітлюються 
підсумки роботи за день. Агі
татори недостатньо виступають 
перед колгоспниками з бесіда
ми, лекціями і доповідями. Від
сутня і наочна агітація та пе
рехідні червоні прапори для 
бригад і ланок.

Колгоспники обговорили нас
лідки взаємоперевірки на за
гальних зборах і накреслили 
конкретні заходи до виправлен
ня виявлених недоліків.

ління Олександрійської райспо- 
живспілкн повідомило редакцію, 
що нарікання пайовиків справед
ливі. Правлінням поставлено пи
тання про зняття з роботи за 
бездіяльність голови Косівського 
споживчого товариства Баби
ча В. М.

подання на конкурс на краще 
скульптурне зображення товариша 
Й. В. Сталіна. Скульптура визна
на кращою, буде споруджена на 
одній з площ Будапешта.

в результаті вибуху був знище
ний весь район доків, одна з сор
тувальних залізничних станцій, 
порушений зв'язок і подача елек
троенергії. (ТАРС).

В. о. редактора Т. АПОСТОЛ

Олександрійська гудзикова фабрика купує річкову черепашку в 
необмеженій кількості.

За довідками звертатись щоденно з 8 годин ранку до 5 годин 
вечора На адресу: вул. Рози Люксембург, № 8. Адміністрація фабрики.

БК—00311. Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, № 58. Зам. № 62. Т. 4000.

Олександрійська міська друкарня Кіровоградського обласного управління в справах поліграфічної промисловості, видавництв і книжкової торгівлі, м. Олександрія, вул. Шевченка 57.
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„...Хіба не ясно, що ми самі повинні викривати 
і виправляти наші помилки, якщо хочемо руха
тись вперед, хіба не ясно, що їх нікому більше 
викривати і виправляти? Чи не ясно, товариші, 
що самокритика повинна бути однією з найсер
йозніших сил, яка рухає вперед наш розвиток?*

(СТАЛІН)

Ширше розгортати 
критику й самокритику

Секретар комсомольської ор
ганізації будівельного управ
ління № 5 тресту «Олександ- 
ріявуглерозрізбуд» тов. Сергі- 
енко В. В. разом з іншими то
варишами написала листа до 
нашої газети—«Мнимі і справ
жні причини відставання», який 
був надрукований 7 травня 
1950 року. В листі критикува
лись недоліки в роботі будівель
ного управління.

Не сподобалась ця критика 
начальнику будівельного уп
равління тов. Кондратенку. Він 
негайно викликав тов. Сергі- 
бнко:

—У кого ви працюєте? У 
нас, чи в редакції? І хто вас 
просить викривати недоліки?— 
докоряв начальник секретареві 
комсомольської організації.

Так, в ім'я власного спокою 
тов. Кондратенко готовий не 
помічати недоліків, замазувати 
їх і, скажемо прямо, став на 
шлях затиску критики.

Ще на XV з'їзді ВКП(б) то
вариш Сталін, викриваючи чу
жу більшошшьк.ім традиціям 
безпринципність, обивательщи
ну у розв'язанні питань, вказу
вав, що коли б ми стали зак
ривати очі на наші недоліки, 
вирішувати питання сімейним 
порядком, взаємно замовчуючи 
свої помилки і заганяючи бо
лячки всередину, це було б 
згубним для нашої великої 
справи.

І саме через те, що керів
ники будівельного управління 
№ 5 не прагнуть чесно, по- 
більшовицькому визнати свої 
помилки, вони їх не виправ
ляють, будова з місяця в мі
сяць відстає, не виконує вироб
ничих завдань.

Більшовицька партія є ке
рівною силою радянської дер
жави і ніколи не задовольня
ється досягнутими успіхами, 
завжди йде вперед. В чесній і 
революційній самокритиці наша 
партія вбачає засіб боротьби 
у здійсненні своєї мети.

Самовіддана праця колгоспників
Хлібороби колгоспу ім. Во- 

рошплова (Ворошпловка) успіш
но завершили перший обробі
ток всіх сільськогосподарських 
культур.

Зараз провадиться повторний 
обробіток соняшника і куку
рудзи. Буряководи готуються до 
підживлення цукрових буряків.

Кращі колгоспниці НінаІІіч- 
ковська, Марія Руденко, Ганна

Змагання ланок
Добре працює на обробітку 

технічних культур ланка Ган
ни Лещенко з колгоспу імені 
Карла Маркса.

За три робочі дні вона за
кінчила друге підпушування 
соняшника.

Виробіток колгоспниць Па

Отже, непримеренна бороть
ба з найменшими проявами за
мазування помилок, затиску 
критики повинна бути в центрі 
уваги всіх партійних організа
цій, всієї громадськості. Тим 
більше, що такі прояви остан
нім часом мають місце і в на
шому місті і районі.

Стінна газета «За сталінсь
кий урожай», що випускається 
в колгоспі імені Розп Люксем
бург, Занфирівської сільради, 
вмістила статтю, в якій 
критикувала сім'ю колгоспника 
Федора Медведєва. Чотири до
рослих і цілком працездатних 
членів цієї сім'ї не виконують 
мінімуму трудоднів, в гарячу 
пору польових робіт вони май
же не працюють в колгоспі.

Стінна газета була в кол
госпі зірвана. Члени редколе
гії тт. Барвинський, Падалиця 
та Малпцька поскаржились ре- 

} дакції нашої газети, яка не- 
і гайно передала цей матеріал 
■ районному прокурору тов. Сей

му ку. Але більше, ніж за мі
сяць, в прокуратурі спромогли
ся встановити... газету зірвано, 
але невідомо ким.

Радянська країна, всі тру
дящі нашої Батьківщини зай
няті творчою працею у здійс
ненні плану післявоєнної ста
лінської п'ятирічки відбудови 
й розвитку народного госпо
дарства. В практичній роботі у 
нас є багато недоліків, є нема
ло і труднощів, для подолання 
яких треба докласти серйозних 
зусиль. Вся наша робота ви
магає напружених темпів, рит
мічної роботи. Чим більш не- 
примеренно партійні організа
ції, господарники і вся громад
ськість ставитимуться до не
доліків, чим дійовішою буде 
більшовицька критика і само
критика, чим більшою принци
повістю буде пронпкнутпй ко
жен крок наших працівників, 
тим швидше ми рухатимемося 
вперед, до комунізму.

Півняк та Ганна Козак перши
ми закінчили другу просапку 
кукурудзи на своїх ділянках, 
їх виробіток становив 0,12 
гектара проти завдання 0,07.

З великою енергією працю
ють колгоспні майстри Василь 
Козак, Микола ІІівняк та інші. 
Вони вже відремонтували всі 
8 жаток, 3 кінних гребок, під
готовили 12 возів. В. Козак.

раски Волкової, Ганни Мезе- 
нець, Ганни Головчснко та ін
ших дорівнює 0,35 гектара 
при завданні 0,25.

Ланки змагаються за кращу 
якість проведення робіт.

Маковецький, 
секретар сільради.

На честь сесії
Верховної Ради 

СРСР
Успіх шахтарів

Широко розгорнулось соціа
лістичне змагання на честь се
сії Верховної Ради серед гір
ників шахти № 3. Бригада на
валовідбійників тов. Сергієнка, 
ставши на стахановську вахту, 
21 травня виконала змінне зав
дання на 160 процентів. Ви
сокі показники у почесних 
шахтарів тт. Сичова, Унтілова, 
Сафіна. Працюючи на підготов
чих роботах, вони свої норми 
виконують на 150 — 200 про
центів.

Шахта в цілому виконує 
ііАан на 104 проценти.

A. Курятников, 
іпженер-геолог.

Місячний план 
виконано

23 травня, на 8 днів рані- 
; шс строку, колектив Семенівсь- 

кого вуглерозрізу вивершив 
місячний план.

Особливо добре працює 
вскришна дільниця, де парт- 
групоргом тов. Клевак. Колек
тив цієї дільниці зняв десятки 
тисяч кубометрів наносів по
над план. А машиністи екска
ватора У З’ГМ № 1 тт. Рудий, 
Третяков, Шевченко своє зав- 

■ дання виконали на 150 про
центів.

Хороших успіхів домоглися 
машиністи тт. Московченко, 
Міщенко, Демиденко.

B. Харитояов, 
секретар парторганізації.___ __

Старанний ремонт 
збиральних машин

Майстри колгоспу ім. 18 
партконференції Максим ІІлож- 
ников, Марко Ткаченко та 
Сергій Тиква старанно готують 
збиральні машини до жнив.

Вони вчасно і високоякісно 
відремонтували всі 8 жаток, 
виготовили до них зерновлов
лювачі та запасні шатуни. Всі 
жатки будуть пофарбовані.

І. Попов, 
голова колгоспу.

Передова 
бригада

Першість у змаганні за ви
сокий урожай серед рільничих 
бригад колгоспу «Серп і мо
лот» тримає третя бригада тов. 
Прокопенка.

Тут уже повністю закінчено 
прополку соняшників, куку
рудзи та проривку цукрових 
буряків.

Кращій ланковій цієї брига
ди Ярині Бобровій вручено 
перехідний червоний прапор 
колгоспу.

М. Дивляш, 
агітатор.

Продовжимо строк 
служби механізмів

Никифір Андрійович Рудий, машиніст екскаватора та 
Петро Дмитрович Паприк, машиніст електровоза—найпопу- 
лярніші серед машиністів Семенівського вуглерозрізу. Ретель
ним доглядом за механізмами тт. Рудий і Паприк продовжи
ли міжремонтний проміжок роботи своїх машин удвоє і 
значно перевиконують місячні норми виробітку.

Кілька днів тому, на виробничих нарадах машиністів ек
скаваторів та електровозів обговорено досвід передових ста- 
хановців. Семенівці вирішили розгорнути соціалістичне зма
гання за продовження, строку служби механізмів, збільшити 
міжремонтний проміжок їх роботи.

Нижче друкуємо соціалістичне зобов'язання екскаватор
ників.

Соціалістичне зобов'язання 
екскаваторників і машиністів 

електровозів
Вивчаючи передовий досвід 

роботи машиніста екскаватора 
тов. Рудого Н. А. та машиніста 
електровоза тов. Цаприка II. Д , 
ми зрозуміли, пдо в нас є ве
личезний резерв продовження 
строку служби машин, гіідви- 

I щення їх продуктивності.
[ Ми плани значно перевико

нуємо і продуктивність в ми
нулому місяці перевищує пла
нову на 7 процентів.

Але не можна замовчувати 
того, що в нас є випадки ава
рій через несвоєчасне вияв
лення «незначний» поламок, 
через несвоєчасне усунення їх.

Зважаючи на це, мивиріши-
Рудий, Московченко, Топоров, Тиндюк, Горбенко, машиністи 

екскаваторів. Мірошніченко, головний механік, Балакін, 
начальник дільниці, Цаприк, Ткаченко, Лук'яненко. машиністи 
електровозів, Нагнбін, механік. Бойко, Богданов, начальники 

дільниць.

По нашій Батьківщині

Недавно в Московському ву
гільному басейні став до ладу но
вий високомеханізований рудник 
по добуванню гіпсового каменю.

На знімку: встановлена під зем
лею машина для дроблення гіпсо
вого каменю з виробничою по
тужністю 200 тонн на годину. На 
передньому плані—змінний май
стер Т. Е. Іванченко (зліва) і ме
ханік шахти П. А. 'Гворогов.

Фото В. Токарева. 
Прескліше ТАРС.

I ли розгорнутії соціалістичне 
змагання за поліпшення догля
ду за механізмами, за продов
ження строку служби їх.

Обговоривши свої можливос
ті, ми беремо зобов'язання за 
рахунок старанного догляду і 
високоякісного ремонту, за ра
хунок своєчасної підготовки до 
профілактичного і других видів 
ремонту, скоротити час прос
тоїв екскаваторів до 252 ма- 
шиногодин проти 432 за пла
ном; електровозів до 358 про-, 
ти 504 за планом.

За рахунок цього ми дамо 
щомісяця понад 10 тисяч ку
бометрів вскриші.

Черговий прийом молоді 
в учбові заклади 
трудових резервів

У Міністерстві трудових резер
вів прийнято рішення про черго
вий прийом молоді в ремісничі, 
залізничні, гірничо-промислові та 
спеціальні училища в новому 1950- 
51 навчальному році. Прийом заяв 
від молоді, яка бажає вступити в 
училища, почнеться з 15 червня. 
Переважне право вступу надаєть
ся тим, що закінчили семирічку. 
До початку навчання в школі на
мічено випустити 18 мільйонів ек
земплярів підручників з різних 
дисциплін. Прагнучи гідно зустрі
ти наступну сесія Верховної Ра
ди СРСР, колектив друкарні ши
роко розгорнув змагання за дост
роковий випуск підручників—до 
15 серпня.

„Книги трудової слави"
В ряді колгоспів Тишківського 

району, Кіровоградської області 
введено „Книги трудової слави", 
на сторінках яких вміщені порт
рети кращих стахановців і корот
ка характеристика їх роботи. В 
колгоспі імені Сталіна, наприклад, 
після перших підсумків роботи по 
догляду за посівами, в книгу за
несені 6 чоловік. Серед них—Ма
рія Дзюбенко, ланка якої у стис
лий строк і якісно провела по
вадку і обробіток кукурудзи.

(РАТАУ).
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Партійне життя
Щоб навчати, треба вчитися

Комуніст т. Футорянов ке- | 
руе гуртком по вивченню 
„Короткого курсу історії 
ВКП(б)“ при парторганізації 
фінбанківських працівників.

Протягом всього навчаль
ного року заняття провади
лись регулярно, чітко за 
програмою, на високому 
ідейному рівні. Слухачі ста
ранно готувались до них,ак
тивно обговорювали вивча- 
ємий матеріал, складали кон
спекти. Підготовка до під
сумкових занять показала, 
що комуністи, які навчають
ся в гуртку, добре засвоїли 
програмовий матеріал.

Підвищенню ідейного рів
ня занять сприяла наполег
лива робота пропагандиста 
тов. Футорянова над самос
тійним оволодінням історії 
; теорії більшовизму. Пра

22 квітня, в день 80-річчя з дня народження В. 1. Леніна, у 
Львові відкрився філіал Центрального музею Володимира Ілліча 
Леніна—геніального вождя, засновника більшовицької партії і першої 
у «віті радянської держави.

На знімку: група колгоспників Вінниківського району, Львівсь
кої області, в одному з залів музею.

Фото Я. Давідзона (Праскліше РАТАУ).

Слідами наших виступів

Використаїи велику силу змагання**н
Стаття «Використати велику 

силу змагання», іцо надруко
вана в газеті «Більшовицька 
правда» за 14 травня цього ро
ку, вірно викрила недоліки в 
керівництві соціалістичним зма
ганням у колгоспі «Шлях до 
комунізму».

Ця стаття обговорена на збо
рах партійного активу і агіта
торів села Звенигородки, на 
яких було накреслено заходи 
до усунення недоліків.

Агітатори ознайомили зі зміс
том статті всіх колгоспників.

Щоденну стінну газету—кожному
На Україні дедалі ширше роз

гортається рух за випуск у кол
госпах щоденних стінних газет.

У Бородянському районі, Київ
ської області, в колгоспах „Ко
мунар" і „Шлях правди" почали 
виходити щоденні стінні газети 
„Вперед" і „Золотий колос". Рай
онний комітет КП(б)У намітив за
ходи по організації випуску що
денних стінних газет в усіх кол
госпах.

У Глинську, Сумської області, 
відбувся одноденний семінар сек
ретарів колгоспних парторганіза- 
цій району. На семінарі з доповід
дю на тему: „Парторганізація і 
низова преса в колгоспі" виступив 
секретар парторганізації сільгосп

цюючи над собою, він при
діляє головну увагу глибо
кому вивченню творів кла
сиків марксизму-ленінізму.

Так, за індивідуальним 
планом тов. Футорянов вив
чив 1 законспектував твори 
В. 1. Леніна „Що таке „дру
зі народу" і як вони вою
ють проти соціал-демокра
тів", „Що робити?". „Марк
сизм 1о емпіріокритицизм", 
працю И. В. Сталіна „Про 
діалектичний і історичний 
матеріалізм". Зараз вивчає 
твір Й. В. Сталіна „Анар
хізм, чи соціалізм".

Систематичне й наполег
ливе оволодіння скарбницею 
знань марксизму-ленінізму 
допомагає т. Футорянову в 
його почесній пропагандист
ській роботі.

Ст. Міркотан,

Правління колгоспу впрова
дило в життя індивідуальну 
відрядність, організувало під- 
возку колгоспників на віддале
ні поля.

Зараз всі люди, які працю
ють на обробітку, виконують 
норми виробітку, а ланкові Ган
на Колісник, Віра Іванова, Ма
рія Тютюнник, яких гостро 
критикувала газета, домоглися 
значного перевиконання ден
них завдань.

Н. Двірник, 
секретар парторганізації.

артілі ім. 8 з'їзду Рад тов. Мака- 
ренко. У цьому колгоспі в ре
зультаті повсякденного керівницт
ва парторганізації низовою пресою 
з початку весняних польових ро
біт почала виходити щоденна 
стінгазета „Перемога", а в колгос
пі „XVII партз'їзду" — стінгазета 
„Колгоспне життя". Крім щоден
ної, в артілі „XVII партз'їзд" випус
кається щотижнева стінгазета „За 
соціалістичне тваринництво" і спе
ціальна листівка „Блискавка".

Щоденні стінні газети почали 
виходити і в ряді колгоспів Ново- 
санжарського, Полтавського і Кар- 
лівського районів, Полтавської 
області. В колгоспі імені Чапаєва, 
Карлівського району щоденна га-

Комбінатори 
з м'ясокомбінату

.Може б не довелося нам згаду
вати звичайного бугая, якого ро
ків два тому відігнали на Олек
сандрійський м'ясокомбінат з кол
госпу „Перше серпня", якби по
дібний випадок не трапився в 
травні цього року.

А семикілометровий шлях цього 
бугая з колгоспу до м'ясокомбі
нату був надто цікавим. Звичайно, 
ми не розпитували в нього про 
цю подорож, бо в живих його вже 
нема, але люди і папери розпові
дають, що бугаєві було 9 років і 
важив він 500 кілограмів, а до 
комбінату дійшов з вагою лише 
в 179 кг.

Як це сталося не будемо роз
повідати, бо подібна історія повто
рилась зовсім недавно з свиньми.

8 травня з колгоспу ім. Воло
димира Ульянова до м'ясокомбі
нату привезли двоє свиней, одна 
з них була напівсальна.

Але до них підійшов приймаль
ник Заспицький. Обидві свині враз 
втратили сало і стали нижчесе- 
редньої вгодованості.

Такому диву здивувались не 
лише в колгоспі. Послали людей 
перевіряти, чи дійсно це так. Ав
томашиною їхали, спішили. Та 
марно, запізнились.

Директор м'ясокомбінату тов. 
Рабіновпч та приймальник Зас
пицький сказали:

—Пізно. Якщо бажаєте переві
рити вгодованість ваших свиней, 
будь ласка, дивіться на ковбасу?!

Чи не час поцікавитись, кому 
слід, м'ясоковбасними комбінаці
ями, що частенько бувають на 
м'ясокомбінаті. М. Громовий.

Пожежі—наш ворог
Невиконання протипожежних 

заходів нерідко призводить до 
пожеж, які завдають великої шко
ди державі, колгоспам і окремим 
особам.

Торік через недотримання про
типожежних правил в артілі ім. 

; 15-річчя ВЛКСМ згорів навіс з 
[ кукурудзою.

Кілька пожеж виникало від гро
зових розрядів.

Щоб запобігти пожеж, необхід
но у всіх великих колгоспних і 
державних приміщеннях негайно 
зробити громовідводи, очистити 
подвір'я від сміття, гною та ін
ших покидьків.

Слід пам'ятати, що одною, ви
падково кинутою цигаркою, можна 
заподіяти багато лиха. Тому в 

і дворах загального користування 
треба відвести місця для куріння, 

1 обладнати двори і приміщення 
протипожежним інвентарем.

Виконанням цих елементарних 
вимог ми застережемо державне, 
колгоспне і власне майно від по
жеж. ________ І. Губа.

Порушника агротехніки 
покарано

Виїзна сесія Олександрійського 
народного суду 18 травня ц. р. в 
селі Недогарки розглянула справу 
по звинуваченню колишнього брига
дира рільничої бригади колгоспу 
ім. 12 річчя Жовтня т. Черниша Г. Є.

За бездіяльність І невиконання 
покладених на нього обов'язків по 
догляду 8а посівами в бригаді і 
відсутність боротьби 8 шкідника
ми Черниш Г. Є. вироком народ
ного суду позбавлений волі стро
ком на 1 рік.

колгоспові
зета „За високий урожай" стала ор
ганізатором соціалістичного зма
гання, висвітлює досвід передо
виків. Газета користується вели
ким авторитетом. За короткий 
строк число сількорів виросло до 
20 чоловік. Редколегія і сількори 
стінгазети колгоспу імені Чапаєва 

\ викликали на змагання редколегію 
і сількорів стінгазети сусіднього 

І колгоспу „12-річчя Жовтня".
Щоденні колгоспні стінні газети 

організовані також у ряді кол
госпів Сквирського, Ротмистрівсь- 
кого і Катиринопільського районів, 
Київської області, Ріпкінського 
району, Черні говської області,

| Дунаевецького району, Кам'янець- 
Подільської області. (РАТАУ).

Подолати відставання колгоспу
Відставати з проведенням 

сільськогосподарських робіт 
колгосп ім. Щорса почав ще в 
період весняної сівби.

Так, замість 6 днів тут сіяли 
аж 11 робочих днів.

Внаслідок поганої підготовки 
до весни колгосп і досі не до
сіяв 34 гектари різних сільсь
когосподарських культур.

Відставання з посівом пе
рейшло у відставання з обро
бітком. Жодна культура тут 
вчасно не оброблена, а 16 гек
тарів чумизи і зараз глушать
ся бур'янами.

Це хронічне захворювання 
на відставання поширюється 
далі, призводить до зриву під
готовки колгоспу до збирання 
врожаю.

В колгоспі досі не розгор
нуто по-справжньому ремонту 
збирального інвентаря. З ба
гатьох механізмів, що повинні 
працювати на збиранні, відре
монтовано лише дві жатки з 5, 
до останнього інвентаря не до

З підготовкою до жнив не поспішають
Хороший урожай визріває 

на ланах колгоспу «Червоний 
маяк». Незабаром настане час 

І його збирання. Але з підготов
кою до жнив тут чомусь не 

і поспішають.
Біля кузні хаотично розки

даний збиральний інвентар. 2 
несправні жатки заросли бур'я
нами, а дві абияк полагоджені.

Міжнародний огляд 
Послідовна політика миру

У відповідь на просьбу уряду 
Німецької демократичної респуб
ліки Голова Ради Міністрів СРСР 
Й. В Сталін 15 травня повідомив 
прем'єр-міністра республіки Отто 
Гротеволя про рішення радянсь
кого уряду скоротити суму репа
раційних платежів Німеччини, що 

! залишається до виплати, на 50 про
центів та про розстрочку випла- 

| ти цієї суми на 15 років.
Через кілька днів з метою спри

яти дальшому розвиткові еконо
міки Німецької демократичної рес
публіки радянський уряд передав 
у власність німецького народу 23 
промислових підприємства, які 
перейшли на основі рішення Потс
дамської конференції у власність 
СРСР.

Трудящі Німецької демократич
ної республіки з глибоким задово
ленням сприйняли ці рішення ра
дянського уряду. По всій країні 
пройшли численні мітинги і збори, 
на яких населення висловлювало 
подяку радянському урядові і то
варишеві Й. В. Сталіну за акт 
великодушної допомоги молодій 
Німецькій демократичній респуб
ліці.

Радянський Союз, вірний своїм 
міжнародним зобов'язанням, пос
лідовно провадить політику, спря
мовану на створення єдиної миро
любної демократичної Німеччини, 
наполегливо прагне розв'язати ні
мецьку проблему на основі Потс
дамських рішень.

Німецька демократична респуб
ліка розвивається як миролюбна 
і демократична країна. Трудящі 
республіки успішно завершують 
виконання дворічного плану. В 
цьому році вони досягнуть дово
єнного рівня виробництва і дово

Олександрійський міськпаливзбут
доводить до відома всіх громадян міста Олександрії, району 

й робітничих селищ про те, що з 11 травня 1850 року продається 
а) складу міськпаливзбуту вугілля антрацит по значно знижених 
цінах.

Всі громадяни можуть придбати вугілля за готівку, органі
зації й установи по безгрошовому розрахунку через банк.

ДИРЕКЦІЯ.

торкалася ще рука ремонтни
ків.

Не думають тут і про будів
ництво критих токів, зерносу
шарок, возів, які конче пот
рібні колгоспу.

В чому ж причини відста
вання?

Вони криються в невмінні 
правління колгоспу і його го
лови т. Мазура організувати хлі
боробів на виконання завдань.

Як не дивно, але факт, що 
не лише колгосп, а навіть брига
ди і ланки між собою не зма
гаються. А соціалістичні зо
бов'язання, взяті окремими лан
ками, забуті.

Через відсутність цієї вели
кої рушійної сили тут не ви
конується розпорядок дня, по
рушується дисципліна, знеціню
ється ініціатива колгоспників.

Потрібне негайне втручання 
керівних органів, щоб вивести 
колгосп з прориву.

В. Леонтьев.

Непридатна до роботи самос
кидка.

На ремонті працює лише один 
коваль Іван Олексівнко.

—Що ж я можу сам вдіяти, 
—скаржиться він на правління 
артілі.

Голова правління т. Вечірній 
свідомо зриває підготовку до 
збирання врожаю. П. Кошман.

єнної урожайності в сільському 
господарстві. Послідовно зростає 
матеріальний рівень життя трудя
щих.

Цілком протилежна картина в 
Західній Німеччині. Англо-амерн- 
канські імперіалісти перетворили 
її на колонію і призначають їй 
роль арсеналу в новій агресивній 
війні. Вони відмовляються задо
вольнити вимогу населення Захід
ної Німеччини про ліквідацію оку
паційного Статуту і саботують 
укладення мирного договору.

Зарубіжна преса повідомляє, що 
американські та англійські моно
полії нестримно грабують Західну 
Німеччину. Невпинно йде демон
таж підприємств мирної промис
ловості для того, щоб американ
ська продукція могла захопити 
монопольне становище в країнах 
Західної Європи. Із Західної Ні
меччини вивезено понад 200 ти
сяч патентів, вартість яких стано
вить багато мільярдів доларів. Ви
везено також золотий запас Ні
меччини. В розореній країні на
лічується понад 3 мільйони без
робітних.

Мільйони німецьких трудящих 
все більше переконуються в тому, 
що тісна дружба з СРСР забез
печує піднесення Німеччини, а 
політика англо - американського 
імперіалізму несе німецькому на
родові тільки лихо і страждання.

Тому все ширші кола німецько
го народу піднімаються на бо
ротьбу проти англо-американсь- 
кого окупаційного режиму, за 
єдину, миролюбну і демократичну 
Німеччину.

Г. Подкопаєв.
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Наш державний і суспільний лад ство
рює необмежені можливості для поширен
ня прогресивних починань, для повсюдного 
запровадження передового досвіду. В наші 
дні, як передбачав Володимир Ілліч Ленін, 
„ ...сила прикладу вперше дістає можливість 
справити свій масовий вплив".

Достойно зустрінемо 
День шахтаря

27 серпня День шахтаря. 
Оточений піклуванням більшо
вицької-партії, радянського уря
ду і особисто товариша Сталіна, 
славний загін робітничого 
класу—радянські шахтарі втре
тє готуються гідно відзначити 
своє свято.

Разом з шахтарями святку
ватиме цей день увесь радян
ський народ. Він віддасть дань 
поваги славній шахтарській 
праці.

Стало вже прекрасною шах
тарською традицією відповіда
ти на цю всенародну повагу 
розгортанням ще з більшою си
лою соціалістичного змагання. 
З особливим, ревносним нап
руженням борються вони за 
дострокове виконання планів, 
за піднесення продуктивності 
праці, за зниження собівар
тості.

На чисельних прикладах ус
піхів гірників радянський на
род переконався, що слово шах
тарів—тверде слово.

Сьогодні ми друкуємо соціа
лістичне зобов'язання на честь 
Дня шахтаря колективу гірни
ків шахти № 2.

«Перекрити проектну по
тужність шахти на 25 процен
тів, рахувати нереальним,обо
в'язковим державним планом 
для роботи на дальший період»— 
пишуть в своїх зобов'язаннях 
шахтарі.

Яка благородна мета!
Для здійснення її, для під

вищення продуктивності праці, 
зниження собівартості колек
тив накреслив конкретні захо
ди. Один з них: «Регулярно, 
двічі на місяць, провадити нав
чання керівного складу шах
ти по питаннях економіки»— 
повинен привернути увагу всіх 
робітничих колективів нашого 
міста. Адже серед командирів 
наших підприємств і будов, 
особливо середньої ланки, є ще 
багато таких, які недостатньо 
розуміють економіку виробниц
тва.

Не може бути сумніву, що

На честь сесії Верховної Ради СРСР
Серед механізаторів трактор

ної бригади № 5, Олександрій
ської МТС, з новою силою роз
горнулося змагання на честь 
сесії Верховної Ради СРСР.

Першість тримає тракторист 
Григорій Лещенко. Він за 4 
дні закінчив підживлювати цук

Місячний план виконано достроково
В розгорнутому соціалістич

ному змаганні за дострокове 
виконання виробничих планів, 
колектив будівельного управ
ління № 2 тресту «Олександ- 
ріявуглерозрізбуд» здобув нову 
виробничу перемогу. 27 трав
ня виконано місячний план 
капіталовкладень.

впровадження цього заходу по-
1 зитивно вплине на виробниче 

життя шахти. Ця ініціатива
І гірників заслуговує на всіляке
■ поширення.
і В дні підготовки до Дня шах

таря на Семенівському вугле
розрізі зародилося нове змаган
ня. Розвиваючи патріотичний 
почин Корабельникової таКуз- 
нецова, екскаваторники та ма
шиністи електровозів вирішили 
позмагатись за продовження 
строку служби механізмів і да
вати за рахунок цього десятки 
тисяч кубометрів вскриіпі по
над план.

Все це семенівці оформили 
в колективне соціалістичне зо
бов'язання і 26 травня воно 
друкувалось в нашій газеті.

Нове соціалістичне зобов'я
зання семенівських машиністів 
має послужити для деяких ке
рівників переконливим прик
ладом, що можна всюди ширити 
прекрасний почин москвичів— 
Корабельникової і Кузнецова.

Достойно, новими виробни
чими перемогами зустріти День 
шахтаря гірники, будівельни
ки, трудящі допоміжних під
приємств мають всі можливості. 
Батьківщина оснастила вугіль
ну промисловість і будови най
новішою, найпередовішою тех
нікою і найскладнішими меха
нізмами.

Завдання керівників партій
них, профспілкових організацій 
і господарників організувати 
дійове соціалістичне змагання.

Особливо це стосується бу
дівельних управлінь №1, №3, 
№4 і №5. Саме тут має місце 
формалізм у змаганні.

Беручи соціалістичне зобо
в'язання, треба одночасно впро
ваджувати організаційні заходи 
по забезпеченню їх виконання. 
Для цього в змаганні повинні 
взяти найактивнішу участь всі 
інженерно-технічні працівники.

Розгортаймо ж все ширше 
соціалістичне змагання.

Дню шахтаря — достойну, 
стахановську зустріч!

рові буряки на всій площі — 
60 га. Кожен день т. Лещенко 
підживлював по 15 гектарів 
при завданні 8.

За цей час він заробив 35 
трудоднів та зекономив 120 кг 
пального.

В. Маковецький.

Високих показників домог
лась молодіжна бригада по швид
кісному проходженню штреків 
Федора Попи. Своє завдання 
вона виконує на 150—180 про
центів.

Фвдько, 
начальник виробничого 

відділу.

Прославимо рідну Вітчизну 
новими трудовими успіхами!

До всіх робітників, робітниць, інженерно-технічних працівників та службовців 
підприємств і будов Олександрійського буровугільногорайону Дніпровського басейну.

27 серпня славний загін 
радянських шахтарів втретє 

І відзначатиме всенародне 
І свято День шахтаря.

Йдучи назустріч цій слав
ній даті, колектив гірників 
шахти №2 у відповідь на 
заклики більшовицької пар
тії і радянського уряду, у 
відповідь на всенародну по- 

I вагу до нас, шахтарів, з но- 
I вою силою розгортає соціа
лістичне змагання.

Переглянувши наші мож- 
і ливості по дальшому підне- 
' сенню вуглевидобутку, під

вищенню продуктивності 
праці і зниженню собівар
тості, ми беремо на себе 
такі зобов'язання:

Тульська область. На шахті №7 тресту „Скуратоввугілля" пер
шість в соціалістичному змаганні тримає бригада прохідників, якою 
керує В. Башкатов. Вона систематично виконує півтори-дві норми за 
зміну.

На знімку ( справа наліво): бригадир прохідників В. Башкатов, 
помічники машиністів Є. Борисов і ГІ. Потапов та врубмашиніст П. Дят- 
ченко.

Фото Н. Ховрачева. Прескліше ТАРС.

Будемо молотити за методом Миколи Бредюка
Понад двадцять років я пра

цюю машиністом молотарки. За 
цей час довелось працювати на 
рівних машинах, але останні 
роки я обслуговую одну з кра
щих молотарок в світі—МК- 
1100.

Її змінна потужність 18 тонн. 
Проте на багаторічному досвіді 
я переконався, що намолочу
вати можна набагато більше.

Так, позаторік середній на
молот за зміну був 21 тонна, 
а торік намолочували і по 24 
тонни.

У 1949 році мене дуже за
цікавив досвід роботи машиніс
та Березнянської МТС, Черні
гівської області, Миколи Бре
дюка, який молотаркою МК- 1

ЗВЕРНЕННЯ
1. Перекрити проектну 

потужність шахти по вугле
видобутку на 25 процентів, 
рахувати це реальним, обо
в'язковим державним пла
ном в роботі на дальший 
період.

2. Знизити собівартість 
вугілля на 11 процентів про
ти плану 1949 року.

3. Піднести продуктив
ність праці проти плану 1950 
року на 11 процентів.

4. Протягом року підви
щити кваліфікацію робітни
ків від загальної кількості 
шахтарів—15 процентів.

За дорученням колективу:
Дудник, начальник шахти. Чернишенко, секретар парторганізації, 

Головатенко, голова шахткому, Пєчковський, головний інженер, Бабенко, 
почесний шахтар, начальник І дільниці, Пікущий, начальник 2 діль
ниці, Ларноноа, почесний шахтар, Нвмикін, бригадир наваловідбійників.

1100 намолочував по 132 тон
ни зерна за добу.

В таку потужність цієї мо
лотарки я вірив. Залишалось 
організувати роботу за пого
динним графіком по методу знат
ного новатора.

Я спромігся на невеликий 
час організувати роботу ио- 
новому. За одну годину праці 
за досвідом т. Бредюка ми на
молотили 4,5 тонни зерна.

Однак, цей почин не підхо
пило правління колгоспу. Во
но не забезпечило запасу сно
пів, не закріпило за молотар
кою потрібної кількості людей, 
тому моя спроба працювати по- 
новому завмерла.

Отже успішне проведення

5. До Дня шахтаря до
датково обладнати зразково 
в гуртожитку Октябрського 
селища десять кімнат.

6. Регулярно, двічі на мі
сяць, провадити навчання 
керівного складу шахти по 
питаннях економіки.

Ми, гірники шахти № 2 
звертаємось до всіх трудя
щих міста Олександрії ще 
ширше розгорнути соціа
лістичне змагання на честь 
Дня шахтаря. Звеличимо 
нашу Батьківщину новими 
трудовими успіхами!

Назустріч 15 річниці 
стаїановського руху
Гірники Кадіївки розгорнули 

змагання за гідну зустріч 15-річ- 
чя стахановського руху, то минає 
цього року. Ініціатором змагання 
виступив колектив шахти № 6—7 
тресту „Кіроввугілля", який до
строково завершив піврічну прог
раму. З початку року колектив 
цієї шахти дав країні 15 тисяч 
тонн вугілля понад план. За прик
ладом шахтарів у змагання вже 
включились багато інших колек
тивів Донбасу. Вони готують до 
знаменної дати десятки ешелонів 
надпланової продукції.

„Кочегарка" завершила 5-річ- 
ний план.

Гірники найстарішої в Донбасі 
Горлівської шахти „Кочегарка", 
якою керує депутат Верховної 
Ради Герой Соціалістичної Праці 
тов. Логвиненко, видали на-гора 
останні тонни вугілля в рахунок 
п'ятирічного плану. Колектив 
шахти з початку післявоєнної п'я
тирічки у півтора раза збільшив 
видобуток вугілля.

(РАТАУ).

молотьби, високий намолот в 
основному залежить від орга
нізації праці на молотьбі.

Якщо керівники колгоспів 
завчасно укомплектують моло
тильні бригади з кращих кол
госпників, забезпечать цілодо
бову молотьбу, в нас буде ба
гато послідовників Миколи Бре
дюка.

Моя молотарка готова до ро
боти і я зобов'язуюсь працю
вати за методом машиністів- 
новаторів.

Слово за вами, товариші го
лови колгоспів!

Митрофан Святець, 
машиніст молотарки 
Користівської МТС,
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Трибуна передового досвіду
Мій досвід кладки цегляних стін у рухомій опалубці

Знищити шкідника—озиму совку
Понад чверть віку працюю я І 

муляром на будівництвах рес
публіки. В дні Великої Вітчиз
няної війни, будучи рядовим 
солдатом Радянської Армії — 
віськовим будівельником, я від
будовував залізничні мости, 
пристанційні будинки, водокач
ки. Уже тоді я часто задуму
вався над тим, як допомогти 
нашій державі швидше заліку
вати рани, заподіяні війною, 
добитися найшвидшого введен
ня в експлуатацію відбудова
них і нових підприємств і жи
лих будинків.

Незабаром після демобіліза
ції я став працювати майстром 
стахановських методів праці 
бюро технічної допомоги Укра
їнського науково-дослідного інс
титуту споруджень. Тут я роз
робив і впровадив новий спосіб 
кладки цегляних стін з роз
шивкою швів.

Застосування па кладці рухо
мої опалубки більш як утроє 
збільшує продуктивність праці, 
визвільняє багато кваліфікова
них робітників.

У чому суть цього способу?
Па будівельній площадці спо- 1 

чатку викладається стіна зви
чайним способом на висоту 70 
—80 см., при цьому слід зали
шати наскрізні отвори в ниж
ній і верхній частинах кладки. 
Потім вертикально встановлю
ються дерев'яні або металеві 
стояки з внутрішнього і зов
нішнього боків по периметру 
стін через 3,5—4 метри. Ці 
стояки скріплюються двома бол
тами, пропущеними крізь отво
ри в кладці. По довжині стоя
ка через кожні 77 мм. є необ
хідні для скріплення з дошка
ми рухомої опалубки наскрізні 
отвори, що відповідають ряду 
кладки.

Опалубка і пристрої до неї 

можуть бути виготовлені з де
рева або металу.

Па кожний ряд кладки на
кладається розчин і розрівню
ється шаблоном. Після цього 
провадиться кладка зовнішньої 
і внутрішньої версти в опалуб
ці і забутовка цеглою між ни
ми. Для того, щоб провадити 
дальші ряди кладки, опалубка 
легко піднімається на наступне 
ділення.

Практика показала, що лан
ка в складі майстра-муляра і 
п'яти підсобних робітників мо
же провадити таким способом 
високоякісну кладку стін. Му
ляр і два робітники укладають 
цеглу, один підсобник накла
дає розчин, другий—розрівнює 
його шаблоном, а третій—по
дає цеглу. Укладається цегла 
двома руками без кельми, молот
ка, виска і шнурка. При пра
вильній організації роботи про
дуктивність ланки за зміну до
сягає 12—15 тисяч штук цегли 
з розшивкою швів.

Колегія Міністерства жптло- 
во-цпвільного будівництва УРСР 
заслухала мою доповідь про 
кладку цегляних стін в рухомій 
опалубці і схвалила цей спосіб, 
зобов'язавши керівників будів
ництв широко впроваджувати 
його у виробництво.

Тепер на будівництві жилих 
і промислових будинків у Киє
ві, Сталіне, Полтаві і інших 
містах можна бачити будівель
ників, які провадять кладку 
стін за запропонованим мною 
способом. Па будівництві жи
лого будпнка по вулиці Чкало- 

Слідами наших виступів 
„Комсомольську роботу занедбано1*

Під таким заголовком у газеті , ім. 18 з'їзду ВІСП(б). 
„Більшовицька правда" 14 травня , Бюро райкому ЛКСМУ обгово- 
ц. р. була надрукована кореспон- і рило кореспонденцію, визнало 
денція про недоліки в роботі ком- критику правильною і вживає за- 
сомольської організації колгоспу 1 ходи до їх усунення.

ва в Києві, я навчив нового 
способу кладки мулярів тт. Тиш
ка, Жижківського, Боярського, 
Захарчука і Тарануха. Вони 
тепер виконують свої змінні 
норми на 250—300 процентів.

На будівництві .Панського 
цукрового заводу (Полтавська 
область) мій спосіб кладки ос
воїли 18 робітників. Серед них 
—муляри тт. Крикун, Бєлан, 
Горчинська і інші. Ланка тов. 
Крикуна з 6 чоловік за восьми
годинний робочий день укладає 
по 14—15 тисяч цеглин.

На будівництві багатоповер
хового жилого будпнка в Києві 
я застосував на практиці ще 
одну свою пропозицію—прова
дити кладку стін, одночасно 
облицьовуючи їх керамічними 
плитками з допомогою рухомих 
шаблонів. За дві години роботи 
я виконав змінну норму. Цей 
спосіб дасть можливість у два 
—три рази збільшити продук
тивність праці, визвільнити ба
гато кваліфікованих мулярів, 
поліпшити якість кладки і об
лицювання. При цьому відпа
дає необхідність встановлювати 
зовнішні риштування.

Я дуже раджу будівельникам 
широко застосовувати кладку 
стіп у рухомій опалубці з до
помогою рухомих шаблонів. Це 
дасть можливість будувати жиді 
і промислові будинки швидко, 
міцно і красиво.

І. Ковальов, 
майстер стахановських 

методів праці.
м. Київ.

Розпочався масовий літ метели
ка озимої совки. В кожне з зат- 
равлених коритець, розставле
них на плантаціях цукрових бу
ряків. за одну ніч потрапляє біля 
40 метеликів.

Один метелик відкладає по 200 
яєць, з яких через 15 днів вихо
дить ненажерлива гусінь озимої 
совки, що швидко поїдає цукрові 
буряки на великих площах.

Зараз необхідно організувати 
дійову боротьбу з цим небезпеч
ним шкідником.

Але ряд колгоспів, як „Перше 
серпня", „Колос України" та інші 
досі не виставили на плантаціях 
коритець.

Боротьба з метеликом озимої 
совки полягав в слідуючому: На 
бурякових плантаціях за десять 
метрів від країв розставляються 
коритця на віддалі одне від одно
го ЗО метрів. Через п'ятнадцять 
метрів ставлять другий ряд кори
тець у проміжках між коритцями 
першого ряду.

ЛИСТ ДО РЕДАКЦІЇ

Конторські бездіяльники
В гарячий час польових робіт 

у колгоспній конторі артілі „За
повіт Деніна" відсиджуються З 
рахівники.

Керує ними бухгалтер т. Гри
ценко, але що вони роблять не
відомо, бо облік вироблених тру
доднів колгоспниками занедбано.

Американські літаки скинули 
колорадського жука на територію 

Німецької демократичної республіки
Усі газети східного сектора 

Берліна вмістили повідомлення ві
домства інформації Німецької де
мократичної республіки, в якому 
говориться, що органи республіки 
виявили новий нечуваний злочин. 
У ніч з 25 па 26 травня американ
ські літаки, порушивши встанов
лені зони повітряних польотів, 
скинули в ряді районів республі
ки величезну кількість колорад
ського жука—шкідника картоп
ляних полів. У Вердау, Цвіккау,

В коритця щовечора наливають 
мелясу в розчині з водою, додаю
чи для шумування дріжджів або 
рідкого тіста з борошна.

На цей розчин охоче летять ме
телики і прилипають до нього.

Метеликів слід вибирати що
ранку і спалювати.

Відомо, що бур'яни також при
ваблюють метеликів озимої совки, 
тому знищення бур'янів на план
таціях повинно бути обов'язковим.

Коли з'являється гусінь, треба 
негайно знищувати її вручну, а 
місця зараження обкопати канав
кою, відступаючи від меж пош
кодження на 4—6 метрів.

На дно канавок, а також в ряд
ках, де помітне пошкодження бу
ряків гусінню, розкладають зат- 
равлені принади з дрібнонасіченої 
лободи.

Для затравлення принад засто
совувати кремнефтористий або 
фтористий нагрій.

1. Нестеренко, 
агроном бурякобази.

Немає тут і даних про виконан
ня денних норм.

Цікаво було б підрахувати, скіль
ки на рахівників витрачається 
щомісяця трудоднів за їх безді
яльність.

М. Громовий.

Ейбенштоку і Бернсдорфі після 
польоту одного з американських 
літаків безпосередньо в міській 
смузі були виявлені купки коло
радського жука по 100 і більше 
штук у кожній.

Всіма організаціями провадять
ся заходи по знищенню колорад
ського жука. Населення глибоко 
обурене цим новим злочином.

(ТАРС).

В. о. редактора Т. АПОСТОЛ

й —
Олександрійська школа 

медичних сестер 
оголошує 

НАБІР УЧНІВ

о

на перший курс 
на 1950-51 навчальний рік
Приймаються жінки віком від 

до ЗО років з
Прийом 

1950 року.
До заяви 

менти:
Свідоцтво про освіту (оригінал), 

свідоцтво про народження (оригі
нал), автобіографія, 3 фотокартки, 
довідка про стан здоров'я.

Вступні екзамени—з 15 серпня 
1950 року з таких дисциплін: укра
їнської та російської мов (диктант 1 
усно), Конституції СРСР 1 УРСР 
(усно), математики (арифметики, алгеб
ри, геометрії (письмово й усно).

Особи, що закінчили 7 класів 
у 1949—1950 навчальному році на 
„5“, приймаються без екзаменів і 
забезпечуються стипендією.

Документи подавати на адресу: м. Олек
сандрія, вул. Пролетарська, 7. дирекції.

ДИРЕКЦІЯ.

14
освітою за 7 класів, 
заяв — до 10 серпня

додаються такі доку-

- О

Олександрійський культосвітній технікум 
комітету в справах культурно-освітніх закладів 

при Раді Міністрів УРСР 

ОГОЛОШУЄ НАБІР СТУДЕНТІВ 
на 1950—1951 навчальний рік на 1 і 2 курси 

стаціонарного відділу та 1, 2 і З курси 
заочного відділу

Технікум має два відділи: бібліотечний та клубний.
Строк навчання —три роки.
Бібліотечний відділ готує кваліфікованих працівників 

бібліотечної справи для районних та міських бібліотек.
Клубний відділ готує кваліфікованих працівників - мето

дистів, директорів будинків культури та інших фахівців куль
турно-освітньої роботи.

На стаціонарний відділ технікуму приймаються громадяни 
обох статей від 14 до 30 років.

На перший курс приймаються особи з освітою за 7 кла
сів, 2-й курс—за 9—10 класів середньої школи.

На заочний відділ технікуму приймаються громадяни без 
обмеження віку, що працюють на бібліотечній і клубній роботі 
і не мають середньої фахової освіти:

на 1 курс—8 освітою за 7—8 класів, 
на 2 курс—з освітою за 9 класів, 
на 3 курс—з освітою за 10 класів.

Бажаючі вступити до технікуму подають заяву на ім'я 
директора (особисто або поштою), додаючи такі документи:

а) свідоцтво про освіту (в оригіналі), б) свідоцтво про 
народження (в оригіналі), в) докладну автобіографію, г) довідку 
про стан здоров'я, д) три фотокартки.

Заяви приймаються до 1 серпня. Вступні екзамени—з 1 
по 20 серпня. Вступники до 1 курсу обох відділів складають 
екзамени з таких предметів:

а) українська мова (усно й письмово—диктант), б) росій
ська мова і літературне читання (усно й письмово—диктант), 
в) Конституція СРСР (усно), г) математика (усно й письмово).

Відмінники приймаються без вступних екзаменів.
Прийняті до технікуму на стаціонарний відділ забезпе

чуються стипендією в розмірі від 140 до 180 крб. на загальних 
підставах, їдальнею та гуртожитком.

Адреса технікуму: м. Олександрія. Кіровоградської об
ласті, вулиця Діброви, № 71, культосвітній технікум. ДИРЕКЦІЯ.

БК—00313. Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, Ке 58.

□---------------------------------------------------------------- а
Олександрійський 

агролісомеліоративний технікум 
ОГОЛОШУЄ

НАБІР СТУДЕНТІВ
на 1-й курс агролісомеліоративного технікуму

на. 1950—1951 навчальний рік.
Технікум готує техніків агролісомоліораторів 

з середньою освітою.
Строк навчання—4 роки.
До технікуму приймаються громадяни віком від 

14 до ЗО років з освітою в обсязі 7 класів.
Вступники складають екзамени з української

і російської мов, математики, Конституції СРСР 
в обсязі семирічки.

Особи, які закінчили 7 класів з оцінкзмн „5". 
приймаються до технікуму без екзаменів.

Заяви про вступ приймаються з 1-го червня 
до 31 липня 1950 року, здаються особисто або 
надсилаються поштою.

До заяви додаються такі документи:
1. Свідоцтво про освіту (в оригіналі);
2. Свідоцтво про народження (в оригіналі) або 

паспорт (пред'являється особисто);
3. Автобіографія;
4. Три фотокартки (знімки без головного убору, 

розміром 3x4 см.);
5. Довідка про стан здоров'я і відсутність 

хвороб, перешкоджаючих вступові до даного 
учбового закладу;

6. Довідка про відношення до військової 
повинності (для військовозобов'язаних);

7. Довідка з місця мешкання.
Вступні екзамени провадяться з 1-го по 20-е 

серпня.
Початок навчання 1-го вересня 1950 року.
Технікум забезпечує студентів стипендією та 

гуртожитком.
При технікумі є їдальня і учбово-дослідне 

господарство.
Адреса технікуму: м. Олександрія, Кірово

градської області, вулиця Діброви, № 71.
ДИРЕКЦІЯ.

Ц----------------------------------- --------------------------— В
” Зай” № 64. Т. 4Оо6~

Олександрійська міська друкарня Кіровоградського обласного управління в справах поліграфічної промисловості, видавництв і книжкової торгівлі, м. Олександрія, вул. Шевченка 57.



Пролетарі всіх країн, єднайтеся?

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

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

БІЛЬШОВИЦЬКА
1

Рік видання XXI
♦-----------------♦

N8 65 (3435)

Середа
31 

травня 
1950 р.

♦-----------------»
Ціна 20 коп.

Завтра—/ червня 

Міжнародний 
день дітей

На захист дітей
Міжнародна демократична фе- 

^^ирація жінок й інші демокра- 
’Л^^Гчні організації оголосили І 
'-^"червня вважати Міжнародним 

днем дітей.
Виконком Всесвітньої феде

рації молоді на січневій сесії, 
яка проходила в Бухаресті, 
підкреслив, що боротьба на за
хист прав дітей є складовою 
частиною боротьби за мир, 
національну незалежність, де
мократію і краще майбутнє.

Проведення Міжнародного дня 
дітей дає можливість демокра
тичним силам залучити в свої 
ряди ще ширші кола чесних 
людей у всіх країнах і створи
ти могутній фронт боротьби за 
охорону здоров'я і демократич
не виховання дітей.

V Наші радянські діти — най- 
щасливіші діти в світі. Вони 
оточені любов'ю і теплим бать
ківським піклуванням більшо
вицької партії, рідного батька 
великого Сталіна, всього на
шого народу.

Радянська Вітчизна нічого і 
не шкодує для радісного і щас
ливого життя наших дітей. Для 
них відкрито двері і в прекрас
ні школи для навчання, і в 
світлі Палаци, і в санаторії, і 
в піонерські табори—скрізь і 
всюди.

Найблагородніше стремління 
наших дітей—бути я- Ленін, 
бути як Сталін.

Активними будівниками ко
муністичного суспільства вихо
вуються вони.

Мільйоноголосе і дзвінке від 
чистих сердець радянських ді- 

\~ тей лунає на весь світ: Спа
сибі рідному Сталіну за щасли
ве дитинство!

Зовсім протилежне в капіта
лістичних країнах. Бредові пла
ни імперіалістів розв'язати но
ву війну і підготовка до неї 
лягають важким тягарем на 
плечі народу, прирікаючи дітей 
на голод і злидні.

Американські монополісти не 
вдовольняються експлуатацією 
дорослих трудящих. Вони нажи
вають прибутки на жорстокій 
нелюдській експлуатації дітей. 
За мізерну платню в США ма
ленькі хлопчики й дівчатка 
працюють по 60 годин на тиж
день.

Тяжке становище дітей в мо- 
нархо фашистській Греції, де 
панують американці. За пові
домленням афінськпх газет, з 
44 дітей з дитячого дому в 
Афінах 39 померли, а двоє пе

На честь сесії Верховної Ради, СРСР
Виконуючи сталінський план 

перетворення природи, колгосп
ники артілі ім. Карла Маркса 
успішно - відбудовують ставок 
площею в 26 гектарів.

Змагаючись на честь сесії Вер-

Підживлюють
Буряководи колгоспу ім. Воро- 

иіилова (Ворошиловка) наполег
ливо борються за високий уро
жай цукрових буряків. Вчасно 
закінчивши проривку, тут прис- 

ребувають в тяжкому стані. Та
ким чином смертність тут ста
новить 90 процентів.

В фашистській Іспанії діти 
робітників змушені задовго 
до світанку виходити на вули
ці, щоб утолити свій голод по
кидьками з смітників.

Фашистська кліка Тіто-Ран- 
ковича в Югославії творить 
сваволю і злочини проти наро
ду, молоді і дітей.

Тітовці примушують брати 
участь в так званих «добровіль
них роботах» тисячі юнаків і 
дівчат, часто майже дітей. Ді
ти змушені погоджуватись на 
самі тяжкі умови праці, бою- 
чись бути позбавленими продо
вольчої картки.

Капіталістична система—це 
нещастя дитинству. Кровожад- 
ні імперіалісти експлуатують 
дітей, викрадають їх у батьків. 
Американські імперіалістичні 
хижаки готуються здійснити 
велику кражу. Вони хочуть 

І викрасти сина у батька, у ма
тері—дочку і погнати їх на 
війну, перетворити надію і гор
дість батьків в гарматне м'ясо.

Цс лише поодинокі приклади 
жахливого становища дітей в 
капіталістичних країнах.

Всі чесні люди, які ведуть 
боротьбу за інтереси молоді, за
палюються видатним прикладом 
Радянського Союзу, де діти - 
це квіти життя—найцінніше з 
усіх людських багатств.

В країнах народної демокра
тії становище дітей з кожним 
днем поліпшується. За прикла
дом Радянського Союзу уряди 
цих країн роблять все можливе, 
щоб діти росли здоровими, силь
ними, мужніми, надійною змі
ною будівників нового суспіль
ства. Погляньте на новий Китай. 
Небагато часу пройшло з дня 
повного визволення країни, а 
вже число дітей, які навчають
ся в початкових школах, зрос
ло на 158 процентів, порівню
ючи з числом, що навчались в 
колишньому гомінданівському 
Китаї. ,

Народи і молодь всього світу 
в Міжнародний день дітей—1 
червня—виступлять на захист 
прав дітей на життя, на здо
ров'я, на демократичне вихо
вання і освіту. Вони продемон
струють свою непохитну волю 
боротись за мир, проти імперіа
лістів, які несуть дітям рабство, 
страхіття і страждання.

ховної Ради СРСР, бригада гра
барів зобов'язалася закінчити зе
мляні роботи і здати став в ек- 

‘ сплуатацію до 12 червня.
В. Маковецький,

цукрові буряки
тупили до підживлення та пе
ревірки. Підживлення мінераль
ними добривами вже зроблено 
на 28 гектарах з 35.

В. Ковак.

Спасибі рідному Сталіну 
за щасливе дитинство!

В мальовничому місці, в 
найкращих приміщеннях 
розташувався Войнівський 
дитячий будинок їм. Фрунзе.

Коли заходиш на широке 
подвір'я, то зразу ж помі
чаєш дбайливість ї охай
ність його юних господарів. 
Рівні, посилані піском до
ріжки, клумби квітів в ста
ранно прибраному сквері, 
сотні посаджених цієї весни 
розкішних дерев — все це 
робота рук вихованців.

Хто ж ці діти? Це сироти, 
які залишилися без батьків 
1 рідні. Але слово «сирота» не 
почуєш серед цього задор- 
ного, радісного дитячого 
колективу, цим словом мож
на нанести дітям тільки ве
лику образу.

У Колі Осадчого перед
часно померла мати, заги
нув на фронті в час Великої 
Вітчизняної війни батько. 
Та він не сирота. Батьків 
йому замінила Вітчизна, що 
дала всі можливості для 
щасливого дитинства. Коля 
за це віддячує чудовими ус
піхами у навчанні. Він за
кінчив третій клас тільки з 
п'ятірками.

Загинули батьки і у Вані ' 
Іщенка. Він теж, був конгу- | 
жений в окопі. Його врято- і 
вановід смерті 1 тепер Валя 
з гарними оцінками закін
чує п'ятий клас.

Від старших не відстала 
і першокласниця Катя Дуд
ник. В другий клас вона пе
реведена з відмінними оцін
ками.

Таких як Коля, Ваня, 
Катя в дитячому будинку 
близько 300. Всі вони доб
ре навчаються в школі 1 з

Робітнича молодь— 
на стахановській вахті

Понад 10 тисяч юнаків і дівчат 
Львівських підприємств несуть у 
ці дні стахановську вахту на честь 
сесії Верховної Ради СРСР. Под
війний виробіток дають комсо
мольці емальового заводу. У мо
тально-в'язальному цеху панчіш
ної фабрики бригади Марії Шев
чук і Надії Миіцук виготовили 
понад план більше 5000 пар пан
чішно-шкарпеткових виробів. Раз 
на місяць вони тепер працюють 
на зекономленій сировині.

Колгоспниця- 
винахідник

Надія Леонтіївна Городецька з 
села Бабин, Чернівецької області, 
сконструювала оригінальну сівал
ку для розкидання добрив. Вчена 
рада Українського інституту ме
ханізації й електрифікації сільсь
кого господарства високо оцінила 
ініціативу колгоспниці і доручила 
кафедрі сільськогосподарських 
машин зробити всі технічні роз
рахунки і провести випробування 
експериментального зразка сівал
ки в колгоспі „Іскра", де живе і 
працює Н. Л, Городецька. 

дитячим запалом прагнуть 
до фізичної праці. В цьому 
переконуєшся, коли огля
даєш дослідні ділянки юних 
мічурінців. Як любовно об
роблені вони.

Чудове враження справ
ляє кімната виставки дитя
чої творчості. Тут роботи 
майбутніх спеціалістів тес
лярської 1 слюсарної справи, 
експонати образотворчого 
мистецтва.

Привертають увагу такі 
речі, як циліндр, конус, шар, 
шахмати, виготовлені в тес
лярській майстерні Шурою 
Романовим, або бездоганні 
вишивки Наді Малик, Валі 
Коновець, Ніни Цималь, що 
свідчать про їх зрослу май
стерність.

Діти добре навчаються, 
працюють добре 1 відпочи
вають. Вечорами селом ли
нуть урочисті звуки духо
вого оркестру. Інші розви
вають свої таланти в хоро
вому, балетному, спортив
ному, історичному 1 літера
турному гуртках та в музич
ному гуртку народних ін
струментів.

Всі хлопчики і дівчатка 
постійні відвідувачі бібліо
теки. їх улюблені книги „Мо
лода гвардія" Фадєєва, „Син 
полку" Катаєва 1 десятки 
інших. Виховуючись на тра
диціях молодих радянських 
патріотів, діти приєднуються 
до могутнього руху борців 
за мир. Вони знають, що та
ке війна. Вони не хочуть 
цього лиха.

„Ми за мир на всій зем
лі"—такий напис зроблено на 
великій земній кулі, іцо 
встановлена в центрі скверу.

По нашій Батьківщині

На знімку: молоді сталевари 
краматорського металургійного 
заводу імені Куйбишева, Сталін
ської області. Української РСР 
(зліва направо) комсомольці Ана
толій КА'ГРИЧ та Григорій КОВА- 

і ЛЕНКО. Вони виконують і пере
виконують виробничі завдання.

„Ми за мир на всій зем- 
| лі “—ці слова бренять де

сятками голосів дитячого хо
ру, як пересторога паліям 
нової війни.

Якщо вороги, втративши 
всякий розум 1 посміють по- 

I рушити мир, вони відчують, 
. що кожний вихованець і 

вихованка це Олег Кошо
вий, це—Зоя Космодем'ян 
ська, це- ОлександрМатро- 
сов, які зуміють відстояти 
своє щастя, свою рідну ма- 
тір-Вітчизну.

Кілька днів тому дитячий 
будинок відвідав депутат 
Верховної Ради СРСР Сте
пан Пилипович Кожевников. 
Важко передати словами цю 
радісну зустріч. Діти тепло 
вітали депутата радянського 
парламенту, розповідали про 
своє щасливе життя.

—Ви скоро будете в Мос
кві,—сказала на прощання 
від імені всього колективу 
голова дитячої ради Шу- 
ра Хачатурова. — Ви поба
чите рідного 1 дорогого 
Сталіна. Передайте рідному 
Сталіну від нас дитяче 
спасибі 1 скажіть, іцо 
ми будемо вчитись так, як 
заповідав Ілліч, станемо до
стойними людьми сталінсь
кої епохи.

Степан Пилипович пообі
цяв виконати прохання ви
хованців. •X* ’Х*«•

Вечір. Сурма сповіщає від
починок. Затихають дзвінкі 
дитячі голоси. Діти пори
нають в спокійний сон.

А попереду їх чекає но
вий радісний день.

Ст. Міркотан.

205 тисяч пар взуття 
пошито із зекономлених 

матеріалів
Взуттєвики країни, гаряче під

хопивши патріотичний почин Лі
дії Корабельникової, домоглися 
значних успіхів у боротьбі за ком
плексну економію сировини й 
матеріалів. Десятки підприємств 

і у квітні працювали один день на 
збережених протягом місяця ма
теріалах. За неповними даними 
тільки 63 великих взуттєвих фаб
рик країни випустили у квітні 
завдяки комплексній економії 205 
тисяч пар взуття.

13 норм за зміну
Токар - розточувальник Ленін

градського заводу лісового ма
шинобудування тов. Шефер, який 

| несе вахту на честь сесії Верхвв- 
| ної Ради СРСР, 28 травня вико

нав змінне завдання.на 1300 про
центів. За роки післявоєнної ста
лінської п'ятирічки стахановець- 
новатор виконав 20 річних норм.

Червоні валки з сіном
На Гіришибинський пункт „За- 

готсіно", Азербайджанської РСР. 
прибули перші червоні валки з 
сіном нового врожаю. (РАТАУ),
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Дню шахтаря— 
стахановську зустріч 

Соціалістичне зобов'язання
колективу робітників, інженерно-технічних пра

цівників та службовців Олександрійського будівельно- 
монтажного управління на честь Дня шахтаря

Наслідуючи приклад колективу гірників шахти № 2 по 
розгортанню соціалістичного змагання на честь Дня шахтаря, ми, 
робітники, інженерно-технічні працівники та службовці Олек
сандрійського будівельно-монтажного управління влючапмося у 
соціалістичне змагання і беремо на себе такі зобов'язання:

1. Виконати державний план першого півріччя ц. р. до 
25 червня на 105 процентів, а план третього кварталу до 25 
вересня—на 105 процентів.

2. Домогтися стопроцентного виконання плану продуктив
ності праці, а норм виробітку—на 120 процентів.

3. Дати надпланових нагромаджень 150 тисяч карбованців.
Викликаємо на соціалістичне змагання колектив енерго- 

моптажного управління.
За дорученням загальних зборів підписали:
Начальник управління Згониіков, секретар партійної організації 

Федюкін, голова місцевкому Ходосенко, секретар комсомольської ор
ганізації Уфімцев, стахаиовці: Додатно, Тютюннк, Нечипоренке.

Енергетики розгортають змагання
Шириться соціалістичне зма

гання на честь Дня шахтаря 
серед трудящих енергоуправ
ління тресту «Олександріявуг- 
лерозрізбуд».

Першою серед змін включи
лася в змагання зміна інжене
ра тов. Шокотька. На честь 
всенародного свята вона зобо
в'язалась вивершити своє зав В. Крайнєє.

Застосовуємо автоматизацію 
водовідливних установок

Переймаючи досвід шахтарів 
Семенівського вуглерозрізу, на 
дренажних шахтах Байдаківсь- 
кого вуглерозрізу застосовують
ся автомати водовідливних уста 
новок.

Перті три прилади повністю

Попереду зміна Бельмовича
Серед колективу цегельного 

заводу № 2 і першість тримає 
зміна т. Бельмовича. 26 трав
ня вона завершила виконання 
місячного плану виробництва 
цегли-сирцю. В окремі дні змі
на дає до 42 тисяч штук цегли-

Лекції про міжнародний стан
1 27 і 29 травня лектор ЦК 
КП(б)У тов. Кравцов для гірни
ків шахти № 3 прочитав лекції 
про міжнародне становище.

Чисельна аудиторія з великою 
увагою вислухала змістовні лек
ції. На переконливих прикладах 

дання на 110 процентів, зеко
номити електроенергії на пот
реби агрегата на 5 процентів, 
домогтися економії пальних та 
мастильних матеріалів.

Зміна тов. Шокотька викли
кала на змагання зміну тов. 
ІСарлюка. Обидві зміни свої зо
бов'язання виконують з честю.

виправдали себе. За рахунок 
автоматів вже впевободжено 6 
чоловік машиністів, які тепер 
працюють на інших роботах.

Впровадження автоматів про
довжується. Г. Усенко, 

головний інженер.

сирцю при завданні 22 тисячі.
Добре працює також зміна 

майвтра т. Григор'єва, яка в 
середньому виконує нормп ви
робітку на 150 процентів.

Кидалоо,
директор заводу.

тов. Кравцов розповів шахтарям 
про успішне будівництво кому
нізму в нашій країні, про стан в 
капіталістичних державах, про їх 
підготовку до нової війни та про 
зростаючий рух прихильників ми
ру. А. Куряткиков.

Тяжке життя дітей 
в країнах капіталу
Загарбницькі війни, розв'язані 

колонізаторами, і особливо війни 
у В'єтнамі і Малайї, є причиною 
нестерпних страждань і убивств 
великої кількості дітей. Так, на
приклад, в час окупації Хонгуя 
колоніальними військами було за
хоплено і спалено 400 дітей. У 
Такеті 500 дітей були кинуті жи
вими в річку Меконг.

Американські імперіалісти і їх 
агенти намагаються виховати зві
рячі інстинкти в молодому поко
лінні. Так, у США, в Нью Гавре 
(штат Коннектікут), 27 лютого 
1950 року фірма, що виробляє ди
тячі іграшки, оголосила про ви
пуск іграшкової атомної бомби.

и: $*
Недавно в робітничому таборі в 

Фзчіксе, столиці штата Арізона 
(США), було виявлено 100 поми
раючих від голоду дітей. Шесте
ро дітей в цьому таборі не мали 

і ніякої їжі протягом 10 днів. Один 
І із батьків, який працює в таборі, 

продавав свою кров, щоб мати 
змогу нагодузати дітей.

* * №
Терор монгрхо-фашистів у Греції 

обрушився не лиши на дорослих, 
але і на дітей. 370 дітей солда
тів демократичної армії Греції 
піддались катуванню в каторжно
му концентраційному таборі Мак- 
ронісос. У Сігранській тюрмі утри
мувалось 150 дітей. 70 хлопчиків 
жили разом із своїми матерями в 
жахливих умовах тюрем Аверсофа.

*
У столиці фашистської Іспанії 

—Мадріді медичне обслідування 
дітей у школі, що міститься на 
вулиці Франко Родрігес, у районі 
Куатро Камінне, показало, що 70 
процентів учнів у віці до 12 років 
хворіють туберкульозом. Ці офі
ціальні дані Франко далеко не 
повністю відбивають дійсність.

* * >к
Фашистська кліка Тіто Ранко- 

вича в Югославії творила І про
довжує творити 8Л0ЧИНН проти 
народу, молоді та дітей.

Один хлопчик Із району Дьяко- 
виці написав слідуюче: „Я не вірю, 
що можна жити ще в гірших умо
вах, ніж ті. в яких ми тепер жи
вемо. Ми одержуємо хліб лише 
раз у дань І всього по 300 грамів. 
Крім хліба, ми одержуємо водянис- 

■ тий суп, в якому плавав кілька 
бобів. Ніякої другої гарячої їжі 
ми не маємо. У наших хнжинах 
льодовий холод. Ми працюємо по 
12—14 годин на день. Багато з нас 
від перевтоми не можуть рухатись. 
Троє юнаків Із моєї бригади по
мерло, деяких відправили до лі
керні. Всіх, хто пробує протесту
вати, арештовують. Тих, хто про
бує втекти звідси, тітовці нака
зують розстрілювати, але I це нас 
не зупиняє. Кожну ніч звідси ті
кають".

Радість радянських дітей
Щасливо жити в нашій ра

дянській країні. Вороги бажа
ють знищити цс щастя. Мільйони 
людей світу зараз борються за 
мир. І ми, радянські діти, при
єднуємося до голосу наших бать
ків, матерів, братів, сестер. Ми 
не хочемо війни. Ми хочемо, 
щоб усі діти мали таке щасли
ве дитинство, яке дали нам 
Ленін і Сталін.

Юні дослідники
Радянська школа виховує актив

них будівників комунізму. Вона 
прищеплює нашим дітям безмеж
ну любов до рідної Батьківщини, 
любов до праці, дослідництва, ви
нахідництва.

З цією метою і створена шкіль- . 
на дослідна ділянка при семиріч
ній школі радгоспу „Комінтерн". 
Площею ця ділянка невелика—во
на займає 0,20 гектара, але розмах 
роботи на ній юних мічурінців 
всебічний, цікавий.

Дослідна ділянка має три основ
ні відділи: колекційний, відділ ви
рощування високих врожаїв, пи- 
томник декоративних дерев.

На колекційному відділі виро
щуються різні рослини—кунжут, 
софлор, льон, рицина, бавовник, 
чуфа, соя. цукрові та кормові бу
ряки, гілляста пшениця, трави та 
багато інших. Юні мічурінці зма
гаються за одержання високих 
врожаїв кукурудзи, проса, чуми
зи, соняшника і т. д„ а в шкіль
ному питомнику провадяться різ
ні досліди по одержанню дерев 
дуба із жолудів, тополі із черен
ків, клену з насіння і т. п.

На дослідних ділянках працю
ють всі учні школи. Кожен з них 
має певне завдання. Спостерігаю
чи за розвитком рослин, учні за
писують все у спеціальний зошит, 
і на конференціях молодих дос
лідників, що відбуваються два ра

Трудящі Німецької демократичної республіки 
обурені новим злочином американців

Населення Німецької демокра
тичної республіки глибоко обуре
не новим злочином американців, 
які скинули з літаків на території 
Німецької демократичної респуб
ліки велику кількість колорадсь
кого жука (шкідник коренеплодів, 
особливо картоплі), намагаючись 
тим самим завдати шкоди продо
вольчому постачанню населення 
Німецької демократичної респуб- 
ліки.

У новому повідомленні відомст
ва інформації Німецької демокра
тичної республіки про результати 
розслідування щодо скидання ко
лорадського жука з американсь
ких літаків говориться, що коло
радський жук був скинутий не

Мій батько загинув на війні 
за наше щастя. Я вчусь лише 
на «відмінно», щоб принести 
якнайбільше користі моїй країні.

Я буду вчитись і далі лише 
на «відмінно» ( боротись за те, 
щоб усі діти світу, що живуть 
у капіталістичних країнах, жи
ли так, як живемо ми.

Аркадій Криштопа,
учень IV класу «Г» СНІ № 1.

зи на тиждень, розповідають пД 
свої спостереження.

Дирекція школи оголосила кон
курс, і за кращі наслідки роботи 
на дослідних ділянках установила 
для переможців 5 грошових пре
мій. Це ще більше заохотило юних 
дослідників до праці.

Душею всієї роботи є гурток 
юних дослідників-мічурінців, в 
якому працюють 38 учнів. Енту
зіасти дослідницької справи юна- 
ти Костиріна, Шушпака, Зибін, 
Мороз, Нікітіна та багато інших 
наполегливо працюють на своїх 
ділянках, домагаються гарних нас
лідків у своїй цікавій справі. В 
час літніх канікул кожен учень 
буде доглядати свою культуру, 
перевіряти спостереження, скла
дати гербарій рослини, яку виро
щує, у всіх фазах її розвитку.

Раз на тиждень вони будуть при
ходити до вчителів на консульта
цію та на конференцію дослідни
ків, де одержать вказівки для 
дальшої роботи.

Так цікаво, весело, щасливо про
водять своє дитинство учні шкіл 
нашої радянської Вітчизни.

Пройде небагато часу і вони 
збагатять нашу передову радян
ську науку новими чудовими від
криттями.

С. Крижановський, 
вчитель біології.

тільки в ніч з 24 на 25 травня. 
В деяких районах Саксонії купки 
цього жука були виявлені ще 22 
травня.

Об'єднання койітетіїггелянсьТОї 
взаємодопомоги і народна поліція 
Німецької демократичної респуб
ліки мобілізували населення на 
боротьбу з колорадським жуком.

Відбуваються численні збори 
робітничих колективів, які заяв
ляють у своїх резолюціях різкий 
протест проти нечуваних засобів, 
до яких вдаються американські 
імперіалісти, щоб завдати шкоди 
господарству німецької демокра
тичної республіки.

(ТАРС).

Добитись
Чумиза—однорічна культура і 

належить до просовидних хлібів. 
Висота її стебла досягає 2-х мет
рів. Вона досить невибаглива до 
грунту та умов росту і легко може 
давати 20 і більше центнерів зер
на з гектара або 70—80 центнерів 
сіна.

З зерна чумизи виготовляють 
крупу, що по смакових якостях 
не поступається пшону, борошно 
чумизи має якості кращі, ніж пшо
няне чи кукурудзяне, і може ви- 
користввуватись для харчової ме
ти без домішок інших сортів бо
рошна.

Зерно чумизи являється пре
красним кормом для птиці, а дерть 
для відгодівлі свиней. Зелена маса 
та сіно по споживності та поїдан
ню великою рогатою худобою 
краще, ніж зелена маса та сіно 
магару, кукурудзи чи проса.

Отже, чумиза знаходить широ
ке примінення як харчова куль
тура, а також як кормова культу
ра, особливо в зелених конвейєрах.

Жодна культура не використо- 
”ВК—00314. ——

високих урожаїв чумизи
вує так економно вологу як чу
миза. Під час посух вона дає дру
гий ярус коріння, а тому стійка 
проти посух і виносить її навіть 
краще від кукурудзи та сорго. 
Насіння її вистигає одночасно по 
всій волоті і мало осипається 
при достиганні, чим чумиза ви
гідно відрізняється від проса.

Всі ці біологічні особливості 
дають можливість одержувати ви
сокі врожаї чумизи.

Наприклад: в 1949 році колгосп 
ім. Ілліча, Чорнобаївського райо
ну, Полтавської області, на 5 гек
тарах одержав по 44 ц. зерна чу
мизи з гектара; по 42 ц. насіння 
з гектара зібрав також колгосп 
„20-річчя Жовтня", Шполянського 
району, Київської області.

Навіть при умові пізнього по
сіву. ряд колгоспів Кіровоградсь
кої області зібрав в 1949 р. по 
18—25 ц. зерна чумизи з гектара.

На Кіровоградській дослідній 
станції чумиза дала в 1949 р. по 246 
цнт, зеленої маси та 84 ц. сіна, в 
той час як урожайність магаро- 
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вого сіна становила 39,3 ц.
На початку свого росту чумиза, 

як і просо, розвивається дуже по
вільно, потрібує великої кількості 
споживних речовин та легко за
глушається бур'янами.

Ось тому-то основне завдання 
в догляді за цією культурою по
лягає в своєчасному та якісному 
проведенні розпушування грунту 
та прополювання від бур'янів су
цільних посівів.

Особливо важно не затягувати 
першого обробітку міжрядь ши
рокорядних посівів та ручвого 
прополювання суцільних посівів 
зразу після з'явлення сходів, бо 
запізнення з цією роботою може 
значно знизити врожайність чу
мизи.

Друге рихлеиня міжрядь про
вадиться через 10—15 днів після 
першого на глибину 7 — 8 сант. 
Третє ірихлення провести через 
20—25 днів після першого на гли
бину до 10 сант. Після кожного 
рихлення, а особливо після пер
шого та другого, обов'язково пот

рібно прополоти рядки від бур'яну.
Для забезпечення дружного рос

ту молодих рослин потрібно ор
ганізувати підживлення чумизи 
місцевими чи мінеральними доб
ривами. Підживлювати в першу 
чергу насіньові ділянки. Час під
живлення—перше чи друге роз
пушування міжрядь.

З місцевих добрив при піджив
ленні можна вносити 4—6 цнт. 
пташиного посліду та 3 — 4 ц. 
попелу. З мінеральних добрив— 
0,75 ц. аміачної селітри. 1 цнт. 
суперфосфату та 0,5 цнт. калійної 
солі на гектар. Краще провадити 
підживлення чумизи добривами 
розведеними у воді заводськими 
чи кустарними підживлювачами.

Добрі наслідки дає також і сухе 
підживлення дрібно розмеленими 
добривами. При підживленні су
хими добривами обов'язково слід
кувати, щоб вони лягали у воло

В. о. редактора Т. АПОСТОЛ

Загублену круглу печатку колгоспу ім. 15-річчя ВЛКСМ, вва
жати недійсною.

Правління.

Зам. № 65. Т. 4000.

гий грунт. Споживні речовини до
брив, що лежать в сухому грунті, 
не можуть використовуватись рос
линою. Для підживлення сухим 
способом використати всі комбі
новані зернові та бурякові сівал
ки. Щоб можна було заробити 
добрива на глибину 7—9 сант. в 
вологий грунт, в бурякових сівал
ках перед кожним сошником па 
хомутах прикріплюються долото- 
видні поглиблювачі, рекомендова
ні Всесоюзним Інститутом Цукро
вої Промисловості. Можна також 
замінити сошники цієї сівалки на 
звичайні зернові сошники (анкер
ні). Щоб сошники краще заглиб
лювались в землю, вони ставлять
ся на пружинних штангах, як у 
тракторних дискових сівалок.

Мусієнко С..
ст. науковий робітник 

Української н-д станції 
олійних культур.

Олександрійська міська друкарня Кіровоградського обласного управління в справах поліграфічної промисловості, видавництв і книжкової торгівлі, м. Олександрія, вул. Шевченка 57.
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Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

ІЛЬШПВИЦЬКА

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

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ
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Великий революціонер і будівник
соціалістичної держави

(До четвертих роковин з дня смерті М. І. Калініна)
З червня 1946 року помер 

великий громадянин радянсь
кого суспільства, видатний діяч 
партії Леніна—-Сталіна і радян
ської держави, член Політбюро 
ЦК ВКП(б), член Президії Вер
ховної Ради СРСР Михайло 
Іванович Калінін.

Прекрасне було його життя, 
життя пролетарського револю
ціонера і борця за щастя тру
дящих. Вся його діяльність не
змінно служила справі зміц
нення союзу робітників, селян 
та інтелігенції нашої країни і 
дружби народів Радянського 

• Союзу.
Михайло Іванович народився 

« сім'ї бідняка-селянина села 
Верхня 'Гроїця колишньої Твер
ської губернії. 18-літнім юна
ком він став працювати робіт
ником на одному з заводів у 
Петербурзі. В цьому проле
тарському центрі він почав своє 
свідоме життя. Його першою 
революційною школою був «Со
юз боротьби за визволення ро
бітничого класу», заснований 
В. 1. Леніним. Разом з Леніним 
і Сталіним він будував партію 
більшовиків, створював біль
шовицьку газету «Правда», брав 
активну участь у підготовці і 
здійсненні Великої Жовтневої 
соціалістичної революції.

У березні 1919 року Всеро
сійський Центральний Виконав
чий Комітет Рад на пропозицію 
В. І. Леніна обрав товариша 
Калініна своїм головою.

Двадцять сім років Михайло 
Іванович був «всесоюзним ста
ростою», очолював верховний 
орган соціалістичної держави. 
Тисячами найміцніших ниток 
Михайло Іванович був зв'яза
ний з масами робітників і се
лян, з усіма трудящими, знав 
їх заповітні думи і прагнення. 
Калінін був палким пропаган
дистом великих _ідей партії 
Леніна—Сталіна. Його мудре і 
проникливе більшовицьке слово 
піднімало робітників, колгосп
ників та інтелігенцію на великі 
справи в ім'я Батьківщини, в 
ім'я соціалізму. Десятками мов 
говорять народи, які населя
ють нашу Батьківщину. 1 скрізь 
—в кожній республіці ім'я 
Михайла Івановичам однаково 

Від Центрального Комітету КП(б)У
І Ради Міністрів Української РСР

Центральний Комітет Комуністичної Партії (більшовиків) України 
і Рада Міністрів Української РСР з глибоким сумом повідомляють про 
смерть колишнього секретаря ЦК ЛКСМУ, письменника, товарйша БОИ- 
ЧЕНКА Олександра Максимовича, що настала ЗО травня 1950 року піс
ля тяжкої й тривалої хвороби.

Від Центрального Комітету ЛКСМУ
Центральний Комітет Ленінської Комуністичної Спілки Молоді Ук

раїни з глибоким сумом повідомляє про смерть колишнього секретаря 
ЦК ЛКСМУ товариша БОЙЧЕНКА Олександра Максимовича, що наотала 
ЗО травня 1950 року.

дороге і любиме мільйонам лю
дей.

У тяжкі роки громадянської 
війни і воєнної інтервенції 
товариш Калінін віддавав увесь 
свій талант видатного органі
затора справі перемоги над 
з'єднаними силами внутріш
ньої і зовнішньої контррево
люції. Він провадить величезну 
роботу в справі політичної ос
віти Червоної Армії і мобіліза
ції всіх сил тилу.

В роки мирного будівництва 
М. І. Калінін стійко і послі
довно боровся за здійснення 
ленінсько-сталінської політики 
соціалістичної індустріалізації 
країни і колективізації сільсь
кого господарства, за перетво
рення нашої Батьківщини на 
могутню індустріальну і кол
госпну державу, за розквіт 
радянської науки і техніки, 
культури і мистецтва.

М. І. Калінін приділяв бага
то уваги піднесенню сільсько
го господарства, зміцненню 
колгоспного ладу. Перемогу ко
лективізації він називав істо
ричною перемогою, яка визво
лила селян від споконвічних 
кайданів, що тримали їх у 
злиднях і рабстві. Створення 
колгоспного ладу, говорив Ми
хайло Іванович, є величезна 
заслуга товариша Сталіна перед 
селянством. Завдяки колгоспам 
у нас нестало бідноти, нема 
більше куркулів, які експлуа
тують бідноту. Село в постанов
ці справи народної освіти май
же зрівнялося з містом, в ньому 
є густа сітка шкіл не тільки 
початкової, але й середньої ос
віти. Машинізоване виробницт
во на селі сприяє розвиткові 
ініціативи, завзяттю селянсь
ких синів у науці, техніці, 
мистецтві.

М. І. Калінін прославляв 
просту людину,зайняту загаль
нокорисною працею. «У нас в 
пошані всяка праця,—зазначав 
він,—Немає у нас праці ниж
чого сорту і праці вищого сор
ту. Справою честі, слави, доб- 
лесті[ і геройства є в нашій 
країні і праця муляра, і праця 
вченого, і праця двірника, і 
праця інженера, і праця тесля
ра, і праця художника, і праця
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свинарки, і праця артистки, і 
праця тракториста, і праця аг
ронома, і праця продавця, і 
праця лікаря і т. ін.».

Михайло Іванович Калінін— 
вірний син партії Леніна — 
Сталіна. Борючись за інтереси 
народу, він був непримеренним 
до ворогів радянської держави 
і більшовицької партії. Нещад
ність до ворогів народу, гово
рив він, прояв справжньої лю
бові до народу.

Нерозривно зв'язана з ім'ям 
М. І. Калініна велика перемо
га радянського народу над фа
шистською Німеччиною. В роки 
Вітчизняної війни, будучи вже 
тяжко хворпм, він весь свій 
життєвий досвід, всі свої сили 
віддавав справі перемоги Ра
дянського Союзу над німець
кими і японськими агресорами. 
З любов'ю і увагою слухали 
фронтовики, весь радянський 
народ натхненні промови по
лум'яного патріота. Він вселяв 
глибоку віру в силу більшо
вицької партії, в правоту на
шої справи, в неминучість пе
ремоги героїчного радянського 
народу, керованого великим 
Сталіним.

Товариш Калінін дожив до 
дня великої перемоги. 1 вже 
на завтра після неї він гово
рив народові, що завойовану 
перемогу треба закріпити, са
мовіддано трудитися над відбу
довою і розвитком народного 
господарства, над посиленням 
економічної і оборонної могут
ності Радянського Союзу.

Ім'я Калініна вічно житиме 
в нашому народі. Пам'ять про 
нього запалює мільйони радян
ських людей на боротьбу за 
перемогу комунізму.

На честь Дня шахтаря
— Змагання двох шахт —

На відзнаку всенародного свята—Дня шахта
ря гірники шахт № 2 і № 3 включилися у соці
алістичне змагання за дострокове виконання ви
робничих планів.

За травень колективи двох шахт мають та
кі показники:

(в процентах до плану)
Шахта № 2 Шахта № З

141,8 Видобуток вугілля 100,1
107 Підготовчі роботи 107

Першість тримають гірники другої шахти. Серед 
дільниць цього колективу високими показниками 
відзначається друга дільниця (начальник т. Піку- 
щий). Вона своє завдання виконує на 150 і біль
ше процентів. Наваловідбійник тов. Немикін ви
конує норми на 150 процентів.

Серед дільниць шахти № 3 першість тримає 
перша дільниця (начальник т. Щитинін). Бригада 
наваловідбійників тов. Сергієнка в окремі дні дає 
вдвічі більше вугілля, ніж передбачено завданням.

.......... ............................................... ............ ................. ■■ ~~................ ’

Збирання врожаю і хлібоздача—най-
відповідальніїиа ділянка боротьби за вро
жай, за виконання взятих у соціалістич
ному змаганні зобов'язань.

По нашій Батьківщині

•і ♦

Ставропольський край. У Росшеватькому зернорадгоспі Ново- 
Олександрівського району обладнано гуртожиток для трактористів, 
які працюють в полі. Тут е їдальня, кімната відпочинку, спальні кім
нати і душеві.

На знімку: будинок гуртожитку для трактористів.
Фото Г. Аракельяна. Прескліше ТАРС.

Механізатори 
готуються

На полях Кіровоградської об
ласті колосяться хліба. Механіза
тори готуються до збирання вро
жаю. 19 МТС достроково викона
ли план ремонту комбайнів, сотні 
водіїв забезпечили машини прис-

На плантації Марка Озерного
Дружно піднімається вгору, роз

правляючи широке листя, куку
рудза на плантації Героя Соціа
лістичної Праці Марка Озерного 
з колгоспу „Червоний партизан", 
Лихівського району, Дніпропет
ровської області. Обидві ділянки, Обидві ділянки, таци та підживлюю;

Перший хліб—дер^і»!
31 травня колгоспи Кашка-,.- 

Дар'їнської облиті, -Ул5ець«ої 
РСР, приступили до здачі держа
ві хліба нового урожаю. Сільгосп
артіль імені Сталіна, Бешкетсько- 
го району, відправила першу вал-

Нагородження комбайнерів Миколаївської області
За одержання високих показнії- | 

ків на збиранні та обмолоті зер
нових і олійних культур у 1949 
році Указом Президії Верховної 
Ради СРСР від ЗО травня 1950

Кіровоградіцини 
до збирання

тосуванням для третьої .очистки 
зерна. Тепер комбайнери склада
ють маршрути пересування ком
байнів, розробляють заходи д.'пг 
впровадження погодинного гра
фіка.

з яких тов. Озерний зобов'язався 
одержати з гектара по 175 і пе 
225 центнерів кукурудзи,—у від
мінному стані. Бур'яни виполоті, 
міжряддя спушені. Тепер прова
диться міжрядний обробіток план
тації та підживдення^рл-мхі^__  

'«У на честь сесії Верховної Ради 
СРСР. Перші валки з хлібом но
вого врожаю прибули на заголов
ні пункти і з ряду інших колгос
пів області.

року нагороджені орденами і ме
далями 50 комбайнерів і праців
ників комбайнових агрегатів Ми- 

I колаївської області.
(РАТАУ).
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1
Старанно 

доглядають 
цукрові буряки

_ Старанно доглядають цукро
ві буряки колгоспники артілі 
«Червоний маяк». Вчасно про
вівши шаровку, проривку та 
боротьбу з шкідниками, вони 
забезпечили гарний розвиток 
рослинам.

Бригадир рільничої бригади 
т. 'Горба та ланкові Віра Ов- 
сянник і Надія Бугай органі
зували і успішно закінчили 
підживлення буряків мінераль
ними добривами на всій площі 
та друге підпушування між
рядь.

Якість роботи добра. План
тація цукрових буряків обіцяє 
дати високий урожай.

І. Бугрій, 
рахівник колгоспу,
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Партійне життя
БІЛЬШОВИЦЬКА ПРАВДА

Листи до редакції

Секретар не керує 
парторганізацією

Секретаря територіальної 
парторганізації села Мартоіва- 
нівки т. Кисленко в ні дні мож
на бачити... вдома. Вона дуже 
переобтяжена особистими спра
вами — спорудженням власного 
будинку.

На запитання, як партійна 
організація очолила хліборобів 
па боротьбу за вирощення ви
сокого врожаю, Жисленко без
порадно розвела руками.

—Правду кажучи, не можу 
дати точної відповіді. Мобілізо- 
вуємо, але ще недостатньо.

Уже цей факт переконує в 
тому, що діяльність парторга
нізації пущена па самопдив. 
Як наслідок, вкрай занедбано 
важливий засіб виливу на маси 
—політичну агітацію.

З п'яти комуністів, які вхо
дять до складу парторганізації, 
тільки одному' т. Величуку до
ручено провадити агітаційну ро
боту в першій бригаді колгоспу 
ім. Паризької комуни. Однак, 
за 4 місяці він, як агітатор, ні- 
разу не провів тут бесіди, не 
випустив жодного польового 
листка. Тим .часом парторгані- 
зація не поцікавилась, як же 
т. Величук виконує партійне 
доручення.

—У нас затверджений агіт
колектив з учителів. Є й лек
торська група,—каже т. Кис
ленко.

Та чого варта ця заява, коли 
в самий відповідальний період 
обробітку і догляду за посівами 
агітатори в полі не бувають і 
ніякої політмасової роботи не 
провадять.

Секретар не могла назвати, 
які ж лекції прочитані за ос
танній час лекторською групою.

—Про це,—говорить т. Кис
ленко, можете довідатись в за
відуючої клубом Марфп Федо- 
ренко. Вона там працює, вона 
напевно і облік веде.

Занедбаністю агітмасової ро
боти, безконтрольністю з боку 
парторганізації пояснюється 
відставання колгоспів в прове
денні сільськогосподарських ро
біт. Так, в артілі «Перебудова 
країни», куди зовсім не досягає 
партійне керівництво, на 6 днів 
спізнилися з посівом кукуруд
зи. А тому на 15 гектарах ку
курудза не зійшла і'її довело
ся вдруге пересівати. Погано 
тут готуються і до жнив.

Комуністи не виявляють сво
го впливу на нерадіївпх кол
госпниць Наталію Найдьон, Ок
сану Василсвську і інших, які 
більше відсиджуються вдома, 
ніж працюють.

Бездіяльність парторганізації 
пояснюється тим, що секретар 
т. Кисленко по суті самоусу
нулась від партійної роботи.

Ст. Міркотан.

Чого варті обіцянки 
з техпостачу

Підкупну відповідь ви зав
жди почуєте від начальника від
ділу матеріально-технічного пос
тачання тресту „Олександріявуг- 
лерозрізбуд" т. Артамонова.

—.Тов. Артамонов! Нам треба 
кріпильний ліс...

—О! Буде, буде!
—Тов. Артамонов! У нас немає 

кабелю, електроламп, склянок до 
ламп„, Вольфа", в штреках темно...

—О! Вживаємо заходів!
—Тов. Артамонов! Давно чекає

мо восьмндюймових труб, канатів 
для підіймальних машин, транс
форматорного масла...

—Буде! Обов'язково буде. Вжи
ваємо заходів! Буде!

І так з самісінького початку 1950 
року. Через відсутність потрібно
го сорту кріпильного лісу буді
вельне управління № 2 на кожно
му погонному метрі проходки пе
ревитрачає близько 40 карбован
ців, через нестачу інших матеріалів 
робітники працюють з великими 
утрудненнями.

Чи не варт керівникам тресту 
вжити заходів до неповоротких 
постачальників, 
розтринькувати 
що крім шкоди 
носять.

Свято пісні міста й району
В місті й районі розгор

нулась підготовка до свята 
пісні на захист миру, яке 
відбудеться в неділю—18 
червня ц. р. на міському ста
діоні.

У зведеному

хорові

В репертуарі свята 
найкращі радянські пісенні

хорі візь- 
самодіяльні 

_ _  чміста і села 
та духові оркестри- 'Згаянії.

1 музичні твори.
Міські та районні органі

зації визначили комісії, яким 
доручено займатись підго
товкою до свята.

Трудящі Олександрійщи- 
ни в день свята пісні при
єднають свій голос до ба
гатомільйонного голосу про
гресивних людей всього сві
ту на захист миру, проти 
іги-ліТ1» зіпни.

сказати їм годі 
пусті обіцянки, 
нічого не при- 

I. Іванов.

Коли механізми 
знеосіблено

Останнім часом колектив 
гельного заводу №1 значно збіль
шив випуск цегли, а місячний 
план виконано достроково — 25 
травня.

Та разом з тим досягнута про
дуктивність далека від межі. Її 
можна підвищити за рахунок на
ведення порядку, правильного ви
користання дрібної механізації і 
головним чином — транспортних 
засобів.

Наявні транзитні, поличкові, 
карусельні і виставочні вагонетки 
несправні. Тому в роботі вони ви
магають додаткових зусиль ро
бітників. Невнстачає перекатних 
містків, поворотних кругів.

Всі ці недоліки шкідливо впли
вають на підвищення продуктив
ності праці. А сталося це тому, 
що всі ці механізми знеосіблено. 
За них не відповідають майстри, 
а Головний механік т. Тримбач 
ставиться до цього як до друго
рядної справи. І. Бєлаш,

нормувальник.

це

Слідами наших виступів

Шахрайство"
Дванадцятий той Творів Н- В. Сталіна 

українською ковсю
ким філіалом Інституту Маркса- 
Енгельса Леніна при ЦК 
ВКІІ(б).

Тираж видання 100 тисяч 
екземплярів.

Державне видавництво полі
тичної літератури УРСР випус
тило в світ дванадцятий том Тво
рів 11. В. Сталіна українською 
мовою. Переклад з російського 
видання здійснений українсь-

І

І

(РАТАУ).
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Під таким заголовком 12 травня 

1950 року газета „Більшовицька 
правда“ надрукувала статтю про 
зловживання на Берсзівському 
сепараторному пункті.

Факти, зазначені в статті, ствер
дились.

Завідуючого Берсзівським сепа
раторним пунктом Федана та аналі
затора Устенко з роботи знято.

Матеріали про їх шахрайські дії 
направлено слідчим органам.

Транспорт дезорганізує роботу управління
Після тривалого відставання бу

дівельне управління № 1 тресту 
„Олександріявуглерозрізбуд" в 
травні виконало місячний план 
на 114,6 процента.

Організованість, взаємодія ос
новних цехів з допоміжними, коор
динація роботи з субпідрядника
ми—ось головне, що сприяло ус
піхові управління.

Четверта дільниця, наприклад, 
яка мала прокласти колій 700 по
гонних метрів, проклала — 2000. 
Начальник дільниці тов. Волко- 
вий організував роботу так, що 
всі робітники були забезпечені 
фронтом роботи, матеріалами не- 
менше як на три дні наперед.

Відповідно до темпів колійни
ків будував свою роботу і допо
міжний цех начальника тов. Ку- 
явського. Шпали й інші матеріа
ли заготовлялися в тій кількості, 
яку вимагали колійники.

Тепер на четвертій дільниці в 
допоміжному цеху немає жодного 
робітника, який би не виконував 
норм виробітку, а бригада Анато
лія Кононовича Сливка домоглася 
148 процентів середнього вико
нання норм.

Великий виробіток на цій діль
ниці і в субпідрядників дільниці 
начальника тов. Ликіна.

Але захоплюватись поки що не
ма чим, бо управління має чима
лий борг перед державою. П'яти
місячний план виконано на 85 
процентів.

Причина такої ганебної роботи 
деяких дільниць управління, 
криється у вкрай поганій органі
зації транспортування породи. 26 
травня, наприклад, паровоз № 20 
був знятий с-під вертушки екска
ватора №9 і направлений для ро
боти на інший об'єкт. Через це

екскаватор простояв біля двох 
годин. Випадки такі непоодинокі.

Крім того, протягом травня па
ровози працювали на 30—40 про
центів своєї потужності, бо транс
портна контора не забезпечилась 
паливом. Деякі вертушки замість 
одного вивозились двома паро
возами.

І тому з вини контори залізнич
ного транспорту екскаватори в 
травні простояли близько 800 
машиногодин.

Все це є наслідком того, що 
начальник контори залізничного 
транспорту т. Святець взагалі не 
зважає на потреби будов. Йому 
чомусь сходить безкарно невико
нання наказу по тресту про обо
в'язкове закріплення паровозів за 
екскаваторами.

В. Слободян, 
начальник планового відділу.

БК—00315.
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П'ятниця, 2 червня 1950 р.

Негаятись з підготовкою до жнив
Втрачають дорогий час

Зрання і допізна працю
ють в полі колгоспники артілі 
ім. 18 з'їзду ВКП(б). З вели
кою наполегливістю борються 
вони за виконання взятих зо
бов'язань у вирощуванні ви
соких врожаїв.

—Тепер,—розповідають хлі
бороби,—долю врожаю вирі
шать жнива. Зберемо вчасно, 
як вчить нас товариш Сталін, 
значить виграємо. Та щось бо
язко—підведуть нас майстри 
колгоспу.

Такий сумнів колгоспників 
цілком підставний, бо про зби
рання врожаю в колгоспі не 
дбають, з ремонтом жниварок, 
віялок, возів не поспішають.

По конторських зведеннях 
колгосп відремонтував усі 6 
жниварок. Насправді готових 
до роботи лпше 4. Дві жни
варки стоять без крил.

Ось по суті і все, що спро
моглися зробити колгоспні май
стри.

Роботи ж в кузні та плот- 
ницькій непочатий край.

Ще й досі тут не приступи
ли до ремонту віялок, кінних 
граблів, возів. Відсутні ручні 
граблі, невпстачає трьох зер
новловлювачів.

Особливо загрозливий стан з 
транспортом. 16 безтарок і 12 
гарб потрібують ремонту, але 
жодна з них не відремонтова

на і тому зараз, на косовиці 
сіна, транспортують його од
ною гарбою і... безтарною?!

Не краще з будівництвом 
критих токів, зерносушарок. 
Тут вважають один критий тік 
готовим, хоч він ще невкрптвй.

Причиною такого ганебного 
стану з підготовкою до жнив 
є погана організація праці в— 
колгоспних майстернях.

В кузні та плотні працює 
12 колгоспників. Керує ними 
член правління т. Корпусенко. 
Ніяких завдань на роботу він 
не дає. За дисципліною і р«м—-' 
порядком дня не слідкує. Тому 
робота в майстернях розпочи
нається з запізненням. Однак, 
щедрою рукою Корпусенка кож
ному майстру щодня нарахо
вується 1,75-1,50 трудодня.

Старший коваль т. Козинець 
заявляє, що з 5 чоловік, які 
повинні працювати в кузні, 
щодня один відсутній. Не всі 
працюють і в илотницькій май
стерні. Проте заходи до поруш
ників дисципліни не вживають
ся.

Колгоспники в праві зажа
дати від правління колгоспу і 
його голови т. Дубовенка рі
шуче перебудувати роботу в 
майстернях і негаючись закін
чити підготовку до жнив.

A. Фіртич^
B. Смоляр

Міжнародний огляд 
Загально-німецький зліт молод

З 27 по 29 травня в Берліні 
проходив загально-німецький зліт 
молоді. Це була яскрава демонст
рація рішучості німецької молоді 
боротись за мир, за єдину неза
лежну демократичну і миролюбну 
Німеччину, за дружбу з Радянсь
ким Союзом.

Готуючись до зльоту, юнаки й 
дівчата Німецької демократичної 
республіки зібрали близько 8 
мільйонів підписів під Стокгольм
ською відозвою Постійного комі
тету Всесвітнього конгресу при
хильників миру, що становить 
більше половини цього числа під
писів, зібраних до цього часу по 
всій республіці. Великих успіхів 
добилась німецька молодь і в бо
ротьбі за виконання й перевико
нання народногосподарського пла
ну республіки.

„Готувались" до зльоту і англо- 
американські окупаційні власті та 
їх боннські підручні. Ватажок за
хідно-німецьких соціал-демократів 
Шумахер зажадав, щоб американ
ці застосували проти молодих 
борців за мир танки. В західних 
секторах Берліна було створено 
кілька великих концентраційних 
таборів. Скрізь були розставлені 
озброєні загони поліції і жандар
мерії.

Проте спроби паліїв війни заля
кати німецьку молодь і зірвати 
загально-німецький зліт зазнали 
провалу. До відкриття зльоту в 
Берлін зібралось понад 500 тисяч 
юнаків і дівчат, в тому числі 20 
тисяч з Західної Німеччини. Як 
гості на зліт прибули делегації 
молоді Радянського Союзу, Ки

тайської народної республіки і 
багатьох інших країн.

27 травня в Берліні, в Трептов- 
парку, делегації, які прибули на 
загально-німецький зліт молоді, 
поклали вінки біля підніжжя па
м'ятника радянським воїнам, які 
полягли в боях за визволення 
Берліна. Голова Центральної Ра
ди спілки вільної німецької моло
ді Еріх Хонекер в своєму висту
пі на мітингу заявив, що німець
кий народ безмежно вдячний 
Радянській Армії за своє визволен
ня від ярма фашизму. Потім від
крився загально-німецький конгрес 
молодих борців за мир, в якому 
взяли участь 10 тисяч делегатів з 
усіх частин Німеччини. Конгрес 
прийняв маніфест з закликом до 
всієї німецької молоді посилити 
боротьбу за мир, за дружбу з Ра
дянським Союзом, проти колоні
ального поневолення Західної Ні
меччини апгло-америкаиськимн 
імперіалістами.

28 травня в Берліні відбулась 
грандіозна демонстрація німець
кої демократичної молоді. Похід 
демонстрантів тривав 8 годин. На 
мітингу в Люстгартенс, що відбув
ся перед демонстрацією, від імені 
півмільйона учасників зльоту в 
обстановці величезного піднесен
ня було прийняте привітальне пос
лання товаришеві Сталіну.

Зліт закінчився величним фа
кельним походом молодих борців 
за мир.

Ю. Борисов.

1

В. о. редактора Т. АПОСТОЛ

Олександрійське райбюро «Союзпечать» з 2 червня приймав 
перздплату на газети і журнали на друге півріччя ц. р.

На центральні видання до 15 червня,
на республіканські видання до 18 червня,
на обласну та міську й районну газети до 25 червня.

В селищі Димитрове
4 ЧЕРВНЯ Ц. Р. ВІДКРИВАЄТЬСЯ ПОСТІЙНО ДІЮЧИЙ РИНОК

У відкритті ринку візьмуть участь торговельні організації міст 
Кіровограда і Олександрії та районів Новопразького і Петрівського.

Днями торгівлі встановлюються: неділя, оереда, п'ятниця.

Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, № 58. Зам. № 66. Т. 4000.

Олександрійська міська друкарня Кіровоградського обласного управління в справах поліграфічної промисловості, видавництв і книжкової торгівлі, м. Олександрія, вул. Шевченка 57,
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БЕРЛІН.

Центральній Раді Спілки 
вільної німецької молоді

Дякую за привітання молодим німецьким борцям за мир 
учасникам загальнонімецького зльоту молоді.

Бажаю німецькій молоді, активному будівникові єдиної 
демократичної І миролюбної Німеччини, нових успіхів у цій 
великій справі.

Й. СТАЛІН.

... Взяті зобов'язання
з честю виконувати

і», вілосюиький, 
секретар Онуфріївського райкому КП(б)У

Озброєні історичним рішен
ням лютневого Пленуму ЦК 
ВКІІ(б), трудівники соціалістич
ного землеробства нашої кра
їни ведуть наполегливу й са- 

■ мовіддану боротьбу за ви рощен- 
Кця високих врожаїв, за розви

ток громадського тваринництва, 
за*гтворення достатку продо
вольства для трудящих та си
ровини для промисловості.

Три роки зряду змагаються 
між собою хлібороби Олександ
рійського й Онуфріївського ра
йонів І кожен сільськогоспо
дарський рік приносить нам 
всіГЗові й нові успіхи у вико
нанні післявоєнної сталінської 
п'ятирічки.

Взаємно перевіряючи соціа
лістичні зобов'язання, ми ко
жен раз відзначаємо плодотвор
ні результати їх виконання.

Днями кращі представники 
колгоспів і ЛІТО Онуфріївсько
го і Олександрійського районів 

Оббили попередню взаємну пе- 
зірку виконання договору на 

--^лціалістична змагання цього

Онуфріївні впевнились, що 
на ланах колгоспів і радгоспів 
вашого району визріває чудовий 
урожай озимих і ярих культур. 
Визначним успіхом є і те, що 
район повсюдно запровадив 
травопільну систему землероб
ства, чого не можна сказати 
про наш, Онуфріївський район. 
Але наші представники змуше
ні відзначити і серйозні недо
ліки в ряді колгоспів Олександ
рійського району, які іце не
достатньо борються за виконан
ня взятих зобов'язань у зма
ганні з нами, що й призво
дить до відставання району по 
обробітку посівів та в підго
товці до жнив.

Особливо вразив наших 
представників факт грубого по
рушення агротехніки в колгос
пі ім. 4 з'їзду Рад, де головою 
т. Зіманов. Тут 47 гектарів со-

Підсумки роботи
будівельних управлінь № 1, № 2, № 3 тресту 

за травень та з початку року 
о/’ виконання плану 

з початку року
120

91
111

1, № 4, Л& 5 
травень 

Прізвище 
начальника

Бвлов 
Никифоров 
Кондратенко 

відставати буді
вельне управління № 5. Як 1 раніше, основною причиною 
цього є погана організація праці на будівельних майдан
чиках. Через несвоєчасну доставку 
неправильну розстановку робочої сили 
годинами простоюють.

ненівськвуглебуд”
№ управління

Управління № 
Управління № 
Управління № 

1
З
2

Показники будівельних управлінь №
тресту яОлександріявуглерозрізбуд“ за 

Виконання плану 
в процентах

114.7
107.8
74,5

№ управління

Управління № 1
Управління № 4
Управління № 5
Як видно з показників, продовжує

; няшнпка ще жодного разу не 
і просапано, а 6 гектарів з них 
| з'їдено шкідниками. Важко ска- 
I зати тепер, що то посіви со

няшника, бо вони вкриті бур'я-
I нами.

Не краще справа і в кол
госпі ім. 12-річчя Жовтня (го
лова т. Середа). В цій артілі 
82 гектари кукурудзи посіяно 
сівалкою, а не кукурудзосад
жалками. Зараз кукурудза за
лишена без догляду і піддаєть
ся знищенню шкідниками.

Наближаються дні збирання 
дорідного врожаю.

Лій познайомились з підго
товкою до жнив в Олександ
рійській МТС. Як виявилося, 
24 комбайни відремонтовані не
якісно—аби з рук, а 7 і досі 
чекають ремонту.

П'ять молотарок стоять на 
подвір'ї МТС без коліс. За ре
монт їх ще не брались. Лу
щильники розкидані в бур'я- 

: нах.
В цілому по району збираль

ні машини відремонтовані ли
ше на 50 процентів.

і На низькому рівні перебу
ває політично-масова робота в 
районі. Агітколективи, які бу
ли організовані до виборів Вер- 

| ховної Ради СРСР, припинили 
свою роботу. Відомо, що з та- 

і ким станом миритись не можна.
Перша взаємна перевірка на- 

[ ших соціалістичних зобов'я
зань виявила значні недоліки 
в роботі обох районів.

Тепер завдання партійних 
і комсомольських організацій 
і, в першу чергу, агітаторів об
говорити наслідки перевірки 
змагання серед хліборобів і мо
білізувати їх на боротьбу за 
зразкову підготовку до жнив 
та проведення збирання вро
жаю і виконання першої запо
віді перед державою.

З честю виконаємо зобов'я
зання соціалістичного змагання.

Дотримаємо слова, даного ве
ликому Сталіну!

„Се-

за травень
160
114
87

матеріалів, через 
багато робітників

На честь сесії 
Верховної Ради 

Союзу РСР
На шахті Л°3 серед гірників 

розгорнулося соціалістичне зма
гання на честь сесії Верховної 
Ради СРСР.

Зміна гірничого майстра тов. 
Ромодана взяла зобов'язання 
видати на-гора понад план 900 
тонн вугілля. На 29 травня своє 
завдання вона виконала на 51 
процент.

Передова зміна майстра тов. 
Захарченка виконує план на 115 
■ 120 процентів.

Серед шахтарів першість три
мають наваловідбійники бригади 
пі. Сергієнка. Норми свої вони 
виконують на 190—200 процен
тів,

Кріпильники тт. Щербатий, 
Рабулець і Воробйов дають що
денно близько двох норм.

А. Курятников

На обробітку полезахисних лісо
вих смуг у Колісненській лісоза
хисній станції, Саратського райо
ну, Ізмаїльської області, застосо
вуються нові садово-городні трак
тори.

На знімку: тракторист тов. Гу
щин провадить культивацію між
рядь полезахисної лісової смуги 
в колгоспі імені Сталіна.

Фото Б. Бабакової. 
(Прескліше РАТАУ).

І 3 кожним днем зростає попит 
трудящих нашого міста й району 
на книги, газети й журнали.

З метою задоволення потреб на
селення з 10 травня по 10 червня 
цього року проходить місячник 
розповсюдження літератури й пе
ріодичних видань.

Значну роботу по просуванню 
книг і газет в широкі маси ро
бітників, колгоспників та інтелі
генції провадять працівники кон
тори зв'язку. В травні кіоски „Со- 

! юзпечать" і листоноші продали 
художньої, політичної та сільсь- 

і когосподарської літератури на 
18.424 карбованці, значно більше, 
ніж в квітні.

Набагато перевиконали встанов
лений план реалізації газет і лі
тератури поштові відділення стан
ції Користівка, села Косівки та 
інші.

Серед працівників зв'язку вияв
ляється багато ентузіастів розпов
сюдження книг.

Так, листоноша т. Михайличенко 
продала населенню п'ятої дільниці 
міста на 424 карбованці при зав-

Продовжимо строк 
служби механізмів 
Обмін досвідом

Обслужуваний нами екска- 
і ватор УЗТМ спочатку 1950 ро- 
, ку виконав роботи вдвоє біль- 

ще, ніж передбачено нормами, 
на 20 процентів перекрито по
годинну продуктивність його.

Старанний догляд, своєчасно 
проведення запобіжного ремон
ту, не роблячи для цього спе
ціальної зупинки,—ось голов
не, що сприяло нашому успі
хові.

Взаємодопомога у виявленні 
і усуненні недоліків—непоруш
не правило у нашій роботі. У 
нас заведений такий порядок, 
іцо разом з заступаючим прий
має агрегат, оглядає механізми 
і змінний машиніст. Він док
ладно розповідає про помічені 
ненормальності в роботі того 
чи іншого механізму, а в ра
зі потреби, допомагає усунути 
їх.

Огляд починається з меха
нізмів Леонарда. Тут важливо 
виявити ступінь нагрівання 
підшипників, стан колекторів, 

І щіток, шин.
і Далі оглядаємо панелі керу- 
! вання. Головне тут виявити 

стан контактів, закріпити пос
лаблені деталі.

При огляді розподільного щи
та допоміжних механізмів най
більшу увагу звертаємо на 
контакти магнітних пускателів 
і рубильників. Вони часто слаб
нуть і підгоряють.

Послідовно перевіряється стан 
підіймальної лебідки, гідросис
теми, поворотної платформи, 
редуктора, поворотних моторів,

Організовано проходить
Добре проходить косовиця сі

на в радгоспі .Комінтерн". Вже 
вивершено план сінозбирання ба
гаторічних трав на площі 564

Газети й книги — в маси!
I даній 300. Обслужувані нею тру

дящі, завжди акуратно одержу
ють періодичні видання.

Добре ирацює листоноша т. Че- 
ревнченко. Лише за один день ЗО 
травня віїияродав ЗО екземплярів 
„Роман-газети".

Великою пошаною серед кол
госпників артілі ім. Сталіна, 
Бандурівської сільради, користу
ється листоноша Ольга Шелудь- 
ко. Як активний розповсюдник 
книг та газет, вона пропонує тру
дящим новинки художньої, полі
тичної і сільськогосподарської лі
тератури. Завдяки сумлінній ро
боті т. Шелудько, кожний колгосп
ний двір має по одній, дві газети. 
Хлібороби передплачують 80 ек
земплярів міської та районної га
зети „Більшовицька правда, 11 
журналів, серед яких „Вокруг 
света", „Колхозное производство", 
„Більшовик", „Україна", „Роман- 
газета" і інші.

Однак, ще не скрізь проникну- 
лись дбанням про розповсюджен
ня літератури і освоєння лімітів 
періодичних видань. Завідуючі 
поштовими агентствами селищ Ок- 

канат підіймального ковша та 
інше.

У нас не було випадків ло
пання пальців гусениці. Брига
да нижніх робітників пильно 
стежить за тим, щоб шлях 
просування екскаватора був 
рівним.

Щоб запобігти передчасному 
виходу з ладу окремих меха
нізмів, під час роботи домага
ємось рівномірного їх наванта
ження.

Зачерпуючи породу, ми зні
маємо рівномірну «стружку» 
знизу і до верху внбоя. Отже, 
виключаються випадки пере
вантаження генератора і мото
ра підйому ковша.

В час повороту уникаємо 
різкого гальмування. Це та
кож благотворно впливає на 
строки служои моторів.

Не допускаємо поворотів ков
ша, невідокремившп його від 
грудей вибою.

Ми включаємось у соціаліс
тичне змагання за продовжен
ня строку служби механізмів. 
За рахунок старанного догляду, 
виконання «дріб'язкового' ре
монту в час перезміни та сто
янки в чеканні порожняку, за 
рахунок високоякісного 'профі
лактичного ремонту скоротимо 
число нормованих днів для ре
монту з 3 до 1. За рахунок 
цього дамо додатково щомісяця 
5.000 кубометрів вскриші.

Никифір Рудий, 
бригадир екскаватора.

Іван Третякев, 
Василь Шовчанко, 

машиністи екскаватора.

сінозбирання 
гектари.

Слідом проходить і скирту 
вання сіна.

Мишаков.

тябрське і Перемога тт. Хлиетун 
і Колесник маринують у себе лі
тератури на 4 тисячі карбованців, 
а листоноші Сокур, Куницький та 
Іванова реалізували книг лише па 
40 карбованців.

Жодної книги чи брошури не 
продано листоношами Колісничен- 
ко і Федоренко, які обслуговують 
колгоспи ім. Ворошилова (місто) 
та ім. 18 партконференції.

Не задовольняють попиту тру
дящих на книги та газети в рад
госпі „Комінтерн" і в багатьох 
інших селах та колгоспах району.

Слід відзначити вкрай незадо
вільну роботу книгокультторгу 
(завідуюча т. Шор). Тут в травні 
книг продано па 2 тисячі менше, 
ніж в квітні. А на полицях і в 
складі магазину лежить різної 
літератури на 53 тисячі карбо
ванців.

Ці недоліки треба негаючись 
ліквідувати з тим, щоб забезпе
чити книгам та періодичній пресі 
широку дорогу в маси.

Ст. МІркотан.
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Перевіряємо змагання двох районів
Слово надаємо онуфріївцям

Партійне життя

Комуністи очолюють трудове піднесення
Партійна організація кол

госпу ім. Кірова Мар'ївської 
сільради, Онуфріївського 
району, побільшовицькому 
очолила боротьбу хліборо
бів за вирощення в ниніш
ньому році високих урожаїв 
всіх сільськогосподарських 
культур на всій площі по
сіву.

Весняна сівба ярих була 
проведена за два робочих 
дні на площі 300 гектарів. 
Трудовий наступ колгоспни
ків, що почався з перших 
днів весняно-польових робіт, 
був зебезпечений внаслідок 
широко розгорнутої в кол
госпі агітаційно - масової 
роботи.

Агітколектив в складі 22 
агітаторів, створений ще до 
виборів у Верховну Раду 
СРСР, підпорядкував свою 
роботу злободенним завдан
ням. Робота, агітколективу 
проводиться чітко за планом, 
який затверджується на парт
зборах Всі агітатори роз
кріплені за бригадами, лан
ками, фермами, майстерня
ми. Кожний з них, провів
ши бесіду на ту чи Іншу 
тему, записує про це в зо
шиті.

Виправити недоліки, виявлені перевіркою
ПАВЛО СТУС—представник Онуфріївськогорайону.

З великим задоволенням ог
лядали ми поля артілей імені 
Сталіна, ім. Ворошилова (Во- 
ропшловка), Шілях до культу
ри», «Комінтерн» і ряду інших.

ІІо-більшовпцькому органі
зований тут догляд за посівами. 
Всі хлібороби мобілізовані на 
прополювання озимих і ярих 
від бур'янів. Нашим представ
никам сподобалось ведення 
книги нарядів в колгоспі ім. 
Сталіна (голова т. Колєсніков). 
На кожний день дається кон
кретний наряд, встановлюється 
чіткий контроль за його вико
нанням. Такий зразок наряду 
ми запозичили і для себе.

Однак, поряд з досягненнями 
слід відзначити і ряд недоліків, 
що виявлені нами в цих., артілях. 
Одним з них є відсутність на
очної агітації. В селах не по

„Чому відстає Олександрійський район"
Збори партійного активу району

2 червня відбулися 
тійного активу району, які обго
ворили статтю, надруковану в об
ласній газеті „Кіровоградська 
правда" від 28 травня ц. р. „Чому 
відстає Олександрійський район".

Секретар райкому КП(б)У тов. 
Срібний дослівно прочитав статтю 
і відзначив, шо вона цілком спра
ведливо піддала гострій більшо
вицькій критиці ті недоліки в 
партійно-політичній і організацій
но-партійній роботі райкому, що 
привели Олександрійський район 
до ганебного відставання з про
веденням сільськогосподарських 
робіт.

—Ми,—говорить т. Срібний,—з 
самого початку польових робіт 
відстали з закриттям вологи, не
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На високому рівні постав
лено у нас і наочну агіта
цію. В польових станах на 
фанерних щитках красиво, 
білою фарбою написані ло
зунги, що повсякчас нага- 

| дують хліборобам про со
ціалістичні зобов'язання.

В кожній рільничій брига
ді є чудово оформлені дош
ки пошани. Сюди заносять
ся передові люди колгоспу. 
Зараз тут красуються імена 
колгоспниць Горпини Бабен- 
ко, Марфи Бойко, Галини 
Григовської, Марії Вороб- 

і йової та інших, які викону
ють свої денні норми на 200

250 процентів. Ними пи
шається весь наш колгосп.

Бойовим помічником парт- 
організації є стінна колгосп
на газета „За сталінський 
урожай", що виходить що
тижня. Вона красиво оформ
ляється, змістовно пишеться. 
Газета має великий колек
тив дописувачів. Крім того, 
в кожній з 4 рільничих 
бригад двічі на тиждень ви
пускаються польові листки. 
У нас практикується також 
звукова та світлова газети.

Комуністи на партійних

бачиш лозунгів, а якщо вони 
де й є, то застарілі. Стінні га
зети випускаються недбало, 
особливо в колгоспах ім. Во
рошилова та «Шлях до куль
тури».

В Олександрійському районі 
першість серед тракторних 
бригад тримають бригади тт. 
Козака і Данченка. У них ви
робіток на 15-сильний трактор 
близько 400 гектарів. Але при 
перевірці бригади т. Козака 
виявлено занедбаність агітацій
но-масової роботи. Особливо 
бідна наочна агітація. Біля ва
гончика і в ньому немає дош
ки показників, стінної газети. 
Трактористам денні норми не 
доведені і невідомі наслід
ки роботи за день.

Територіальна партійна орга
нізація (секретар т. Турбаїв-

збори пар- зуміли виправити ці помилки і на 
весняній сівбі, тому окремі кол
госпи району розтягнули посів 
ранніх зернових на 12—15 днів. 
Ще і на сьогодні деякі колгоспи 
району недовиконали плану сівби 
пізніх культур.

Обком КП(б)У вказував нам на 
недоліки, але райком партії не 
зробив відповідних висновків, про
довжував працювати по - старому, 
що призвело до недопустимого 
відставання колгоспів району з 
обробітком посівів, з підготовкою 
до збирання врожаю.

Розкривши суть недоліків, тов. 
Срібний закликав присутніх гост
ро, по-0ільшовицькому викривати 
хиби в роботі райкому, допомог

зборах кожного місяця за
слуховують звіт редактора 
стінної газети та членів ред
колегії, керують І допома
гають їм в роботі.

Під особливий контроль 
взяли підготовку до прове
дення збирання врожаю. 
Майстернями керую я сам 
Колгоспні майстри зразково 
відремонтували всі 13 жа
ток, 18 гарб 1 стільки ж 
безтарок. Збудовано 2 кри
тих 1 4 глинобитних токи.

При впровадженні нового 
розпорядку робочого дня 
трудова дисципліна в артілі 
ще більше зросла, підвищи
лась 1 якість польових робіт. 
Кожний хлібороб, де б він 
не працював, не тільки ви
конує, а й значно переви
конує свою норму.

Ми можемо запевнити 
олександрійців, що наш кол
госп під керівництвом пар
тійної організації успішно 
впорається з будь - якими 
завданнями.

Л. Іванов, 
секретар парторганізації 

колгоспу їм. Кірова, 
Мар'ївської сільради.

I ський) відгородилась від трак
торних бригад, ніякої роботи 
серед трактористів комуністи 

; не ведуть. Заступник директо- 
; ра Олександрійської МТС по 
І політчастині т. ІІІорін теж тут 
: рідкий гість.

З боку виконкомів сільських
Рад Ворошпловкп (голова тон. 
Корнієнко) і Петро-Загір'я (го- 

) лова т. Смоляр) но приділено 
належної уваги налагодженню 
справ в колгоспах. Не запровад
жено, зокрема, колгоспних пе
рехідних червоних прапорів, 
недостатньо висвітлюється хід 
соціалістичного змагання.

Немає сумніву, що хиби, ви
явлені нами в ряді колгоспів, 
будуть виправлені з тим, щоб 
відсталі артілі вивести в число 

і передових.

ти йому перебудувати свою робо
ту так, щоб докорінно поліпшити 
керівництво партійними організа
ціями, домогтися в найкоротший 
час виконання поставлених перед 
районною парторганізацією зав
дань.

На зборах розгорнулось жваве 
обговорення статті. Комуністи, 
критикуючи бюрв і членів райко
му, викривали серйозні недоліки 
в роботі колгоспів і МТС, вказу
вали шляхи до їх виправлення.

Член ВКП(б) т. Чечельницький 
заявив:—Стаття, надрукована в об
ласній газеті, спрямовує свою кри
тику не лише на райком. В ній 
видно недоліки роботи кожної 
парторганізації, кожного комуніс- 

I та. В первинній парторганізації

БУР'ЯНИ—З ПОЛЯ ГЕТЬ
І

В колгоспах ім. 12-річчя Жовтня (голова Середа) та ім. 4 з'їзду
і Рад (голова Зіманов) посіви кукурудзи та соняшника вкриті бур'янами. 

Мал. К. А гніта.

ЗІМАНОВ
—-Не віриться, кажуть, 
Бур'яни ростуть 
Там, де в нас повинні 
Соняшники буть.

Піду подивлюся, 
Коли пройде хміль. 
Може і неправда, 
Що в хвості артіль.

На допомогу кормодобувним бригадам і ланкам

Закінчити косовицю сіна 
до початку збирання хлібів

Збирання сіна є однією з най
відповідальніших сільськогоспо
дарських робіт, які мають дуже 
важливе значення для забезпечен
ня громадського тваринництва кол
госпів і радгоспів поживним кор
мом на зиму.

Хороше сіно можна одержати 
лише при умові своєчасного про
ведення сінозбирання — косіння, 
згрібання, складання в копи, скир- 

| тування. без розривів між цими 
І роботами. Сінозбирання повинно 
І бути завершене до початку зби- 
! рання хлібів.
І Всі ділянки природних сіножа- 
I тей і сіяних трав розподіляються 
[ між рільничими й кормодобувни

ми бригадами, яким встановлюють- 
I ся щоденні завдання, строки по- 
' чатку і закінчення сінозбирання 
! на окремих ділянках.

Для збирання сіна машинами 
І МТС або колгоспів виділяються 
| ділянки без купиння і чагарників. 
| Сінокосарки, кінні граблі, запасні 
І частини до них. а також ручний 

інвентар треба підготовити до по
чатку сінозбирання.

і 3 збиранням трав не можна за- 
[ пізнюватись. Сінокосіння слід по- 
I чинати вибірково, на окремих ді

лянках, не чекаючи вистигання 
усього масиву. При несвоєчасному 
збиранні сіно втрачає більше тре
тини своїх поживних речовин.

Щоб одержати хороше сіно з 
злакових грав, косіння слід про
вадити в період колосіння і до 
кінця цвітіння. На заболочених, 
дрібноосокових луках, де є багато 
пізноквітучих злаків, сінокосіння 
провадиться в період цвітіння цих 
злаків. Крупноосокові луки і бо
лота косять вслід за спадом води, 
коли цвіте осока.

уповмінзагу протягом двох міся
ців не було партійних зборів.

Секретар райкому КП(б)У тов. 
Натальченко в своєму виступі 
зазначив, що вимоги в керівництві 
партійними організаціями зросли, 
ми ж продовжуємо працювати по- 
старому, не втілюємо в життя 
передових методів праці, не ме
ханізуємо сільськогосподарські 
роботи, все ще покладаємось на 
сапу, на ручну працю. А це і веде 
до відставання.

Комуніст т. Іваненко розповів 
про занедбаність соціалістичного 
змагання в колгоспах Косівської 
сільради.

Важливу справу керівництва со
ціалістичним змаганням райком 
партії випустив з рук.

—Протягом трьох років зриває 
роботи в колгоспі ім. 4 з'їзду Рад

СЕРЕДА
У якому полі кукурудза— 

знаю, 
(Від села це буде чотири 

версти), 
Про неї згадаю, з страху 

завмираю,
Бо баба казала—в бур'янах 

вовки.

Бобові трави треба косити в пе
ріод їх бутонізації. Ділянки коню
шини, другі укоси якої признача- 

■ ються на насіння, треба косити на 
початку бутонізації. Після такого 
скошування конюшина швидко 
відростає і дає високий урожай 
насіння. З рано зібраної трави ви
ходить високопоживне сіно, яке 
містить багато вітамінів. Вітамін
не сіно дають злакові трави при 

І скошуванні їх до колосіння.
Найбільшу кількість лржнвпих 

речовин і вітамінів містять листя 
і квітіг трав. Тому згрібання треба 
провадити, не допускаючи обла
мування листя і квітів.

У степових районах суходільне 
і лучне сіно зразу ж після ско
шування можна збирати у валки. 
Коли воно висохне, його уклада- 

' ють у великі копи і скиртують. 
І При урожаї більше 10—12 цент

нерів з гектара сіно перед згрі
банням у валки пров'ялюють у 

І прокосах. Пров'ялюють таким же 
чином і трави, скошені у лісосте
пових і поліських районах рес
публіки.

У дощову погоду скошені трави 
сушать на шатрах, жердинах, ого
рожах і вішалах. Якщо погода не 
дозволяє сушити трави, їх треба 
засилосувати.

Заскиртоване сіно передається 
за актом кладовщикові або фура
жирові колгоспу.

; Колгоспники повинні пам'ятати, 
що сіно, одержане від перших 

! укосів, здається, насамперед, в 
' рахунок державних поставок.

Г. Монакова,
І агроном Управління кормодобу

вання Міністерства сільського 
господарства УРСР.

голова правління, комуніст Зіма
нов,—Говорить т. Котенко, — але 
бюро райкому ліберально ставить
ся до нього, не вживає рішучих 
заходів. Тому і зараз тут прова
люється обробіток пізніх культур.

Ряд виступаючих товаришів 
вказували на занедбаність партій
но-політичної і агітмасової роботи 
в районі. В більшості колгоспів 
відсутня наочна агітація, рідко ви
пускаються стінні газети і польов- 
ки, не працюють агітколективи і 
клуби. В жодному колгоспі немає 
книги трудової слави.

Збори партійного активу визна
ли критику, викладену в статті 
„Чому відстає Олександрійський 
район", цілком правильною. В роз
горнутому рішенні накреслено 
практичні заходи, спрямовані на 
негайне усунення недоліків.

В. о. редактора Т. АПОСТОЛ
”зам. № 67. Т. 4000.

м. Олександрія, вул. Шевченка 57,
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Указ Президії Верховної Ради 
Української РСР

Про скликання Верховної Ради Української РСР
Скликати сьому сесію Верховної Ради Української Радян

ської Соціалістичної Республіки 3 липня 1950 року в місті Києві. 
Голова Президії Верховної Ради Української РСР 

М. ГРЕЧУХА. 
Секретар Президії Верховної Ради Української РСР 

В. НИЖНИК, 
м. Київ.
5 червня 1950 р.

Громадському тваринництву 
-міцну кормову базу

Виконання трирічного плану 
розвитку громадського колгосп
ного і радгоспного продуктив
ного твгринництва забезпечить 
зрослі потреби трудящих на
шої країни на м'ясо, жири та 
молочні продукти, задовольнить 
потреби легкої промисловості 
в сировині.

За виконання цих завдань 
наполегливо борються і тварин
ники нашого району. Досить 
сказати, що лише за минулий 
рік, в порівнянні з 1948 роком, 
поголів'я великої рогатої худо
би в районі зросло на 16 про
центів, свиней—на 95,5 про
цента, овець -на 47 процен
тів, птиці—на 264 проценти. 
За п'ять місяців цього року 
поголів'я великої рогатої худо
би вже збільшилось, у порів
няні з минулим, на 12 процен
тів, овець—на 32 проценти, а 
поголів'я свиней зросло за цей 
час у 3,5 рази. Значно підви
щується і продуктивність тва
ринництва.

Але ці перші успіхи не да
ють нам права заспокоюватись. 
Ми повинні вирішити одне з 
важливіших завдань—створити 
міцну кормову базу для всьо
го поголів'я худоби. Без цьо
го не можна серйозно думати 
про дальше зростання тварин
ництва і підвищення його про
дуктивності. Проте багато ке
рівників колгоспів безвідпо
відально ставляться до цієї 
справи.

Ще й досі в районі недови
конано план посіву корпепло- 
дів і силосних культур.

Так, в колгоспах «Жовтень», 
ім. Молотова, ім. Петровського 
план посіву корнеплодів вико
нано лише на половину, пога
но тут доглядають і посіви зе
леного конвейєра.

Це сталося тому, що в цих і 
інших колгоспах району досі 
не створені кормодобувні лан
ки і бригади, заготівля кормів 
ведеться знеосіблено, самопли
вом.

Зараз в районі пора сінозби
рання і силосування. Строки 
цих робіт дуже стислі і їх 

Змагання тракторних бригад
Станом на 1 червня тракторні бригади Олександр їй- ' 

ської та Користівської МТС, що змагаються з бригадою 
Героя Соціалістичної Праці О. В. Гіталова, мають такі 
показники (в гектарах умовної оранки на 15-сильний 
трактор):

Олександрійська МТС

Користівська МТС'

1. Козака Я. 373. 6. Попова М. 242.
2. Данченка П. 373. 7. Ніколенка М. 233.
3.
4.

Щербини А. 
Гайдамаки Я.

254.
250. 8. Дробота Ф. 183.

5. Чернухи Ф. 242. ' 9. Різниченка С. 178.

1. Ророхи В. 278. 3. Бульби В. 167.
2. Остапова М. 210. 4. Чередниченка С. 160.

Як видно з показників, продовжують відставати 
тракторні бригади тт. Різниченка, Дробота, Бульби, Че- 
редніченка.

необхідно закінчити до почат
ку збирання врожаю.

Проте потрібного напружен
ня в сінозбиранні і силосуван
ні кормів немає.

Керівники колгоспів втрача
ють дорогий час, не викорис
товують всіх можливостей.

В колгоспах ім. Енгельса, 
ім. Молотова та ім. 18 з'їзду 
ВК1І(б) сінозбиральні машини 
простоюють, а косовицю сіна 
чомусь провадять жниварками 
та ручними косами, що веде не 
лише до розтягування строків 
косовиці, а і до втрат цінного 
корму.

Незадовільно проходить і си
лосування. Лише окремі кол
госпи району заклали перші 
тонни силосу.

Деякі керівники колгоспів 
проявляють шкідливу тенден
цію—залишати посіви зеленого 
конвейєра на зерно. Такої дум
ки дотримуються голови прав
лінь колгоспів «Колективіст 
Олександрійщини»— т. Приво
рот, ім. 4 з'їзду Рад—т. Зіма- 
нов, «Червоний промінь»—тов. 
Шаповал та інші. Вони зали
шили озиме жито зеленого кон
вейєра на зерно, хоч продук
тивність худоби через нестачу 
кормів тут надто низька.

В той час колгоспи ім. 
В. Ульянова, ім. Карла Маркса 
та інші, де раціонально вико
ристовують зелений конвейєр, 
домоглися виконання плану на
дою молока п'яти місяців і вже 
завершують здачу молока дер
жаві.

Не варт доводити, якої шко- 
ви завдають державі і колгос
пам ті керівники, які недо
оцінюють зеленого конвейєра.

Зараз партійні і радянські 
організації, спеціалісти сільсь
кого господарства повинні спря
мувати всі свої сили і знання 
на своєчасне проведення заго
тівлі кормів — сінозбирання і 
силосування.

Створенням міцної кормової 
бази ми прискоримо виконання 
трирічного плану розвитку тва
ринництва, зробимо нашу краї
ну ще багатшою, ще міцнішою.

На честь сесії 
Верховної Ради СРСР

Місячний план 
перевиконано

Високими виробничими' показ- 
I никами завершив боротьбу -за 
І дострокове виконання травнево

го завдання колектив цегельного 
\ заводу № 2. План випуску цегли 
\ виконано на 110 процентів, а по 

виготовленню сирцю на 111 про
центів.

Першість у змаганні завоюва
ла зміна пресового цеху началь
ника тов. Бельмовича. Її показ
ник - 125 процентів місячного 
плану.

П. Кидалов, 
директор заводу.

Водії економлять пальне
Шириться почин москвичів 

Л. Корабельникової та Ф. Куз- 
нецова серед водіїв автотран
спортної контори тресту „Олек- 
сандріявуглерозрізбуд".

Десятки водіїв автомашин до
моглися значної економії паль
ного. За рахунок цього додатко
во перевезено сотні тонн ванта
жів.

Три дні в травні на зекономле
ному пальному відпрацював шо
фер Федір Тищенко. Водій Ф. Кри- 
возуб, працюючи два дні на зе
кономленому пальному, перевіз 
176 тонн, вантажів.

Передові шофери А. Михайлов, 
І. Оніщенко, В. Красников, І. Ху- 
дик та П. Чубар на зекономле
ному пальному перевезли близь
ко тисячі тонн різних ванта
жів.

К. Агафонова, 
технік.

Мільйон плиток шиферу 
понад план

Через кожну хвилину з машини 
знатного стахановця Краматорсь
кого шиферного заводу Остапа 
Глоби сходить 46 плиток шиферу. 
За зміну він дає понад 20 тисяч 
плиток, що становить майже дві 
норми. З початку післявоєнної 
п'ятирічки Остап Глоба виготовив 
понад план мільйон плиток ши
феру. яким можна вкрити 2000 
будинків.

(РАТАУ).

Зразково підготуємося до жнив
Нема підстав заспокоюватись

На родючих землях опорно- 
показового колгоспу «Перше 
серпня» є всі можливості ви- 
ростити високий урожай всіх 
культур на. всіх площах.

Однак, коли глибше поціка
витись станом справ, то тут 
далеко не все зроблено для 
цього. Передчасно заспокоїв
шись на перших успіхах, в 
колгоспі запізнилися з посівом 
цукрових буряків. 45 гектарів 
його було посіяно тоді, коли в 
піщаному грунті вже активно 
діяв шкідник-дротянка, який 
знищив 20 гектарів посіву. 
Частину буряків не вберегли 
від довгоносика. Ця площа бу
ла пересіяна.

Голова* правління т. Прохо- 
ров пояснює це «випадко
вістю». А факт запізнення з 
посівом 10 гектарів кукурудзи, 
яку лише зараз мочали оброб
ляти, він розцінює як «дріб
ницю».

Легковажний підхід т. Про
холов» до важливих справ кол

По нашій Батьківщині

На знімку: бу
динок нового 

театру, Сталін
ського району 
в Москві.
Фото С. Івано- 

ва-Аллілуева 
(Прескліше 

(РАТАУ).

Відкриття меморіальної дошки на будинку 
колишньої приймальні М. І. Калініна

З червня в день четвертих ро
ковин з дня смерті видатного 
діяча більшовицької партії і ра
дянської держави Михайла Івано
вича Калініна, в Москві, на розі 
Мохової вулиці і вулиці Калініна, 
на будинку приймальні Голови 
Президії Верховної Ради Союзу 
РСР, куди до Михайла Івановича 
протягом багатьох років приходи
ли за порадою трудящі, було в 
урочистій обстановці відкрито | 1919—1946“.

Новий загін Героїв Соціалістичної Праці
За одержання високих урожаїв 1 подарства Сталінської області 

пшениці та соняшника в 1949 ро- і присвоєне звання Героя соціаль
ні Указом Президії Верховної ; тичної Праці з врученням ордена 
Ради СРСР від 2 червня 1950 ро- І Леніна і золотої медалі „Серп і 
ку 27 передовикам сільського гос- 1 молот".

Лист П. М. Ангеліної бригаді Ф. С, Перової
Трактористи і комбайнери бригади депутата Верховної Ради 

СРСР Парасковії Микитівни Ангеліної з Сгаро-Башівської МТС, Сталін
ської області, звернулися до механізаторів бригади депутата Верхов
ної Ради СРСР Федосії Степанівни Парової з Ново-Айдарської МТС, 
Ворошиловградської області з листом, в якому пропонують включитися 
у змагання механізаторів України за успішне проведення всіх збираль
них робіт і хлібоздачі. Бригада тов. Ангеліної зобов'язалась закінчити 
збирання зернових за 15-16 днів, добитися середнього виробітку аа 
донь не менш 20 гектарів на комбайн, а намолоту зерна—не менше 
40 тонн.

—Ми сподізаємось,—пишуть наприкінці листа члени бригади 
тов. Ангеліної,—що всі тракторні бригади і комбайнери Сталінської і 
Ворошиловградської області за нашим прикладом включаться у зма
гання за зразкове проведення збнрзння врожаю і дострокове вико 
нання плану хлібозаготівель. (РАТАУ).

госпного виробництва поясню
ється його зазнайством, уявою 
неперевершеного керівника. А 
це й породжує нові прогалини 
у веденні господарства.

В колгоспі вкрай занедбано 
облік трудоднів.

Так, по бригаді т. Ямпільця 
табеля не здано за весь травень, 
по бригаді т. Овчаренка здано 
неповністю.

Бухгалтер артілі т. Білик 
після настійних вимагань роз
шукав вдома у Ямпільця якісь 
«шпаргалки», з яких і почав 
навмання виставляти трудодні.

—Отак завжди,—каже облі
ковець т. Кононов, —чцриїде 
хтось з району, потребує, тоді 
голова нажме на бригадирів і 
всі гуртом виводимо.

Послаблено контроль за ви
конанням внутрішнього розпо
рядку дня. 5 червня, після 
обідньої перерви, колгоспні май
стри спізнилися на роботу біль
ше, ніж на годину.

Голова колгоспу т. Прохо-

| меморіальну дошку.
На цій дошці, виконано народ

ним художником СРСР скульпто
ром С. Д. Меркуровим з порфіру, 
—барельєф незабутнього Михайла 
Івановича і напис:

„В атом доме
находилась
приємная
м. и.
Калинина

ров, заспокоївшись нібито бла" 
гополучним станом з ремонтом 
збирального інвентаря, не вжи
ває заходів до чіткої роботи 
майстерень. В ці дні майстри 
більше займаються ремонтом 
уже відремонтованих жаток, 
гарб тощо.

—Ламається, — скаржиться 
плотник т. Кашпуровський,— 
тільки виїдуть з двору, так і 
ламається.

Отже ремонт ведеться не 
якісно і ніхто не відповідає за 
інвентар.

Позицію стороннього спосте
рігача зайняв секретар партор- 
ганізації т. Овчаронко. Він не 
забезпечив роботи агітколекти
ву, не подбав про наочну агі
тацію. А тому й не дивно, що 
агітатори в полі майже не бу
вають, ніде не побачиш жод
ного лозунга, газетної вітрини.

Обов'язок керівників кол
госпу не заспокоюватись, а взя
тись за ліквідацію серйозних 
недоліків у роботі. С. Міркотан.
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Партійне жаття

Підсумки партійного 
навчання в районі

Великий перетворювач природи
(До 15-річчя з дня смерті І. В. Мічуріна^

Закінчилось навчання в сіт
ці партійної освіти району. 
Більшість комуністів, що си
стематично працювали над під
вищенням свого ідейно - полі
тичного рівня, успішно закін
чили учбовий рік.

Вечірня районна партійна 
школа, що почала свою роботу 
в жовтні 1948 року, заверши
ла вивчення програмового мате
ріалу.

7 гуртків по вивченню «Ко
роткого курсу історії ВКІІ(б)» 
першого року навчання вивчи
ли 8 глав і будуть продовжу
вати навчання у 1950—51 нав
чальному році.

З 9 гуртків по вивченню бі
ографій В. І. Леніна і ЇЇ. В. 
Сталіна 5 повністю закінчили 
навчання, а 4 гуртки вивчили 
біографію ЇЇ. В. Сталіна і в на
ступному році розпочнуть вив
чати біографію В. І. Леніна.

З чотирьох політшкіл три 
вивчили програму.

Підсумкові заняття у сітці 
партійної освіти показали, що 
ряд комуністів добре засвоїли 
програмовий матеріал.

Так, комуністи, які навча
лись у вечірній партійній шко
лі, тт. Смоляр, Каплун, Півень, 
Школяр, Ошейко, Міркотан та 
інші добре орієнтуються у всіх 
питаннях.

Цілком задовільно засвоїли 
матеріал слухачі гуртків по 
вивченню «Короткого курсу іс
торії ВКП(б)» при парторгані- 
заціях кінзаводу (пропагандист 
т. Солістий, секретар партор
ганізації т. Батлук), радгоспу 
«Комінтерн» (пропагандист тов. 
Загороднюк, секретар партор- , 
ганізації т. Кучерявий), Бой
ківського дитбудинку (пропа
гандист т. Кравченко, секретар 
парторганізації т. Слюсаренко) 
та інші.

Л ікарійський, Дівочепільсь- 
кий, Бандурівський гуртки по : 
вивченню біографій В. І. Леніна і

Ініціатива сільських комсомольців
Молодь колгоспу ім. Калініна, 

Дрогобицького району, готує ба
гатому врожаю більшовицьку зуст
річ. Молоді колгоспники своїми 
силами відремонтували колгоспну 
автомашину, безтарки, жниварки, 
кінні граблі, віялки, тепер буду
ють зерносушарку, ремонтують 
амбари. В колгоспі встановлено

Слідами наших виступів

„Чітко організувати роботу, 
по-більшовицькому керувати будівництвом"

Під таким заголовком в № 61 
від 21 травня ц. р. в нашій газеті 
було надруковано кілька матеріа
лів, де розповідалось про погану 
організацію праці в будівельному 
управлінні №4 тресту „Олександ- 
ріявуглерозрізбуд**.

Керівники управління № 4 пові
домили редакцію, що матеріали, 
надруковані в газеті, обговорено 
на засіданні будівельного комітету, 
в якому взяли участь господар
ники, партійні працівники, началь
ники дільниць, виконроби, десят
ники та бригадири.

Факти, викладені в замітках, пов
ністю ствердились. Наряди-зав- 
дання тепер видаються до почат
ку роботи. На земляних роботах, 

та 11. В. Сталіна, успішно за
кінчивши учбовий рік, зараз 
уже готуються до вивчення в 
новому навчальному році історії 
ВКП(б).

Звенигородська політшкола 
(пропагандист т. Кислиця, се
кретар парторганізації т. Двір
ник) подала приклад у сво
їй роботі. Тут на підсумкових 
заняттях слухачі показали хо
роше засвоєння матеріалу.

Однак, не всі гуртки і політ- 
школи успішно закінчили нав
чання. У Ворошиловському 
гуртку по вивченню «Коротко
го курсу історії ВКП(б)» з 18 
слухачів не засвоїли матеріал 
тт.’ Верпека, Смоляр, Корлюк, 
'Гараненко і Гайдамака. Не
задовільно справились з зав
даннями і гуртки при Педогар- 
ській, Березівській, Косівській 
і Бойківській територіальних 
парторганізаціях і при партор
ганізації бурякобазп.

Причина поганої роботи цих 
гуртків криється, насамперед, в 
тому, що секретарі нарт- 
організацій не приділили по
трібної уваги навчанню кому
ністів, не контролювали і не 
керували цією важливою ділян
кою партійної роботи. Не мен
ша вина і пропагандистів. Де
які з них нерегулярно відві
дували постійнодіючі семінари, 
що відбивалось на роботі гурт
ків і політшкіл.

Підсумкові заняття в мережі 
партійної освіти району вияви
ли ряд серйозних недоліків у 
керівництві роботою гуртків, 
політшкіл і постійнодіючих 
семінарів. Ці недоліки необхід
но ліквідувати за літній період, 
щоб новий учбовий рік в сис
темі партійної освіти зустріта 
організовано, всебічно підго
товлено.

Л. Дробот, 
зав. райпарткабінетом 

райкому ІШ(б)У.

комсомольський контроль за якіс
тю ремонту збирального інвента
ря. Комсомольці колгоспу звер
нулись до всіх комсомольців і 
молоді Дрогобицької області з за
кликом—почати змагання за зраз
кову підготовку колгоспів до зби
рання і без втрат зібрати бага
тий врожай. (РАТАУ).

по спорудженню водозливу, зас
тосовано транспортер, що значно 
зменшило кількість робітників 
зайнятих на цій роботі.

На необхідний інструмент для 
штукатурників зроблено замов- 

! лення і' днями він буде виданий 
робітникам.

З метою поліпшення політико- 
виховної роботи серед трудящих 
партійна організація визначила 

| додатково 16 агітаторів, яких за
кріплено за кімнатами гуртожит
ків.

За погану організацію праці, 
нечуйне ставлення до заяв робіт- 

ї ників начальника дільниці Заг
ребу та майстра Лисовського по
переджено.

П'ятнадцять років тому—7 черв
ня 1935 року—скінчився життєвий 
шлях Івана Володимировича Мі- 
чуріна, видатного радянського вче
ного, сміливого перетворювача 
природи, який все життя віддав 
служінню трудящим масам.

Палкий патріот, відданий син 
Батьківщини, І. В. Мічурін ство
рив нове загальнобіологічне вчен
ня про розвиток і зміну в кра
щий для людських потреб бік рос
линних і тваринних організмів.

Народився Іван Володимирович 
27 (15) жовтня 1855 року. Живу
чи серед садоводів, він з дитячих 
років захоплювався плодівниц
твом.

Мічурін уважно вивчав станса- 
! дівництва середньої смуги Росії 

і прийшов до висновку, що він 
перебуває на надзвичайно низько
му рівні. Садівництво було дріб
ним, роздрібненим.

З непоганих сортів, писав І. В. 
Мічурін, щодо продуктивності то- 

■ ді скрізь фігурували на першому 
плані: з яблунь—антоновки, боро
винки, скрижапелі, аніси, грушов- 
ки і т, п.; з груш—безсім'янка, 
тонковітка, лимонка; з вишень— 
владимирська та її сіянці; з слив—■ 
різці сіянці терносливи і терен. 
Серед груш зовсім не було зимо
вих сортів. Щодо черешень, абри
косів, персиків і винограду, то ці 
види плодових рослин тільки зрід
ка зустрічались в оранжереях, а 
про культуру їх у відкритому 
грунті не було й гадки.

У Мічуріна з'явилося гостре ба
жання переробити садівництво 
шляхом активного впливу на при
роду рослин. В основу своєї ро
боти він поклав принцип: Ми не 
можемо чекати милостей від при
роди; взяти їх у неї—наше зав
дання.

Свою діяльність в галузі пло
дівництва він почав з аклімати
зації рослин за способом Греля. 
Ця „теорія1* полягала в тому, що 
для поповнення асортименту се
редньої смуги рекомендувалося 
брати рослини південних сортів з 
метою поступового пристосування 
їх до місцевих кліматичних умов. 
Немало праці і часу пішло марно 
на досліди за цим помилковим 
способом, поки Мічурін переко
нався у цілковитій непридатності

Всесвітній фонд захисту 
миру

Бюро Постійного комітету Все
світнього конгресу прихильників 
миру на своїй сесії, яка закінчи
лася 1 червня ц. р. у Лондоні, 
прийняло рішення створити все
світній фонд на захист миру. З 
цією метою Бюро ухвалило роз
горнути в міжнародному масшта
бі кампанію підписки по збиранню 
коштів.

(ТАРС).

Короткі повідомлення
У всіх районах Китаю почалось 

збирання врожаю. У Східному, 
Центральному і Південному Ки
таї, а також у провінції Шеньсі 
приступили до збирання ячменю. 
Урожай скрізь високий.

На сееії Великих національних 
зборів Румунської народної рес
публіки одноголосно прийнятий 
кодекс законів про працю.

* **
Комітет компартії Шанхайсь

кого району і селянська спілка 
(Китай) вирішили спільно видава
ти селянську газету.

* **
31 травня в Берліні зібралось 

засідання Виконавчого Комітету 
Всесвітньої федерації демокра
тичної молоді.

(ТАРС).

його. Зніжені південні рослини, 
навіть будучи прищеплені на хо
лодостійкі підщепи, не виносили 
суворих північних зим і вимерза
ли.

Мічурін прийшов до висновку, 
що шукати готових сортів на сто
роні не можна, їх треба створю
вати на місці. Для цього він за
стосував посів насіння культур
них плодових дерев і відбирання 
найкращих особин з вирощених 
таким способом сіянців. Цим шля
хом він вивів кілька нових цін
них сортів яблунь, груш, вишень. 
Незабаром Мічурін перейшов до 
спрямованої зміни природи рос
лин, до свідомого управління їх 
розвитком. Він провів схрещу
вання різних рослин—дикої уссу
рійської груші з культурним, але 
зніженим сортом бере-Рояль, яб
луні китайки з кримським сортом 
яблуні Канділь сінап, черешні Він- 
клера біла з вишнею владимир
ською і т. п. В результаті такої 
гібридизації південні сорти пере
давали гібридам смак, величину, 
забарвлення і т. п„ а дикі моро
зостійкі види—свою витривалість.

Вчення про виховання і управ
ління розвитком рослин, як заз
начає академік Т. Д. Лисенко, є

ЗА РУБЕЖЕМ
Шириться і міцніє фронт борців за мир!

Кожного дня телеграф повідом
ляв все нові й нові факти зміц
нення й розширення фронту при
хильників миру в різних країнах 
земної кулі.

У Берліні проходять засідання 
Виконавчого Комітету Всесвітньої 
федерації демократичної молоді. 
Представники демократичних мо
лодіжних організацій різних країн, 
які виступають на цих засідан
нях, повідомили цікаві факти про 
збирання підписів під відозвою 
Постійного комітету Всесвітньо
го конгресу прихильників миру. 
У Польщі під відозвою вже під
писалось 16 МІЛЬЙОНІВ чоловік, 
тобто понад 90 процентів насе
лення; по всій Німеччині зібрано 
16 мільйонів 800 тисяч підписів, 
у Франції—понад 7 мільйонів; у

„Перемога здобута силами миру“
Під тиском прогресивної гро

мадськості паризький суд ухва
лив виправдувальний вирок у 
справі молодіжної щотижневої 
газети „Авангард1* та її директора 
Лео Фігера, притягнутих до суду 
на вимогу колишнього військо
вого міністра Рамадьє за опуб
лікування в жовтні 1948 року ві
домої заяви політбюро комуніс
тичної партії Франції про те, що 
французький народ ніколи не во

' Олександрійське райбюро «Союзпечать» з 2 червня приймає 
передплату на газети і журнали на друге півріччя ц. р.

На центральні видання до 15 червня,
на республіканські видання до 18 червня,
на обласну та міську й районну газети до 25 червня.

головне в мічурінських працях. 
Воно виходить з того, що спад
ковість рослин можна змінити шля
хом впливання на них умовами 
зовнішнього середовища, щб спад
ковість можна змінити спрямова
но, що властивості, яких рослини 
набувають в процесі спрямованої 
їх зміни, успадковуються, нагро
маджуються в послідовному лан
цюгу поколінь.

Вчення Мічуріна є дальшим _ 
творчим розвитком дарвінізме,- 
новим вищим станом у розвитку 
біологічної науки.

Мічурін за 60 років своєї нау
кової діяльності вивів понад 300 
нових чудових сортів яблунь, 
груш, слив, вишень, абрикосів, 
винограду, малини і інших пло
доягідних рослин. Завдяки працям 
Мічуріна у нас тепер є прекрасні 
плодові дерева не тільки на півд
ні, але в середній смузі і в пів
нічних районах нашої країни.

Мічурін глибоко любив свою 
Батьківщину Він пропонував ор
ганізувати на базі його дослідного 
саду селекційну станцію, вказую
чи, що це значно допоможе під
несенню і розвиткові сільського 
господарства Росії. Однак ніякої 
підтримки і допомоги від царсь
кого уряду він не одержав.

Нова, найяскравіша смуга в 
житті й праці Мічуріна почалась 
після Великої Жовтневої соціа
лістичної революції, яку він щиро 
привітав. В. І. Ленін, Й. В. Сталін,, 
М. І. Калінін подавали йому ио->к_. 
стійну допомогу і підтримку. На 
місці старого розсадника в Коз
лові був створений величезний 
науково-дослідний заклад.

І. В. Мічурін був нагороджений 
орденом Леніна, йому присвоєно 
звання заслуженого діяча науки і 
техніки. Свій великий життєвий 
шлях І. В. Мічурін скінчив по
чесним академіком Академії наук 
СРСР.

Мічурінське вчення про перет
ворення природи рослин, яке 
блискуче розвиває академік Т. Д. 
Лисенко, пустило глибокі коріння 
в маси.

Найкращим помічником вели
кому перетворювачеві природи 
Івану Володимировичу Мічуріиу 
є широке перетворення його вчен
ня в життя, боротьба за високі й 
сталі врожаї соціалістичних полів

С. Позннков.

Бразилії—370 тисяч.
Почалося збирання підписів в 

Італії. 100 тисяч чоловік зібра
лось у Римі па мітинг з нагоди 
четвертої річниці італійської рес
публіки і відкриття всенародної 
кампанії по збиранню підписів. 
Перед громадянами Рима висту
пив генеральний секретар кому
ністичної партії Італії Тольятті, 
який був зустрінутий бурею ова
цій. В Румунії під відозвою По
стійного комітету Всесвітнього 
конгресу .прихильників миру до 2 
червня підписались вже 10 міль
йонів чоловік, загальна кількість 
підписів, зібраних у Монгольській 
народній республіці, становила 550 
тисяч; в Австрії під відозвою під
писалось поняд 300 тисяч чоловік.

(ТАРС).

юватиме проти Радянського Со
юзу.

У зв'язку з цим газета „Юмані- 
те“ пише: „Цей вирок є перемо
гою, здобутою силами миру в 
нашій країні... Суд, який виправ
дав Лео Фігера, нагадав, що уряд 
хоче порушити франко-радянсь- 
кий союз, підписаний від імені 
французького народу**. (ТАРС).
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Трудящі району, як і всієї нашої краї
ни, розгортаючи боротьбу за одержання 
високих урожаїв на всіх площах, все вище 
підносять прапор всенародного соціалістич
ного змагання за дальше зростання мо
гутності нашої Батьківщини, за нові пе
ремоги в будівництві комунізму.

■»
До нових перемог в соціалістичному 

сільському господарстві
Наш досвід

Трудівники соціалістичного 
сільського господарства само
віддано працюють на колгосп
них і радгоспних полях над 
виконанням зобов'язань, взятих 
перед товаришем Сталіним. Кол
госпники й колгоспниці, пра
цівники МТС і радгоспів, спе
ціалісти сільського господарства 
виявляють масовий трудовий ге
роїзм, сповнені патріотичного 
прагнення виростити в цьому 
році високий урожай усіх куль
тур, виконати й перевиконати 
плани перетворення природи й 
розвитку громадського продук
тивного тваринництва.

-■ Радянський лад з його справж- 
м, послідовним, соціалістич

ним демократизмом, перетворив 
працю в нашій країні на спра
ву честі, доблесті й геройства. 
Люди праці в нас овіяні сла
вою, оточені повагою. Передо
вики змагання, новатори про
мисловості та сільського госпо
дарства відзначаються найви
щими урядовими нагородами, 
Сталінськими преміями, почес
ним званням Героя Соціаліс
тичної Праці. У нас створено 
всі умови для найкращої по
пуляризації досягнень передо
виків, для поширення їх досві
ду, для здійснення основного 
принципу змагання—підтягува
ти відсталих до рівня передо
вих, щоб добитися загального 
піднесення.

В обласній газеті «Кірово
градська правда» за 6 червня 
ц. р. опубліковано Указ Прези
дії Верховної Ради СРСР «Про 
присвоєння звання Героя Со
ціалістичної Праці і нагород
ження орденами і медалями 
СРСР колгоспників, працівни
ків МТС і радгоспів за одер
жання високих урожаїв зерно
вих культур у цілому, пшениці, 
жита, гречки, проса, чумизи, 
кукурудзи, рису, цукрових бу
ряків, льону-довгунця, коно
пель, соняшника, льону-кудря- 
ша, гірчиці, рицини, сої, ара
хісу, коріандру, тютюну, махор
ки, кок-сагизу, насіння багато
річних і однорічних трав та 
картоплі в 1950—1951 роках».

Радянський народ зустріне й 
оцінить Указ Президії Верхов
ної Ради СРСР як державний 
акт винятково великого значен
ня. Цей документ наочно по
казує, як більшовицька партія, 
радянська держава високо ці
нять людей праці, що тільки в 
нашій країні люди, які своєю 
працею прославили Батьківщи
ну, оточені батьківським пік
луванням.

Підвищення врожаю зерно
вих, технічних, олійних куль
тур і насіння трав є найваж
ливішим завданням у справі 
дальшого піднесення сільського 
господарства. З метою заохочу
вання колгоспників, працівни
ків МТС і радгоспів за одер

жання високих урожаїв на всій 
площі посіву сільськогосподар
ських культур Президія Вер
ховної Ради СРСР установила, 
що звання Героя Соціалістич
ної Праці, а також ордени й 
медалі СРСР за високий урожай 
одержуватимуть колгоспники, 
голови та агрономи колгоспів, 
бригадири й ланкові рільничих 
бригад колгоспів і радгоспів, 
бригадири тракторних бригад 
МТС, які обслужують одну або 
групу рільничих бригад, трак
тористи тракторних бригад, МТС 
і радгоспів, дільничні агроно
ми МТС і райсільгоспвідділів, 
дільничні механіки, керуючі, 
агрономи, механіки, бригадири 
тракторних бригад і тракторис
ти відділків (ферм) радгоспів, 
директори, старші агрономи і 
старші механіки радгоспів, голо
ви виконавчих комітетів район
них Рад депутатів трудящих, 
секретарі районних комітетів 
партії, завідуючі районними від
ділами сільського господарства 
і головні агрономи цих відділів.

Всі, хто самовідданого пра
цею завоює високий урожай, 
хто чесно працює над помно
женням багатств колгоспів і 
радгоспів, хто по-більшовіщь- 
кому організує боротьбу за під
несення урожайності сільсько
господарських культур, одер
жать високі урядові нагороди.

Показники врожайності, уста
новлені Указом, доступні всім 
трудівникам землеробства. За 
одержання фактичного збору 
пшениці й жита по 29 центне
рів з гектара на площі не мен
ше 80 гектарів, цукрових бу
ряків 560 центнерів з гектара 
на площі не менше 15 гекта
рів бригадирові рільничої брига
ди колгоспу або радгоспу при
своюється звання Героя Соціа
лістичної Праці. Ланкові кол
госпів і радгоспів можуть бутп 
удостоєні цього високого зван
ня за одержання урожаю цук
рових буряків по 620 центне
рів з гектара на площі не мен
ше 3,5 гектара. Таких показ
ників може добитись кожна 
бригада чи ланка.

Указ Президії Верховної Ра
ди СРСР має величезне значен
ня для дальшого піднесення 
соціалістичного сільського гос
подарства. Завдання партійних 
і радянських організацій орга
нізувати вивчення його серед 
колгоспників, працівників МТС 
і радгоспів, роз'яснити їм, що 
бригадир, ланкова, рядовий 
колгоспник, як і голова кол
госпу, можуть одержати наго
роду тільки при умові, якщо 
колгосп в цілому збере плано
вий урожай на всій передбаче
ній державним планом площі 
посіву, виконає план обов'яз
кових поставок і натуроплати 
за роботи „МТС, довести, що 
тепер потрібно боротись не за 
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окремі рекорди, не за окремі 
успіхи, а за піднесення вро
жайності в колгоспах і радгос
пах на всіх площах.

Партійні, комсомольські, ра
дянські організації, роз'ясню
ючи хліборобам Указ Президії 
Верховної Ради СРСР, повинні 
ще ширше розгорнути соціаліс
тичне змагання між колгоспа
ми, МТС, радгоспами, бригада
ми, ланками, залучити до ньо
го всіх працівників сільського 
господарства, зробити це зма
гання дійовим, спрямувати всі 
зусилля трудівників села на 
виконання зобов'язань, взятих 
перед товаришем Сталіним.

Більшовпці ка партія, това
риш Сталін повсякденно спря
мовують соціалістичне змаган
ня народнпх мас на розв'язан
ня чергових завдань будівниц
тва комунізму.

Соціалістичне змагання, як 
вияв революційної самокрити
ки трудящих мас, стало могут
нім засобом мобілізації внут
рішніх резервів в інтересах 
радянської держави, перебо
рення труднощів зростання, 
подолання опору всього старо
го, віджитого, консервативного, 
стало колискою нового, пере
дового. Отже обов'язок місце
вих партійних, радянських, 
комсомольських організацій — 
постійно ширити соціалістич
не змагання, керувати ним по- 
більшовпцькому, мобілізувати 
трудящих на нове піднесення 
сільського господарства, 
ширше популяризувати 
Героїв Соціалістичної 
області, які зразково 
дають посіви, по-справжньому 
борються за одержання висо
ких урожаїв на всіх площах.

Новими успіхами в соціаліс
тичному змаганні, новими тру
довими перемогами відповідять 
трудящі нашої країни на Указ 
Президії Верховної Ради СРСР.

Хлібороби району! Всі, як 
один, виходьте на змагання! 
Боріться за одержання високих 
урядових нагород! Порадуємо 
нашу Батьківщину високими 
врожаями сільськогосподарсь
ких культур на всіх площах! 
(З передової газети, «Кіро
воградська правда")

Треба 
досвід 
Праці 
догля-

Передовики автотранспорту
Автомобільні роти Українсь

кого відділу „Союззаготтран- 
су“ достроково, 1 червня, ви
конали піврічний план перево- 
зок вантажів. Одержано 12

продовження строку 
служби електровоза

За нормами електровоз пови-' 
неп тричі на місяць, по одній 
добі кожного разу, зупинятися 
на профілактичний ремонт.

Пильно доглядаючи за меха
нізмами, усуваючи незначні не
справності в час перезмін та 
інших стоянок, мп за минулий 
місяць мали лише один заїзд в 
депо на профілактичний ремонт 
і простояли не 24 години, а 
тільки 11.

Кілька слів про наш досвід 
догляду та експлуатації елек
тровоза.

Приймаючи один від одного 
електровоз, огляд провадимо 
разом, в разі виявлення недо
ліків негайно усуваємо їх. Але 
головне—запобігти передчасно
му виходу з ладу або псуванню 
окремих механізмів, частин ма
шини.

Контролер-барабан, наприк
лад, найбільш уразливий і ра
зом найбільш відповідальний 
вузол механізмів. Щоб якомога 
менше тримати його під наван
таженням, мп використовуємо 
всяку нагоду рухатись по 
енерції.

При можливості рухатись по 
енерції, ми штурвал контролера 
миттю пероводимо в польове 
положення і зразу ж відмикає
мо пантограф. Блискавичне пе
реведення штурвала в нольове 
положення запобігає" підгоран- 
ню контактів.

Разом з звільненням напруги 
контролера-барабана, як наслі
док виводяться з-під наванта
ження і тягові мотори. Отже 
всі найголовніші механізми збе-

"Тріпаються і крім того заощад-
і ' жується електроенергія.

Одним з найбільших недолі
ків, які впливають на стан ме
ханізмів і ходової частини, це 
наявність вибоїн колісних пар. 
Одна невелика вибоїна призво
дить до обривів ресорних підві
сок, лопання ресор, вкладишів 
та інше.

Наявність вибоїн-повзунів 
це наслідок частого користу
вання екстреним гальмуван
ням, в час якого інколи закли
нюються колеса.

Користуючись достатком галь
мового зусилля вагонів, мп ос
таннім часом обмежили дію елек- 
тровозного гальма. Після екст
реного гальмування, коли руч
ка крана машиніста ставиться 
в стан перекриття, тормознпй 
ціліндр електровоза з'єднується 
з атмосферою і гальма відпус
кають.

Включившись у соціалістич
не змагання за продовження 
строку служби механізмів, ми 
беремо на себе зобов'язання за 
рахунок бережного ставлення 
до машини, за рахунок своє
часного виконання запобіжного 
ремонту, не заїжджаючи в депо, 
скоротити час ремонту з 72 го
дин на місяць до 12 годин. 
За рахунок цього перевозити 
додатково щомісяця не менше 
4.000 кубометрів наносів. 4

Петро Цаприк, 
старший машиніст. 
Григорій Сніжко, 

Олексій Осипенко, 
машиністи електровоза 

Семенівського вуглерозрізу.

На знімку: учні ремісничого училища № 33 при краматорському 
металургійному заводі імені Куйбишева, Сталінської області (зліва 
направо): комсомольці Олексій ТУПІКОВ, Петро ІВАНОВ та Олексій 
АЛЬОШИН. В училище вони прибули з Смоленської області, відмін
но вчаться, успішно оволодівають спеціальністю сталевара.

ня за те, щоб своєчасно і без 
втрат вивезти зерно нового вро-

(РА ТА У),

мільйонів карбованців надплано
вих нагромаджень. Завершується 
підготовка автопарку до нас- жаю з колгоспних полів, 
тупних хлібозаготівель. В ав- \ (" •
торотах розгортається змаган- '
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Поряд з підготовкою до жнив 
зразково доглядати посіви 

Інвентар лежить розкиданий
На полях колгоспу «Кому

нар» колосяться дорідні хліба. 
Але з підготовкою до жнив 
тут не поспішають. Правління 
артілі хоч і виділило для ро
боти в майстернях 12 теслярів 
і 3 ковалів, однак вони більше 
просиджують, ніж працюють, 
часто запізнюються на роботу. 
А тим часом на подвір'ї без
ладно розкидані несправні жат

Прискорити перевірку цукрових буряків
В колгоспах ім. 12-річчя Жовт

ня, ім. Петровського, „Заповіт 
Леніна" та інших плантації цук
рових буряків після проривки 
заросли бур'янами, проте з пере
віркою їх не поспішають.

Терпіти такого стану не можна. 
Треба негайно мобілізувати людей 
на завершення важливої роботи.

Перед перевіркою необхідно під
пушити міжряддя і лише тоді ста
ранно перевірити кожне гніздо, 
підправити листочки, що випад
ково засипались землею та вир
вати зайві рослини.

Вчасне проведення цих робіт

На знімку: прополювання чумизи в колгоспі ім. 13-річчя Жовт* 
ня, Джулинського району, Вінницької області.

Фото Ю. Копита (Гґрескліше РАТАУ).

Слідами наших виступів
„Які сани,

Під таким заголовком газета 
„Більшовицька правда* від 5 квіт
ня ц. р. в надрукованій замітці 
розповідала про неохайний ви
гляд контори та подвір'я колгос
пу ім. 15-річчя ВЛКСМ.

Забезпечити високоякісний догляд 
за насінниками багаторічних трав

Партія і уряд постановили пе
ред колгоспами і радгоспами зав
дання створити за короткий строк 
міцну кормову базу для тварин
ництва. Щоб розв'язати це зав
дання, необхідно забезпечити кол
госпи кожного району власним на
сінням бобових і злакових багато
річних трав, створити в 1950 році 
страхові запаси цього насіння.

Умови весни цього року спри
яють дружному розвиткові посі
вів багаторічних трав. В усіх об
ластях України трави—в доброму 
стані. Це дає можливість у цьому 
році, застосувавши вчасно всі аг
ротехнічні заходи, зібрати висо
кий урожай насіння.

Зараз у колгоспах України іде 
напружена робота по догляду за 
сільськогосподарськими культура
ми, провадиться боротьба з бур'я
нами і сільськогосподарськими 
шкідниками, розгортається підго
товка до збирання врожаю і до 
хлібоздачі. 

ки, снопов'язалки тощо, а від 
безтарок та возів валяються 
колеса.

Такий загрозливий стан з 
підготовкою до збирання вро
жаю чомусь не викликає три
воги в голови правління тов. 
Васюка.

М. Матвіенко, 
голова Ясиповатської 

сільради.

дуже добре впливає на розвиток 
рослин.

Так, в колгоспі ім. 18 з'їзду 
ВКП(б) кілька днів тому закінче
но підпушування міжрядь, піджив
лення та перевірку. Зараз план
тація чиста від бур'янів і буряки 
змикають рядки.

Краща ланкова Зіна Лесь та 
інші залишили відповідну густоту 
коренів на гектарі і тепер уже 
можна сказати, що врожай в них 
буде високий.

Такого обробітку цукрових бу
ряків повинні домогтись всі кол
госпи району. І. Нестеренко.

такі й сами“
Як повідомив редакцію голова 

артілі т. Ручка, цю замітку обго
ворено на партійних зборах. За
раз контору колгоспу і подвір'я 
приведено в належний вигляд.

Не можна залишати без догля
ду і насінники багаторічних трав, 
бо це може привести до різкого 
зниження їх врожаю. Успіх пере
дових колгоспів, бригад і ланок у 
тому й полягає, що вони прова
дять догляд за насінниками трав 
на високому агротехнічному рівні.

Герой Соціалістичної Праці Ган
на Плющ з колгоспу імені Чапа- 
єва, Мало-Дівицького району, Чер
нігівської області, щороку одер
жує 5—6 центнерів насіння ко
нюшини з гектара. Догляд за на
сінником вона починає з весни і 
не припиняє його аж до збиран
ня. Вже в цьому році тов. Плющ 
провела підживлення конюшини 
суперфосфатом, прополола від 
бур'янів насінники на площі 10 
гектарів і зараз розпочала другу 
прополку.

Ланкова Галина Якусенко з кол
госпу імені 30-річчя ВЛКСМ, Но
во-Празького району. Кіровоград
ської області, на своїй ділянці в

На честь сесії
Верховної Рада 

Союзу РСР
Підносять темпи 
вуглевидобутку

Збільшується вуглевидобуток 
на шахті № 3. За останні дні 
плани виконуються на 110—120 
процентів.

Підвищились темпи підготов
чих робіт. Четверта дільниця, 
де працюють почесні шахтарі 
тт. С. Сичов, М. Унтілов, А. Са- 
фін в окремі дні доводить вико

ві нання своїх завдань до 167 про
центів.

Перед веде серед -видобувних 
| дільниць перша дільниця началь

ника т. Щетиніна. А першість 
серед змін тримає зміна гірни
чого майстра т. Гармаша. її 
показник 165 процентів.

До двох норм щозміни дають 
вибійник т. Пустовий,. крі
пильники Козирьов, Трипачов, 
посадники Скобенко, Підскре- 
баєв, наваловідбійник Буяков.

А. Курятникоа.

Збільшується випуск 
цегли

Завершивши травневий план 
випуску цегли на 103 проценти, 
а по виготовленню сирцю на 109 
процентів, колектив цегельного 
заводу №1 нарощує темпи випус
ку продукції.

Включившись у соціалістичне 
змагання на честь сесії Верхов
ної Пади СРСР та Дня шахта
ря, в перші дні червня добові пла
ни виконуються на 125 процентів.

Серед змін пресового цеху ви
сокими виробничими показника
ми відзначається зміна тов. 
Граб енна.

Високий виробіток у вантаж
ників готової цегли тт. Гера- 
щенка та Лимарева. В окремі 
дні вони дають по дві норми.

В. Сахацький, 
директор заводу.

Досягнення працівників 
радгоспу

Працівники радгоспу „Комін
терн", змагаючись на честь сесії 

| Верховної Ради СРСР, домогли
ся в роботі нових успіхів.

4 червня бригада т. Шевченка 
І з першого відділку закінчила пе

ревірку маточних, фабричних і 
кормових буряків.

Наступного дня з цією робо- 
1 тою впорався увесь відділок, а 

7 червня весь колектив радгоспу.
Крім цього закінчено косовицю 

і скиртування сіна.
П. Кучерявий, 

секретар парторганізації.

1 6 гектарів провела вчасно розпу- 
I шування міжрядь люцерни і завер

шує другу прополку в рядках. 
Передбачається зібрати високий 
урожай насіння люцерни.

В колгоспі імені Ілліча, Шпо- 
лянського району, Київської об
ласті, насінники конюшини рано 
весною заборонували, внесли на 

І площі в 65 гектарів місцеві і мі- 
' неральні добрива, провели пропо- 
! лювання від бур'янів. Зараз ко

нюшина буйно розвинулась.
Тепер, коли настає період цві

тіння, для підвищення врожайнос
ті насіння треба широко застосо
вувати штучне додаткове запи
лення люцерни і запилення коню
шини бджолами. Без запилення 
бджолами не можна одержати ви
сокий урожай насіння конюшини. 
Цей захід подвоює, а іноді і пот
роює врожай насіння. Ось чому 
дуже важливо під час цвітіння 
конюшини виставити по 3—4 ву
лики на кожні 10 гектарів насін-

Припинити 
з інженера

Понад 20 років працює інже
нер т. Живов у соціалістичній 
промисловості по спеціальності 
теплотехніка.

За цей час він виконував 
відповідальні завдання на спо
рудах в Москві і Ленінграді.

Чесно виконував т. Живов в 
Олександрії, в енергомонтажно- 
му управлінні обов'язки голов
ного інженера. За п'ять міся
ців цього року управління ви
йшло в передові по тресту 
«Укрособвуглемонтаж».

За все своє солідне життя 
інженер т. Живов мав лише 
кілька переміщень по роботі.

І раптом в Олександрії за ос
танній час над т. Живовим роз- 
разився грім. Сім наказів за 
п'ять днів видано по’ тресту і 
управлінню на його адресу.

Зміст їх пристрастнпй і глум
ливий.

Керуючий трестом «Укрвуг- 
леособмонтаж» Кокушкин вирі
шив у своїх нерозсудливих на
казах з насолодою познуща
тись з інженера т. Жпвова. До 
цього спонукає він і підлегло
го йому начальника енергомон 
тажного управління т. Седнєва, 
який з переляку штампує все, 
навіть всупереч здоровому роз- І 
судку.

Ось в наказі № 184 Кокуш- 
кпн накопичив низку непере
конливих обвинувачень і зняв 
з роботи виконуючого обов'яз
ки головного інженера управ
ління тов. Живова з понижен
ням в посаді.

А Седнєв в догоду начальст
ву поспішливо, одним розчер-

ЛИСТИ ДО РЕДАКЦІЇ
Черства людина—

Не знаходять слів громадяни 
Недогарської сільради, щоб вис
ловити своє обурення на непри
стойну поведінку завідуючої Не- 
догарським медпунктом—фельд
шера Тертишної.

Дуже тяжко в неї одержати 
медичну допомогу. Людей, що 
приходять до медпункту за 3—4 
кілометри, вона часто зустрічає 
словами: „Закрийте двері," „Прий
дете завтра", „Немає часу".

Пусті обіцянки
Довгий час на лікарівському кін

ному заводі точаться розмови про 
будівництво бані. Але це питання 
не знаходить належної підтримки 
з боку директора т. Солістого та 
завідуючого господарством тов.

ників.
Щоб бджоли охоче брали нек

тар з конюшини, їх треба прив
чити до цього, підгодовуючи ,їх 
щодня вранці цукровим сиропом, 
який має запах конюшини. Сироп 
виготовляють так: І кг цукру роз
чиняють в одному літрі окропу і 
кидають в нього віночки квіток 
конюшини, відокремлених від зе
лених чашечок. Через дві години 
сироп набирає запаху квіток ко
нюшини. Такий сироп треба дава
ти бджолам по 100 грамів на ву
лик щодня, аж до закінчення цві
тіння конюшини.

Щоб підвищити врожайність на
сінників люцерни потрібно прова
дити штучне додаткове запилення. 
Для цього під час цвітіння лю
церни два чоловіки протягують 
вірьовку довжиною 10—15 метрів 
над її квітучою частиною і стру

Олександоійський міськпаливзйут
доводить до відома всіх громадян міста Олександрії, району 

й робітничих селищ про те, що з травня 1950 року продається 
з) складу міоькпаливзбуту вугілля-антрацит по значно знижених 
цінах.

Всі громадяни можуть придбати вугілля за готівку, органі* 
вації й установи по безгрошовому розрахунку через банк.

знущання
Живова

ком пера, перетворює інженера- 
теплотехніка в сантехніка з 
половинним пониженням в зар
платі та ще й на посаду, що 
давно зайнята іншою людиною.

Таке свавільство Кокушкина 
і Седнєва вимагало від т. Жп
вова перекваліфіковуватись на 
сантехніка. Але він не хоче 
цього робити, бо облюбованою 
спеціальністю його, атестате# 
ствердженою, залишається спе
ціальність інженера - теплотех
ніка.

Про це Живов написав Ко- 
кушкпну, але той відмовчався. 
Тоді він поскаржився в «Го- 
ловукраїнвуглебуд» головному 
інженерові т. бфремову. І ціл
ком правильно т. Єфремов вва
жає доцільним використати тов. 
Живова за спеціальністю. Біль
ше нічого і не хоче т. Живов.

Інженер Живов відстоює своє 
право і далі чесно працювати. 
І це право він відстоє.

А чого ж хоче т. Кокушкин? ’
Він хоче і далі глузувати з' 

інженера.
За що?
За те, що т. Живов відіш^ 

то протестував на офіційних 
нарадах в тресті проти зухва
лості і грубіянства Кокушкина. 
І ще й за те, що радянський 
досвідчений інженер т. Живов 
принципово виступав проти 
технічного неуцтва деяких ке
рівників з тресту.

На цьому фоні т. Кокушкин 
непристойно виглядає, як ке
рівник солідної установи.

фельдшер Тертишна
Нещодавно з трактористом Ва

силем Будко трапився нещасний 
випадок. В нічну зміну він об
палив собі руки. Потрібна була 
нУгайна допомога. Але фельдшер 
Тертишна і тут залишилась вірна 
своїм звичаям: „Пізно. Прийдете 
завтра, “--заявила вона.

Колгоспники справедливо запи
тують:—Доки ж буде працювати 
на цій почесній посаді така без
душна, черства людина? Г. Шепель.

Метеляна.
Ці керівники щосуботи їздять 

купатись до Олександрії, а тому й 
зволікають будівництво заводської 
бані.

Г. Ляшенко.

шують її. Від струшування час
тина квіток люцерни розкриваєть
ся, пилок попадає на маточку і 
запилює люцерну.

На насінниках люцерни часто 
з'являється багато шкідників. З 
ними треба вести нещадну бо
ротьбу, застосовуючи необхідні 
механічні і хімічні засоби.

В цьому році колгоспи України 
мають усі можливості одержати 
високий урожай насінників трав, 
що прискорить освоєння траво
пільних сівозмін—основи сталін
ського плану перетворення при
роди.

Л. Бойко, 
начальник відділу травосіяння 

Міністерства сільського 
господарства УРСР.
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„Соціалістичне змагання говорить:
одні працюють погано, другі добре,
треті краще, — доганяй кращих і
добийся загального піднесення".

(Й. СТАЛІН),
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На честь сесії
Верховної Ради 

Союзу РСР
Завтра, 12 червня, починає 

свою роботу сесія Верховної Ра
ди Союзу РСР. Як і всі трудя
щі нашої неосяжної соціалістич
ної Батьківщини, трудящі на
шого міста й району цю зна
менну дату відзначають новими 
виробничими успіхами.

Випроводжаючи на сесію на
шого депутата Степана Пили
повича Кожевникова, колектив 
гірників шахти №3 відзначив 
цю подію значним перевико
нанням плану. А бригада на
валовідбійників тов. Сергієнка, 
де працював тов. Кожевников, 
взяте зобов'язання—дати до 
сесії 900 тонн вугілля понад 
план, з честю виконує.

Високо тримає завойований 
у соціалістичному змаганні пе
рехідний Червоний прапор ко
лектив гірників будівельного 
управління №2 тресту «Олек
сандріявуглерозрізбуд» . Сесію 
Верховної Ради він відзначає ви
конанням семимісячного плану.

В ряди передових виходять 
управління №1, №4, які трав
неві плани значно перевико
нали.

Все ширшого розмаху набу
ває змагання за економію ма
теріалів. Наслідуючи патріотич
ний почин Л. Корабельникової 
та Ф. Кузнецова., водії автотран
спортної контори тресту «Олек
сандріявуглерозрізбуд» травне
вий план виконали на 125 про
центів і заощадили 5.433 літри 
бензину.

Виконано план семи місяців
Високими виробничими показ

никами відзначають сесію Вер
ховної Ради СРСР гірники бу
дівельного управління №2 трес
ту „ Олександріявуглерозрізбуд".

За п'ять місяців і десять днів 
вивершено семимісячний план на 
111 процентів.

В змаганні між дільницями 
останніми днями перед веде пер

Батько змагається з сином
Все ширшого розмаху набирає 

соціалістичне змагання за еко
номію пального серед водіїв ав
тотранспортної контори трес
ту „ Олександріявуглерозрізбуд". 
Лише за травень по автоколоні 
№ 2 заощаджено близько двох 
тонн бензину.

Визначного успіху домоглися 
водії тт. Ананський, Паршуков, 
Василенко, Переверзя, які зао
щадили 683 літри бензину. Це 
дало змогу кожному з них пра

Трудові подарунки хліборобів
Новими трудовими подарунка

ми зустрічають сесію Верховної 
Ради СРСР колгоспники артілі 
„Комінтерн".

Вони успішно закінчили пере
вірку цукрових буряків. Кращі 
колгоспниці Олександра Теличко, 
Марія Діежеря, Тетяна Теличко 
та інші в ці дні виробляли по 
півтори норми.

Наполегливо борючись за ви
конання зобов'язань, даних 
товаришеві Сталіну, хлібороби 
району домагаються все кра
щих і кращих наслідків у ве
денні соціалістичного сільсько
го господарства, у боротьбі за 
високий урожай.

Працівники радгоспу «Комін
терн» день відкриття сесії оз
наменовують завершенням сіно
збирання першого укосу, за
кінченням перевірки цукрових 
буряків на всій площі посіву 
і зразковою підготовкою до 
ЖНІІВ.

Кращі люди радгоспу Тетяна 
Коробка, Олена Віник, Марія 
Терновська та багато інших в 
ці дні виконують норми на 200 
—250 процентів.

Колгоспники артілей «Шлях 
до соціалізму», ім. Сталіна 
(Ворошиловка), ім. КарлаМарк
са, ім. 18 партконференції та 
інші зустрічають відкриття се
сії самовідданою працею на 
ланах колгоспів і тваринниць
ких фермах.

Нове патріотичне трудове під
несення на честь сесії Верхов
ної Ради СРСР є новою яск
равою демонстрацією безмежної 
відданості радянського народу 
партії Леніна—Сталіна, вели
кому вождю і вчителю, рідному 
Сталіну.

Вище прапор соціалістично
го змагання за дальше про
цвітання і могутність нашої 
славної Вітчизни!

ша дільниця начальника тов. 
Шадріна. Своє завдання вона 
виконує на 155 процентів.

Серед прохідників першість у 
змаганні тримає бригада Васи
ля Дякова. За останні два міся
ці вона виконала норму трьох 
місяців. Федько,

начальник виробничого 
відділу.

цювати по 3—4 дні на зеконом
леному пальному.

Але найкращі показники у шо
фера Андрія Дудника, який зма
гається з своїм батьком Іваном 
Дудником. Він на зекономлено
му пальному в травні відпрацю
вав 8 днів. Батько—4 дні.

Економія Дудників за травень 
становить 466 літрів бензину.

В. Новіков, 
технік по обліку пальних 

та мастильних матеріалів.

Колгоспні майстри, готуючи 
подарунки сесії, за три дні за
кінчили будівництво критого 
навісу для зберігання зерна. Са
мовідданою працею на цій робо
ті відзначився тесляр Василь 
Діежеря.

В. Клименко,
рахівник колгоспу.

По нашій
Батьківщині

В Одесі до числа діючих під
приємств став відбудований рафі
надний завод Міністерства харчо
вої промисловості СРСР.

На знімку: варіння (цукру-рафі- 
наду. На передньому плані—вар- 
щик тов. ЛУЦЕНКО (ліворуч), 
який працює на заводі з 1931 ро
ку, та директор заводу тов. Г’АР- 

і КУША.
Фото А. Фатеева. 

(Прескліше РАТАУ).

Цінна ініціатива 
закройщика Костянтина 

Ставенка
Закройїцик Херсонської взут

тєвої фабрики № 10 Костянтин
Ставенко, наслідуючи приклад Лі
дії Корабельникової, у квітні збе
ріг понад 5600 дециметрів хрому 
і працював на цій сировині три з 
половиною дня. Високої майстер- 

I ності розкрою він навчив у ста- 
хановській школі десятки робіт
ників. Колектив фабрики минуло
го місяця працював два дні за 
рахунок економії сировини і ма
теріалів.

Костянтин Ставенко запропо
нував організувати змагання взут- 
тевиків країни за підвищення ви
ходу готових виробів з шкіряних 
товарів, переглянути дснуючі нор
ми витрати верхнього хрому і 
взуттєвого крою. (РАТАУ).

Користівська МТС відстає з підготовкою до збирання врожаю
Значна частина колгоспів, 

обслуговуваних Користівською 
МТС, через супіщані грунти 
кожного року раніше за інші 
колгоспи району розпочинає 
збирання врожаю.

—А цього року, — заявляє 
головний агроном МТС т. Бо- 
гун,—ми ще раніше почнемо 
жнива, бо весна була рання.

Виходячи з цього, керівники 
МТС і повинні були забезпе
чити вчасну і всебічну підго
товку до цієї відповідальної по
ри, адже цього літа комбайна
ми заплановано зібрати врожаю 
на 1400 гектарів більше, ніж 
торік.

Але на ділі тут далеко не- 
благополучний стан. З ЗО ком
байнів відремонтовано і прий
нято комісією 29, але 12 з

Допоможемо нашим батькам 
виростити і зібрати дорідний урожай

До всіх комсомольців і піонерів шкіл району 
ЗВЕРНЕННЯ

комсомольців і піонерів Косівської середньої 
школи

Товариші комсомольці, піонери, учні!
Трудящі нашої країни під керівництвом більшовиць

кої партії і її мудрого вождя товариша Сталіна завершу- 
: ють післявоєнну сталінську п'ятирічку п'ятирічку відбу- 
і дови і дальшого розвитку народного господарства.

Наші батьки, брати і сестри, вірні політиці більшо-
і вицької партії, неухильно і впевнено Ідуть вперед до
і перемоги комунізму в нашій країні.

В непримеренній боротьбі з зовнішніми і внутріш-
I німи ворогами радянські люди, для нас, дітей, завоювали 

чудові школи, палаци, санаторії, відстояли право на ща
сливе і радісне життя.

Ми бачимо, з якою трудовою відвагою наші батьки 
ведуть боротьбу за метал, вугілля, хліб—це і є боротьба 
за побудову комунізму, за мир 1 щастя людей в усьому 
світі.

Ми, комсомольці та піонери Косівської середньої
І школи, закінчуючи навчальний рік, вирішили переключи

ти свою енергію на боротьбу за хліб.
Ми не хочемо рости білоручками і тому вирішили 

подати допомогу нашим батькам у вирощенні високого 
врожаю.

Торік ми допомогли колгоспам зібрати 80 га куку
рудзи та прополоти 100 га посівів. Всі комсомольці та 
піонери брали активну участь у збиральній кампанії.

Цього року ще взимку ми організували недільник 
по вивезенню добрив на поля. А зараз на обробітку по
сівів пропололи 108 га зернових, 13 га кукурудзи та со
няшників.

Кращі комсомольці та піонери уже домовилися з 
бригадирами рільничих бригад про їх місце на збиранні 
врожаю і зобов'язалися виробити за цей період не 
менше як по 50 трудоднів.

Цим ми допоможемо нашим батькам виконати взяті 
зобов'язання перед товаришем Сталіним. Паша участь у 
боротьбі за високі врожаї буде найкращою подякою на
шій партії, рідному Сталіну за щасливе і радісне дитинство.

Ми звертаємося до всіх комсомольців і піонерів 
шкіл нашого району наслідувати наш приклад.

За дорученням комсомольців і піонерів звернення підписали: 
Л Логвин, Ю. Савченко, Т. Лисенко, Л. Козенко

У райкомі ЛКСМУ
Бюро райкому ЛКСМУ схвалило патріотичне звернення ком

сомольців і піонерів Косівської середньої школи до всіх комсомоль
ців і піонерів району про допомогу колгоспам у обробітку посівів 
та збиранні врожаю.

Секретарів комсомольських організацій та піонервожатих 
зобов'язано широко обговорити це звернення серед учнів шкіл з 
метою залучення їх до участі в сільськогосподарських роботах.

них досі стоять на подвір'ї 
МТС, вичікують закінчення, 
так званого, «дрібного» ремонту. 
1 тому жоден з 12 комбайнів 
неготовий до збирання хлібів.

Наприклад, на комбайні 
«Сталінець—1» № 12 відсутнє 
магнето, а на комбайні «Сталі
нець—6» № 5, що вважається 
«готовим», немає конпрпвода до 
хедера, ворохового полотна, 
розпорної труби, магнето та 
карбюратора. В такому приблиз
но стані й інші «відремонтова
ні» комбайни.

—Комбайн №5 закріплено за 
мною,—заявляє комбайнер тов. 
Каретний,—Керівники МТС, ко
ли приймали мене на роботу, 
запевняли, що комбайн гото
вий. А тепер виявилось, що 
виїжджати з ним в колгосп че

рез «дрібниці» не можна. І 
найбільш дивує спокійність до 
всіх неподобств старшого меха
ніка МТС т. Пономаренка.

Крім того комбайни не за
безпечені освітленням для ніч
ної роботи. Не розроблено тут 
маршрутів комбайнів, а за по
годинний графік їх роботи вза
галі не згадують.

Під загрозою зриву в МТС і 
ремонт молотарок та інших 
збиральних машин. Про ремонт 
молотарок тут зовсім не дба
ють, всі надії покладають на 
колгоспи.

Через легковажне ставлення 
директора т. Жука і головного 
агронома т. БогунаЖористівсь- 
ка МТС відстає з підготовкою 
до збирання врожаю.

А. Скачков.
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Перевіряємо змагання двох районів
В колгоспах наших сусідів

»----- -
Представники делегації Олександрійського 

району зробили ряд цінних критичних заува
жень керівникам онуфріївських колгоспів.

Нижче ми друкуємо короткі виклади з 
промов кількох учасників наради.

• -------- ■ »

31 травня ц. р. на границі Онуфріївського 
і Олександрійського районів,у селі Дівоче Поле 
відбулась зустріч голів колгоспів і представни
ків делегацій обох районів, що провадили вза
ємоперевірку виконання соціалістичних зобо
в'язань.

ЛИСТИ ДО РЕДАКЦІЇ

Коли ж буде цегла?

Достроково виконати першу заповідь
(З виступу тов. Логеиненка, секретаря Онуфріївського РК КП(б)У) 

Незважаючи-на ранню весну 
цього року, колгоспники нашо
го району сумлінно потруди
лись на першому етапі сільсь
когосподарських робіт. Весня
на сівба була проведена якіс
но і в стислі строки. Переважна 
більшість колгоспів органі
зовано вступила у прополю
вальні роботи і тепер завер
шує їх.

Боротьба за високий урожай, 
за збереження кожної росли
ни, кожного корінця проходить 
з великим напруженням. Це 
відзначили у своїх виступах 
представники Олександрійсь
кого району.

Закріплюючи . минулорічний 
досвід, набутий в період хлі
бозаготівель, партійні органі
зації удосконалили форми і мето
ди масово - політичної роботи. 
Тепер скрізь у нас є Дошки 
показників, випускаються стін-

Кріпити трудову дисципліну
(З виступу т. Лисогорського, зав. сільгоспвідділом Олександрійського РК КП(б)У)

Багато позитивного і нового 
побачили ми в колгоспах Онуф
ріївського району. Особливе 
враження на нашу делегацію 
справили червоні прапори, з 
якими колгоспники працюють 
у полі, Дошки показників, стін
ні газети, щити на ділянках 
посівів. Така гласність змаган
ня є одним з фактів, що обу
мовлює успіх. Онуфріївні його 
знайшли. Але запровадили йо- 

ні газети, «бойові лпсткп», а 
недавно ми запровадили Пере
хідні Червоні прапори в кож
ному колгоспі. Все це значно 
зміцнило трудову дисципліну, 
піднесло продуктивність праці.

Але попереду велика і від
повідальна робота — хлібозаго
тівлі, справа, яку треба по- 
більшовицькому організувати, 
якою треба вміло керувати.

Будь-яка самозаспокоєність, 
будь-яке покладання на само- 
плив — неприпустимі. Вчасно 
розпочати жнива і хлібоздачу— 
це значить закінчити тепер усі 
прюиолювальні роботи, ремонт 
збиральних машин, будівниц
тво токів, сінокосіння і сило
сування, ремонт тваринниць
ких приміщень. Треба деталь
но обговорити на зборах робочі 
плани хлібозбирання, звільни
ти для цієї роботи якнайбіль- 

го ще не скрізь. В колгоспі 
ім. Ворошилова, наприклад, не 
дбають про гласність змагання, 
допустили знеосібку в тварин
ництві.

Взагалі треба сказати, що за 
виключенням деяких колгоспів, 
Онуфріївні не годують дійних 
корів зеленого масою, що веде 
до невиконання планів поста
вок молока і других продуктів 
тваринництва.

ше людей, розставити свої си
ли так, щоб уже з третього 
дня жнив розпочати молотьбу 
і хлібоздачу. Керівники МТС і 
колгоспів повинні особливу 
увагу звернути на механізацію 
очистки зерна, складання со
ломи і полови.

Збирання врожаю—найсер- 
йознішпй і найвідповідальні
ший етап боротьби за 
виконання зобов'язань, 
товаришеві Сталіну.

повне 
даних 

Треба, 
щоб усі партійні організації, 
колгоспники і механізатори 
глибоко усвідомили всю серйоз
ність цієї роботи, пройня
лися почуттям високої відпо
відальності перед державою і 
всім народом за її проведення, 
працювали з більшим виробни
чим піднесенням, наполегливо 
борючись за першість у зма
ганні з олександрійцями.

Онуфріївські колгоспи багаті. 
В них досить людей і матері
альних засобів. Проте повністю 
вони їх не використовують, не 
скрізь присікають ледарів і не
роб, миряться подекуди з фак
тами порушень розпорядку дня, 
невиконанням норм. Врахував
ши і доцільно розставивши свої 
сили, вони зможуть працювати 
ще краще.

Ще позаторік колгоспники ар
тілі „Заповіт Леніна" збудували 
цегельний завод. По підрахунках 
він може дати за рік 200 тисяч 
штук цегли. Значні прибутки від 
цього мав би колгосп.

Але з волі нерозсудливого го
лови артілі т. Кармазіна, завод 
ось уже третій рік не вводиться 
в експлуатацію.

Виконком районної Ради депу
татів трудящих лише цього року 
двічі слухав Кармазіна. Але він 
тільки визнає свої помилки,, а 
виправляти їх не збирається.

23 травня на черговому засідан

Це було тиждень тому.
Начальник шостого управління 

тресту „Олександріявуглерозріз- 
буд“ т. Лавров, виїжджаючи в бу
дівельне управління №5, спинив 
„свою" машину біля тресту.

Довідавшись, куди піде маши
на, кілька учнів і робітників, які 
проживають в Октябрському се
лищі, з дозволу шофера зайняли 
вільні місця в кузові машини.

Та лихо, все це побачив тов. 
Лавров. —Геть! —кричить він,— 
злазьте!

Ніхто не зліз.
—Вліво руля!—подав команду 

шоферові Лавров,—на школу!
1 замість п'ятого управління І

Вимагателі
27 травня, в час роботи зустрі

ли мене нормувальник п'ятого уп
равління Попов та старший нор
мувальник цього ж управління 
Соколов.

—Яків, з тебе могорич,—звер
нулися вони до мене.

—За що?—питаю.
—Як за що,—здивувався Попов, 

і багатозначно повернув голову 
у бік Соколова, підмигнувши, 
підкреслив якусь таємницю.

Грошей у мене не було. Але 
Попов і Соколов од мене не від
стали. Вони запропонували піти 
в буфет і взяти там горілки в 
борг. Але на цей раз нічого не 
вийшло.

Та не залишили мене ці „на
чальники" і після роботи. Знову 
послали вони мене по горілку, 
але вже не було буфетниці. Так 
і не довідався за що з мене ви

ні Кармазін знову пообіцяв пус
тити завод, а повернувшись до 
колгоспу, розпорядився розібрати 
критий навіс для сушки цегли, 
чим завдав збитків артілі на 6 
тисяч карбованців і марно витра
тив 300 трудоднів.

Поведінка Кармазіна викликає 
справедливе обурення колгосп
ників. Проте і це не впливає на 
зарозумілого керівника.

Треба, нарешті, примусити Кар
мазіна пустити завод і відшкоду
вати збитки, завдані колгоспові 
його нерозсудливістю. /

Г. Буйнов. '

Трюки Лаврова
| машина опинилася на будівництві 
, десятирічки. Дехто зразу переко

нався в самодурстві начальника і 
| залишили машину. Решта — не 

повірила.
| Лавров командує вдруге: — 

Вправо руля! І машина мчить на 
іншу будову в протилежний бік

І від п'ятого управління за 5 кіло- 
| метрів від міста.

Не бажаючи потрапити в Зве- 
нигородку чи Ворошиловку, 
решта обурених робітників і учні 
залишили машину. Самовдоволе- 
ний Лавров поїхав іншим шляхом 
в будівельне управління №5.

Група робітників.

магали могорича. Взнав про все 
я лише 29 травня. В цей день 
викликав мене Попов і повернув 
мені кілька повністю оформлених, 
розцінених Поповим нарядів на 
виконані мною роботи.—Платити 
не будемо, —сказав він,—можеш 
скаржитись.

Я поскаржився головному ме
ханіку Новаку.

—Мовчи, бо вижену,—відповів 
на скаргу механік.

Я поскаржився в конфліктну ко
місію, та й там мене не підтрима
ли, бо адміністрацію представляв 
там той же старший нормувальник 
Соколов.

Так мені і не виплатили по тих 
нарядах. А в додаток—зняли з 
роботи і направили не по спеці
альності.

Я. Братчанко,
слюсар-інструментальник.

За високу продуктивність худоби
(З виступу тов. Котенка, зав. Олександрійським райсільгоспвідділом)

І

Примхи кіномеханіка

В колгоспах ім. Петровсько- 
го (с. Зибкоє), «Искра’Ленина», 
ім. Кірова, де ми були, нам 
сподобались темпи і виробниче 
піднесення, з яким члени цих 
артілей трудяться на вирішаль
ному етапі робіт—догляді за 
посівами і підготовці до жнив.

Зовсім інше побачили ми в 
тваринництві. Про розвиток йо
го справжньої турботи тут не
має. Артіль «Искра Ленина» 

Працювати з перспективою
(З виступу Буганьоьа, головного агронома Олександрійського райсільгоспвідділу)
Наше перебування в деяких 

колгоспах Онуфріївського ра
йону значно збагатило наш 
досвід в справі організації ви
конання самих робіт і в поєд
нанні з цим 
роботи. На полях 
«Комунізм»,

масово-політичної 
колгоспів 

ім. Комінтерну 
(с. Иавлиш), «Пам'ять Ілліча» 
мп бачили в більшості зразко
ві, двічі оброблені плантації, 
бачили сумлінну працю людей.

Багато у вас хорошого, то-' 
вариші онуфріївці. Але багато 
і недоліків. Хотілося, щоб ви 
зважили на них.

(Матеріал передруковано
БК—02354.

Олександрійська міська друкарня Кіровоградського обласного управління в справаї поліграфічної промисловості, видавництв і книжкової торгівлі, м, Олександрія, вул. Шевченка 57.

досі не виконала план кон
трактації телят, а законтракто
ваних не зняла на ферми. Про
пускають тут і кращі строки 
силосування, хоч потреба в 
кормах надзвичайна. Кормодо
бувна бригада створена фор
мально, роботи від неї не ви
магають і вона її не виконує. 
В артілі ім. Петровського своє
часно не використовують зеле-

Ви знаєте, що виконання 
сталінського плану перетворен
ня природи є важливішим фак
тором у розвитку сільського 
господарства. Знаєте, але мало 
що робите. Нам неприємно бу
ло дивитись на посадку лісо
смуг жолудя в колгоспіім. Ко
мінтерну, яку знищили ховра
хи. Та ж сама картина і в кол
госпі «Комунізм», якпй відстав 
по виконанню плану.

Тут погано організовано бо
ротьбу з шкідниками сільсько
господарських рослин. В арті
лі ім. Комінтерну ховрахи знп- 
з 0нуфріївської районної газети «ЗОРЯ КОМУНІЗМУ»)

Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, № 58.

ну масу для підгодівлі тварин. 
Так само і в колгоспі ім. Кіро
ва. Хоч тварини утримуються у 
чистоті, але продуктивність їх 
ще невисока.

Піднесення продуктивності 
худоби є центральним завдан
ням партії в сільському госпо
дарстві. На це повинні зважи
ти керівники артілей і партій
ні організації.

щили багато соняшника, а бу
ряк пошкоджений тлею. Голо
ву ж колгоспу «Комунізм» тов. 
Сірого ховрахи буквально здо- 
ЛЯ л и.

Такі факти не можна розці
нювати інакше, як безперспек
тивність, як задоволення тим
часовими успіхами. Жити тіль
ки сьогоднішнім днем у сіль
ськогосподарському виробниц
тві не можна. Тут треба сміли
во дивитись далеко вперед, пе
редбачати, кожного дня готу
вати надійну базу високих уро
жаїв на наступні роки.

Часто проглядаємо кінофільми 
в клубі Октябрського селища, але 
якість демонстрації їх далеко не 
вдовольняє глядачів.

З-за примх кіномеханіка Нау- 
менка 28 травня, наприклад, не 
показано кіножурналу, який був 
при картині „У них єсть родина".

—Невигідно вам,—заявляє На- 
уменко,—здайте квитки і йдіть 
додому.

Слідами наших виступів
„Самоправство майстра Бойченка“

Під таким заголовком у газеті 
„Більшовицька правда" від 14 
травня ц. р. була надрукована ко
респонденція про неправильні дії 
майстра т. Бойчепка в розподілі 
сушильних майданчиків під цег- 
лу-сирець, через що 6 травня бу
ло зірвано виконання завдання 
зміни.

Із залу суду
Хулігани і крадії покарані

Народний суд 2-ї дільниці міста 
Олександрії засудив Димкова Ки
рила Степановича на 7 років поз
бавлення волі за хуліганство.

На 5 років позбавлення волі, з 
поразкою в правах на 3 роки, за 
хуліганство засуджено Мохова Бо
риса Михайловича.

Леонідова Вячеслава Павлови
ча засуджено до ув'язнення в по-

В клубі невистачае стільців, де 
можна було б посидіти до почат
ку сеансу. На одних із дверей 
замість замка закладено велику 
рейку.

Райкому вугільників слід звер
нути увагу на такі неподобства 
в клубі.

П. Наймай,
робітник управління №5.

Секретар партійної організації 
цегельного заводу № 1 повідо
мив редакцію, що факти, зазначе
ні в кореспонденції, мали місце.

Майстру Бойченку дані вказів
ки—поліпшити організацію праці 
в сушильному' цеху і правильно 
розподіляти сушильні майданчики 
в час роботи змін.

правно-трудових таборах строком 
на 5 років за крадіжку продуктів 
та речей у робітників будівель
ного управління №2 тресту „Се- 
менівськвуглебуд".

За крадіжку речей у школі ФЗН 
селища Димитрове засуджено на 
7 років поправно-трудових табо
рів Шульгина Бориса Дмитро
вича.

В. о. редактора Т. АПОСТОЛ

Зам. № 70. Т. 4000.
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Перша сесія Верховної Ради СРСР зібралась 
в знаменний час, коли весь радянський народ, не 
покладаючи рук, успішно трудиться над виконан
ням плану останнього, завершального року після
воєнної сталінської п‘ ятирічки. В цій боротьбі за 
дострокове виконання п‘ятирічного плану він 
добився під проводом славної комуністичної партії 
видатних успіхів.

Перша сесія Верховної Ради СРСР' 
л ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Про засідання Ради Союзу 12 червня 1950 року

На честь Дня шахтаря
На повну потужність

12 червня, о 5 годині дня, в 
Кремлі, у Великому Кремлівсь
кому палаці, відбулося відкрит
тя сесії Ради Союзу.

На пропозицію депутата Ру- 
мянцева І. 1. сесію відкриває 
один з найстаріших депутатів 
Ради Союзу академік Олександр 
Володимирович Палладій.

Після промови депутата Пал- 
ладіна Рада Союзу приступила 
до виборів Голови і заступни
ків Голови Ради Союзу.

Головою Ради Союзу обра
ний депутат Яснов Михайло 

Олексійович.
Рада Союзу на пропозицію, 

внесену від імені Ради Старій
шин депутатом Гризою 0. А., 
прийняла рішення про збіль
шення числа заступників Голо
ви Ради Союзу до чотирьох, з 

внесенням відповідної зміни до 
ст. 42 Конституції СРСР.

Заступниками Голови Ради 
Союзу обрані депутати: Кири- 
чвнко Олексій Ілларіонович, Зу- 
єва Тетяна Михайлівна, Снеч- 
кус Аитанас Діозович, Н'язов 
Амін Ірматовпч.

Рада Союзу на пропозицію 
депутата ЄгороваО. М. затвер
дила регламент засідань Ради 
Союзу і регламент спільних 
засідань Ради Союзу і Ради 
Національностей.

За дорученням Ради Старій
шин депутат Чарквіані К. Н. 
вніс пропозицію про порядок 
денний сесії Ради Союзу.

Рада Союзу прийняла такий 
порядок денний:

1. Вибори Мандатної Комісії 
Ради Союзу;

2. Обрання Постійних Ко- 
і місій Ради Союзу;
і 3. Затвердження Указів Пре

зидії Верховної Ради СРСР;
4. Обрання Президії Верхов

ної Ради СРСР;
5. Утворення уряду СРСР— 

Ради Міністрів СРСР;
6. Затвердження Державного 

бюджету СРСР на 1950 рік і 
звіту про виконання Держав
ного бюджету СРСР за 1948 
і 1949 рр.

На першому засіданні Ради 
Союзу обрано Мандатну Комі
сію та Постійні Комісії Ради 
Союзу: Законодавчих передба
чень, Бюджетну та комісію в 
Закордонних Справах.

На цьому перше засідання 
Ради Союзу закривається.

Змагаючись за гідну зустріч 
Дня шахтаря, колектив цегель
ного заводу №1 взяв на себе 
соціалістичне зобов'язання — 
виконати дев'ятимісячний план 
до 27 серпня.

Для забезпечення успіху в 
поставленому завданні колек
тив вже в червні повинен ос
воїти проектну потужність за
воду.

Зараз між цехами обпалю
вання, формування та сушін
ня розгорнулася боротьба за 
право одержати заводський пе
рехідний Червоний прапор, 
який тримає передова зміна це

Показники роботи

°|0 виконання плану

будівельних управлінь № 1, № 4, № 5 тресту „Олен- 
сандріявуглерозрізбуд* за першу декаду червня та про
цент виконання план у першого півріччя.

№ управління за 1 декаду першого 
півріччя

Прізвище 
начальника

Будівельна управління №1 153 82 Бєлов
Будівельна управління №4 106 88 Никифоров
Будівельне управління №5 71 55 Долкарт

ху формування майстра, кому
ніста тов. Грабенка.

Значно поліпшив ецою ро
боту сушильний цех. Його ко
лектив тепер безперебійно за
безпечує роботу формувального 
і обпалювального цехів.

Але особливого успіху до
сягнуто колективом обпалю
вального цеху, де начальником 
тов. Корчуков. За першу дека
ду червня цех досяг проектної 
потужності. Робітники цього 
цеху тт. Лимарев, Лещенко, 
Скрипник щодня виконують по 
півтори норми. І. Белаш, 

секретар парторганізації.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
Про засідання Ради Національностей

12 червня 1950 року
12 червня, о 8 годині вечо

ра, в Кремлі, у Великому Крем
лівському палаці, відбулося 
відкриття сесії Ради Національ
ностей.

На пропозицію депутата 
Уразбаєва Н. Р. сесію відкри
ває один з найстаріших депу
татів Ради Національностей 
Отто Вільгельмович Куусі- 
нен.

Після промови депутата Ку- 
усінена Рада Національностей 
приступила до виборів Голови 
і заступників Голови Ради На
ціональностей.

Головою Ради Національнос
тей обраний депутат Шаяхме- 
тов Жумабай.

За пропозицією, внесеною від 
імені Ради Старійшин депута
том Векіловим С. В., Рада 
Національностей прийняла рі
шення про збільшення числа 
заступників Голови Ради Наці-

ональностей до чотирьох, з вне- 1. Вибори Мандатної Комісії 
сенням відповідної зміни до—Ради Національностей;
ст. 43 Конституції СРСР.

Заступнпкамп Голови Ради 
Національностей обрані депу
тати: Якубов Мір Теймур Мір 
Алакпер огли, Зимянін Ми
хайло Васильович, Лаціс 
Іліс Тенісович, Матіашвілі 
Тамара Михайлівна

На пропозицію депутата 
Прейнака К. К. Рада Націо
нальностей затвердила регла
мент засідань Ради Національ
ностей і регламент спільних 
засідань Ради Національностей 
і Ради Союзу.

За дорученням Ради Старій
шин депутат Коваль М. Г. 
вніс пропозицію про порядок 
денний сесії Ради Національ
ностей.

Рада Національностей прий
няла такий порядок денний:

2. Обрання Постійних Комі
сій Ради Національностей;

3. Затвердження Указів Пре
зидії Верховної Ради СРСР;

4. Обрання Президії Верхов
ної Ради СРСР;

5. Утворення уряду СРСР— 
Ради Міністрів СРСР;

6. Затвердження Державного 
бюджету СРСР на 1950 рік і 
звіту про виконання Держав
ного бюджету за 1948 і 1949 рр.

На першому засіданні Ради 
Національностей обрано Ман
датну Комісію, Постійні Комісії 
Ради Національностей: Законо
давчих передбачень, Бюджетну 
та комісію в Закордонних Спра
вах.

На цьому перше засідання 
Ради Національностей закри
вається.

В верхньому селищі Сталінградського тракторного 
заводу.

Фото Л. Юр'єва. Прескліше ТАРС.

У Раді Міністрів СРСР
Рада Міністрів СРСР розгля

нула пропозицію Комітету по 
Сталінських преміях в галузі 
мистецтва й літератури при Ра
ді Міністрів СРСР і присудила 
Сталінську премію першого 
ступеня в розмірі 100 тисяч 
карбованців за кінокартину 
«Щит Джургая»: ДолідзоСеме
ну Віссаріоновичу, заслужено
му діячеві мистецтв Грузинсь
кої РСР, режисерові; Ронделі- 
Цагарейшвілі Давиду Євгено

вичу, заслуженому діячеві мис- 
; тецтв Грузинської РСР, режи- 
[ серові; Леонідзе Георгію Мико

лайовичу, авторові сценарія; 
Аракішвілі Дмитру Гнатовичу, 
народному артистові Грузинсь
кої РСР, композиторові; Гамре- 
келі Давиду Олександровичу, 
народному артистові Грузинсь
кої РСР; Бадрідзе Давиду Ге- 
оргієвпчу, народному артистові 
Грузинської РСР; Частіш Ми
колі Андрійовичу, народному

. артистові Української РСР; 
Гришку Михайлу Степановичу, 
народному артистові Українсь
кої РСР; Грігорашвілі Григо- 

I рію Максимовичу, заслуженому 
артистові Грузинської РСР; 
Джапарідзе Медеї Валеріанів- 

: ні, артистці; Кузнецову Кос- 
; тянтину Андрійовичу, операто- 
I рові; Долідзе Володимиру Віс

саріоновичу, звукооператорові.
(ТАРС).

Пристосування братів Базарових—кожному трактору
В Калінінградській області закінчилась обласна 

нарада старших механіків МТС. Вона була присвя
чена підсумкам весняних робіт і узагальненню дос
віду трактористів братів Базарових.

За пропозицією братів Базарових в МТС об
ласті понад 80 процентів тракторів ХТЗ—НАТІ об
ладнані трубками для відсмоктування картерних

газів і повторного їх використання в камерах спа
лювання. Застосувавши цей прилад і забезпечив
ши правильний технічний догляд за .машинами, пе
редові трактористи, незважаючи на несприятливі 
умови цієї весни, вже зекономили по 500—1000 і 
більше кілограмів гасу.

(РАТАУ).

Змагання тракторних бригад
На 10 червня тракторні бригади Олександрійської 

та Користівської МТС, що змагаються з бригадою Героя 
Соціалістичної Праці О. В. Гіталова, мають такі показники 
(в гектарах умовної оранки на 15-сильний трактор):

Олександрійська МТС
1. Козака Я.
2. Данченка П
3. Щербини А.
4. Чернухи Ф.
5. Попова М.

| 1. Ророхи В.
і 2. Остапова М.

412.
385.
292.
271.
265.

6. Гайдамаки Я.
7. Ніколенка М.
8. Різниченка С.
9. Дробота Ф.

260.
257.
210.
193.

Користівська МТС
286. 3. Бульби В. 181.
222. 4. Чередниченка С. 178.

Як видно з показників, найбільше відстають трактор
ні бригади тт. Дробота, Бульби, Чередниченка. Основною 
причиною їх відставання є погана організація праці серед 
трактористів. В цих бригадах відсутня боротьба за вико
нання взятих зобов'язань на обласній нараді механізато
рів.
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Партійне життя
Успішно закінчили навчальний рік

Закінчився навчальний рік в 
гуртку по вивченню «Коротко
го курсу історії ВКП(б)» при 
парторганізації шахти № 3. 
Останнє підсумкове заняття тут 
відбулося 10 червня ц. р.

Комуністи і безпартійні слу
хачі гуртка протягом навчаль
ного періоду наполегливо ово
лодівали основами марксистсь
ко-ленінського вчення.

Партбюро і керівник гуртка 
начальник шахти т. Барабаш 
приділяли непослабну увагу 
партійному навчанню, забезпе
чили проведення занять на ви
сокому організаційному та ідей
но-політичному рівні.

Особливу увагу пропаган
дист т. Барабаш приділив вив
ченню 4 розділу історії партії 
—«Про діалектичний та істо
ричний матеріалізм».

Все це дало можливість біль
шості слухачів добре засвоїти 
матеріал, що вивчався за про
грамою. Вони набули навички

Щасливого І радісного відпочинку вам, діти!
В розкішній зелені тінистих де

рев, біля самого ставка, розташо
вана Ворошиловська середня шко
ла. В ній розмістився піонерський 
табір санаторного типу.

Сьогодні 160 хлопчиків і дівча
ток прибудуть сюди на відпочи
нок. Для них приготовлено все: 
світлі і чисті кімнати, свіжо по
фарбовані ліжка з новою білиз
ною, найкращі продукти харчу
вання, різні ігри, бібліотека. А 
скільки цікавого буде в екскур
сіях, прогулянках тощо.

210 учнів виїдуть завтра і до 
піонерського табору в село Пав- 
лиш.

Цього літа в таборах буде оз
доровлено по безкоштовних пу
тівках понад 100 дітей, які не 
мають батьків. Тільки з першою 
групою відпочине 20 дітей круг
лих сиріт. Серед них кращі учні- 
піонери: Юра Шуляков, сестри 

| самостійної роботи над книгою, 
( стали активніше брати участь 
І в партійно-політичному житті 
; шахти, частіше провадять бе- 
I сіди з гірниками, як агітатори.
■ На підсумкових заняттях бу- 
! ло відзначено особливо сумлін- 
I не ставлення до партійного 

навчання слухачів гуртка ті,- 
Казнпна, Логвиненка, Бабінсь- 
кого, Шемендюка, Ссргіенка, 
Голенка, Бордюгова та Бібіко- 
ва. Ці товариші набули сталі 
знання, на підсумкових занят
тях давали чіткі і змістовні 
відповіді. Вони протягом нав
чального року регулярно від
відували заняття, завжди готу
вались до них, ретельно кон
спектували вивчаємий матеріал.

Підсумовуючи партійне нав
чання в гуртку, керівники парт
організації визначили для кож
ного слухача форму партійної 
учоби на наступний навчаль
ний рік.

Діда і Шура Цапковаті, Валя Ко‘ 
ропенко.

Піонерські активісти Ліна Ба- 
бенко, Оля Скачкова і Сахацька 
від'їжджають до республікансько
го табору піонерського активу, 
що розмістився в місті Києві на 
березі Дніпра.

Всього за час літніх канікул 
відпочине в таборах понад 1000 
дітей шкіл міста.

ф* *
Через кілька годин міський 

сквер заповниться дзвінким ра
дісним дитячим сміхом. Тут гра
тиме духовий оркестр, виступа
тимуть учасники гуртків худож
ньої самодіяльності.

Після цього на машинах діти 
поїдуть до Ворошиловського пі
онерського табору.

Щасливого і радісного відпо
чинку побажаємо їм!

Ст. Міркотан,

Слідами наших виступів 
„Втрачають 

дорогий час“
Під таким заголовком в нашій 

І газеті від 2 червня ц. р. було на
друковано кореспонденцію, в якій 
розповідалось про те, що керів- 

| ники артілі ім. 18 з'їзду ВКП(б) 
внаслідок недостатнього керівниц
тва майстернями колгоспу не за- 

! безпечили вчасного ремонту зби- 
| ральних машин.
І Секретар парторганізації т. Че- 
I редниченко повідомив редакцію, 

що наведені факти ствердились. 
Партійна організація на відкри
тих зборах обговорила статтю і 
намітила конкретні заходи для 

І забезпечення вчасної підготовки 
до збирання врожаю.

„Чого варті обіцянки 
з техпостачу“

І Під таким заголовком в газеті 
„Більшовицька правда" від 2 черв
ня було надруковано кореспон
денцію.

Як повідомив 'заступник керу- 
I ючого трестом „Олександріявуг- 

лерозрізбуд" т. Прохоренко, факти, 
викладені в кореспонденції, ствер
дились.

Відділ технічного постачання 
вже придбав потрібну кількість 
електроламп і видав їх в буді
вельне управління № 2. Налагод
жено постачання потрібного крі
пильного лісу шахтам, гумового 
взуття та інше.

Перемога „Шахтаря"
11 червня, на стадіоні добро

вільного спортивного товариства 
„Шахтар" відбувся футбольний 
матч на першість України по дру
гій групі. Зустрілися команди 

і „Більшовик" ст, Долинська і 
„Шахтар" м. Олександрія.

Матч закінчився перемогою 
команди „Шахтаря" з рахунком 5:0

Слід відзначити хорошу гру 
футболістів тт. Дублевського, Кир- 

] пити, Обушка та Верщанського.

Більше
Насінньові ділянки призна

чені забезпечити колгоспи ви
сокоякісним посівним матеріа
лом. Проте їм не надають пот
рібної уваги керівники колгоспу 
«Серп і молот» (заст. голови 
т. Кравцов).

Доки Зіманов творитиме злочини?
Більшість хліборобів кол

госпу ім. 4 з'їзду Рад сумлін
но працюють у колгоспному 
виробництві. Колгоспниці Ган
на Басили шина, Тетяна Тка
ченко, Марія Бараннік, Настя 
Смоляр та інші докладають 
всіх зусиль, щоб вчасно про
вести польові роботи.

Але через відсутність керів
ництва і організації праці тут 
злочинно зриваються важливі
ші сільськогосподарські роботи.

Голова колгоспу Зіманов, 
злигавшись з ледарями, без 
просипу пиячить. 1 червня, 
наприклад, Зіманова цілий день 
не було в колгоспі. Не з'явив
ся він на наряд і другого 
дня. Кілька годин марно роз
шукували голову чергова по 
конторі і його дружина. І ли
ше о 10 годині ранку, неві
домо звідки, приплентався він 
до контори.

Таке керівництво призвело 
до зволікання обробітку сіль
ськогосподарських культур, че
рез що наполовину загинуло 
80 гектарів кукурудзи. Кол
госпники з болем визнають, 
що гіршого поля в районі не 
знайти.

Загрозливий стан і з підго
товкою до жнив. Досі не за
кінчено ремонт жаток, гарб, 
безтарок та ін. А ручних гра
бель взагалі немає.

Зіманов грубо порушує ста
тут сільськогосподарської артілі

уваги насінним ділянкам
Так, ділянка озимої пшениці 

на 6,4 гектара менше запла
нованої, жита—на 1,4 гектара.

Занедбаний тут і їх обро
біток. Па ділянці кукурудзи 
досі но проведено обробітку, а 
ячмінь «ОД — 9» засмічений

розвалює дисципліну, порушує 
демократію, розбазарює кол
госпне добро.

Так, під ширмою дитячих 
ясел, яких по суті немає, що
дня виписуються продукти з 
комори на 10 дітей. В цих же 
яслах відсиджуються і дві пра
цездатні колгоспниці.

Самоправство Зіманова дій
шло до того, що він викорис
товує колгоспників у власному 
господарстві.

Разом з Зімановим пиячать 
і члени та голова ревізійної 
комісії.

Дивлячись на’голову, втра
тили всяке почуття відпові
дальності перед колгоспниками 
за доручену справу і комірник 
Іван Ткаченко та завідуючий 
фермами Павло Ткаченко.

Цілими днями вони просид
жують 34 пляшкою горілки. 
На роботу з'являються від ви
падку до випадку.

В коморі за невеликий час 
зіпсувалось понад 100 кг м'я
са. На свинофермі завалилась 
стіна, через яку втекло кілька 
свиней.

Але і це не тривожить ЗГмаУ 
нова. М'ясо списали для го
дівлі свиней. Ді]м*у на фермі 
забили гноєм, свиней ледве 
розшукали.

Колгоспники одностайно за
питують: доки Зіманов буде 
розвалювати колгосп?

Група колгоспників.

! вівсом.
В цьому колгоспі працює 

агроном т. Задпрієнко, але і 
він не приділяє насінникам 
потрібної уваги. Л Нечипорук.

В. о. редактора Т. АПОСТОЛ

о--- --------------------------------------------п
Олександрійський 

агролісомеліоративний технікум 
ОГОЛОШУЄ

НАБІР СТУДЕНТІВ
на 1-й курс агролісомеліоративного технікуму 

на 1950—1951 навчальний рік.
Технікум готує техніків агролісомеліораторів і 

з середньою освітою.
Строк навчання—4 роки.
До технікуму приймаються громадяни віком від

14 до ЗО років з освітою в обсязі 7 класів.
Вступники складають екзамени з української

і російської мов, математики, Конституції СРСР 
в обсязі семирічки.

Особи, які закінчили 7 класів з оцінками „5", 
приймаються до технікуму без екзаменів.

Заяви про вступ приймаються з 1-го червня І 
до 31 липня 1950 року, здаються особисто або 
надсилаються поштою.

До ваяви додаються такі документи:
1. Свідоцтво про освіту (в оригіналі);
2. Свідоцтво про народження (в оригіналі) або | 

паспорт (пред'являється особисто);
3. Автобіографія;
4. Три фотокартки (знімки без головного убору, 

розміром 3x4 см.);
5. Довідка про стан здоров'я і відсутність 

хвороб, перешкоджаючих вступові до даного 
учбового закладу;6. Довідка про відношення до військової 
повинності (для військовозобов'язаних);

7. Довідка з місця мешкання.
Вступні екзамени провадяться з 1-го по 20-е 

серпня.
Початок навчання 1-го вересня 1950 року.
Технікум забезпечує студентів стипендією та 

гуртожитком.
При технікумі є їдальня і учбово-дослідне 

господарство.
Адреса технікуму: м. Олександрія, Кірово

градської області, вулиця Діброви, № 71.
ДИРЕКЦІЯ.

д- ' ------------------------------ — И

Олександрійський культосвітній технікум 
комітету в справах культурно-освітніх закладів 

при Раді Міністрів УРСР 

ОГОЛОШУЄ НАБІР СТУДЕНТІВ 
на 1950—1951 навчальний рік на 1 і 2 курси 

стаціонарного відділу та 1, 2 і 3 курси 
заочного відділу

Технікум має два відділи: бібліотечний та клубний.
Строк навчання—три роки.
Бібліотечний відділ готує кваліфікованих працівників 

бібліотечної справи для районних та міських бібліотек.
Клубний відділ готує кваліфікованих, працівників • мето

дистів, директорів будинків культури та інших фахівців куль
турно-освітньої роботи.

На стаціонарний відділ технікуму приймаються громадяни 
обох статей від 14 до ЗО років.

На перший курс приймаються особи з освітою за 7 кла
сів, 2-й курс—за 9—10 класів середньої школи.

На задчний відділ технікуму приймаються громадяни без 
обмеження/віку, що працюють на бібліотечній і клубній роботі 
і не мають середньої фахової освіти:

на 1 курс—8 освітою за 7—8 класів, 
на 2 курс—з освітою за 9 класів, 
на 3 курс—8 освітою за 10 класів.

Бажаючі вступити до технікуму подають заяву на ім'я 
директора (особисто або поштою), додаючи такі документи:

а) свідоцтво про освіту (в оригіналі), б) свідоцтво про 
народження (в оригіналі), в) докладну автобіографію, г) довідку 
про стан здоров'я, д) три фотокартки.

Заяви приймаються до 1 серпня. Вступні екзамени—з 1 
по 20 серпня. Вступники до 1 курсу обох відділів складають 
екзамени з таких предметів:

а) українська мова (усно й письмово—диктант), б) росій
ська мова і літературне читання (усно й письмово—диктант), 
в) Конституція СРСР (усно), г) математика (усно й письмово).

Відмінники приймаються без вступних екзаменів.
Прийняті до технікуму на стаціонарний відділ забезпе

чуються стипендією в розмірі від 140 до 180 крб. на загальних 
підставах, їдальнею та гуртожитком.

Адреса технікуму: м. Олександрія, Кіровоградської об
ласті, вулиця Діброви, № 71, культосвітній технікум. ДИРЕКЦІЯ.

О--------------------------- -о
Олександрійська школа 

медичних сестер 
оголошує

НАБІР УЧНІВ 
на перший курс 

на 1950-51 навчальний рік
Приймаються жінки віком від 14 

до 30 років з освітою за 7 класів.
Прийом заяв — до 10 серпня 

1950 року.
До заяви додаються такі доку

менти:
Свідоцтво про освіту (оригінал), 

свідоцтво про народження (оригі
нал), автобіографія, 3 фотокартки, 
довідка про стан здоров'я.

Вступні екзамени—з 15 серпня 
1950 року з таких дисциплін: укра
їнської та російської мов (диктант і 
усно), Конституції СРСР 1 УРСР 
(усно), математики (арифметики, алгеб
ри, геометрії (письмово й усно).

Особи, що закінчили 7 класів 
у 1949—1950 навчальному році на 
„5“, приймаються без екзаменів і 
забезпечуються стипендією.

Документи подавати на адресу: м. Олек
сандрія, вул. Пролетарська, 7, дирекції.

ДИРЕКЦІЯ.Р----------—---------------д
БК—02355. Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, № 58. Зам. № 71. Т. 4000.

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 XXI

№72 (3442) °

П'ятниця
16

червня 
1950 р.

♦-------------- ♦
Ціна 20 коп.

Сесія соціалістичного парламенту—ви
датна подія в політичному житті країни. 
З глибоким інтересом радянські люди сте
жать за роботою сесії і висловлюють 
гаряче побажання, щоб праця їхніх обран
ців увінчалася цілковитим успіхом на бла
го нашої любимої Батьківщини, на благо 
народу.

7 Перша сесія Верховної Ради СРСР
13 червня в Москві, у Ве

ликому залі Кремлівського Па
лацу продовжувала свою роботу 
перша сесія Верховної Ради 
СРСР. 0 7 годині вечора від
крилося спільне засідання Ради 
Союзу і Радп Національностей.

В урядових ложах з'явля
ються товариш Й. В. Сталін, 
тт. В. М. Молотов, Г. М. Ма- 
ленков, Л. П. Берія, К. Є. Во- 
рошилов, Л. М. Каганович, 
А. А. Андреєв, А. І. Мікоян, 
М. С. Хрущов, М. 0. Султа
нів, 0 М. Косигін, М. М. ІІІвер- 
ник, М. А. Суслов, П. К. По- 
номаренко, М. Ф. Шкірятов.

Депутати й гості підводяться 
і влаштовують бурхливу, три
валу овацію на честь великого 
Сталіна і його вірних соратни
ків. Протягом кількох хвилин 
під склепінням Кремлівського 
Палацу звучать палкі оплески, 
якими присутні виявляють без- 
завітну любов і відданість ве
ликому вождю і учителю ра
дянського народу і трудящих 
усього світу.

За столом Голови—Голова 
Ради Національностей депутат 
Ж. Шаяхметов, заступники Го
лови Ради Союзу: 0. І. Кири- 
ченко, Т. М. Зуєва, А. Ю. Снеч- 
кус, А. І. Ніязов, заступники 
Голови Ради Національностей: 
М. Т. Якубов, М. В. Зимянін, 
'Г. М. Матіашвілі.

Головуючий—Голова Радп 
Національностей Ж. Шаяхме
тов повідомляє, що на порядку 
денному спільного засідання— 
доповідь про Державний бюд
жет СРСР на 1950 рік і звіт 
про виконання Державного бюд
жету СРСР за 1948 і 1949 роки.

Слово для доповіді надається 
Міністрові Фінансів СРСР тов. 
А. Г. Звєрєву. Тов. Звєрев го
ворить, що Державний бюджет 

. СРСР на 1950 рік, поданий 
урядом СРСР на затвердження 
Верховної Ради СРСР, відби
ває видатні перемоги Радянсь
кого народу у виконанні піс
лявоєнної сталінської п'яти
річки. Він наводить цифри, які 
яскраво характеризують зрос

По нашій Батьківщині

На знімку: тов. Боков 
(ліворуч) дає завдання 
свердляреві тов. Лазарє- 
ву.

Штучне доопилення трав
На полях Новопразького району, відомого в Кі

ровоградській області високими врожаями багато
річних трав, почалось цвітіння люцерни. Колгоспни
ки приступили до штучного доопилення рослин. 
Старанно оброблені всі 600 гектарів широкорядних 
посівів люцерни. Скрізь відмічається дружне цвітін
ня цієї культури. Штучне доопилення багаторічних 
трав ведуть колгоспи й інших районів області. В 
багатьох сільгоспартілях для цьго використовують
ся кочуючі пасіки.

(РАТАУ).

У механоскладальному 
цеху Кіровського заводу 
(Ленінград) дільниця 
старшого майстра тов. 
Бокова щомісяця пере
виконує виробничу про-

Справа на знімку: пе
ресувний агрегат „Баки- 
нец“ — змонтована на 
тракторі складала вишка 
для буріння розвідуваль
них свердловин.

Агрегат виготовлений 
машинобудівним заво
дом ім. лейтенанта 
Шмідта (Баку).Прескліше РАТАУ. Прескліше РАТАУ.

тання промисловості і сільсько
го господарства нашої країни.

Доповідач підкреслює, що ви
датні успіхи в розвитку народ-- 
ного господарства і піднесенні 
матеріального і культурного 
рівня радянського народу знов 
і знов свідчать про могутню 
життєву силу соціалістичного 
суспільства, про торжество ідей 
Леніна—Сталіна, про велику 
перетворюючу силу політики 
комуністичної партії і радян
ської держави.

Ця заява зустрічається бурх
ливою овацією всіх присутніх.

Державний бюджет СРСР на 
1950 рік подається на зат
вердження сесії по доходах у 
432 мільярди карбованців і по 
видатках у 427,9 мільярда 
карбованців, з перевищенням 
доходів над видатками в сумі 
4,1 мільярда карбованців.

Міністр фінансів говорить, 
що основна частина коштів 
бюджету соціалістичної держа
ви направляється на розвиток 
народного господарства, на даль
ше піднесення культури і під
вищення матеріального рівня 
життя народу. Більше третини 
цієї видаткової частини бюдже
ту—164,4 мільярда карбованців 
асигнується на народне госпо
дарство. Видатки на соціально- 
культурні заходи передбачені 
в сумі 120, 7 мільярда карбо
ванців. У цілому асигнування 
на народне господарство й куль
туру становитимуть дві третини 
всіх видатків Державного бюд
жету СРСР. Основна частка 
коштів, що асигнуються на на
родне господарство, буде вит
рачена на нове капітальне бу
дівництво.

Разом з тим збільшуються 
асигнування на розвиток сіль
ського і лісового господарства, 
що викликано проведенням ве
ликих заходів по дальшому під
вищенню врожайності сільсь
когосподарських культур на ос
нові посилення механізації і 
широкого використання досяг
нень передової агрономічної 
науки.

У 1950 році із загальної су
ми затрат на соціально-куль
турні заходи 59,5 мільярда 
карбованців асигнуються на 
освіту, 22 мільярди карбован
ців—на охорону здоров'я і фі
зичну культуру, 4 мільярди 
карбованців—на виплату допо
моги багатодітним і одиноким 
матерям і 22,4 мільярда кар
бованців—на соціальне забез
печення. Доповідач підкреслює, 
що в Державному бюджеті 
СРСР на 1950 рік яскраво ви
явлене сталінське піклування 
про добробут трудящих.

Говорячи про асигнування 
на оборону країни, міністр заз
начає, що вони становлять на 
1950 рік 79,4 мільярда карбо
ванців, або 18,5 процента всіх 
видатків бюджету проти 32,6 
процента в довоєнному 1940 
році і 23,9 процента в перший 
рік післявоєнної п'ятирічки. 
Ці цифри ще раз показують, 
що Радянський Союз послідов
но проводить політику миру, 
яка знаходить повну підтрим
ку всього передового, прогре
сивного людства.

Зовсім інший вигляд мають 
бюджети капіталістичних країн 
і насамперед бюджет Сполуче
них Штатів Америки. В СІІІА 
витрати на'воєнні заходи ста
новлять близько 76 процентів 
усього бюджету.

—Радянський народ ознаме
нує 1950 рік новими славними 
перемогами в будівництві ко
муністичного суспільства,—го
ворить доповідач.—Нас впевне
но веде до цієї мети геніаль
ний учитель і вождь, великий 
зодчий комунізму товариш 

і Сталін!
Ці слова зустрічаються бурх

ливою овацією всіх присутніх 
на честь славної ■ комуністич
ної партії, на честь великого 
вождя радянського народу то
вариша Сталіна.

Після доповіді тов. А. Г. 
Звєрєва спільне засідання Ра
дп Союзу і Ради Національ
ностей оголошується закритим. 

(ТАРС).

Прийом Й. В. Сталіним 
Прем'єр-Міністра Фінляндії 

п. Урхо Кекконена
13 червня Голова Ради Міністрів СРСР Й. В. Сталін 

прийняв Прем'єр-Міністра Фінляндії п. Урхо Кекконена.
На прийомі був присутній заст. Міністра Закордон

них Справ А. А. Громико.
(ТАРС).

Обід у Й. В. Сталіна на честь 
Прем'єр-Міністра Фінляндії п. Урхо Кекконена

14 червня Голова Ради Мі
ністрів СРСР ІІ. В. Сталін дав 
обід у Кремлі на честь Прем'єр- 
Міністра Фінляндії п. Урхо 
Кекконена.

На обіді були присутні: п. 
У. Кекконен, Міністр Торгівлі 
і Промисловості Фінляндії п. 
С. Туоміоя, Посланник Фінлян
дії в СРСР п. К. Сундстрем, 
члени Торгової Делегації Фін
ляндії п. І. Ньюкопп, п.Т. Ку- 
яла, п. 0. Оркомієс, Радник 
Місії Фінляндії в Москві п. 
П. ІІулккінен.

З радянської сторони на

Комюніке про радянсько- 
фінляндські економічні відносини

Протягом останнього часу в 
Москві відбувалися переговори 
між представниками Радянсь
кого Союзу і Фінляндії в пи
таннях розширення і зміцнен
ня економічних зв'язків між 
обома країнами.

Для завершення зазначених 
переговорів 9 червня ц. р. до 
Москви прибув Прем'єр-Міністр 
Фінляндії п. Урхо Кекконен.

Переговори, в яких брали 
участь з радянської сторони— 
Заступник Голови Ради Мініст
рів СРСР А. 1. Мікоян і Міністр 
Зовнішньої Торгівлі М. 0. Мень- 
шиков і з фінської сторони— 
Міністр Торгівлі й Промисло
вості п. С. Туоміоя і члени 
Торгової Делегації Фінляндії, 
проходили в атмосфері повного 
взаєморозуміння і підтвердили 
прагнення обох Урядів всемір
но зміцнювати й розвивати еко
номічне співробітництво на ос

Присвоєння почесного звання 
Заслуженого артиста Української РСР

Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 12 
червня 1950 року за видатні заслуги в області розвитку ра
дянського театрального мистецтва поряд з іншими артистами 
присвоєно почесне звання Заслуженого артиста Української 
РСР Сагайдарову Іванові Петровичу -головному режисеру Олек
сандрійського драматичного театру.

Змагання в'язальниць-швидкісниць
У сільгоспартілі „20-річчя Жовт

ня11 Штепівського району, Сум
ської області, відбулась нарада 
73 колгоспниць, які працювати
муть на в'язанні снопів. З інтере
сом вони обговорили статтю за
порізької в'язальниці-тисячниці 
Олександри Дейнеги—„Мої пора
ди в'язальницям1*, а також інфор
мацію про готовність колгоспу 
до наступних жнив, В'язальниця 

обіді були присутні В. М. Мо
лотов, Г. М. Маленков, Л. II. 
Берія, К. 6. Ворошплов, Л. М. 
Каганович, А. І. Мікоян, М. С. 
Хрущов, М. 0. Булганін, Мар
шал 0. М. Васплевський, Ад
мірал 1. С. ІОмашев, М. О. 
Мсньшиков, А. А. Громико, 
В. 0. Зорін, М. Г. Лошаков, 
Посланник СРСР у Фінляндії 
Г. М. Савоненков, Торгпред 
СРСР у Фінляндії II. 6. 
Краснов.

Обід пройшов у теплій і 
дружній обстановці.

(ТАРС).

нові Договору про дружбу, спів
робітництво і взаємну допомогу 
між Радянським Союзом і Фін
ляндією, укладеного 6 квітня 
1948 року.

Переговори закінчились під
писанням 13 червня цього ро
ку Угоди між СРСР і Фінлян
дією про поставки товарів на 
період 1951—1955 рр. і прото
колу про товарооборот на 1950 
рік. Бажаючи розширити еко
номічні відносини на началах 
взаємної вигоди і створити міц
ну основу для товарообороту 
між обома країнами на трива
лий строк, сторони договори
лись про контингенти товарів, 
які поставлятимуться з Радян
ського Союзу до Фінляндії і з 
Фінляндії до Радянського Сою
зу в період з 1 січня 1951 
року по 31 грудня 1955 року.

(ТАРС).

Ф. Лопа запропонувала виклика
ти на змагання Олександру Дей- 
негу і зобов'язалась нав'язувати 
з двома напарницями по 1000 сно
пів за годину.

Пропозицію тов. Лопи палко 
підтримали всі в'язальниці. Кож
на з них вже підібрала собі на
парниць для в'язання снопів 
швидкісним методом.

(РАТАУ).
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Трибуна передового досвіду
В'язати снопи за способом в'язальниць-тисячниць

Мої поради колгоспницям 
в'язальницям снопів

Па колгоспних полях зріє 
врожай. Наближається час зби
рання колоскових. Колгоспни
ки і колгоспниці нашої рес
публіки самовіддано борються 
за вирощування високого вро
жаю, енергійно готуються до 
того, щоб зібрати врожай своє
часно і без втрат, достроково 
виконати державний план хлі
бопоставок і тим самим з честю 
виконати зобов'язання, взяті 
перед товаришем Сталіним.

Для того, щоб не допустити 
великих втрат зерна, весь хліб, 
скошений жатками, самоскид
ками, лобогрійками і вручну, 
повинен бути негайно зв'яза
ний в снопп і заскиртований. 
І ось тут багато - що залежить 
від нас, в'язальниць.

У Запорізькій області, за 
почином колгоспниці Марії Сі- 
роух з сільгоспартілі імені Бу- 
дьонного, Червоноармійськогз 
району вже кілька років під
ряд, застосовується спосіб швид
кісного в'язання снопів. Пра
цюючи за цим способом, одна 
колгоспниця може зв'язати за 
день кілька тисяч снопів.

Я почала в'язати снопи 
швидкісним способом чотири ро
ки тому. Поступово вдоскона
люючи його, я і мої подруги 
Галина Дсмиденок і Валентина 
Сергач зв'язали в один з днів 
минулого року за 16 годин 40 
хвилин 16 тисяч 970 снопів. 
Кожна з нас виконала по 11 
норм і заробила по 22 трудо
дні. Наш виробіток в середньо
му становив понад 1000 снопів 
за годину.

У чому «секрет» високої 
продуктивності праці, досягну
тої нами на в'язанні снопів? 
Цього ми добились, насампе
ред, тим, що поділили між со
бою окремі процеси в'язання 
снопів. Валентина Сергач під
готовляла валки, Демпденок 
крутила перевесла і клала їх- 
під валки, а я в'язала снопи.

Які переваги дає цей спо
сіб? Звичайно в’язальниці ідуть 
слідом за збиральною машиною 
і при переході від валка до 
валка проходять відстань в 7 
—8 метрів. А ми починаємо 

■ Туркменська РСР. Колгоспи Ашхабадського району почали зби
рання ячменю.

На знімку: бригадир 1-ї бригади О. Арабов (справа) і колгосп
ник В. Юсубов складають в копи зібраний ячмінь.

1 роботу тоді, коли жатка зробить 
і 5—6 проходів, і йдемо не за 

рухом машини, а впоперек про
ходів, причому, проходимо ми 
відстань від валка до валка ли
ше в 1,5 метра. Таким чином, 
ми і час економимо, і відстань 
проходимо в кілька разів мен
шу, ніж при простому способі 
в'язання снопів.

Торік на Україні за швид
кісним методом працювали ти
сячі снопов'язальнпць. Цього 
року необхідно, щоб усі сно- 
дов'язальниці добилися високих 
стахановських показників.

Моя порада: підготовку до 
швидкісного в'язання снопів 
почати в кожному колгоспі, не 
чекаючи достигання хлібів. 
Треба роз'яснити значення і 
вже зараз показати техніку ро
боти в'язальниць-швидкісниць, 
організувавши спробне в'язан
ня снопів. Тепер почалася ко
совиця. Для тренування слід 
використати валки скошеного 
сіна. Перевесла можна робити 
з торішніх обмолочених снопів 
жита.

Нема ніякого сумніву в то
му, що коли підготовлені кол
госпниці вийдуть на в'язання 
снопів і наочно покажуть пе
реваги нового способу роботи, 
їх приклад залучить і інших 
в'язальниць. Це прискорить тем
пи в'язання снопів, визвіль- 
нпть значну частину працез
датних колгоспників на інші 
роботи і допоможе зразковому 
проведенню збирання хлібів.

Недавно у нас відбулась між
районна нарада снопов'язаль- 
ниць-тисячниць, які добились 
високих показників торік. Учас
ники наради включились у 
соціалістичне змагання за зраз
кове проведення збирання вро- 

! жаю 1950 року.
1 Товариші колгоспниці! Роз

горнемо масове змагання в‘я- 
зальниць-тисячнцць, проведемо 
збирання врожаю в стислі стро
ки і без втрат!

0. Дейнега, 
ланкова колгоспу імені Кірова, 

Пологівського району, 
Запорізької області.

На честь сесії
Верховної Ради Союзу РСР
Успіхи будівельників
Будівельна дільниця управлін

ня комплектування обладнання, 
тресту „Укрособвуглемонтаж" 
споруджує 10 одноквартирних 
будинків для продажу трудящим. 
Будівництво частини будинків 
днями завершується.

Включившись у соціалістичне 
змагання на честь сесії Верхов
ної Ради СРСР, мулярі цієї діль
ниці Іван Смичка та Фока Не- 
досека домоглися виконання норм 
на 200 процентів.

Значно підвищила продуктив
ність праці молодіжна бригада 
теслярів Володимира Вусика. 
Вона щодня дає по півтори 
норми.

Безперебійно постачає мате
ріали бригада допоміжних ро
бітників Мотрі Гарагулі. Її по
казник 130—150 процентів.

Три норми за зміну
Йдучи назустріч сесії Вер

ховної Ради Союзу РСР, крі
пильники шахти № 3—почесний 
шахтар тов. Пономарчук та 
тов. Ґригор'єв в ніч з 10 на 11 
червня стали на стахановську 
вахту. Вони виконали своє змін
не завдання на 312 процентів.

А. Курятников, 

Здача коконів 
нового врожаю

Сесію Верховної Ради Союзу 
РСР колгоспники артілі імені 
Сталіна (Ворошиловка) ознаме
нували гідним подарунком.

Вони першими в районі при
везли на заготівельний пункт 
82 кг високоякісних коконів ту
тового шовкопряду нового вро
жаю.

Державний план здачі коконів 
першої викормки виконано на 
170 процентів. В. Леонтьєв.

Підготовка до свята 
пісні і танцю

В місті йде підготовка до на
родного свята пісні і танцю, що 
відбудеться 18 червня на місько
му стадіоні.

Всім колективам художньої са
модіяльності розіслано програму- 
монтаж. За програмою успішно 
готуються колективи педагогічно
го училища, медшколи, культос
вітнього і лісомеліоративного тех
нікумів, клубу рудоремонтного 
заводу, гірничо-промислового учи
лища № 1, клубів селищ Димит- 
рово і Октябрське.

В день свята зведений хор ви
конав „Гімн Радянського Союзу", 
пісню „Із-за гір та з-за високих", 
„Марш демократичної молоді, 
„Пісню про Батьківщину".

Багато кращих пісень радянсь
ких композиторів та народних бу
де виконано окремими колектива
ми. М. Станіславський.

* **
У всенародному святі пісні і 

танцю активну участь візьмуть 
трудящі району. Хлібороби артілі 
„Комунар", Ясиноватської сільра
ди, утворили хор з 200 чоловік та 
танцювальну групу.

Ф. Стаценко.

З розвитком буровугільної про
мисловості на вулицях Олександ
рії зріс і продовжує зростати ав
томобільний рух. Вже зараз на 
головній магістралі, що зв'язує 
наше місто з Байдаківською та 
Семенівською групою підприємств, 
щільність руху доходить до 4—5 
автомашин на хвилину.

Ця обставина вимагає особли
вої пильності в додержанні пра
вил вуличного руху. Але з цією 
справою в місті далеко негаразд. 
На вулицях міста! на лініях трап
ляються випадки аварій й інше.

Основними причинами аварій і 
нещасних випадків бувають:

перевищення швидкості, не зва
жаючи на стан шляхів. Звідси по 
ламки ресор, передчасне виведен
ня з ладу ходових частин, резини;

водії допускають посадку паса

Всебічно підготуємось до жнив
Антимеханізаторські дії 

Кравченка
В колгоспі «Шлях до куль

тури» плантація цукрових буря
ків до цього часу не підпуше
на і не підживлена.

Недцвлячпсь на це, голова 
колгоспу т. Кравченко заявляє: 
—Трактора для виконання цих 
робіт я не пущу, попсує, мов
ляв, буряки.

Такі антимеханізаторські на
строї і призвели до зриву між
рядного обробітку плантації.

А 13 червня т. Кравченко 
дав розпорядження бригадирові 
т. Саф'яннпку зробити піджив
лення буряків вручну, в той 
час, як на подвір'ї колгоспу

Про тов
В колгоспі ім. Карла Маркса 

є 4 критих токи. Всі вони по- 
трібують ремонту. Та про це 
забува голова колгоспу т. Тка- 
ченко і завідуючий господар
ством т. Смоляр.

Вони захопилися іншим— 
виконанням замовлень на ви
готовлення тачанок, де і вико
ристовують всіх майстрів.

Гастролі Івановського обласного театру
14 червня в нашому місті по

чав гастроліІвановський обласний 
театр російської драми.

14 і 15 червня театр поставив

Слідами наших виступів

„Коли механізми знеосіблено“
Під таким заголовком в нашій 

газеті від 2 червня ц. р. була над
рукована кореспонденція про по
гане використання механізмів на 
цегельному заводі № І.

Як повідомив редакцію секре
тар парторганізації т. Бєлаш, над
рукована стаття обговорена на

„Конторські бездіяльними"
Під таким заголовком 28 трав

ня ц. р. газета „Більшовицька 
правда" надрукувала статтю про 
бездіяльність працівників контори 
колгоспу „Заповіт Леніна".

Факти, зазначені в статті, ствер
дились.

Правління колгоспу обговорило 
цю статтю на засіданні і бухгал

Із залу суду

Розкрадачів державної власності покарано
Днями нарсуд 2 дільниці міста 

Олександрії засудив колишнього 
виконроба будівельного у правління 
№ 1 тресту „Семенівськвуглебуд" 
Глебова Олександра Даниловича 
до ув'язнення в поправнотрудовнх 

Дотримуватись правил вуличного руху
жирів на ходу, в центрах пере
хресних доріг;

не виконуються правила пере
їзду через залізничну колію;

перевозять більше положеної 
норми пасажирів на необладнаних 
для цього машинах; не подаються 
сигнали при поворотах на перехре- 
стках. В нічну пору шофери сліп
лять, їдучи один проти одного; во
дії автокранів, як правило, водять 
машини з перебільшенням швид
костей, встановлених для них.

Крім цих недоліків відсутній 
також належний контроль за ро
ботою шоферів з боку керівників 
автоколон. Вони допускають пра
цювати водіїв понад встановлену 
норму годин.

Великим недоліком в роботі 
автогосподарств є також відсут
ність належної боротьби за під

стояла спеціально пристосована 
до цього бурячна сівалка.

Таким чином, кілька центне
рів цінних мінеральних добрив 
розкидані на вітер.

Так порушуючи вимоги аг
ротехніки, Кравченко занедбав 
плантацію. 11а ній буйно роз
виваються бур'яни, а буряки 
пригнічені, майже не ростуть.

Треба, нарешті, зламати не
розсудливу впертість Кравчен
ка і негайно провести трак
торне підпушування міжрядь і 
підживлення, як цього вима
гає агротехніка.

І. Нестеренко.

І забули
Подібне і в артілі ім. 

17 з'їзду ВІШ(б). Тут один тік 
і той непридатний, а зерносу
шарки зовсім нема.

Голова колгоспу т. В'язміп 
нічого не робить, щоб всебіч
но підготовитись до жнив.

В. Маковецьхий^.*' 
секретар Дівоче-ІІільської 

сільради.

п'єсу „Тайная война“. 19—20 
червня—„На бойком месте".

Вистави театру користуються 
заслуженим успіхом.

заводській технічній нараді ке
рівних працівників.

Всі механізми, в тому числі і 
вагонетки, закріплені за відпові
дальними людьми.

Механіку т. Тримбаю дані вка
зівки для організації вчасного ре
монту механізмів і поліпшення 
профілактичного огляду їх.

теру т. Гриценку за допущені хи
би в обліку трудоднів винесло до
гану, а обліковців рільничих бригад 
тт. ІІиженка і Чепака попереджено.

Зараз в колгоспі налагоджено 
облік трудоднів. Через кожні п'ять 
днів в рільничих бригадах пові
домляється колгоспникам про 
кількість вироблених ними тру
доднів.

таборах строком на 15 років та 
Сергієнка Федора Івановича на 
10 років позбавлення волі за кра
діжку і продаж шпал, що нале
жали управлінню.

вищення класу водіїв. І не випад
ково, що в Олександрії шоферів 
другого і третього класу лише 12 
процентів.

Часті випадки порушень пра
вил вуличного руху відбуваються 
і з вини пішоходів. Вони перехо
дять вулицю, де завгодно і як по
пало.

Батьки, допускають гри дітей на 
вулицях. їх не навчають правилам 
вуличного руху.

Радянські водії повинні працю
вати без аварій, які завдають ве
ликої шкоди. Допомогти в цьому 
повинна вся громадськість нашого 
міста й району.

Г. Беліков, 
інженер-механік.

В. о. редактора Т. АПОСТОЛ
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Партія та уряд зобов'язують партійні, ра
дянські, сільськогосподарські та заготовці органи, 
керівників колгоспів, МТС і радгоспів забезпечити 
своєчасне і безумовне виконання в установлені 
строки державного плану хлібозаготівель кожним 
колгоспом і радгоспом по кожній культурі зерном 
доброї якості.

Бойова 
і заготівель

Рада Міністрів СРСР і ЦІЇ 
ВКП(б) ухвалили постанову 
«Про проведення збирання вро
жаю і заготівель сільськогос
подарських продуктів у 1950 
році». В постанові відзначаєть
ся, що колгоспи, МТС і рад
госпи організованіше, ніж то
рік, провели весняну сівбу. 
Машинно-тракторні станції ви
конали план весняних польо
вих робіт, забезпечили скоро
чення строків весняної сівби.

Рада Міністрів СРСР і ЦК 
. ВКП(б) вважають, що тепер най- 

. дважливішим завданням мініс
терств сільського господарства, 
бавовництва, радгоспів 1 міні
стерства заготівель, партійних, 
радянських, сільськогосподар
ських і заготовчих органів, 
колгоспів, МТС і радгоспів є 
догляд за посівами, організо
ване проведення сінозбирання, 
своєчасна підготовка до зби
ральних робіт усіх матеріаль
но-технічних засобів, забезпе
чення успішного збирання вро
жаю без втрат і виконання 
плану заготівель сільськогос
подарських продуктів.

Колгоспи, МТС і радгоспи 
цього року організованіше, ніж 
у 1949 році, готують до зби
рання врожаю комбайни, мо
лотарки, жатки, зерноочисні 
машини, транспорт та інші ма
теріально-технічні засоби. Про
вадиться велика робота до під
готовці комбайнерів, шоферів 
та інших кадрів по механізації.

В той же час у ряді місць 
ремонт збиральних машин і 
підготовка кадрів по механіза
ції організовані незадовільно. 
Повільно провадиться підготов
ка транспортних і вантажних 
засобів, вагового господарства, 
зерносховищ, критих токів і 
навісів.

Рада Міністрів СРСР і ЦІЇ 
ВКП(б} підкреслюють, що най
швидше завершення ремонту 
машин і потрібних пристосу
вань до них, транспортних за
собів і збирального інвентаря 
є бойовим завданням партійних, 
радянських і сільськогосподар
ських органів республік, країв 
і областей, колгоспів, МТС і 
радгоспів. Не пізніш, як за 
п‘ять днів до збирання вро
жаю трактори, комбайни та ін
ші збиральні машини повинні 
бути доставлені до місця ро
боти. До початку збирання тре
ба підготовити всі автопересув- 
ні ремонтні майстерні МТС, 
радгоспів, створити потрібні 
запаси деталей і ремонтних ма
теріалів, забезпечити своєчас
не закінчення будівництва ре
монту амбарів, навісів, критих 
токів і зерносушарок з тим, 
щоб збирання врожаю прова
дити без втрат за всяких умов 
погоди.

У постанові вказується на 
потребу своєчасного комплек
тування комбайнових агрегатів

програма проведення збирання врожаю 
сільськогосподарських продуктів у 1950 році

кадрами, закріплення обслуго- і 
вуючого персоналу для роботи 
на молотарках та інших зби
ральних машинах. МТС і рад
госпи зобов'язані своєчасно за
везти визначену кількість па
льного і мастильних матеріалів, 
встановити контроль за витра
чанням нафтопродуктів.

За 20 днів до початку зби
рання врожаю повинна бути 
проведена перевірка готовності 
кожного району, колгоспу, рад
госпу, МТС, авторот «Союз- 
заготтрансу» до збиральних ро
біт і заготівель сільськогоспо- 

1 дарськпх продуктів з тим, щоб 
вжити додаткових заходів до 
усунення виявлених хпб.

У постанові підкреслюється 
особлива важливість забезпе
чення громадського тваринниц
тва кормами. Треба забезпечи
ти в цьому році своєчасне і 
старанне збирання і силосу
вання кормів, створити в кож
ному колгоспі і радгоспі не
обхідні запаси їх. З метою зао
хочення колгоспників за пере
виконання планів заготівлі сі
на і закладання силосу реко
мендується колгоспам за вико
нану колгоспниками роботу по 
збиранню сіна і силосуванню 
кормів понад встановлені нор
ми виробітку провадити нара
хування трудоднів у подвійно
му розмірі.

Великого значення надаєть
ся механізації сінозбирання і 
силосування кормів. Для ус
пішного виконання плану на
громадження кормів і створен
ня страхових запасів їх, треба 
вжити рішучих заходів до лік
відації втрат соломи і полови 
при збиранні хлібів.

: Партія та уряд зобов'язують 
партійні, радянські, сільсько
господарські та заготовчі орга
ни, керівників колгоспів, МТС 
і радгоспів забезпечити своєчас
не і безумовне виконання в 
установлені строки державного 
плану хлібозаготівель кожним 
колгоспом і радгоспом по кож-

I ній культурі зерном доброї 
якості. Для цього треба орга
нізувати в усіх колгоспах і 
радгоспах своєчасне розгортан
ня збиральних робіт, широко 
застосовуючи вибіркове зби
рання хлібів, з перших же днів 
забезпечити високопродуктивне 
використання всіх ‘збиральних 
машин, виконання комбайнера
ми і колгоспниками на збиранні 
змінних норм виробітку, пра
вильну організацію і облік пра
ці, своєчасне і правильне нара
хування трудоднів колгоспникам 
відповідно до обсягу та якості 
проведених робіт. Облік вро
жаю повинен провадитись 
роздільно по виробничих брига
дах, а по культурах, закріпле
них за ланками,—по ланках, 
з тпм, щоб забезпечити видачу 
колгоспникам і трактористам 
МТС додаткової оплати праці 
за підвищення врожайності

Машиніст колгоспу ім. 13-річчя 
Жовтня, Джулинського району, 
Вінницької області, Іларіон Мо
ру с у 1949 році обмолочував сво
єю молотаркою до ПО тонн зерна 
за добу. Готуючись до молотьби 
хліба нового врожаю, тов. Морус 
відмінно відремонтував свою ма
шину і зобов'язався ще більше 
підвищити виробність молотарки.

На знімку: гов. Морус біля сво
єї молотарки.

сільськогосподарських культур, 
а в радгоспах—видачу робіт
никам установленої натураль
ної оплати. Директори МТС і 
радгоспів повинні знижувати до 
ЗО процентів оплату праці ком
байнерів за допущення втрат 
урожаю з вини комбайнерів і за 
недоброякісно зібрані ділянки.

У постанові вказується на 
потребу організації охорони 
врожаю, суворого контролю за 
збереженням хліба на токах, 
у полі під час молотьби і пе
ревезень. Зерно повинне зва
жуватись при надходженні від 
молотарок і комбайнів, а також 
при перевезенні його на загот- 
пунктп і в склади. Рада Мініст
рів СРСР і ЦІЇ ВІЇІІ(б) зверта
ють увагу на те, щоб заготів
ля зерна, рису і насіння олій
них культур була організована 
з перших же днів збирання 
врожаю. З метою здачі зерна, 
рису і насіння олійних куль
тур доброї якості треба пала- 
годити старанну очистку і сво
єчасну просушку їх. Особи, 
винні в прийманні на державні 
заготпункти некондеційного 
зерна, а також керівники міс
цевих органів влади, які зму
шують працівників заготівель
ного апарату до приймання 
зерна низької якості, повинні 
притягатись до суворої відпо
відальності.

У постанові намічені кон
кретні заходи, що забезпечу
ють одержання високих уро
жаїв, своєчасне збирання і за
готівлю цукрових буряків, ба
вовни, льону та конопель, 
луб'яних культур, тютюну та 
махорки, кок-сагизу, картоплі 
та овочів.

Рада Міністрів СРСР і ЦІЇ

ВІЇП(б) вказують, що найваж
ливішим завданням партійних, 
радянських і сільськогосподар
ських органів, керівників кол
госпів, радгоспів та МТС є пов
не забезпечення кожного кол
госпу і радгоспу власним до
бірним сортовим насінням, виро
щеним на насінних ділянках, 
а також створення в установ
лених розмірах страхових і пе
рехідних насінних фондів. «Вва
жати, що успішно виконали 
план сільськогосподарських ро
біт лише ті колгоспи, радгос
пи, райони, області, краї та 
республіки,—говориться в пос- 

' танові,—які поряд з виконан
ням плану заготівель хліба та 
інших сільськогосподарських 
продуктів повністю забезпечи
ли себе власним насінням на 
осінню і весняну сівбу, а та
кож засипали в установлених 
розмірах страхові та перехідні 
насінні фонди».

Постанова Ради Міністрів 
СРСР і ЦК ВІЇП(б) є яскравим 
свідченням сталінського дбан
ня про колгоспний лад, вона 
з піднесенням зустрінута всіма 
трудівниками сільського гос
подарства.

Партія та уряд підкреслю
ють, що проведення збирання 
в стислі строки і без втрат, 
своєчасне виконання держав
ного плану заготівель сільсь
когосподарських продуктів і 
забезпечення власним насін
ням колгоспів та радгоспів є 
найважливішим народногоспо
дарським завданням справі даль
шого зміцнення нашої країни 
і піднесення матеріального до
бробуту народу.

(ТАРС).

На честь сесії
і Верховної Ради Союзу РСР
Виконали піврічний план

Визначними виробничими ус
піхами відзначає дні сесії Вер
ховної Ради СРСР колектив це
гельного заводу № 2.

15 червня завершено виконання 
піврічного плану по валовій про
дукції на 102,6 процента. Лише 
за травень завод має 104 тися
чі карбованців економії.

Серед змін пресового цеху від
значається зміна майстра шов. 
Бельмовича, яка виконує свої 
денні завдання на 145 процентів.

Високих виробничих показни
ків домоглися розвантажники 
цегли тт. Козинець та Юхимен- 
ко. Вони дають щоденно близь
ко двох норм.

Кидалов, 
директор заводу. 

Григор'єв, 
секретар парторганізації. 

Десненко, 
голова завкому. (ТАРС).

Нагородження газети „Пионерсная правда" 
орденом Леніна

За велику і плодотворну роботу по комуністичному 
вихованню дітей та розвитку піонерського руху в країні, в 
зв'язку з 25-річчям, Указом Президії Верховної Ради СРСР від 
14 червня 1950 року газета «Пионерская правда» нагород
жена орденом Леніна. (РАТАУ).

Засідання 
Верховної Ради 

СРСР
В столиці нашої Батьківщи

ни—Москві, у Великому Крем
лівському Палаці продовжує 
свою роботу Верховна Рада 
СРСР.

14 червня відбулися розділь
ні засідання Ради Союзу і Ра
ди Національностей. Рада На
ціональностей заслухала допо
відь Голови Мандатної Комісії 
Ради Національностей депута
та Кебіна І. Г. про перевірку 
повноважень депутатів Ради 
Національностей, а Рада Сою
зу—доповідь Голови Мандатної 
Комісії Ради Союзу депутата 
Пузанова А. М. про перевірку 
повноважень депутатів Ради 
Союзу.

Рада Національностей і Рада 
Союзу затвердили доповіді Ман
датних Комісій та визнали пра
вильними повноваження депу
татів Ради Національностей, 
обраних по всіх 638 виборчих 
округах, і повноваження депу
татів Ради Союзу, обраних по 
всіх 678 виборчих округах, і 
зареєстрованих Центральною 
виборчою комісією по виборах 
до Верховної Ради СРСР.

Потім Рада Союзу заслухала 
співдоповідь Голови Бюджетної 
комісії Ради Союзу депутата 
Іїорнійця Л. І’., а Рада Наці
ональностей—співдоповідь Го
лови Бюджетної комісії Ради 
Національностей депутата Хох- 
лова І. С.

Після співдоповідей Бюджет
них комісій відкрилися дебати 
по доповіді про Державний бюд
жет СРСР на 1950 рік та про 
виконання Державного бюдже
ту СРСР за 1948 і 1949 роки. 
Дебати тривали на роздільних 
засіданнях Верховної Ради 
СРСР 15 і 16 червня.

Висловлюючи думки й по
чуття всього радянського на
роду, депутати у своїх виступах 
одностайно говорили про ви
датні успіхи у будівництві ко
мунізму, досягнуті під керів
ництвом більшовицької партії, 
під проводом великого Сталіна. 
Всі депутати підкреслювали, 
що наш бюджет на 1950 рік 
є програмою мирної творчої 
праці, дальшого розвитку про
мисловості, сільського госпо
дарства і культури країни, не
ухильного піднесення матері
ального добробуту радянських 
людей. Державний бюджет за
безпечує необхідними коштами 
нове могутнє піднесення на
родного господарства та зміц
нення могутності нашої Бать
ківщини.
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ЛІТЕРАТУРНА СТОРІНКА
Олексій Максимович Горький Пісня миру

Сьогодні минає чотирнадцять 
років з дня смерті Олексія 
Максимовича І'орького—вели
кого російського письменника, 
родоначальника пролетарської 
літератури, невтомного борця 
за перемогу комунізму.

«Після Леніна смерть Горь- 
кого—найтяжча втрата для на
шої країни і для людства»,— 
говорив товариш Молотов над 
могилою письменника, по-зві • 
рячому вбитого троцькістсько- 
бухарінською бандою.

Народився Олексій Максимо
вич в Д 868 році в робітничій 
сім'ї. Йому довелося зазнати 
злиднів, горя і тяжких мук. 
Працювати він почав з юних 
років, і раніше, ніж став літе
ратором, був і маляром, і пе
карем, і конторщиком, і бат
раком. Він багато блукав по 
рідній землі, знайомився з кра
їною і з людьми, що населяли 
її. Вся творчість Олексія Мак
симовича від коротких ескізних 
зарисовок до великих художніх 
полотен проникнута палкою 
любов'ю до свого народу, вірою 
в його могутні сили і неви
черпні таланти.

Письменник Олексій Толстой, 
прощаючись з Горькпм, гово
рив над його могилою, що у 
великих людей, подібних Олек
сію Максимовичу, не дві дати 
—народження і смерті, а тіль
ки одна—народження, тому що 
їх доля—життя, безсмерття.

1 дійсно, життя Горького 
продовжується в житті його 
прекрасних творів, в житті йо
го полум'яного слова, що зак
ликає до боротьби і перемоги.

«Вплив художнього слова 
Горького,—говорив тов. Моло
тов,—на судьби нашої револю- 
ціїбезпосередніший ісильніший, 
ніж вплив будь-якого іншого 
нашого письменника...

Велич Горького в тому, що 
його світлий розум, близькість 
до народу і самовіддана вели
чезна праця над освоєнням до
сягнень культури людства зро
били його беззавітним другом 
трудящих і великим натхнен
ником боротьби за справу ко
мунізму».

На творах Горького вихову
вались і виховуються мільйони 
людей. Читаючи створені Олек
сієм Максимовичем прекрасні 
книги, люди вбирають в себе 
пристрасну любов до людини, 
віру в її майбутнє щастя, за
клик до героїчного подвигу.

Данко, який витяг з грудей

Цвітуть садочки,
Сміються квіти,
Пісні співають
Дорослі й діти.
Вітрець привітно
Стихенька віє,
І сонце щиро
Всім золото сіє.
Що за весілля,
Що то за гомін,
Що то за свято
В колгоспі „Промінь"?

(До чотирнадцятиріччя з дня

своїх палаюче серце, щоб ос
вітити людям шлях до щастя, 
Сокол, який своєю кров'ю за
палює серця «безумной жаждой 
свободи», Буревісник, що пе
редвіщає переможну бурю рево
люції,—всі ці образи Горького 
виховують в читачів нестримне 
прагнення до боротьби в ім'я 
людського щастя, до свободи, 
до світла. Такі герої творів 
Горького, як Павло Власов 
(«Мати»], Кутузов («Життя Кли- 
ма Самгіна»), машиніст Ніл 
(«Міщани»), і багато інших по
казують читачеві, що тільки 
революційний рух пролетаріату 
забезпечує перемогу в боротьбі 
за визволення людства.

Олексій Максимович Горький 
був учасником революції 1905 
року, активно допомагав біль
шовикам в їх роботі. Все це 
давало йому багатющий мате
ріал для створення справжніх 
революційних творів.

Горький—творець і осново
положник методу соціалістич
ного реалізму, елементи якого 
найшли вираз в його прекрас
ній повісті «Мати».

Герої цієї повісті — люди 
праці, які усвідомили, що са
ме вони—майбутні господарі 
життя, в якому не повинно 
бути місця ні ворожнечі, ні 
людиноненависництву. ■

Горький — близький друг 
Леніна і Сталіна. Ця дружба з 
вождями прогресивного людства 
допомагала письменникові поз
бавлятись від помилок і заб- 
луджень, які були в його. Во
на окрилювала письменника в 
його творчості і давала йому 
почесну можливість бути про
відником і глашатаєм ідей ко
мунізму.

о а о
■і

Сьогодні свято
В свинарки Каті,
Вона радіє
В новенькій хаті.
Колгосп поставив
Хатину нову, 
Ворота гарні, 
Міцні, дубові.
Стоїть хатина
В селі велична, 
Горить в ній лампа 
Ще й електрична.

смерті)
Горький не тільки най видат

ніший письменник, але й по
лум'яний публіцист. Його пуб
ліцистичні статті також, як і 
художні твори, пройняті лю
бов'ю до свого народу, вірою в 
його невичерпні силп. Він не 
раз підкреслював, що всі зу
силля радянського народу спря
мовані до забезпечення міцно
го миру і міжнародного спів
робітництва. Кожний успіх ра
дянської держави радував Олек
сія Максимовича настільки, що 
він —найвидатніший майстер 
слова—заявляв, що не знахо
дить слів, щоб виразити свою 
гордість і радість. З приводу 
успіхів радянської країни в ро
ки перших сталінських п'яти
річок він говорив:

«Молодим людям покажеться 
смішним, коли я, старик, при
знаюсь, що пишу тепер в то
му настрої, який на ранковій 
зорі культури, дозволяє людям 
створювати нев'янучі поеми, 
легенди. Так, я пишу саме в 
такому настрої, і дуже тяжко 
мені усвідомлювати, що в мене 
немає слів такої силп, яка бу
ла б рівна силі фактів, що 
збуджують в душі радість і гор
дість дивними успіхами в пра
ці пролетаріату-диктатора».

Патріотична і глибоко на
ціональна творчість Горького 
звернена до всього трудового 
людства. Великий письменник 
в своїх творах закликав трудя
щих всього світу до боротьби 
за свої права, за визволення 
від ланцюгів капіталу.

Побувавши в Америці, Горь
кий побачив весь жах нелюд
ської експлуатації, всю мерзо
ту доларової «демократії»— 
страшне сполучення казкової 
розкоші купки багатіїв з разю
чими злиднями трудящих. Він 
закдеймпв капіталістичну Аме
рику, влучно назвавши її кра
їною «жовтого диявола».

Полум'яний борець за кому
нізм, Горький вів непримирен
ну боротьбу проти капіталізму 
і фашизму. В цій боротьбі він 
бачив весь зміст свого життя. 
Вороги робітничого класу, во
роги людства перервали прек
расне життя Олексія Максимо
вича, але вони безсилі зупи
нити ту велику справу, за яку 
віддав своє полум'яне серце ге
ніальний російський письмен
ник,—справі будівництва кому
нізму.

М. Борисова.

Прапор червоний
Весело в'ється, 
В колгоспі нашім 
Добре живеться.
Гримлять музики, 
Співають люди, 
Ще краще жити 
В колгоспі будем.
Нові будинки
Ми всім будуєм,
До комунізму 
Твердо крокуєм.

Валентина Сергієнко.

Гей, весь народе, пісню співай,
Голову вище, до сонця здіймай!
Дружно підхопимо всі, як один, 
Клятву співаймо за мир!

За мир! За мир! Проти війни
Будуть незламно стояти 
Могучої в світі Вітчизни сини, 
Сталінські мужні солдати.

Лине над світом пісня, мов птиця,
В людей розквітають від радості лиця!
Від люті чорніють війни палії,
Бо знають, що знайдуть могилу в війні!

Для нашої пісні нема берегів,
У ній поринає лють ворогів!
Гучніиіе ж співайте, народи землі, 
Свої миролюбні, величні пісні!

За мир! За мир! Проти війни
Будуть незламно стояти
Могучої в світі Вітчизни сини,
Сталінські мужні солдати,

Василь Смоляр.
-- О о О ■ ■ ■

Свято пісні і танцю
На міському стадіоні сьогодні, 18 червня, о 4 годині дня відбудеть

ся свято пісні і танцю на захист миру.
У святі візьмуть участь колективи художньої самодіяльності 

міста й району.
----------------------------© ® ®------------------------------ 

Поздоровлення І. П. Сагайдарову
В багатьох листах і телеграмах працівники установ і друзі пал

ко поздоровляють головного режисера Олександрійського драматич
ного театру Івана Петровича Сагайдарова в зв'язку з присвоєнням йо
му почесного звання Заслуженого артиста Української РСР.

Зокрема, поздоровні телеграми і листи на ім'я Сагайдарова І. П. 
одержано: від голови Комітету в справах мистецтв УРСР т. Д. Копи
ці, від колективів редакцій обласної газети „Кіровоградська правда" 
та районної і міської газети „Більшовицька правда", президії респуб
ліканського комітету профспілки працівників мистецтв. Кіровоград
ського обласного відділу мистецтв і ін.
-------------------------------------------------------♦ ф--------------------------------------------------------

На знімку: „Десант на Курильських островах". Репродукція з 
картини художника А. І. Плотнова. Прескліше ТАРС.

О. М. ГОРЬКИЙ

ЦЕ—НЬЮ-ЙОРК
{Уривок з памфлета „Місто Жовтого Диявола")

Увійшовши в нього, відчуваєш, 
що ти потрапив у шлунок з ка
меню і заліза, в шлунок, який по
глинув кілька мільйонів людей і 
розтирає, перетравлює їх.

Вулиця — слизьке, пожадливе 
горло; по ньому кудись вглиб 
пливуть темні шматки поживи міс
та—живі люди. Скрізь—над голо
вою, під ногами і поруч з тобою 
живе, гуркоче, торжествуючи свої 
перемоги, залізо. Викликане до 
життя силою Золота, оживлене 
ним, воно оточує людину своїм 
павутинням, глушить її, ссе кров 
і мозок, пожирає мускули й нерви 
і росте, росте, спираючись на без
мовний камінь, все ширше розки
даючи ланки свого ланцюга...

Обличчя людей нерухомо спо
кійні—мабуть, ніхто з них не від
чуває нещастя бути рабом життя, 
поживою міста-страхіття. В сумній 

самовпевненості вони вважають 
себе господарями своєї долі—в 
очах у них, часом, світиться сві
домість своєї незалежності, але, 
видно, їм не зрозуміло, що це 
тільки незалежність сокири в ру
ках тесляра, молотка в руці кова
ля, цеглини в руках невидимого 
муляра, який хитро посміхаючись, 
будує для всіх величезну, але 
тісну тюрму. Є багато енергійних 
облич, але на кожному обличчі 
насамперед бачиш зуби. Свободи 
внутрішньої, свободи духу — не 
світиться в очах людей. І ця енер
гія без свободи нагадує холодний 
блиск ножа, який ще не встигли 
затупити. Це—свобода сліпих зна
рядь в руках Жовтого Диявола 
—Золота.

В. о. редактора Т. АПОСТОЛ

БК—02357. Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, № 58. _____ _______ Зам. № 73. Г. 4000.

Олександрійська міська друкарня Кіровоградського обласного управління в справах поліграфічної промисловості, видавництв і книжкової торгівлі, м. Олександрія, вул. Шевченка 57.
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Завдання партійних, радянських організацій і сіль
ськогосподарських органів полягає зараз у тому, щоб 
спрямувати ентузіазм, викликаний роботою сесії Верхов
ної Ради СРСР, на успішне виконання постанови Ради 
Міністрів СРСР і ЦК ВКП(б) про збирання врожаю та 
заготівлі сільськогосподарських продуктів у 1950 році, на 
своєчасне здійснення виробничих планів кожним під
приємством.

Широко впроваджувати 
передові методи праці

Засідання Верховної Ради СРСР
Кожен новий рік- післявоєн

ної сталінської п'ятирічки спов
нений чудовими трудовими пе
ремогами радянських людей на 
всіх ділянках великого фронту 
будівництва комунізму.

Самовідданість, творчість пе
редовиків виробництва пород
жує нові методи праці, які 
розкривають невичерпні резер
ви для швидшого здійснення 
поставлених завдань.

Кому невідомі імена ініціа
тора патріотичного руху за 
відмінну якість продукції Олек
сандра Чутких, заспівувачів со
ціалістичного змагання за ком
плексну економію сировини— 
москвичів Лідії Корабельнико- 
вої, Федора Кузнецова та інших.

Застосувавши починання но
ваторів, тисячі сталеварів плав
лять сталь із зекономленої си
ровини, водії і трактористи пе
ревозять вантажі, обробляють 
грунт на зекономленому паль
ному, хлібороби вирощують не
бувалі врожаї.

Ставши надбанням мільйонів, 
досвід передовиків безперерв
но вдосконалюється, породжує 
все нові і нові засоби підне
сення промисловості і сільсь
кого господарства, набагато під
вищує продуктивність праці— 
головне і вирішальне для пере
моги комунізму.

Багато нового, передового 
внесено у соціалістичне сіль
ське господарство.

Знатний машиніст молотарки 
Микола Бредюк, застосувавши 
на молотьбі стахановський по
годинний графік, домігся не- 
чуваного намолоту—132 тонни 
149 кг зерна за добу.

Перехід тракторів на роботу 
за погодинним графіком знач
но збільшив продуктивність 
праці.

Уже кілька років колгоспни
ця Запорізької області Марія 
Сіроух застосовує спосіб швид
кісного в'язання снопів. Пра
цюючи за методом Сіроух, одна 
колгоспниця за день може зв'я
зати по кілька тисяч снопів.

Будемо збирати врожай комбайном 
за погодинним графіком

Вперше в цьому році ми бу
демо працювати на новій зби
ральній машині—самохідному 
комбайні «С—4».

У високу якість роботи но
вого комбайна ми впевнені, 
але для того, щоб успішно 
справитись з збиранням врожаю 
цього замало, нам, комбайне
рам, доведеться напружено по
працювати, раціонально вико
ристати кожну хвилину, взяти 
від машини все, що може вона 
дати.

За закликами кращих ком
байнерів країни вирішили пра
цювати за погодинним графіком. 
Для цього ми вже ознайомили-

Хіба це не чудові приклади 
нового, передового, яке варто 
повсюдно впроваджувати.

Зараз на колгоспних ланах 
достигає дорідний урожай. Ближ
чими днями хлібороби рай
ону включаться у вирішальну 
боротьбу за виконання зобо
в'язань, взятих перед товари
шем Сталіним. Ось тут і треба 
на всю потужність використати 
передові методи праці маши
ністів молотарок, комбайнерів, 
в'язальниць, шоферів, тракто
ристів, зробити їх надбанням 
кожного колгоспу, кожного 
комбайнового агрегату, кожної 
тракторної бригади.

Включаючись у змагання за 
успішно проведення збирання 
врожаю, комбайнери тт. Ііижен- 
ко, Чапаєв, машиніст молотар
ки Користівської МТС т. Свя- 
тець зобов'язались працювати 
за погодинним графіком.

Проте ці цінні починання 
не знаходять потрібної під
тримки з боку директорів МТС, 
секретарів парторганізацій, ке
рівників колгоспів, спеціаліс
тів сільського господарства.

Косність, консерватизм ще 
міцно сидять у деяких керів
ників. Результатом цього досі 
не знайшов собі місця у бага
тьох тракторних бригадах по
годинний графік роботи. Досвід 
тракторних бригад тт. Данчен- 
ка та Козака, які почали пра
цювати по-новому, не поши
рюється серед механізаторів 
МТС.

Пропаганду нового необхід
но всемірно підкріплювати ве
ликою організаторською робо
тою, домагаючись того, шоб все 
передове стало надбанням 
всіх працівників сільського гос
подарства.

Наполегливо впроваджувати 
передові методи праці, значить 
давати дорогу новому, рішуче 
боротись з застоєм, це значить 
сміливо розгортати критику і 
самокритику, нарешті, це зна
чить прискорити наш рух впе
ред по шляху до комунізму.

ся з площами в колгоспі «Чер
воний маяк», де будемо пра
цювати, прийняли їх по акту.

З головою колгоспу домови
лися про кількість людей і 
транспорт, потрібні для без
перебійного обслуговування 
комбайна.

Ближчими днями проведемо 
таку підготовчу роботу і в кол
госпі ім. 18 партконференції.

Якось розмовляючи з ком
байнером Орловським, який то
рік працював помічником у 
кращого комбайнера МТС тов. 
Ііиженка, ми підрахували, що, 
застосувавши передові методи

17 червня в Москві, у Ве
ликому Кремлівському Палаці, 
Верховна Рада СРСР продовжу
вала свою роботу. Засідання 
Радп Союзу і Радп Національ
ностей відбувалися окремо.

Па початку засідання Рада 
Союзу і Рада Національностей 
прийняли рішення про припи
нення дебатів на доповідь про 
Державний бюджет СРСР на 
1950 рік і заслухали заключ
не слово Міністра Фінансів 
СРСР Звєрєва А. Г. Потім обид
ві палати одноголосно затвер
дили Державний бюджет СРСР 
на 1950 рік і звіт про вико
нання Державного бюджету за 
1948 і 1949 роки. Новий бюд
жет затверджено по доходах в 
сумі 433 мільярди 167 мільйо
нів 416 тисяч карбованців і 
по видатках—в сумі 427 міль
ярдів 937 мільйонів 525 тисяч 
карбованців, з перевищенням 
доходів над видатками в сумі 
5 мільярдів 229 мільйонів 891 
тисяча карбованців.

Рада Союзу і Рада Націо-

З великим піднесенням зуст
ріли трудівники сільського гос
подарства постанову Радп Мі
ністрів СРСР і ЦК ВКП(б) 
«Про проведення збирання вро
жаю і заготівель сільськогос
подарських продуктів у 1950 
році». У колгоспах, радгоспах 
і МТС з великою активністю 
проходять збори, присвячені 
обговоренню постанови партії і 
уряду.

На зборах колгоспників сіль
госпартілі Н-ської дивізії Пе- 
реяслав-Хмельницького району, 
Київської області, голова кол
госпу тов. Бережний сказав: 
—Ця постанова—більшовиць

ка програма боротьби за дос
таток сільськогосподарських 
продуктів в країні. Через 10— 
15 днів почнеться збирання 
врожаю. До жнив у нас все 
готово. Ми намічаємо зібрати 
озимі за 5 днів, ярі хліба за 
З дні. До 1 серпня виконати 
план поставок хліба державі.

праці, можна значно підвищи
ти продуктивність самохідного 
комбайна.

Отож ми і вирішили позма
гатись. Обидва взяли зобов'я
зання скосити за сезон по 400 
гектарів хліба при плановому 
завданні на комбайн 300 га.

Цілодобова робота і погодин
ний графік забезпечуть нам ви
конання взятих зобов'язань.

І. Чапаєв, 
старший механік самохідного 

комбайна «С—4».
В. Сокур, 

помічник комбайнера. 

нальностей заслухали доповідь 
Секретаря Президії Верховної 
Ради СРСР депутата Горкіна 
0. Ф. про затвердження Ука
зів Президії Верховної Радп 
СРСР, що видані у період між 
сесіями і підлягають затверд
женню Верховною Радою.

Рада Союзу і Рада Націона
льностей одноголосно затверди
ла Укази Президії Верховної 
Ради СРСР: «Про реорганізацію 
Державної планової комісії в 
Державний плановий комітет 
Ради Міністрів СРСР», «Про 
утворення Державного комітету 
Ради Міністрів СРСР по мате
ріально-технічному постачанню 
народного господарства», «Про 
утворення Державного комітету 
Ради Міністрів СРСР по впро
вадженню передової техніки в 
народне господарство», «Про 
утворення загальносоюзного 
Міністерства міського будівниц
тва», «Про утворення Військо
во - Морського Міністерства 
СРСР», «Про утворення Мініс
терства бавовництва СРСР», 
—--------<><>.<>------------

Програма боротьби за достаток сільськогосподарських продуктів
На полях цього колгоспу вис

тигає багатий врожай. За оцін
кою спеціалістів він буде най
вищий за післявоєнні роки.

Гарячо схвалюють постанову 
Радп Міністрів СРСР і ЦК 
ВКП(б) механізатори Старо- 
Бешівської МТС, опорно-пока
зової МТС імені Жданова, Ста
лінської області. Вони завер
шили ремонт всіх збиральних 
машин. Комбайни обладнані 
пристосуваннями для розділь
ного збирання соломи і полови. 
Лущіння стерні провадитиметь
ся одночасно з жатвою. Майже 
вся площа хлібів в обслужу
ваних МТС колгоспах буде зіб
рана комбайнами. Старобсшів- 
ські механізатори зобов'язують
ся завершити збирання врожаю 
за 14 днів при плані 20 днів.

Новими успіхами у підготов-

У Таджицькій РСР іде збирання врожаю зернових культур.
На знімку: Самохідний комбайн „С-40“ комбайнера Догана-Кіік- 

ської МТС Давлята Бабаева за збиранням озимого ячменю на полях 
колгоспу „Коммунист Таджикистана".

Фото О. Кузьміна 

«Про утворення Державного ко
мітету Радп Міністрів СРСР у 
справах будівництва» і прий
няли постанову про внесення 
відповідних змін до статей 70, 
77 і 78 Конституції СРСР. За
тверджено також проект Закону 
про внесення змін до статей 
42 і 43 Конституції СРСР у 
зв'язку з обранням Радою Со
юзу чотирьох заступників Го
лови Ради Союзу і обранням 
Радою Національностей чоти
рьох заступників Голови Радп 
Національностей.

Рада Національностей і Рада 
Союзу прийняли рішення за
слухати на спільному засідан
ні повідомлення про прийом у 
Верховній Раді СРСР 8 березня 
ц. р. делегації Постійного ко
мітету Всесвітнього конгресу 
прихильників миру, яка вручи
ла Голові Ради Союзу і Голові 
Ради Національностей звернен
ня Постійного комітету Все
світнього конгресу прихильни
ків миру до парламентів усіх 
країн. (ТАРС).

ці до збирання врожаю відпо
відають на постанову партії та 
уряду колгоспники сільгосп
артілі «Червоний прапор», Бі- 
лозерського району, Херсонсь
кої області. Відремонтовані і 
оснащені зерновловлювачами 
всі жатки і лобогрійки. Для 
в'язання снопів підготовлені де
сятки тисяч перевесел з рогози.

У відповідь на постанову Ра
ди Міністрів Союзу РСР і ЦК 
ВКП(б) трудівники сільського 
господарства зобов'язуються 
зразково у стислі строки і без 
втрат провести збирання вро
жаю, молотьбу, хлібоздачу і 
добитися нових успіхів в бо
ротьбі за високий урожай всіх 
сільськогосподарських культур 
і розвиток громадського тва
ринництва.

(РАТАУ).

Прескліше ТАРС.



о БІЛЬШОВИЦЬКА ПРАВДА Середа, 21 червня 1950 р.

Велика перемога радянського народу
Дев'ять років тому, 22 черв

ня 1941 року гітлерівська Ні
меччина віроломно напала на 
нашу Батьківщину.

Обрушивши на Радянський 
Союз удар величезної сили, фа
шистські кати розраховували 
«блискавично» розгромити Ра
дянські Збройні Сили, віднови
ти в нашій країні владу екс
плуататорів, поневолити народи 
СРСР, знищити їхню націо
нальну культуру і державність.

Але" всі ці авантюристичні 
плани ворога ганебно провали
лися. Багатомільйонний радян
ський народ, як один чоловік, 
піднялися на заклик більшо
вицької партії, на заклик ве
ликого Сталіна на священну 
війну проти гітлерівських роз
бійників.

Радянські люди проявили не
бачений героїзм як на фронті 
в жорстоких боях з ворогом, 
так і в тилу, забезпечуючи 
фронт і країну всим необхід
ним для перемоги.

Протягом трьох років радян
ські війська один на один би
лися з багаточисельною фа
шистською армією, в складі 
якої перебували війська ба
гатьох країн Європи—союзни
ків і васалів гітлерівської Ні
меччини. Лише в 1944 році, 
після вирішальних перемог Ра
дянської Армії, коли всьому 
світові стало ясно, що Радян
ські Збройні Сили і без допо
моги союзників одержать пе
ремогу над ворогом, США і Анг
лія висадили свої війська в Єв
ропі.

Радянська Армія, керована 
найвпдатнішим полководцем 
її. В. Сталіним, розгромила гіт
лерівську Німеччину і приму
сила її капітулювати. Радянсь
кі Збройні Сили не тільки від
стояли честь, свободу і неза
лежність соціалістичної Бать
ківщини, але і врятували на
роди Європи від фашистського 
поневолення. Це була перемога 
всесвітньо-історичного значен
ня.

Джерело цієї перемоги—муд
рість політики партії Леніна— 
Сталіна, яка підготовила нашу 
Батьківщину в роки довоєнних 
п’ятирічок до активної оборо
ни, яка мобілізувала в роки 
війни всі сили країни на роз
гром ворога. Джерело цієї пе
ремоги — морально-політична 
єдність радянського суспільст
ва, радянський патріотизм, не
порушна дружба народів СРСР, 
велика і непереборна сила ра

19 червня відбувся черговий 
пленум райкому КП(б)У, який об
говорив питання про хід виконан
ня рішень третьої Олександрій
ської районної партійної конфе
ренції, постанов звітно-виборних 
партійних зборів і критичних зау
важень комуністів.

З доповіддю по цьому питанню 
виступив секретар райкому КП(б)У 
т. Срібний.
—Районна партійна організація,— 

говорить т. Срібний,—виконуючи 
історичну постанову лютневого 
Пленуму ЦК ВКП(б), рішення 111 
районної партконференції та кри
тичні зауваження комуністів на 
звітно-виборних партійних зборах 
і конференції, домоглась деяких 
успіхів у організаційно-партійній, 
масово-політичній і господарській 
роботі.

Район перевиконав державний 
план посадки лісосмуг. План роз

дянського суспільного і дер
жавного ладу, героїзм Радянсь
кої Армії.

Радянський народ одержав 
всесвітньо-історичну перемогу 
тому, що ним керував гені
альний полководець, великий 
Сталін.

«Це наше щастя, що в тяж
кі роки війни Червону Армію 
і радянський народ вів вперед 
мудрий і випробуваний вождь 
Радянського Союзу — Великий 
Сталін» (В. М. Молотов, «28-а 
річниця Великої Жовтневої со
ціалістичної революції»}.

Переможно завершивши Ве
лику Вітчизняну війну, радян
ський народ з величезним ен
тузіазмом приступив до перер
ваної війною творчої праці. Під 
керівництвом більшовицької 
партії, під проводом Сталіна 
трудящі успішно виконують 
програму післявоєнної відбудо
ви і розвитку народного госпо
дарства країни, здійснюючи іс
торичне завдання завершення 
будівництва соціалізму і посту
пового переходу від соціалізму 
до комунізму.

Зазнали краху розрахунки 
наших ворогів з імперіалістич
ного табору на те, що Радян
ський Союз вийде з війни по
слабленим і довго не зможе 
оправитись. Завдяки самовід
даній, героїчній праці радян
ського народу, завдяки вели
ким перевагам соціалістичної 
системи вже на кінець 1949 
року був перевищений довоєн
ний рівень розвитку народного 
господарства. Видатні успіхи 
досягнуті і в усіх галузях со
ціалістичної культури. Значно 
підвищився матеріальний добро
бут трудящих.

Всесвітньо-історична перемо
га радянського народу в Вели
кій Вітчизняній війні зміцнила 
могутність Радянського Союзу, 
збільшила його міжнародний 
вплив. Ця перемога привела до 
послаблення системи капіталіз
му і посилення системи соціа
лізму. Від імперіалістичної сис
теми відпало ряд країн Цент
ральної і Південно-Східної Єв
ропи, в яких утвердився режим 
народної демократії. В усьому 
світі посилився рух за мир і 
демократію, проти імперіалізму. 
Утворення Китайської народної 
республіки і Німецької демо
кратичної республіки ще біль
ше зміцнило антиімперіалістич
ний, демократичний табір.

ІЦо можуть протиставити ім

Пленум райкому КП(б)У
витку громадського тваринництва 
колгоспи району виконали по ве
ликій рогатій худобі на 105 про
центів, по свинях—па 111 процен
тів, по вівцях—на 119 процентів.

Разом з цим ми маємо серйозні 
недоліки в своїй роботі, що приз
вело ряд колгоспів до ганебного 
відставання в час сівби та обро
бітку посівів, і зараз в підготовці 
до збирання врожаю.

—До цього часу МТС району 
не закінчили ремонту комбайнів, 
молотарок, жниварок. Повільно 
проходить будівництво критих та 
глинобитних токів. В колгоспах 
„Комунар”, ім. 12-річчя Жовтня 
немає робочих планів збирання 
врожаю.

Аналізуючи причини відставан
ня, т. Срібний вказує, що райком 
партії займався переважно біжучи- 
ми сільськогосподарськими спра
вами, випускаючи питання органі

періалісти цим видатним успі
хам соціалістичної системи? Все 
більш зростаючу економічну 
кризу в США, Англії і інших 
країнах капіталу, занепад ви
робництва, армію безробітних 
і напівбезробітних, що нарахо
вує понад 45 мільйонів чоло
вік, величезне зростання злид
нів трудящих мас.

Темні сили світової реакції 
на чолі з імперіалістичними 
колами США і Англії в шу
канні виходу з наростаючої 
економічної кризи, з нерозв’я- 
зуваних протиріч, що роз’їда
ють капіталізм, намагаючись 
встановити своє світове пану
вання, відкрито готують нову 
агресивну війну проти Радян
ського Союзу і країн народної 
демократії.

Радянський Союз завжди 
твердо і послідовно проводив і 
проводить політику миру, полі
тику дружнього співробітництва 
з народами інших країн.

СРСР очолює могутній табір 
миру, демократії і соціалізму, 
який бореться проти імперіа
лістичних паліїв війни. Табір 
мпру спирається на велику мо
гутність Радянського Союзу і 
зростаючі успіхи соціалізму в 
країнах народної демократії. 
Мільйони простих людей в усьо
му світі активно підтримують 
вимоги Постійного комітету Все
світнього конгресу прихильни
ків миру про заборону атомної 
зброї і про оголошення воєн
ним злочинцем того уряду, який 
першим застосує цю зброю.

Могутній розвиток руху при
хильників миру, що охопив 
сотні мільйонів людей в усьо
му світі, створює незламну пе
репону агресивним планам па
ліїв війни. Коли ж агресорам все 
ж вдасться розв’язати нову вій
ну, то вони, як указував това
риш В. М. Молотов, «...немину
че викличуть таку загальну 
відсіч 8 боку миролюбних на
родів і всього демократичного 
табору, яка приведе не просто 
до поразки тих чи інших аг
ресивних держав, як було до 
цього часу, а до ліквідації 
всієї системи світового ім
періалізму».

Радянський народ сповнений 
рішучістю боротись за мир і 
безпеку народів, за торжество 
комунізму. Радянські люди упев
нено дивляться в майбутнє, бо 
їх веде, славна партія більшо
виків. їх веде великий Сталін.

заційно-партійної та масово-полі
тичної роботи.

11 товаришів, які взяли участь 
в обговоренні доповіді, гостро кри
тикували недоліки в роботі рай
кому, вимагали більш опера
тивного керівництва первинними 
парторганізаціями, більше вимог
ливості до секретарів парторга- 
нізацій і комуністів.

В розгорнутому рішенні пле
нум намітив заходи до поліпшен
ня організаційно-партійної, пар
тійно-політичної та господарської 
роботи.

Пленум зобов'язав бюро РК 
КП(б)У до 22 червня виробити 
заходи до успішного виконання 
постанови Ради Міністрів СРСР 
та ЦК ВКП(б) „Про проведення 
збирання врожаю та заготівель 
сільськогосподарських продуктів 
у 1950 році”.

На честь сесії Верховної Ради СРСР
Бетонники на стахановській вахті

Ставши на стахановську вах
ту в честь сесії Верховної Ради 
СРСР, бригада будівельного 
управління № 4 тресту „Олек- 
сандріявуглерозрізбуд’ домага
ється високих виробничих по
казників. Вони з дня в день пе
ревиконують свої завдання.

Працюючи на спорудженні фун
даменту, бригада Івана Конда- 
кова протягом останніх днів 
виконує норми на 250 процентів. 
Серед бетонників особливо від
значаються тт. Линник, Сидо
ренко, Вінник та Гавриленко.

Виконали план товарообороту другого кварталу
Лікарівське, Петрозагірське, 

Бандурівське сільські споживчі 
товариства та робітничий ко
оператив радгоспу „Комінтерн" 
достроково, 15 червня, виконали 
план товарообороту другого 
кварталу.

Костянтинівське споживче то

На захист миру
18 червня на міському стадіоні 

відбулося свято пісні і танцю на 
захист миру. Сюди в святковому 
вбранні з прапорами і лозунгами 
прибули колективи художньої са
модіяльності міста й району.

Півторатисячний хор зайняв 
своє місце перед глядачами. Гор- 
нисти сповіщають про початок 
свята. Секретар міськкому КП(б)У 
тов. Рижова відкриває свято. З ве
ликим піднесенням об'єднаний хор 
виконує „Гімн Радянського Сою
зу” та Гімн Української РСР”.

ФУТБОЛ Перемога олександрійців
Минулої неділі понад чотири 

тисячі глядачів спостерігали третю 
гру футболістів добровільного 
спортивного товариства „Шахтар” 
на першість України, які на цей 
раз зустрілися з командою м. Но- 
воукраїнки.

З самого початку гри шахтарі 
нав'язали навальний темп і вже 
на третій хвилині забили у ворота 
новоукраїпців перший м'яч.

На 12 хвилині команда „Шах
тар” забиває' другий м'яч, на

ЛИСТ^ ДО РЕДАКЦІЇ

Розкрадач електроенергії
Зловживаючи своїм службовим 

станом, керуючий трестом „Укр- 
особвуглемонтаж” т. Кокушкин 
майже рік не вносить абонементну 
плату за користування електро
енергією.

Тим часом електроенергія вит
рачається тут занадто щедро і не

Слідами наших виступів 

„Коли ж буде цегла?"
Під таким заголовком 11 червня 

ц. р. в газеті „Більшовицька прав
да” був надрукований лист тов. 
Г. Буйнова про те, що в кол
госпі „Заповіт Леніна” збудова
ний цегельний завод, але з вини 
керівників колгоспу він протягом 
трьох років не працює.

Як повідомив редакцію секре

ПОВІДОМЛЕННЯ
25 червня ц. р. о 10-ій годині ранку в районному 

Будинку культури відбудеться районна нарада селькорів 
і редакторів стінних газет та польових листків.

Редактор П. КАПУСТЯНСЬКИЙ

ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН
Відповідно до закону про обов'язкове окладне страхування, місь

ка інспекція держстраху приступила до проведення обліку об'єктів 
страхування в 1950 році: будівель, великої рогатої худоби віком від 
6 місяців, свиней від 9 місяців, кіз від 1 року.

Громадяни, подбайте, щоб у вашому господарстві були повністю 
облічені будівлі та худоба.

При сплаті грошей вимагайте квитанцію встановленого зразка 
(форма 22—с), скріплену печаткою держстраху.

Правління артілі „Червона вишивальниця” повідомляє населення 
міста і Олександрійського району, що майстерні артілі приймають за
мовлення на пошив і ремонт дитячого одягу та взуття.

В артілі зідкрито строче-вишивальний цех. Приймаються замов
лення на вишивку жіночих сорочок, постільної білизни, віконних за
навісок і ін. Правління артілі.

Не набагато відстала бригада 
Марії Музики. Її показник 226 
процентів щозміни. Перед в цій 
бригаді ведуть тт. Дрога, Ку- 
коба, Панченко, Фоменко та Ви
ри ленко.

Бригада Юлії Соколової свої 
завдання виконує на 170 про
центів.

Добре організували працю май
стри тт. Стасюк і Лисовський.

0. Никифоров, 
начальник у правління.* 

І. Поляков, 
секретар парторганізацїї.

вариство виконало план коопе
рування населення на 143,3 про
цента.

Виконання планів товарообо
роту та кооперування працівни
ки торгівлі приурочили сесії 
Верховної Ради СРСР.

0. Шульга.

Велично звучить пісня про Бать
ківщину.

Потім виступали колективи клу
бу Октябрського селища, гірничо
промислового училища № 1, Вой- 
нівського дитячого будинку та ба
гато інших. Л

Незважаючи на несприятливу 
погоду, свято пісні і танцю прой
шло з великим піднесенням. Тру
дящі міста й району продемон
стрували незламну волю в бороть
бі за мир, проти паліїв війни, за 
щастя і радість всього народу.

М. Станіславськнй.

23—третій. Перша половина гри 
закінчилась з рахунком 6:0 на ко
ристь „Шахтаря”.

В другій половині гри, не зва
жаючи на заміну деяких футбо
лістів, новоукраїнці пропустили у 
свої ворота ще п'ять м'ячів. Ра
хунок 11:0 на користь „Шахтаря”.

Цією грою, на першість України 
по другій групі, футболісти „Шах
таря” мають чотири очки з шести 
можливих.

лише для освітлення будинку, а 
й для радіоприймача, електропро
гравача тощо.

Доки ж т. Кокушкин буде роз
крадати електроенергію?

Гячас, 
старший контролер 

міськелектросітки.

тар парторганізації т. Кабаченко. 
лист обговорений на відкритих-—' 
партійних зборах.

Факти, викладені в ньому, ціл
ком ствердились.

Правління колгоспу визначило 
спеціальну бригаду, яка ближчим 
часом пустить завод в експлуата
цію.
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Пролетарі всіх країн, єднайтеся! '
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Народи Радянського Союзу, об'єднані 
нерушимою сталінською дружбою, впевнено 
дивляться у свій завтрашній день, самовід
дано трудяться на, благо любимої соціаліс
тичної Батьківщини. В нашій країні злилися 
воєдино дві велікі сили—народ і комунізм.

До нового піднесення 
країни соціалізму

19 червня закінчила свою ро
боту перша сесія Верховної Ра
ди СРСР. Депутати обговорили 
та ухвалили рішення щодо пи
тань життя своєї країни, зв'я
заних з нашою мирною творчою 
працею, з виконанням сталін
ських планів і з зростанням 
нашого багатства і могутності.

Верховна Рада СРСР одно
стайно затвердила закон про 
Державний бюджет СРСР на 
1950 рік. Основна частина кош
тів бюджету виділяється на роз
виток народного господарства, 
на дальше піднесення культури 
та матеріального рівня народу. 
Одностайне схвалення бюджету 
свідчить про непохитну ріши
мість радянських людей досяг
нути нових видатних успіхів у 
будівництві комунізму в нашій 
країні під керівництвом біль
шовицької партії і великого 
Сталіна.

Сесія обрала Президію Вер
ховної Ради СРСР та розгляну
ла питання про утворення уря
ду СРСР—Ради Міністрів СРСР. 
В обстановці величезного за
хоплення Верховна Рада СРСР 
прийняла постанову:

«1. Схвалити діяльність Ради 
Міністрів СРСР.

2. Доручити Раді Міністрів 
Союзу Радянських Соціалістич
них Республік і далі продов
жувати виконання обов'язків по 
управлінню Державою».

Це рішення Верховної Ради 
СРСР висловило волю всього 
радянського народу. Радянсь
кий уряд успішно виконував 
обов'язки по управлінню Дер
жавою і всією своєю поперед
ньою діяльністю, своїм безза- 

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

Змагання тракторних бригад
Станом на 20 червня тракторні бригади, що 'змага

ються з Героєм Соціалістичної Праці О. В. Гіталовим, 
мають такі показники (в гектарах'умовної оранки на 15- 
сильний трактор):

Олександрійська МТС
1. Козака Я. 426.
2. Данченка П. 406.
3. Щербини А. 318.
4. Чернухи Ф. ЗОЇ.
Б. Гайдамаки Я- 272.

Користівська МТС
1. Рерохи В. 291. 3. Бульби В. 210.
2. Остапова М. 232. 4. Чередниченка С. 192.

Наслідуючи приклад Лідії Корабельникової та Федо
ра Кузнецова, передова тракторна бригада т. Козака зе
кономила 733 кг пального, на якому виробила 31 гектар 
м'якої оранки.

Кілька змін на зекономленому пальному відпрацю
вали 1 механізатори тракторних бригад тт. Данченка та 
Чернухи.

Приклад передовиків повинні наслідувати всі меха
нізатори.

ПОВІДОМЛЕННЯ^
25 червня ц. р. о 10-ій годині ранку в районному 

Будинку культури відбудеться районна нарада селькорів 
і редакторів стінних газет та польових листків.

’ вітним служінням Батьківщині, 
заслужив загальне схвалення і 
подяку трудящих.

Верховна Рада СРСР розгля
нула також звернення Постій
ного комітету Всесвітнього кон
гресу прихильників миру, яке 
містить пропозицію про заборо
ну атомної зброї, встановлення 
суворого міжнародного конт
ролю за додержанням цієї за
борони та про оголошення воєн
ним злочинцем того уряду, ЯКИЙ 
першим застосує цю зброю аг
ресії і масового винищення лю
дей.

Верховна Рада від імені всьо
го радянського народу одно
стайно підтримала це звернення 
Постійного комітету Всесвітньо
го конгресу прихильників миру 
і висловила готовність до спів
робітництва з законодавчими 
органами інших держав для 
практичного здійснення вимог, 
які містяться у зверненні.

Верховна Рада висловила 
впевненість у тому, що радян
ський уряд, який послідовно 
виступає за мир і співробіт
ництво між народами, буде й 
далі твердо і наполегливо про- 
водити цю політику мирних і 
дружніх відносин між народами, 
вживати необхідних заходів че
рез Організацію Об'єднаних на
цій і використовувати всі інші 
шляхи для забезпечення за
гального миру і міжнародної 
безпеки.

Під керівництвом більшовиць
кої партії, великого Сталіна 
наша Батьківщина впевнено 
йде до комунізму.

(ТАРС).

6. Попова М.
7. Ніколенка М.
8. Різниченка С.
9. Дробота Ф.

270.
257.
241.
209.

Розгортаймо змагання механізаторів 
за зразкове збирання врожаю 

До комбайнерів, машиністів молотильних агрегатів 
і трактористів Користівськоі М ТС 

ЗВЕРНЕННЯ 
механізаторів Олександрійської МТС

Товариші механізатори!
З великою радістю зустріли ми історичну 

постанову Ради Міністрів СРСР і ЦІЇ ВКП(б) 
«Про проведення збирання врожаю і заготівель 
сільськогосподарських продуктів у 1950 році».

В цій постанові накреслена бойова програ
ма дій для кожного механізатора, шляхи до 
успішного проведення збирання врожаю і ви
конання першої заповіді перед державою.

Цього року ми непогано попрацювали над 
здійсненням головного завдання соціалістичного 
землеробства—підвищення врожайності зерно
вих і технічних культур.

Весняну сівбу і обробіток сільськогосподар
ських культур ми провели в більш стислі стро
ки і при високій якості. Наслідки наполегли
вої праці колгоспників і механізаторів добре 
відомі: на полях достигає дорідний урожай.

Зараз ми на порозі найвідповідальнішого 
періоду сільськогосподарського року. Хлібороби, 
зокрема механізатори, повинні зібрати урожай 
в стислі строки і без найменших втрат, забез
печити дострокове виконання планів хлібозаго
тівель і високу оплату трудодня колгоспникам.

«Збирання,—вчить товариш Сталін,—справа 
сезонна, і воно не любить ждати. Зібрав вчас
но—виграв, спізнився в збиранні—програв». 
Пам'ятаючи що вказівку товариша Сталіна, ми 
повинні зробити все, щоб виграти цю вирішаль- 

; ну битву за хліб.
Ми розуміємо всю відповідальність перед 

колгоспами, перед державою за вчасне прове
дення збирання врожаю. Тому ми вирішили не 
гаючись ще раз перевірити якість ремонту всіх 
збиральних і молотильних агрегатів, ліквідува
ти найменші недоліки, забезпечити всі комбай
ни зерновловлювачами і пристосуванням для 
косовиці полеглих хлібів.

Ретельніш і своєчасним доглядом за ком
байнами, молотарками, тракторами, широким 
впровадженням передових методів праці - ста? 
хановських маршрутів та погодинного графіку 
на молотьбі та комбайнуванні, ми забезпечимо 
високопродуктивну і безперебійну роботу всіх 
збиральних і молотильних машин.

, Обговоривши в себе на нараді свої можли
вості, ми зобов'язуємось: за 18—20 робочих 
днів кожним комбайном «Комунар» скосити не 
менше 285 гектарів зернових культур і намо
лотити не менше 4860 центнерів зерна; кож
ним комбайном «Сталінець« зібрати 400 гекта
рів і намолотити не менше 7700 центнерів; 
самохідним комбайном «С—4» зібрати по 380 
га, намолотити не менше 6800 центнерів.

Кожною молотаркою «МК—1100» намоло
тити за сезон 810 тонн хліба, «МО—900» — 
675 тонн і молотаркою «БДО» не менше 540 
тонн. Одноразово з збиранням проведемо лу
щіння стерні в агрегаті з комбайнами на пло
щі 3000 гектарів. Зекономимо 6200 кг паль
ного та 8350 карбованців грошей, потрібних на 
утримання комбайнів.

Ми закликаємо механізаторів Корпстівсь- 
кої МТС підтримати наш почин включитись у 
змагання за безумовне виконання постанови 
Ради Міністрів СРСР і ЦК ВКІІ(б) «Про прове
дення збирання врожаю і заготівель сільсько
господарських продуктів у 1950 році», за ви
конання зобов'язань, даних товаришеві Сталіну. 

Хай і далі квітне наш колгоспний лад! 
Хай живе наша могутня Батьківщина!
Хай живе комуністична партія і наш муд

рий вождь товариш Сталін!
Звернення обговорено, одностайно прий

нято і підписано на нараді механізаторів 
МТС 21 червня 1950 року.

Трудящі України палко схвалюють рішення
сесії

Трудящі радянської України, 
як і всі радянські люди, палко 
схвалюють рішення Верховної 
Ради СРСР, спрямовані на даль
ше піднесення могутності на
шої країни, добробуту радян
ського народу, рішення, які 
виражають миролюбну політику 
нашої держави, його прагнення 
невтомно боротись за мир в 
усьому світі.

Па підприємствах, в устано
вах, колгоспах, МТС і радгос
пах проводяться бесіди й читки 
матеріалів сесії. Трудящі з гор
дістю говорять про величезні 
перемоги нашої країни, яка йде 
шляхом комунізму під керів
ництвом більшовицької пар
тії, великого вождя товариша 
Сталіна. Вони висловлюють гли
боке задоволення заявою Бер-' 

1 ховної Ради СРСР, яка повніс
тю підтримує пропозицію Пос
тійного комітету Всесвітнього 
конгресу прихильників миру і 
є новим вкладом у справу бо-

Верховної Ради 
ротьбп сотень мільйонів людей 
на всій земній кулі за міцний 
і сталий мир.

Вітаючи і схвалюючи рішен
ня сесії, трудящі беруть на 
себе нові, підвищені зобов'я
зання по достроковому завер
шенню виробничих планів 1950 
року та успішному проведенню 
збирання врожаю і хлібозаго
тівель.

В одній з бесід, що відбу
лися на Харківському заводі 
«Світло шахтаря», майстер ме
ханічного цеху тов. Матвєєв 
сказав: —Ми, радянські люди 
палко схвалюємо діяльність на
шого рідного уряду і його по
літику боротьби за мир. На 
життєвому досвіді ми переко
нались, що радянський уряд, 
очолюваний великим Сталіним, 
вміло і наполегливо бореться за 
інтереси нашого народу. Само
відданою працею допоможемо 
нашій державі ще більше під
вищити матеріальний і куль-

СРСР
турний рівень життя радянсь
кого народу. Близько 800 ста- 
хановців заводу виконали вже 
від 5 до 20 річних норм кож
ний.

—Ми, донецькі шахтарі,— 
заявив машиніст вугільного ком
байна Рутченківської шахти 
№29 імені Сталіна тов. Третя- 
ков,— від усього серця бажа
ємо нашому рідному урядові і 
його главі—товаришеві II. В. 
Сталіну нових успіхів у плодо
творній діяльності на благо ра
дянського народу. Колектив 
шахти, який завершив свій п'я
тирічний план, взяв зобов'я
зання—до кінця року видати 
на-гора десятки ешелонів пали
ва понад п'ятирічне завдання.

З величезною одностайністю 
схвалюють історичні рішення 
сесії Верховної Ради СІ’СР тру
дівники сільського господарст
ва республіки. •

(РАТАУ).
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Партійне життя
Не відчувається 

партійного керівництва
Характеризуючи роботу пар

тійної організації колгоспу ім. 
12 річчя Жовтня, секретар тов. 
ДементіП з самовдоволенням від
значив:

В минулому місяці ми дві
чі провели партійні збори, 
слухали звіт голови колгоспу 
т. Середи про догляд за посі
вами та просапними культура
ми. В червні готуємо провести 
ще одні збори. Як бачите, ро
бота на належному рівні.

Поверховий, не більшовиць
кий підхід до оцінки своєї ро
боти. Яка користь від прове
дених партійних зборів, коли 
керівники артілі допустили від
ставання з обробітком посівів. 
Адже факт, що на сьогодні в 
колгоспі не розпочато другої 
прополки кукурудзи, соняшни
ка, що заростає бур'янами 34 
гектари насінньової чумизи.

Чим, як не відсутністю пот
рібного партійного керівництва, 
пояснюється самоплив і з під
готовкою до жнив. Збиральний 
інвентар тут спромоглися від
ремонтувати ледве на 50 про
центів. Багато гарб, безтарок 
наполовину розламані.

Колгоспним майстрам не до-
- - - - - - - - - - <><>

Ог.іяд стінгазети О—— ----- - Заслужена повага
•х. •
Стінна газета „За сталінський 

урожай" артілі їм. Володимира 
Ульянова користується заслуже
ною повагою у колгоспників. Во
на щомісяця регулярно виходить 

-за планом, непогано оформляється.
Газета спрямовує хліборобів на 

організаційно-господарське зміц
нення артілі, на розгортання дійо
вого соціалістичного змагання, 
впровадження передових методів 
праці, одержання високих врожаїв 
та вчасну підготовку до жнив.

В передовій статті від 13 черв
ня „Перед жнивами" показано 
успіхи колгоспу за час весняно- 
польових робіт, з чим артіль зу
стрічає саму відповідальну пору 
року—жнива. Коротко, але зміс
товно розповідає газета про ро
боту майстрів, ковалів по ремон
ту сільськогосподарського інвен
таря.

„По-стахановському працюють 
колгоспниці Тереіценко С., Кізя- 
ковська О., Шаповалова М„ Бер- 
шацька М. та інші па перевірці 
цукрових буряків. Вони кожний 
день перевиконують свої денні 

ведені норми виробітку. Серед 
них занедбана трудова дисцип
ліна, хоч тут праник, і сам 
секретар парторганізації тов. 
Дсментііі.

Комуністи не займають аван
гардної ролі серед хліборобів, 
не мобілізовують їх на успіш
не проведення СІЛЬеЬКОГОСІЮ- 
дарськпх робіт.

Незадовільно ведеться масо
во-політична робота. З 13 агі
таторів лише один дещо робить.

Дошка показників завжди 
без показників, ніде не видно 
лозунгів, плакатів. В колгоспі 
за півроку.вийшло лише 3 но
мери стінгазети. Тим часом, на 
партійних зборах жодного разу 
не заслухали редактора про про
ведену роботу.

Тов. Дементій повинен зва
жити на серйозні недоліки в 
роботі парторганізації, і на ос
нові розгорнутої політичної ро
боти довести до свідомості кож
ного хлібороба Постанову партії 
і уряду про Проведення зби
рання врожаю і заготівель сіль
ськогосподарських продуктів в 
1950 році та мобілізувати їх. 
на успішне виконання цієї по
станови.

П. Кошман.

норми. На передовиків рівняють
ся і інші хлібороби"—пише стін
газета в замітці „Закінчують пе
ревірку буряків11.

Дотепна карикатура на брига
дира рільничої бригади Андрія 
Бранка, яка показує, що бригада 
неякісно прополола баштан, і ка
вун з бур'яну гострою підтекстов
кою веде розмову з т. Крайком.

Приділяє увагу газета і вико
нанню трирічного плану розвитку 
тваринництва.

Але редколегії стінгазети „За 
сталінський урожай" (редактор 
г. Сафронеико) слід більше при
діли ги уваги грамотності та чіткі
ше виділяти заголовки.

Невідкладним завданням кому
ністів, комсомольців і колгоспно
го активу подавати постійну і ді
йову допомогу в роботі редколе
гії стінгазети по мобілізації хлі
боробів на успішне виконання 
постанови Ради Міністрів СРСР і 
ЦК ВКП(б) „Про проведення зби
рання врожаю і заготівлі сільсь
когосподарських продуктів у 
1950 році."

Джамбул Джабаєв 
(До п'ятиріччя 
з дня смерті)

П'ять років тому, 22 червня 
1945 року, помер прославлений 
співець радянського народу акин 
Джамбул Джабаєв.

Джамбул Джабаєв прожив ве
лике життя, Він народився в лю
тому 1846 року в казахських сте
пах в сім'ї пастуха. Кочове жит
тя, постійні стосунки з природою, 
розповіді старших про сміливих 
джигітів, хоробрих воїнів, які за
хищали рідний народ від наскоків 
кокандських і інших загарбників, 
залишили глибоке враження в 
пам’яті майбутнього співця-ім- 
провізатора.

І Ще хлопчиком Джамбул нав
чився грати на домбрі—націо
нальному казахському інструмен
ті. Роз'їжджаючи по степу, беру
чи участь у змаганнях акинів, 
Джамбул побачив злидні, сваволю 
баїв і мул. Джамбул стає викри- 
вателем тунеядців і експлуатато
рів, поборником дружби і бра
терства російського і казахського 
народів. ... Грянув Великий Жов
тень. Здійснилось те, про що так

І пристрастно мріяв Джамбул. Го
лос співця зазвучав з новою си
лою. „Я переродився,—говорить 
він у своїй автобіографії,—і став 
співати, як двадцятип'ятирічний 
юнак: сильно, з піднесенням, з ве
ликим жаром і бажанням. Це від
родження моїх сил приніс мені 
вождь трудящого людства Сталін, 
який дав щастя всім народам11.

За роки боротьби з фашистсь
кими інтервентами Джамбул еклав 
пісень і віршів, що склали цілу 
книгу „Пісень про Вітчизняну вій
ну". Книга пісень Джамбула про 
війну—безсмертний пам'ятник ве
личі духу радянських народів.

Радянський уряд високо оцінив 
працю поета, нагородив його трьо
ма орденами і присудив йому 
Сталінську премію.

Нове поповнення
робітничого класу

Два тижні тому, закінчила 
навчання нова група молоді гір
ничо-промислової школи № 1. 
З 192 учнів 85 витримали ви
пускний екзамен на «відмінно» 
і «добре», а з 39 чоловік гру
пи шахтарів—5 здали екзамен 
на шахтаря першої руки. Се
ред відмінників тт. Клпменко, 
І’ригоренко, Лисичкин, Нечи- 
тайло та інші.

Замість четвертого на п'я
тий розряд здали екзамен 19 
чоловік теслярів, мулярів, шту
катурів, електриків.

Випускники вже направлені 
на підприємства та будови: на 
шахту ЛІЗ, у третє, шосте бу
дівельні управління та в енер- 
гомонтажне управління. Тепло

Слідами наших виступів

„Черства людина—фельдшер Тертишна"
Під таким заголовком в газеті 

„Більшовицька правда" за 9 черв
ня ц. р. надруковано листа про 
грубе поводження з хворими 
фельдшера Недогарського мед
пункту Тертишної.

Як повідомила редакцію заві

Поправки
В газеті № 70 від 11 червня 

ц. р. в замітці „Внмагателі" тра
пилась помилка. В першому абзаці 
другої колонки слід читати: „...Я 
поскаржився головному механіку 
Новікову."

В газеті № 72 від 16 червня з

ЗА РУБЕЖЕМ
„Дайте нам роботу!" 

Зростання безробіття в Японії
ШАНХАЙ, 21 червня. (ТАРС). 

За повідомленнями з Токіо, мініс
терство праці Японії опублікувало 
дані про безробіття в країні.

За офіціальними сильно заниже
ними даними в квітні цього року 
на біржі праці звернулися по до
помогу в справі влаштування на 
роботу 1 мільйон 210 тисяч без

Земельна реформа у В'єтнамі
ШАНХАЙ, 22 червня. (ТАРС). 

В'єтнамське інформаційне агентст
во повідомляє, шо як стало відо
мо з офіціальних джерел, розподіл 
серед бідних селян плантаційних 
земель, які раніше належали фран
цузам і земель, якими володіли

- -................ 

Олександрійське
гірничо-промислове училище № 1 

ОГОЛОШУЄ НАБІР УЧНІВ

зустріли нове поповнення ви
робничники. Молодих спеціа
лістів розмістили в добре об
ладнаних гуртожитках їм на
дано роботу за спеціальністю.

Покидаючи стіни школи, від 
імені випускників, учень Л10- 
барський заявив:

—Ми виправдаємо довір'я 
партії, ра дянського уряду і лю
бимого батька і вчителя Йосиф4 
Віссаріоновпча Сталіна. Ми й 
надалі будемо боротися за під
вищення майстерності, розши
рюватимемо свій культурний та 
ідейно-політичний кругозір. Са
мовідданою працею прискоримо 
побудову комунізму в нашій 
країні.

К Лантух.

дуюча районним відділом охорони 
здоров'я т. Іванова, факти, наведе
ні в листі, при перевірці повністю 
ствердились.

Наказом по райвідділу охорони 
здоров'я фельдшера 'Гертишну з 
роботи звільнено.

вини редакції в статті „Дотриму
ватись правил вуличного руху" 
трапилась помилка. В останньому 
абзаці другої колонки слід чита
ти: „... І не випадково, що в Олек
сандрії шоферів першого і другого 
класу лише 12 процентів." 

робітних (за даними ж демокра
тичних організацій всього в Япо
нії налічується ІЗ мільйонів без
робітних.—Ред.).

У повідомленні міністерства пра
ці особливо підкреслюється, що 
серед японських безробітних роз
вивається масовий рух під лозун
гом „Дайте нам роботу!" 

зрадники, йде повним ходом по 
всьому В'єтнаму. Частину земель 
віддано сім'ям солдатів, які заги
нули на фронті та інвалідам.

Редактор П.КАПУСТЯНСЬКИЙ

Причини, що заважають виконувати план
Серед будов тресту „Семенівськ- 

вуглебуд" управління №2 найвід
сталіше. Воно не справилось з 
своїми завданнями ні в квітні, ні 
в травні, відстає і зараз.

Причини відставання управління 
криються в поганій організації 
праці, в порушенні елементарних 
правил обліку роботи.

Десятник т. Сурмик зовсім не 
веде щоденного обліку роботи. Він 
лише в кінці місяця підраховує, 
звичайно, „на око", що зробив той 
чи інший робітник. Минулого міся
ця він робітникам Борисюку і Ки- 
ливній не дописав виконаних робіт 
за кілька десятків годин.

Через погане постачання мате
ріалами на дільниці № 1, началь
ника т. Охім, кожного дня година
ми простоює багато робітників. 
На цій дільниці ніколи не вида- | 
ються наряди на руки.

Бездушне ставлення тут до мо
лодих робітників, які недавно 
прибули з шкіл фабрично-завод
ського навчання. Одним розчер
ком пера десятник Кондратенко 
понизив розряди з 4-го на 3-й 
арматурникам тт. Єременку, Бу-

р'янському, Петренку, Весеяпку 
та іншим.

В Кондратенка в систему вій- 
шло—не вести обліку роботи за 
день. Про заробіток робітники до
відуються лише в кінці місяця. А 
мають місце і випадки, коли час
тина робітників, яка працювала 
гірше інших, одержують нарівні 
з кращими На дільниці Кондра
тенка простої війшли в систему.

Головний механік управління 
Бєлов та нормувальник Кузнецов 
систематично обраховують робіт
ників. Вони елекгрозварювальнику 
Маркову за зварювання швелярів 
нараховують по 2 карбованці 78 
копійок, а за їло ж роботу елек- 
трозварювальнику Сливіну чомусь 
по 56 копійок. Обрахували вони 
і слюсаря Попова. І це не дивно, 
бо нормувальник Кузнецов в час 
роботи частенько буває п'яним.

На будівельній дільниці началь
ника т. Демченка, як і на інших 
дільницях, наряди на роботу ви
даються несвоєчасно. Робоче міс
це до початку роботи не готуєть
ся, Теслярі працюють тупим ін

струментом, бо немає де поточити 
його, немає навіть стамесок. І 
тут мають місце простої.

На будові часто простоюють 
мулярі через нестачу цегли. На 
заводі цегла є, але транспортуван
ня її не контролюється. І тому 
багато водіїв роблять в день по 
З ходки замість 5.

Не створено потрібних побуто
вих умов робітникам. До цього 
часу в гуртожитках № 15 та Б— 
8—40 немає радіо, відсутні бачки 
для води. В управлінні держать 
художника Дяченка, але він зай
мається сторонніми справами, а 
наочна агітація вкрай занед
бана.

Про всі ці неподобства відомо 
начальнику управління т. Чорнусі, 
але він не вживає заходів до лік
відації їх.

Жуков, 
секретар КСМ організації, 
Кичим, Хороленко, Франко, 

Ветцель, 
члени бригади комсомольського 

контролю.

НА 1950-51 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Училище за програмою Міністерства трудових 

резервів готує кваліфікованих робітників таких спе
ціальностей:

1. Слюсарів сантехніків.
2. Слюсарів по ремонту 

промислового обладнання.

3. Ковалів вільної ковки.
4. Електрозварників.
5. Токарів по металу.
6. Теслярів.

Строк навчання два роки.
Училище готує кваліфікованих робітників 4—5 

розрядів та бере учнів на повне державне забезпечення.
До училища приймаються юнаки віком від 14 

до 17 років з « світою за 4—7 класів.
Вступники складають перевірні іспити з російської мови і 

арифметики в обсязі 4 класів, а спеціальності, що вимагають 
семикласної освіти (електрозварники), в обсязі 7-ми класів.

До заяви додаються такі документи:
1 Автобіографія. 4. Метрична виписка.
2. Три фотокартки. ' 5. Довідка про стан здоров'я.
3. Свідоцтво про освіту. І 6. Довідка з місця проживання.

Прийом заяв з 1-го червня по 1-е серпня.
Документи приймаються в канцелярії учбової частини 

училища по вулиці Періиотравневій, № 13.
Дирекція.

БК—02359. Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця Шевченка, Ні 58. Зам. №75. Т.*4000.”

Олександрійська міська друкарня Кіровоградського обласного управління в справді поліграфічної промисловості, видавництв і книжкової торгівлі, м. Олександрія, вул. Шевченка 57,
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Вступаючи широким фронтом у зби
ральну кампанію, партійні організації по
винні ще активніше розгорнути соціаліс
тичне змагання, широко впроваджувати 
досвід передовиків сільського господарства 
на збиранні врожаю і хлібоздачі.

Вчасно і без втрат зберемо бага
тий урожай!

Забезпечити підготовку шкіл 
до нового навчального року

Наслідуючи патріотичний за
клик трудящих Олександрійсь
кого району про активну до
помогу школам в справі своє
часної їх підготовки до нового 
1950-51 навчального року, ро
бітники, колгоспники і інтелі
генція нашого району також 
включилися в цю важливу і 
відповідальну вправу.

Трудящі села Березівки вже 
повністю закінчили капіталь
ний ремонт школи, забезпечи
ли її паливом, відремонтували 
всі учительські квартири і за
везли паливо. Активну участь 
у ремонті школи взяли вчите
лі та учні. Зараз вони прова
дять обмін і закупку підруч
ників, ремонтують і виготовля
ють нові наочні посібники, го
тують міцну навчальну базу.

Це ж можна сказати і про 
Ясиноватську семирічну, Тру- 
дівську, Користівську та Голов- 
ківську початкові школи.

Проте в Косівській середній 
і семирічній школах, Лікарів- 
ській, Олександрійській та Мар- 
тоіванівській семирічках, Сте- 
панівській, Громоклоївській та 
В. - Ульяновській початкових 
школах ганебно зривають під
готовку до нового навчального 
року.

Причина цього криється, на
самперед, в безвідповідальному 
ставленні до важливої справи 
керівників зазначених шкіл, 
голів сільських Рад та секре
тарів колгоспних і територі
альних партійних організацій, 
які не зуміли підхопити почин 
олександрівців, не залучили до 
роботи по ремонту шкіл кол
госпників і інтелігенції сіл,

-<>К>—
Почали косовицю пшениці

В колгоспі ім. Ворошилова 
(Ворошпловка) вчора, 24 черв
ня, п’ята рільнича бригада Іва
на Бондаренка розпочала ви
біркове збирання озимої пше
ниці.

Дружно працювали косарі,

Підготовка до приймання хліба 
нового врожаю на Україні

У зв'язку з раннім достиганням хлібів, збирання зернових і хлі
бозаготівлі на Україні почнуться раніше, ніж звичайно. Скрізь іде під
готовка до приймання хліба нового врожаю. Ремонт складських при
міщень у республіці виконано на 97,8 процента. До початку приймання 
хліба стануть до ладу сотні нових складських приміщень. Велика ува
га приділяється підготовці технічної бази. Пункти „Заготзерно" осна
щені новою технікою. В основному готовий до перевозок колгоспного 
хліба автомобільний парк, який поповнився тисячами нових машин. 
Серед водіїв автомашин розгорнулося змагання за краще використан
ня транспорту, за високопродуктивну двозмінну роботу.

Нові зобов’язання
Знатний шофер Могилів-Поділь- 

ської авторотн „Союззаготтранс” 
Анатолій Білоус, який виконав у 
минулому році понад 2 сезонні 
норми, взяв нове зобов'язання. Він 
вирішив на вивезенні зерна кож
ний рейс від току до заготівель
ного пункту на відстань 25 км. 
разом з вантаженням і розванта- 

пустили важливу справу на 
самоплив.

Більше того, деякі керівни
ки зірвали недільник по під
готовці шкіл до нового навчаль
ного року, який проходив 11 
червня.

Так, голова Костянтинівської 
сільради т. Жежеря поїхав цьо
го дня кудись у гості, а го
лова колгоспу ім. 15-річчя 
ВЛКСМ т. Ручка організував 
«недільник» для будівництва 
власної хати. Таким чином, ре
монт школи було зірвано.

До того ж голова сільради 
т. Жежеря 10 кубічних метрів 
дошок, одержаних для будів
ництва школи, розбазарив не 
давши школі жодної дошки. Про 
ці дії Жежері знає виконком 
райради, але до відповідальнос
ті він не притягнутий.

Крім того, в районі не мож
на купити жодного кілограма 
вапна, цементу, алібаргру, гвізд
ків й інше, бо на базі рай- 
споживспілкп їх немає, але ні 
зав. райторгвідділом т. Семеха, 
ні голова правління райспо- 
живспілки т. Коваленко не вжи
вають ніяких заходів для заво
зу цих матеріалів.

Неправильну позицію зайняв 
і районний відділ народної ос
віти, який не вживає дійових 
заходів в справі забезпечення 
підготовки шкіл до нового нав
чального року.

Справа честі кожного керів
ника школи, керівників партій
них організацій та сільрад і 
всієї громадськості району—до 
1 липня закінчити повну під
готовку шкіл до нового нав
чального року.

в’язальниці, гребщики. За цей 
день скошено, зв’язано і скла
дено в копи понад 10 гекта
рів хліба.

Сьогодні в жнива включа
ються всі рільничі бригади кол
госпу. М. Гаращенко.

-♦------

Анатолія Білоуса
женням проходити за 1 годину ЗО 
хвилин. Це дозволить зробити за 
18 годин 12 ходок і виробити 600 
тонно-кілометрів, що становитиме 
З норми. Крім того, знатний шо
фер зобов'язався один день у де
каду працювати на зекономленому 
пальному.

(РАТАУ).

Дню шахтаря—достойну зустріч!
На заклик колективу гірників шахти № 2, 

що першим підняв прапор соціалістичного зма
гання на честь всенародного свята—Дня шах
таря, відгукнулись десятки колективів трудя
щих підприємств та будов нашого міста, які 
з честю дотримують слова, домагаються виз
начних виробничих успіхів.

Завдання полягає в тому, щоб це благород
не патріотичне піднесення трудящих всіляко 
ширити, рішуче боротись з проявом формаліз
му. Партійні організації повинні очолити бо
ротьбу за перевиконання соціалістичних зобо
в'язань. •

Передовики змагання
Включившись у соціалістич

не змагання на честь Дня 
шахтаря, з кожним днем під
вищуються темпи будівельних 
робіт в четвертому управлінні. 
Добові плани тут систематично 
перевиконуються.

Перед ведуть комсомольсько- 
молодіжні бригади розчинно-бе
тонного вузла Марії Музики та 
Юлі Соколової. Змагаючись, 
вони дають щодня по 150— 
170 процентів норми.

Близько двох норм дає брига
да Івана Кондакова.

На спорудженні відвалу від
значається бригада Катерини 
Фролової та ланка Катерини 
Азонової.

І. Поляков, 
секретар парторганізації.

За почином шахтарів
У відповідь на патріотичний 

заклик колективу шахти №2 в 
будівельному управлінні №1 
тресту «Олександріявуглероз- 
різбуд» широко розгорнулось со
ціалістичне змагання за гідну 
зустріч Дня шахтаря.

Вже зараз досягнуто значно
го успіху. За 20 днів червня 
виконано місячний план, зни
зилось число невиконуючих 
норм виробітку, продуктивність 
праці підвищилась проти плану 
на ЗО процентів. Ліквідувавши 
збитки, управління має 150 
тисяч карбованців економії.

Б. Шабалтас, 
секретар парторганізації.

В районі почались жнива
Не прогаяти жодного дня з розгортанням збирання хлібів 

На пшеничному масиві
Агроном Григорій Городець- 

кий зірвав кілька колосків ози
мої пшениці. Зерно було воско
вої стиглості.

—Що ж, Василю Микитови
чу,—звернувся він до бригади
ра Юниченка,—завтра пустимо 
жатки.

—Я теж такої думки,—від
повів Юниченко.—Гаятись ні
чого. Будемо починати вибір
кову косовицю. І мрійним по
глядом окинув густі, золотаві 
масиви хлібів, що стеляться до 
самого обрію. Важке колосся, 
погойдуване легеньким вітер
цем, клонилося до землі.

Ранок 23 червня перша ріль- 
I нпча бригада колгоспу ім. 18 

партконференції зустрічала в 
полі.

Тільки-но сонце відірвалось 
від землі, як в степу задзвені
ли коси лобогрійок, замайорі- няк Яків.

Змагання двох управлінь
Трудящі будівельного уп

равління № 1 тресту «Семе- 
нівськвуглебуд», прийнявши 
виклик на соціалістичне зма
гання за достойну зустріч Дня 
шахтаря будівельників управ
ління № 1 тресту «Олександ- 
ріяву глерозрізбуд», взяли на 
себе нові підвищені зобов’я
зання.
| [Протягом червня, липня і 
серпня колектив дасть 280 ти
сяч кубометрів^ надпланової 
вскриші, підвищить продуктив

Українська РСР. Гірники шахтоуправління „Ново-Дружеська“ 
тресту „Лисичанськвугілля” Ворошиловградської області працюють за 
погодинним графіком. Успішно виконує свої соціалістичні зобов'язання 
бригада Г. С. Степаненка. На знімку: учасники бригади Г. С. Степа- 
ненка перед спуском до шахти обговорюють змінне завдання.

лп білі хустки в’язальниць.
Один повз один густо ляга

ють акуратні валки скошеної 
пшениці. їх вміло кладуть ски
дальниці! Яків Півняк та Яків 
Юниченко, які незмінно пра
цюють жаткарями з часу зас
нування колгоспу. Щоразу на 
жнивах вони домагаються най
кращих результатів.

Ось і тепер, незважаючи 
на високу, густу пшеницю, 
їх лобогрійка працює чітко, 
безперебійно. Але поруч, зро
бивши кілька обкосів, раптом 
зупинилась жатка Сидора Ус- 
тенка. Біля колеса відломилась 
головка шатуна.

—Ні, Сидоре, так не піде, 
треба бути уважнішим, не до
пускай, щоб коні робили рив
ки, а завжди плавно йшли в 
загінці,—повчав товариша ІІів- 

Той сприйняв за

ність праці на 15 процентів, 
доможеться виконання норм всі
ма робітниками та заощадить 
750 тисяч карбованців.

По підсумках роботи за дві 
декади червня управління вже 
перевиконало місячний план.

Першість у змаганні тримає 
вскришна дільниця начальника 
т. Балакіна. Машиністи екска
ваторів тт. Рудий, Топоров, 
Третяков щозмінно дають близь
ко двох норм. В. Харитонов, 

секретар парторганізації.

їр ц

уваження і почав працювати 
саме так.

Робота спорилась. Колгосп
ниці Поліна ІПишньова, Ганна 
Нога, Марія Соломка, Наталка 
Ткачова, Оксана Птпціна, На
дія Певгоденко, старанно під
грібаючи ручними граблями 
скошені ділянки, в’язали снопи.

За кілька годин роботи було 
скошено і зв’язано в снопи по
над 4 гектари хліба. Врожай 
небачений—18 кіп на гектарі.

—Це лише початок,—спи
нивши коней на перепочинок, 
сказав жаткар Яків Юниченко. 
—Завтра будемо працювати ще 
дружніше. Я берусь скошувати 
щоденно по 6 гектарів при нор
мі 4,5. Що, Сидоре, може по
змагаємось?

—А чому ж ні,—приймаю
чи виклик, промовив Устенко. 
—Будемо змагатись! МІркотан.
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16-й з'їзд партії
20 років тому, 26 червня 

1930 року, відкрився XVI з’їзд 
ВКП(б). Цей з’їзд ввійшов в 
історію партії, за визначенням 
товариша Сталіна, як «з’їзд 
розгорнутого наступу соціа
лізму по всьому фронту, лік
відації куркульства, як класу і 
проведення в життя суцільної 
колективізації».

У політичному звіті ЦК 
ВКП(б) товариш Сталін пока
зав, яких успіхів досягла кра
їна в розвитку соціалістичної 
промисловості і сільського гос
подарства. Валова продукція 
всієї промисловості досягла в 
1930 році коло 180 процентів 
довоєнного рівня. Частка про
мисловості в усій валовій про
дукції народного господарства 
становила не менше 53 про
центів, тобто перевищила част
ку сільського господарства. Все 
більшої питомої ваги набувала 
важка індустрія. Все це дало 
підставу товаришеві Сталіну за
явити на з’їзді, що «ми напе
редодні перетворення з країни 
аграрної в країну індустрі 
альну».

В розвитку сільського гос
подарства до XVI з’їзду партії 
був досягнутий величезний пе
релом. Мільйони селян стали 
на шлях колективізації. З 1927 
року посівна площа колгоспів 
виросла більше, ніж у 40 разів, 
валова продукція зернових у 
колгоспах виросла більше, ніж 
у 50 разів, а товарна - більше 
ніж у 40 разів. У 1930 році 
держава одержала від колгоспів 
більше половини всієї товарної 
продукції зерна в країні. П’я
тирічна програма колгоспного 
будівництва протягом двох ро
ків була перевиконана більше 
ніж у півтора рази. На основі 
проведення суцільної колекти
візації успішно йшла ліквіда
ція куркульства, як класу. По
ряд з соціалістичною промис
ловістю радянська влада стала 
спиратися на швидко ростуче 
соціалістичне сільське госпо
дарство—на радгоспи і колгос
пи. Колгоспне селянство стало 
дійсною і міцною опорою ра
дянської влади.

Відзначаючи високі темпи 
розвитку промисловості й сіль
ського господарства, товариш 
Сталін тоді вказував на відста
вання нашої промисловості рів
нем розвитку від головних ка
піталістичних країн. Щоб лік
відувати нашу техніко-еконо- 
мічну відсталість, треба було 
посилити темпи розвитку про
мисловості, рішуче громити во
рогів соціалізму, які прагнули

КНИГИ ЛАУРЕАТІВ СТАЛІНСЬКИХ ПРЕМІЙ

Творці нового життя
Головна тема роману Олександ

ра Чаковського „У нас уже ра
нок” удостоєного Сталінської пре
мії глибоко, ясно і виразно роз
кривається в ліричному вступі до 
розповідання.

„Друзі мої, дорогі радянські 
люди!—звертається автор до чи
тачів. — Приїжджайте до нас на 
Південний Сахалін...

Тут, на змученій японцями ро
сійській землі, ви будете будува
ти нове, радянське життя...

Ви змусите нашу землю родити 
хліб. Ви будете добувати тут торф, 
ртуть, мідь; ви перетворите наш 
острів в острів щастя. 

знизити ці темпи. В зв’язку 
з успішним виконанням і пе
ревиконанням плану першого 
року першої п’ятирічки в ма
сах тоді зародився лозунг «Ви
конати п’ятирічку за 4 роки». 
XVI з’їзд доручив ЦК партії 
«забезпечити і надалі бойові 
більшовицькі темпи соціаліс
тичного будівництва, добитися 
дійсного виконання п'ятиріч
ки за 4 роки». З’їзд визнав 
необхідним піднятії на вищий 
ступінь соціалістичне змагання, 
як найвизначніший рух робіт
ничого класу. В галузі сільсь
кого господарства з’їзд вказав 
на необхідність дальшого роз
гортання колгоспного будів
ництва, підкресливши, що ос
новною ланкою колгоспного 
руху на данній стадії є сіль
ськогосподарська артіль. З’їзд 
доручив ЦІЇ партії неухильно 
проводити по всьому Радянсь
кому Союзу ліквідацію кур
кульства, як класу, на основі 
суцільної колективізації.

Розгромивши право-троцькіст- 
ських капітулянтів, партія мо
білізувала трудящих на вико
нання рішень XVI з’їзду пар
тії. Перша п’ятирічка була ви
конана за 4 роки і 3 місяці. 
За такий же строк була вико
нана і друга п’ятирічка. Паша 
країна перетворилась на інду
стріальну державу. Щодо тех
ніки промислового виробництва 
і темпів його розвитку СРСР 
перегнав усі головні капіталіс
тичні держави. 11а XVIII партій
ному з’їзді в 1939 році това
риш Сталін поставив перед 
партією і радянським народом 
уже нове, більш грандіозне 
завдання: догнати і перегнати 
головні капіталістичні країни в 
економічному відношенні: тоб
то у відношенні розмірів про
мислового виробництва на ду
шу населення.

Колгоспне будівництво також 
росло і міцніло. До 1939 року 
в колгоспах уже було об’єдна
но 93,5 процента всіх селян
ських господарств. Якщо в 
1930 році за 10 днів до по
чатку XVI з’їзду зійшов з кон
вейєра тільки перший трактор 
з новозбудованого Сталінград- 
ського тракторного заводу, то в 
1940 році в сільському госпо
дарстві СРСР уже працювало 
523 тисячі тракторів і 182 ти
сячі комбайнів. Наша країна 
перетворилась на країну най
крупнішого землеробства. Кол
госпний лад переміг неподільно.

Уже до 1936 року в СРСР 
були повністю ліквідовані ка
піталістичні елементи. Система

Якщо непокірні гори, незаймані 
ліси, неторкані земні надра, суро
ве море збуджують у вас дух 
творчості, дерзання, змушують 
сильніше битись ваші серця— 
тоді до нас, до нас!”.

І письменник вводить нас в жит
тя радянських людей, які освою
ють і перебудовують на соціаліс
тичний лад землі Південного Са- 
халіну і Курильських островів. Як 
відомо, ці споконвічні російські 
землі були колись втрачені без
дарним царським урядом і десят
ки років піддавались розграбуван
ню з боку японських хижаків. У 
1945 році внаслідок історичного 
подвигу Радянської Армії ці зем- 

І соціалізму перемогла в усіх га
лузях народного господарства.

Велика сила нашої могут
ньої індустріально-колгоспної 
соціалістичної держави допо
могла нам в роки Великої Віт
чизняної війни розгромити гіт
лерівську Німеччину та імпе
ріалістичну Японію і принести 
визволення народам Європи від 
фашистського рабства.

Характеризуючи міжнародну 
обстановку, товариш Сталін на 
XVI партійному з’їзді говорив 
про економічну кризу, яка то
ді охопила всі капіталістичні 
країни. На основі глибокого 
аналізу становища в СРСР і в 
капіталістичних країнах това
риш Сталін показав неспромож
ність капіталістичної системи 
господарства, великі перевагп 
соціалістичної організації гос
подарства перед організацією 
капіталістичною. Він говорив 
про зростаючі суперечності в 
капіталістичних країнах, про 
зростання озброєнь. Він перед
рікав, що буржуазія шукатиме 
виходу з становища в дальшій 
фашизації своїх країн, в новій 
війні та інтервенції. Він гово
рив, що політика СРСР є по
літика миру і посилення тор
говельних зв’язків з усіма кра
їнами. «Цю політику миру,— 
говорпв він,—будемо вести і 
надалі всіма силами, всіма за
собами».

1 тепер, як і завжди, наша 
країна відстоює політику миру. 
Вона йде на чолі всього пере
дового людства в його бороть
бі за мир, демократію і соціа
лізм. Разом з нами борються 
за мир країни народної демок
ратії, які стали на шлях будів
ництва соціалізму, які вико
ристовують у цьому будівницт
ві великий досвід Радянського 
Союзу. Разом з нами бореться 
за мир великий китайський на
род, який скирув з себе ярмо 
імперіалістів і гомінданівської 
реакції і будує нове, вільне 
життя. Разом з нами мільйо
ни трудящих капіталістичних 
країн.

20 років минуло з того ча
су, як наша партія розгорнула 
наступ соціалізму по всьому 
фронту.

Зараз радянська країна під 
керівництвом великого Сталіна, 
виконуючи план післявоєнної 
п’ятирічки, успішно будує ко
муністичне суспільство. І ніякі 
сили ворогів миру і демократії 
не зупинять наш народ у цьо
му великому будівництві.

А. Гіндін.

] лі були знову повернуті нашому 
народу.

Японський імперіалізм залишив І 
тут глибокі сліди дикунства, по- І 
творства, злиднів. Радянським лю
дям довелось провести широкий 
соціалістичний наступ, щоб зроби
ти повернуті землі такими ж кві
тучими, як вся наша Батьківщина.

В цій боротьбі радянських лю
дей—патріотичний пафос роману.

Письменнику вдалося з вели
кою силою показати, яку величез
ну допомогу подає наша держава 
радянським людям, які здійсню
ють на землях Південного Саха
ліну загальний план соціалістич
ної перебудови.

Правдиво малює письменник 
сліди варварського господарюван
ня японців на Південному Саха
ліні. Вузькі смужки землі, що 
поросли кволими хлібами, кустар- і 
ні промисли з відсталим устатку- І

Чітко організуємо транспортування зерна 
в нас збирання врожаю

Виконання плану хлібозаго
тівель—перша заповідь кожно
го колгоспу. Щоб якнайшвид
ше виконати її, ми особливу 
увагу в робочому плані зби
рання врожаю приділили орга
нізації транспортування зерна 
на колгоспнпй тік і звідти, 
після очистки, державі.

Для цього в нас спеціально 
утворена і затверджена тран
спортна бригада, яку очолюва
тиме кращий колгоспник Сергій 
Франько.

В бригаді буде працювати 
12 безтарок. Всі вони розкріп
лені за комбайнами. Возії, прий
маючи хліб від вагарів комбай
нів тт. Скрипки і Якименко, 
підвозитимуть його на тік і 
здаватимуть колгоспному вага- 
реві Михайлу Карпенку.

Щодня на тік буде надходи
ти близько 600 центнерів хліба. 
Наш колгосп насінньовий. То
му треба робити подвійну очист
ку зерна складними машинами, 
яких в нас дві. Використавши 
їх на повну потужність, ми 
зможемо підготовити до здачі

До жнив не підготовились
Частина колгоспів району 

вступили в жнива. Не сьогодні- 
завтра повинна розпочати ко
совицю хлібів і артіль «Черво
ні квіти». Проте тут далеко не 
все готове, щоб організовано 
вийти на збирання врожаю.

Адже в колгоспі нічим ні 
косити, ні очищати зерно, ні 
возити.

4 жатки-лобогрійкп досі не- 
відремонтовані, не готові також 
віялки, зерносховища, токи,

Сільськогосподарські машини—до збиральних робіт
У першому кварталі 1950 року 

сільське господарство країни одер
жало комбайнів в 2,4 раза більше, 
ніж за той же період минулого 
року. Причому більше половини 
становлять самохідні агрегати 
С—4. За перші 10 днів червня 
до машинно-тракторних станцій 
країни відвантажено 1612 комбай
нів. близько 22 тисяч жаток і ба
гато інших машин.

Більшість комбайнів обладнані

ЗА РУБЕЖЕМ
Колорадський

Преса повідомляє про швидке 
поширення колорадського жука в 
західних провінціях Австрії. Цей 
небезпечний сільськогосподарсь
кий шкідник був закинутий рані
ше на територію Німецької демо
кратичної республіки з американ
ських літаків. В столиці Австрії 
—Відні тепер американці розгор
тають шаленну пропаганду за ку

ванням, жалюгідні халупки—ось 
що знайшли тут радянські люди.

Так, кожній радянській людині 
тут довелось вирішувати веле
тенські завдання, перебороти ве
личезні труднощі.

З властивою більшовикам 
енергією бореться Доронін за до
ручену йому партією справу. Ви
вчаючи нову для себе професію, 
він прагне до того, щоб згурту
вати працездатний колектив ра
дянських патріотів, готових подо
лати будь - які труднощі.

І, читаючи роман „У нас уже 
ранок”, ми бачимо, як більшови
ки, партійні і непартійні, віддав
ши себе цілком великій справі 
партії Леніна—Сталіна, ведуть за 
собою на творчий подвиг радян
ських людей в ім'я любимої Бать
ківщини, її щастя і могутності.

В. Кожевніков. 

лише 300 центнерів, останній 
хліб до очистки на складних 
машинах будемо очищати на 
сортувалках і віялках.

Транспортувати хліб державі 
будемо двома автомашинами. 
За кожною з них закріплена 
потрібна кількість вантажників.

Колгоспні водії Василь Ме- 
лун і Микола Хоцький зобов’я
зались робити по 6—7 ходок 
за добу. Отже, все зерно під
готовлене до здачі державі б^- 
буде того ж дня відвезене на 
державний пункт.

Така організація транспорту
вання хліба забезпечує нам 
виконання першої заповіді до 
25 липня.

Це буде кращою відповіддю 
хліборобів нашої артілі на пос
танову Ради Міністрів і ЦК 
ВКІІ(б) «Про проведення зби
рання врожаю і заготівель сіль
ськогосподарських продуктів у 
1950 році».

Теличко, 
агроном артілі 

«Шлях до соціалізму». 4

немає жодної справної без- 
тарки.

Так голова правління Рак 
зірвав підготовку до жнив.

Не помітили провалу в підго
товці до жнив і секретар пер
винної партійної організації т. 
Підгорний та дільничний агро
ном т. Кікоть. Вони зовсім 
забули про існування цього 
колгоспу і про свої обов’язки.

Л. Нечипорук.

механізмами для роздільного зби
рання соломи і полови.

Незабаром почнуться польові 
випробування серії нових комбай
нів „Сталінець—8”, призначених 
для збирання високих урожаїв 
зернових (понад 25 центнерів з 
гектара).

Значно зростає виробництво ме
ханізмів, які збирають техніч
ні культури, зокрема льон і ба
вовну, буряки, кукурудзу та інші.

жук в Австрії
півлю американського сорту кар
топлі, стійкого проти колорадсь
кого жука.

Короткі повідомлення
Докери французького порту Ру- 

ан відмовились розвантажувати 
пароплав з американськими воєн
ними матеріалами. В порт негайно 
були введені війська.

* #

Японські поліцейські власті ви
дали наказ про заборону мітингів 
і демонстрацій по всій країні. Це 
рішення було прийнято японським 
урядом за вказівкою штабу Ма-
картура.

(ТАРС).

Редактор П. КАПУСТЯНСЬКИЙ

ПРИ МІСЬКТЕАТРІ
(вхід з двору)

З 1 червня ц. р. відкрилась 
центральна бібліотека райкому 
профспілки робітників вугільної 
промисловості з великою кіль
кістю нової літератури.
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З перших днів набирати 
високі темпи на жнивах

За дальший розквіт
і нашої Батьківщини

Негаючись включати всі засоби у збирання врожаю
Верховна Рада СРСР прий- > 

няла закон про Державний бюд
жет Союзу Радянських Соціа
лістичних Республік на 1950 ; 
рік. Наш бюджет є програмою 
мирної творчої праці, дальшо
го розвитку економіки і куль
тури країни, неухильного під
вищення матеріального добро
буту народу. Доходна частина 
бюджету затверджена в сумі 

-433 мільярди 167 мільйонів 416 '. 
тисяч карбованців, а видатко? ' 
ва—в сумі 427 мільярдів 937 
мільйонів525 тисяч карбованців.

Величезну частину—близько 
двох третин доходів радянсь
кого бюджету дають надход
ження від соціалістичних під
приємств. Ці доходи рік у рік 
зростають, іцо свідчить про 
збільшення обсягу промислово
го виробництва і поліпшення 
якісних показників роботи на
шої промисловості. Податки з 
населення становлять у бюд
жеті лише 8,4 процента всіх 
доходів. Радянський бюджет 
яскраво відображає перевагу 
радянського громадського і дер
жавного ладу перед громадсь
ким і державним ладом бур
жуазних країн, де податки з 
населення становлять переваж
ну частину бюджету.

Дві третини всіх витрат радян
ського бюджету становлять 
асигнування на народне госпо
дарство і культуру. Витрати на 
фінансування промисловості в 
1950 році перевищать на 46 
процентів відповідні затрати 
радянської держави в 1946 ро
ці. Ці кошти забезпечують но
ве могутнє піднесення соціа
лістичної промисловості.

Асигнування на оборону кра
їни становлять на 1950 рік 
18,5 процента всіх витрат бюд
жету проти 32,6 процента в 
довоєнному 1940 році і 23,9 
процента—в першому році піс
лявоєнної п'ятирічки. Це є ще 
одним доказом того, що радян
ська держава послідовно і твер
до проводить мирну політику, 
яка знаходить могутню підтрим
ку всього передового людства.

Інша картина в капіталістич
них країнах. Американські ім
періалісти в 1949—1950 рр. до
вели питому вагу воєнних вит
рат у бюджеті СІІІА до 68 про
центів, а в 1950 — 1951 рр. 
мають намір збільшити їх до 
76 процентів всього бюджету. 
Воєнні вптратп Англії в 1950 р. 
збільшуються проти поперед
нього року майже на 58 про
центів.

Значні кошти у радянському 
бюджеті передбачені для сіль

ського господарства, що забез
печує дальше оснащення його 
сучасною передовою технікою, 
підвищення врожайності, нове 
піднесення тваринництва. Для 
потреб сільського господарства 
направляється 36,6 мільярда 
карбованців—на 19 процентів 
більше, як торік. З метою ус
пішного здійснення трирічного 
плану розвитку громадського, 

; колгоспного і радгоспного тва- 
і ринництва направляється з 

бюджету 3,7 мільярда карбован
ців—на 61 процент більше, як 
у минулому році.

1 5 мільярда карбованців пе
редбачено на фінансування ро
біт по здійсненню сталінського 
плану перетворення природи. 
В цьому році з великим пере
вищенням проти плану будуть 
проведені посіви і посадки лі
су, повинно бути збудовано 
7587 ставів і водойм та орга
нізовано 191 нову лісозахисну 
станцію.

Велика допомога подається 
колгоспам у вигляді довгостро
кових кредитів сільгоспбанку 
для дальшого зростання гро
мадського господарства. Креди
ти будуть надані на суму 3,8 
мільярда карбованців—на 41,8. 
процента більше, як у мину
лому році.

У величезних розмірах асиг
нувань, що направляються 
на дальший розвиток народно
го господарства, колгоспне се
лянство бачить яскравий вираз 
успіхів, досягнутих радянським 
урядом, очолюваним великим 
Сталіним.

Перед працівниками сільсь
кого господарства стоїть зав
дання—найбільш продуктивно 
і економно витрачати кошти, 
що відпускаються по Держав
ному бюджету. Змагаючись за 
високий урожай, працівники 
МТС повинні проявити госпо
дарське дбання про економію 
кожної державної копійЙи, про 
бережне витрачання кожного 
кілограма пального, запасних 
частин, про зниження собівар
тості тракторних робіт.

Трудящі нашої великої Бать
ківщини палко схвалюють рі
шення сесії Верховної Ради 
СРСР. Новий бюджет—бюджет 
миру і народного щастя. Він 
спрямований на дальше зміцнен
ня економічної могутності ра
дянської держави, підвищення 
культурного рівня і добробуту 
радянського народу, який іде 
під мудрим керівництвом біль
шовицької партії, великого вож
дя і вчителя товариша Сталіна 
вперед, до повної перемоги ко
мунізму. (ТАРС).

Результат 
бездіяльності 

Кравченка
Погано готувалися до жнив 

у колгоспі «Шлях, до культу
ри». 26 червня,в перший день 
косовиці, бригадири не знали, 
які площі визначені під зби
рання. 1 тому 4 лобогрійки 
врізались в масив озимої пше
ниці насінньової ділянки. Ско
сили 2 гектари і лише після 
розібрались і перейшли на ін
ше поле.

Все не сталося тому, що го
лова колгоспу т. Кравченко 
бездіяльничить і в цей день 
зовсім був відсутній в колгос
пі. Він займається будівниц
твом власної хати в Олександ
рії. 0. Пекар,

дільничний агроном.

Комбайни... 
на подвір‘ї МТС

Йдуть жнива. Незабаром у 
збирання врожаю включаться 
комбайни, проте у керівників 
Олександрійської МТС панує 
байдужість.

На подвір'ї МТС досі стоїть 
три комбайни, які по одинці 
волами розвозяться по колгос
пах.

Так цілий день доставляли 
комбайн т. Роженка з МТС до 
колгоспу ім. Ворошилова.

С. Подорожній.

Шкідливе вичікування
В колгоспі «Колективіст Олек- 

сандрійщпни» багато хліба вос
кової стиглості.

Проте тут не поспішають з 
розгортанням косовиці, а чека
ють повного достигання масивів.

Це призвело до того, що за 
три дні тут спромоглися зібра
ти лише 11 гектарів хліба.

Голова колгоспу т. Криворот 
і бригадир рільничої бригади 
т. Святець з перших днів зво
лікають косовицю. >

В Лаоятьєв.

і

ПОВІДОМЛЕННЯ
ЗО червня ц. р. о 7 годині вечора в приміщенні Олек

сандрійського міського театру відбудеться нерада робітки 
чих кореспондентів і редакторів стінних газет міста з участю 
партійного, комсомольського і профспілкового активу і кра
щих стахановців підприємств та будов буровугільноТ про
мисловості.

За постановою виконкому районної Ради депутатів тру
дящих та бюро райкому КП(б)У, за зразкове виконання зав
дань по дальшому зміцненню колгоспів, за вчасне / високо
якісне проведення весняної сівби та обробітку сільськогоспо
дарських культур, за успішне здійснення трирічного плану 
розвитку громадського радгоспного і колгоспного тваринниц
тва на районну Дошку пошани занесено:

1. Колгосп імзні Сталіна, Ворошиловської сільсь
кої Ради (голова правління артілі т. Кслеснік, секре
тар територіальної партійної організації г. Турбаїв- 
ський).

Колгоспу імені Сталіна 
вручено перехідний Червоний прапор
26 червня на нараді голів 

колгоспів, голів виконкомів 
сільських Рад та секретарів 
парторганізацій голова викон
кому райради т. Крижановсь- 
кіій вручив голові колгоспу іме
ні Сталіна т. Колесніку пере
хідний Червоний прапор викон
кому районної Ради депутатів 
трудящих та РК КП(б)У.

Приймаючи Червоний прапор, 
т. Колесніков заявив:

З великою гордістю я прий
маю цей прапор, завойований 
напруженою працею хліборо
бів артілі. "■

Я запевняю виконком райра
ди і бюро РК К1І(б)У, що кол
госпники нашої артілі, яка но
сить ім'я великого вождя то
вариша Сталіна, не здадуть пер
шості, успішно проведуть зби
рання врожаю і виконають пер
шу заповідь до 1 серпня 1950 р.

Дружно вийшли в поле
Дружно вийшли на жнива 

хлібороби колгоспу «Шлях до 
соціалізму».

Вранці 26 червня на жнивар
ки сіли косарі Грицько Проко- 
пенко, Андрій Хлівний, Прокіп 
Бондаренко, Іван Шаповал, Вік
тор Якименко та Микола Іль- 
єнко. За кожною жниваркою

йшло по 7 в'язальниць. Вони 
швидко в'язали снопи. На лану 

! виростали кони. Жнива поча
лись. За перший день вибір- 

1 кової косовиці тут скошено по
над 12 гектарів густої, дорід
ної пшениці.

Я Рахубовський, 
голова колгоспу.

ПЕРЕВИКОНУЮТЬ НОРМИ НА КОСОВИЦІ
В колгоспі ім. Сталіна (Во- 

рошиловка) на масиві в 102 
гектари достигла озима пше
ниця. Негаючись, хлібороби ар
тілі приступили до її збиран
ня. Одними із перших на ді

лянки заїхали жаткарі Василь 
Спирисенко та Карно Верни- 
гора. За перший день косови
ці вони скосили по 6 гектарів 
при нормі 4,5.

П Кошмам.

Дню шахтаря—достойну зустріч!
Закріплюємо 

успіхи
Освоївши в першій декаді черв

ня проектну потужність, колек
тив цегельного заводу № 1 за
кріпив досягнуті успіхи й про
довжує нарощувати темпи ви
готовлення цегли. На 26 червня 
місячний план значно перевико
нано.

Передова зміна пресового цеху 
майстра тов. Грабенка при пла
ні 335 виготовила 598 тисяч 
штук цегли-сирцю.

Серед трудящих найкращих 
показників домоглись: Лідія Дя
кова, яка свої завдання виконує 
на 135 процентів, розвантажник 
Василь Лимарєв. Він щоденно 
виконує норми на 150 процентів.

В рядах передових і розван
тажник Олексій Сухенко, тран
спортувальник Григорій Паза- 
рець, робітниця Настя Скрипник.

Є. Путівкіи.

Дотримуємо слова
На відзнаку Дня шахтаря, ро

бітники пресового цеху цегель
ного заводу № 2 взяли на себе 
нове, підвищене зобов'язання ви
конати до 27 серпня річний план 
по формуванню цегли-сирцю.

Свого слова трудящі цеху до
тримують. На 26 червня при 
плані 900 тисяч цех дав 1 міль
йон 336тисяч штук цегли-сирцю, 
а передова зміна Івана Бельмо-

вича при плані 450 тисяч виго
товила 691 тисячу цегли- 
сирцю.

Серед колективу стахандвсь- 
кою працею відзначаються різни
ця т. Садовнича, іиихтовщик т. 
Колісник, укладчиці тт. Скало
зуб, Гажала та інші.

П. Григор'вв, 
начальник зміни.

Передові гірники 
у змаганні

В соціалістичному змаганні 
на честь Дня шахтаря високих 
виробничих показників домага
ються гірники шахти № 3. На
валовідбійники тт. Рабулець, 
Баглюк, Диникін щозміни дають 
близько двох норм.
За трьох виконують завдан

ня по переносці транспортерів 
шахтарі тт. Чумак та КозлОв.

На 170 і більше процентів ви
конують норми коваль механіч
ної майстерні т: Данько та то
кар т. Бєляков.

А. Курятннков, 
робкор.



о БІЛЬШОВИЦЬКА ПРАВДА Середа, 28 червня 1950 р.

НА ДОПОМОГУ агітаТОРУ

Рішуче боротися з втратами 
на збиранні врожаю!

З кілограмів складаються мільйона центнерів хліба

За „втішними" цифрами

Почались жнива. Колгоспники, робітники 
радгоспів і механізатори нашого району спов
нені прагнення зібрати врожай у стислі стро
ки і без втрат, достроково виконати держав
ний план хлібопоставок, з честю додержати 
слова, даного рідному і любимому товаришеві 
Сталіну.

Одним з основних завдань збиральної кам

панії є боротьба з втратами врожаю. Пе
редові колгоспи, які збирають урожай своєчас
но і до останнього колоска, одержують вели
кий виграш у вигляді додаткових тонн зерна. 
У рішучу боротьбу з втратами врожаю треба 
втягти всіх колгоспників і механізаторів, зай
нятих на збиранні, заінтересувати їх в резуль
татах економної роботи.

Не запізнюватися
з збиранням урожаю

Колгоспи, які допуска
ють запізнювання з збиранням 
урожаю, втрачають значну кіль
кість зерна. Гам, де м'яку яру 
пшеницю збирають через 7-Ій 
днів після повної стиглості,— 
щодоби втрачають до 30-50 
кілограмів зерна на гектарі. 
Жито, зібране на десятий день 
повної стиглості, втрачає по 
1,5-2 центнери на кожному 
гектарі

ПРИ ВТРАТІ
МД КОЖНОМУ 
КВАДРАТНОМУ

КІЛОГРАМІВ

З ЕРМА

Візьмемо, наприклад, колгосп, 
який мас 300 гектарів посіву 
колоскових. Ось яка шкода бу
де йому заподіяна, якщо стро
ки збирання затягти тільки на. 
один тиждень: 600 центнерів 
найкращого зерна буде втраче
но (осипаються звичайно най
крупніші зерна).

Колгосп, який скоротить строк 
збирання колоскових культур 
з 20 до 15 днів, збереже від 
втрат 10 15 процентів урожаю.

Якщо просо перестоїть 7-8 
днів після повної стиглості, 
воно втрачає 50 процентів зер
на. Наприклад, у колгоспі ви
рощено на кожному з 50 гек
тарів по 16 центнерів проса. 
Допустивши перестій проса на 
один тиждень, колгосп недобе
ре 400 центнерів зерна.

Не залипати 
на зібраному полі 
жодного колоска

Після роботи комбайна, жат- 
ки-самоскидки, лобогрійки або 
збирання вручну на полі час
то залишаються колоски. Тре
ба пам'ятати, що, коли на кож

ному квадратному метрі зібра
ного поля буде втрачено 1-2 
колоски, це становитиме в зер
ні 10-15 кілограмів на гектарі. 
При втраті на кожному квад
ратному метрі 5 колосків кол
госп недоодержить 37 кілогра
мів зерна з гектара. Збір та
кої кількості колосків грабля
ми і вручну дасть нашій рес
публіці додатково понад 30 
мільйонів пудів хліба.

Буває так, що недбалі возії 
перевозять снопи у возах без 
підстилання полога. В таких 
випадках з кожного воза за 
ходку висипається на дорогу 
по 400-500 грамів зерна. З 
розрахунку на гектар це ста
новитиме 50 кілограмів.
Економити в усьому 

на комбайновому 
збиранні

Комбайнери Бехтерської МТС, 
Голопристанського району, 
Херсонської області, тт. Брага, 
Садовой, Целінко і Шарохін 
взяли зобов'язання — зібрати 
кожним комбайном < Сталінень» 
за сезон не менше 1000 гек
тарів і намолотптп 12 тисяч 
центнерів зерна. Уже зараз 
вони встановили на своїх ком
байнах зерновловлювачі і при
строї для потрійного очищення 
зерна.

З нижченаведених порівняль
них цифр нетрудно побачити, 
яку велику економію вони одер
жать гід цього заходу. Відомо, 
що при роботі комбайна зерно
вловлювач збирає 20 кілогра
мів зерна на гектарі. Значить, 
з тисячі гектарів кожний ком-

ного комбайна пристроєм для 
потрійного очищення впзвіль- 
нііть для використання на ін
ших роботах 20—25 колгосп
ників, зайнятих звичайно на 
провіюванні зерна. Підрахова
но, наприклад, що устаткуван
ня кожної тисячі комбайнів 
пристроєм для потрійного очи
щення зменшить витрати на 
додаткове очищення зерна на 
1 мільйон 350 тис. карбованців.

Ці ж комбайнери вирішили 
збирати хліб тільки на низь-
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байнер збере додатково по 20 
тонн хліба. Устаткування кож

кому зрізі. Збирання хліба на 
низькому зрізі дасть можли
вість зберегти від втрат 40 кі
лограмів зерна на гектарі. За 
сезон це становитиме на кож- * 
ний комбайн по 40 тонн зерна.

Відомо, що, коли комбайнер 
неправильно відрегулює моло
тарку комбайна, в солому по
трапляє багато зерна. Ці втра
ти досягають 10-15 кілограмів 
на кожний зібраний гектар,

Розвантаження бункера від 
зерна на стоянці комбайна від
бирає щодня три робочі годи
ни. Спеціалісти підрахували, 
що, коли всі комбайнери нашої 
країни не допускатимуть цього, 
то можна зекономити багато 
часу. Це дасть можливість до
датково зібрати 12 мільйонів 
гектарів хліба, зберегти сотні 
тисяч пудів зерна, що осипаєть
ся внаслідок запізнення з 
збиранням, і в той же час 
збереїтп не менше 150 тисяч 
пудів пального, яке витрачаєть
ся даремно під час стоянки 
комбайнів. « <«*

Пам'ятай, що втрати врожаю 
завдають великої шкоди дер
жаві, знижують вартість кол
госпного трудодня.

Нарада редакторів стінгазет і сількорів
25 червня в приміщенні район

ного Будинку культури відбулась 
нарада редакторів стінних газет 
і а сількорів газети „Більшовиць
ка правда".

Нарада заслухала доповідь про 
піднесення ролі сількорів і стін
них газет в боротьбі за поліп
шення роботи колгоспів, МТС і 
радгоспів.

Учасники наради обмінялись 
досвідом роботи. Редколегію стін
газети колгоспу „Шлях до соціа
лізму" за хорошу роботу премі
йовано бібліотечкою.

Агіткультбригада в колгоспах
Лгіткультбригада районного Бу

динку культури виїхала в колгос
пи для обслуговування хліборобів 
на збиральній кампанії.

За кілька днів вже обслужено 
4 сільські Ради—ГІротопопівську,

Ворошиловську, Петрозагірську і 
Дівочепільську.

26 червня агіткультбригада дала 
концерти для колгоспників артілі 
ім. Карла Маркса. Задоволені хлі
бороби щиро дякували колективу

бригади за веселе дозвілля.
За час збирання врожаю агіт- 

! культбригада побуває у всіх кол
госпах району.

Л. Головко,
і директор Будинку культури.

За останній місяць будови трес
ту „Олександріявуглерозрізбуд" 
поліпшили свою роботу. Це доз
воляє вперше за час діяльності 
тресту сподіватись на повне ви
конання піврічного плану.

Однак, в роботі тресту є ряд 
серйозних хиб, що заважають в 
подальшій успішній роботі.

Досі трест, а за ним і управлін
ня, головним вимірником своєї ро
боти вважають капіталовкладення.

Хоч це і вірно в основному, 
але в даний час, коли готується 
до здачі в експлуатацію чимало 
будов, користуватися лише цим 
вимірником шкідливо.

Як недивно, та на нараді ке
рівників управлінь, секретарів 
парторганізацій, голів місцевко
мів, яка відбулась 23 червня в 
тресті, жоден з керівників ні сло
вом не обмовився про виконання 
графіку будівництва.

А тим часом, графік, цей основ
ний вимірник роботи будов, пору
шується повсюдно. На місяць і 
більше зірвано строки в будівель
них управліннях №1, №4 та №5.

Робота субпідрядників не коор
динується. Тому і не випадково, 
що енергомонтажне управління 
місячний план здачі в експлуата
цію ліній технічного водопоста
чання та питтєвої води зірвало. 
Зволікає строки і контора „Київ- 
променергомонтаж" та інші.

Друга, не менш важлива хиба 
в роботі тресту є погане поста
чання будов вкрай потрібними ма
теріалами.

В будівельному управлінні № 2 
створено загрозу зриву роботи 
двох шахт. Немає канатів для за
міни на підйомних механізмах. 
Будівельне управління №5 зволі
кає величезний обсяг робіт че
рез нестачу цементу та багатьох 
інших матеріалів; через відсут
ність арматурного заліза не ве
деться виготовлення плит „гіса" 
в будівельному управлінні №4; 
на всіх будовах немає малярних 
махових щіток, невистачає гвізд
ків, шурупів, кисню.

Цей список можна продовжити. 
Але слід звернути увагу на став
лення до всіх цих фактів начальне 
ника контори постачання т. Арта. 
монова. Він зухвало ставиться до 
керівників управлінь, не зважає 
на їх вимоги.

На цій же нараді за справедливу 
претензію одного із керівників 
будов т. Артамонов обізвав хлоп
чиськом. 1 погрожував: „Ось 
підождіть, прийде Марко Олек
сандрович з відпустки (керуючий 
трестом т. Суровський).

Дозволите запитати, т. Артамо
нов.—На що ви натякаєте? На 
те, шо т. Суровський прикриває 
вашу бездіяльність?!

На будовах створюється загро
за нагромадження недоробок, що 
призведе до штурмівщини. Отже, 
слід за загальними сумами капі
таловкладень контролювати стро
ки, а для успішної роботи треба-1 
рішуче поліпшити постачання ма
теріалів.

Г. Байдароз.

Львівська державна хорова капела 
„ТремОііа" в Олександрії

Вчора в міському театрі відбув
ся велі кий концерт Львівської 
Державної хорової капели „Трем- 
бііа".

Один з найкращих хорових ко
лективів Радянської України в

складі 60 чоловік майстерно ви
конав твори радянських і західно
європейських композиторів, кла
сичні твори, українські народні 
пісні та пісні народів Радянсько
го Союзу. С. М.

Слідами наших виступів

„Коркстівська МІС відстає з підготовкою 
до збирання врожаю"

Під таким заголовком 11 черв
ня ц. р. в газеті „Більшовицька 
правда" була надрукована коре
спонденція про ганебне відставан
ня Користівської МТС з ремон
том комбайнів, молотарок та ін
ших збиральних машин.

Як повідомив редакцію секре
тар парторганізації т. Фронтов,

факти, наведені в кореспонденції, 
повністю ствердились.

| Дирекція МТС зобов'язала стар
шого механіка і механіка по сіль
ськогосподарському інвентарю в 
найближчі дні закінчити так зва
ний „дрібний" ремонт і відправи
ти всі комбайни на лани колгос
пів.ЗА РУБЕЖЕМ

Заява міністерства внутрішніх справ
Народно-демократичної республікиКорейської

ПХЕНЬЯНСЬКЕ радіо передало 
повідомлення міністерства внут
рішніх справ Корейської Народно- 
демократичної республіки, в яко
му говориться:

Рано вранці 25 червня війська 
так званої національної оборони 
маріонеткового уряду Півден
ної Кореї почали раптовий нас
туп на територію Північної Кореї.

В результаті запеклих оборон-

ГІодії
Лондон, 26 червня. (ТАРС). То

кійський кореспондент агентства 
Рейтер передає, що за пові-

них боїв, охоронні загони Корей
ської Народно-демократичної рес
публіки, діючи спільно з частина
ми Народної армії, повністю від
били ворогів і перейшли в контр
наступ.

На 25 червня Народна армія і 
охоронні загони в багатьох місцях 
просунулися на територію Півден
ної Кореї на глибину від 5 до 10 
кілометрів. Бої тривають.

в Кореї
домленнями, одержаними ЯПОНСЬ
КИМИ газетами, північно корейські 
війська вступили в околиці Сеула.

Токійське радіо про відправку американської 
зброї до Південної Кореї

Шанхай, 26 червня. (ТАРС). То
кійське радіо поширює повідом
лення агентства Рейтер з Вашинг
тона, згідно з яким сьогодні вран
ці уряд США наказав генералові

Макартуру відправити з Японії 
до Кореї „якнайбільшу кількість 
зброї для відбиття наступу військ 
Північної Кореї".

(ТАРС).

Часткова демобілізація Народно-
визвольної

24 червня на об'єднаному засі
данні Народно-революційної вій
ськової ради і Державної адміні
стративної ради Китайської На
родної республіки було ухвалено 
рішення розпочати в цьому році

армії Китаю
часткову демобілізацію військово
службовців Народно-визвольної 
армії Китаю. (ТАРС).
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Першу квитанцію в районі одержав 
колгосп ім. 18-ї партконференції

29 червня першу квитанцію за здані 60 пудів 
добірної пшениці, в рахунок хлібозаготівель, одер
жав колгосп ім. 18-ї партконференції (голова 
т. Попов).

Радянський народ одностайно підпише 
стокгольмську відозву

Розмова з головою Радянського комітету захисту миру 
тов. М. С. Тихоновим 
ріли народи нашої Батьківщи
ни Заяву Верховної Ради СРСР 
про підтримку стокгольмської 
відозви.

Пропозиції Постійного комі
тету Всесвітнього конгресу 
прихильників миру, говориться 
в заяві Верховної Ради, пов
ністю відповідають насущним 
вимогам усіх народів та їх 
прагненню до міцного і три
валого миру в усьому світі.

«Верховна Рада СРСР вис
ловлює упевненість в тому, 
що Радянський уряд, який по
слідовно виступає за мир та 
співробітництво між народами, 
буде й далі твердо і наполег
ливо проводити , цю політику 
мирних і дружніх стосунків 
між народами, вживати потріб
них заходів через Організацію 
Об'єднаних націй та викорис
товувати всі інші шляхи 
забезпечення загального 
і міжнародної безпеки.

Разом з тим Верховна
СРСР висловлює упевненість, 
що рух прихильників миру і, 
насамперед, вказана стокгольм
ська відозва Постійного комі
тету Всесвітнього конгресу при
хильників миру дістане одно
стайну підтримку всього радян
ського народу».

В численних листах та ба
гатолюдних зборах трудящі на
шої країни висловлюють цілко
виту згоду з заявою Верховної 
Ради. Наш народ заявляє про 

знайшла

У розмові з кореспондентом 
ТАРС голова Радянського ко
мітету захисту миру тов. М. С. 
Тихонов повідомив, що 29 черв
ня відкривається пленум Ра
дянського комітету захисту ми
ру. Далі т. Тихонов сказав:

—Стокгольмська відозва По
стійного комітету Всесвітнього 
конгресу прихильників миру, 
яка закликає заборонити атом
ну зброю, встановити суворий 

‘ міжнародний контроль за до
держанням цієї заборони і ого- 

. лосити воєнним злочинцем той 
уряд, який перший застосує 
цю зброю агресії і масового 
винищення людей, 
палку підтримку в усіх кутках 
земної кулі. Під стокгольмсь
кою відозвою вже підписалися 
більше 100 мільйонів людей 
доброї волі, незалежно від на
ціональності, партійної прина
лежності, віросповідання, соці
ального стану.

Число підписів невпинно 
зростає.

Радянський народ, вірний 
принципам мудрої сталінської 
політики миру й співробітниц
тва між народами, був і є ак
тивним борцем за мпр. Наш 
народ завжди вітав і поділяв 
всі зусилля прихильників ми
ру в боротьбі проти злочинних 
планів паліїв війни, бо в Ра
дянському Союзі немає класів 
і груп, зацікавлених у розв'я
зуванні загарбницьких воєн.

' 3 великим піднесенням зуст-

Продовжимо строк служби механізмів
Перші успіхи семенівських механізаторів

На Семенівському вуглероз
різі за почином передовиків: 
машиніста екскаватора Ники- 
фора Рудого та машиніста елек
тровоза Петра Цаприка розгор
нулось соціалістичне змагання 
за продовження строку служби 
механізмів.

За перший місяць досягнуто 
значних успіхів. Ініціатор зма
гання тов. Рудий, за рахунок 
старанного догляду та вчасного 
проведення запобіжного ремон
ту в час перезмін, працював 
протягом місяця без зупинок на 
профілактичний ремонт. Це до
зволило його бригаді дати зверх 
надпланового виробітку ще 
7.200 кубометрів вскриші.

24 години заощадила брига
да екскаватора тов. Топорова. 
Вона за рахунок цього дала

для 
миру

Рада

додатково близько 3.000 кубо
метрів вскриші.

Старанно доглянуті механіз
ми електровоза тов. Цаприка, 
потрібували лише 1 доби на 
ремонт замість трьох. Бригада 
тов. Цаприка перевезла додат
ково 3.000 кубометрів породи.

Визначного успіху домоглися 
бригади електровозів тт. Лук'я- 
ненка та Кожиченка. Механіз
ми їх машин працювали місяць 
без ремонту і зараз перебува
ють в повній технічній справ
ності. Вони перевезли додатко
во понад 9.000 кубометрів 
грунту.

Два дні зекономлено брига
дою електровоза тов. Кулика.

Ф. Богданов, 
голова будкому. 

цілковиту підтримку послідов
ної миролюбної політики ра
дянського уряду, про свою не
похитну рішимість самовіддано 
боротися за мир.

Дальша активізація боротьби 
за мир є першорядним завдан
ням народів усього світу. Аме
риканські правлячі кола, як 
показують події в Кореї, вже 
не обмежуються підготовкою 
агресії, а перейшли до прямих 
актів агресії.

Для радянських людей оче
видне величезне, значення 
стокгольмської відозви. Кожна 
радянська людина готова поста
вити свій підпис під цим най
важливішим документом. Єдина 
воля радянського народу від
стояти мпр повинна знайти свій 
вияв у підписах під стокгольм
ською відозвою. З ЗО червня 
по . всій нашій країні розгор
неться кампанія по збиранню 
підписів під відозвою.

Радянський комітет захисту 
миру, пленум якого відкрився 
вчора, впевнений, що кожна ра
дянська людина поставить свій 
підпис під стокгольмською ві
дозвою про заборону атомної 
зброї. Трудящі нашої країни 
одностайною підтримкою сток
гольмської відозви продемон
струють могутнє єднання на
шого народу навколо великої 
партії більшовиків, навколо ге
ніального вождя і вчителя тру
дящих усіх країн, прапоронос
ця миру товариша 11. В. Сталіна.

В робоп* 
включився комбайн

Кращий комбайнер Олександ
рійської МТС Генадій Ппжен- 
ко 28 червня першим присту
пив до збирання врожаю в кол
госпі ім. Сталіна (Ворошплов- 
ка) комбайном «Сталінець—6».

І. Шсрін.

Зберемо врожай в стислі строки і без втрат
Відповідь комбайнерів Користівської МТСна звернення механізаторів 

Олександрійської МТС
Дорогі товариші!

Обговоривши постанову Ради Міністрів Со
юзу РСР і ЦЕ ВКП(б) «Про проведення збиран
ня врожаю і заготівель сільськогосподар
ських продуктів у 1950 році», а також ваше 
звернення до механізаторів нашої МТС, ми од
ностайно включаємося в соціалістичне змаган
ня за дострокове і якісне проведення збирання 
високого врожаю, який вирощений на полях 
наших колгоспів.

Ми зобов'язуємося за 18—20 днів зібрати 
кожним! комбайном «Сталінець-6» по 400 гек
тар хліба і намолотити не менше 7500 центне
рів зерна; комбайном «Комунар» скосити ,по 
250 гектарів та намолотити по 3700 центнерів 
хліба.

Для виконання цих почесних зобов'язань

ми не пошкодуємо своїх сил, бо знаємо, що 
успішне виконання першої заповіді кол
госпами—плану хлібозаготівель, залежить від 
нашої напруженої праці.

Ваш патріотичний заклик запалює наші серця 
до нових перемог на збиранні врожаю, до даль
шого піднесення могутності нашої Батьківщини.

Будемо ж змагатись за дострокове прове
дення збирання врожаю і виконання плану 
хлібозаготівель, за високу якість проведення 
цієї найвідповідальнішої роботи.

А Бунтовський, І. Карпець, І. Захар* 
ченко, Є. Васильєв, Ю. Біленький, С. Коло* 
моєць, І. Прокопенко, А. Мармаза, І Левчен

ко, Н. Фіртич, 
комбайнери Користівської МТС.

Пленум Центрального Комітету НП(б) України
26 —28 червня 1950 року відбувся черговий Пленум 

Центрального Комітету КП(б) України. Пленум заслухав 
і обговорив такі питання:

1. Підсумки весняної сівби, догляд за посівами, під
готовка 1 проведення збирання врожаю, хлібозаготівель 
1 заготівель інших сільськогосподарських продуктів;

2. Про стан і заходи поліпшення політичної 1 вихов
ної роботи комсомольських організацій серед міської І 
сільської молоді Української РСР.

По першому питанні® порядку денного з доповіддю 
виступив Голова Ради Міністрів Української РСР тов. 
Д. С. Коротченко.

По другому питаннр порядку денного з доповіддю 
виступив секретар Центрального Комітету ЛКСМУ тов. 
Г. Г. ИІевель.

У дебатах по доповідях виступили 32 чоловіки.
На Пленумі по першому 1 другому питаннях з про

мовою виступив секретар Центрального Комітету КП(б)У 
тов. Л. Г. Мельников.

На заслухані питання Пленум Центрального Коміте
ту КП(б) України прийняв розгорнуті рішення.

Поряд з збиранням розгортати 
молотьбу і хлібоздачу державі

Зібрано 1500 гектарів хлібів
Шириться фронт збирання 

врожаю.
Колгосп ім. Ворошплова (Во- 

рошиловка), що одним з пер
ших почав збирання врожаю, 
вже скосив біля двохсот гекта
рів дорідної пшениці, більше, 
ніж по п'ятдесят гектарів ско
шено і в колгоспах ім. Сталіна

Приступили
першого дня косовиці хлі- 
колгоспннки артілі ім. 
партконференції набрали 

темпів.

З 
бів 
18 
високих

В збирання включені всі 7 
жниварок.

Високих виробітків щодня 
домагаються косарі Усенко Си
дір та Усенко Петро, своє зав
дання вони виконують на 107— 
110 процентів.

В'язальниці Марія Соломка, 
Надя Юниченко, Поля ПІиш- 
ньова та інші нав'язують по 
9 кіп при завданні 8.

Вечорами колгоспники ста
ранно складають весь скоше
ний хліб у копи.

(Бандурівка), «Шлях до соціа
лізму», Перше серпня» та 
інших.

На сьогодні колгоспи райо
ну зібрали простими збираль
ними машинами біля 1500 гек
тарів озимої пшениці.

В. Лаонтьєв.

до молотьби
За кілька днів збирання тут 

, уже скошено понад 90 гекта- 
' рів пшениці, цим хлібороби за- 

вершили виконання плану ко- 
1 совиці простими збиральними 
І машинами.

На кожному гектарі накла
дається по 17—18 кін.

28 червня колгоспники роз
почали обмолот хліба. За по
передніми підрахунками, кожен 
гектар пшениці тут дасть що
найменше 25 центнерів зерна.

Вчора до збирання врожаю 
включився комбайн «Сталі
нець -6», на якому працює 

і комбайнер т. Бугрій.
І. Попов, 

голова колгоспу.

Повідомлення
Сьогодні, ЗО червня, о 7 годині вечора в приміщенні 

міського театру відбудеться нарада робкорів і редакторів 
стінних газет з участю партійного, комсомольського і проф
спілкового активу та кращих стахановців вугільної про 
мисловості,



о БІЛЬШОВИЦЬКА ПРАВДА П'ятниця, ЗО червня 1950 р.

Партійне, життя
Недоліки в роботі 

з інженерно-технічними кадрами
Парторганізація тресту «Олек- 

сандріявуглерозрізбуд» (секре
тар т. Борушек) проводить де
яку роботу з інженерно-техніч
ними працівниками.

В цьому році відбулося двоє 
відкритих партійних зборів, на 
яких активну участь в обгово
ренні питань брали й безпар
тійні інженерні техніки тресту.

Для них, хоча й зрідка, чита
ються лекції і доповіді на по
літичні й наукові теми, прак
тикується проведення політич
них інформація по важливіших 
подіях в Радянському Союзі і 
за рубежем.

Залучаються спеціалісти трес
ту і до слухання лекцій, іцо 
їх організує міськком К11(б)У.

Парторганізація разом з міс
цевим комітетом профспілки 
тресту організує колективне 
відвідування кінотеатру. Колек
тивно інженерно - технічними 
працівниками були переглянуті 
кінофільми «Падіння Берліна», 
«Сталінградська битва», «У них 
є Батьківщина» та інші.

Оце майже і все, що можна 
сказати про роботу партійної 
і профспілкової організацій з 
працівниками тресту.

Важливіше і центральне пи

таний—організація марксистсь
ко-ленінського навчання інже
нерно - технічних працівників, 
піднесення їх ділової кваліфі
кації, випало з поля зору і 
партійної, і профспілкової ор
ганізацій. Теоретичні конфе
ренції і співбесіди не органі
зовуються навіть для комуніс
тів, які самостійно вивчають 
історію і теорію більшовицької 
партії.

А про таку справу, як орга
нізація групового обговорення 
спеціалістами кращих худож
ніх творів лауреатів Сталінсь
кої премії, тут ніхто і не по
думав.

—Нам і зібратись колектив
но ніде, навіть кімнати такої 
цри тресті немає, — констатує 
з жалем голова місцевкому 
профспілки т. Іванов.

Але кому, як не т. Іванову, 
слід було давно подбати не 
просто про кімнату, а про доб
ре обладнаний червоний куток 
при тресті.

Партійна організація повин
на зважити на серйозні недо
робленості в роботі з інженер
но-технічними кадрами тресту 
і особливо в піднесенні їх ідей
но-політичного рівня.

З приводу
Президент Сполучених Шта

тів Америки Трумен опубліку
вав 27 червня спеціальну за
яву в зв'язку- з подіями в Ко
реї.

Події в Кореї, які стали в 
центрі уваги світової громад- І 
ськості, з усією очевидністю 
показують, що імперіалістичні 
палії війни, добиваючись своїх 
цілей, не спиняються на пів- 
дорозі. Як відомо, 25 червня 
провокаційний виступ військ 
маріонеткового уряду Півден
ної Кореї, спрямований проти 
Корейської народно-демократич
ної республіки, розв'язав воєн
ні дії на території Кореї. У 
відповідь на це охоронні заго
ни і війська Корейської народ
но-демократичної республіки, 
вжили активних заходів і, ви
конуючи наказ свого уряду, 
перейшли в контрнаступ, пе
ренісши воєнні дії на терито
рію на південь від 38 паралелі.

Уряд Корейської народно-де
мократичної республіки мав 
можливість не раз показати 
свою послідовність в захисті 
інтересів корейського народу, 
його демократичного розвитку, 
його незалежності, його патрі
отичного прагнення до єдності. 
Ще на початку червня цього 
року Єдиний демократичний 
об'єднаний фронт і президія 
Верховних народних зборів Ко
реї в Пхеньяні, виражаючи 
волю корейського народу, вис

заяви президента Трушена
тупили з пропозицією здійсни
ти мирне об'єднання країни. 
На цю пропозицію південноко- 
рейська кліка Лі Син Мана 
відповіла 25 червня початком 
міжусобної, братовбивчої війни.

Кліка Лі Син Мана стала на 
шлях воєнної авантюри. Вона 
заздалегідь розраховувала на 
воєнну допомогу своїх заоке
анських хазяїв. Тепер почина
ють розкриватися агресивні 
плани її покровителів.

Як видно із згаданої заяви 
Трумена, він віддав наказ вій
ськово-повітряним і військово- 
морським силам Сполучених 
Штатів подати «підтримку» ар
мії зрадника корейського наро
ду Лі Син Мана. В той же 
час американський президент 
віддав наказ 7 американсько
му флоту, «запобігти нападові 
на Формозу», що є наказом 
про фактичну окупацію аме
риканськими збройними силами 
території Китаю.

Ця заява означає, що уряд 
Сполучених Штатів Америки 
розпочав прямий акт агресії 
проти Корейської народно-де
мократичної республіки і про
ти Китайської народної респуб
ліки.

Заява і дії Трумена, які не 
мають прецедента в міжнарод
них відносинах післявоєнного 
періоду, є ще одним свідчен
ням того, що американські 

правлячі кола вже не обмежу 
ються підготовкою агресії, а пе 
рейшли до прямих актів агре 
сії.

Чи не занадто, однак, дале
ко вони зайшли?

Американський уряд з влас
тивою йому безцеремонністю 
щодо міжнародного права гру
бо зневажає Статут Організа
ції Об'єднаних націй, діючи 
так, нібито Організація Об'єд
наних націй зовсім не існує.

Виникає питання: хто у«в- 
новажив американський уряд 
на такий крок? Вводячи в дію 
свої збройні сили, чи погодив 
уряд США свою політику з Ор
ганізацією Об'єднаних націй, 
у вірності якій розпинають
ся Трумен і Ачесон? Де і ко
ли Рада Безпеки ухвалила рі
шення, що розв'язує руки уря
дові США в розпочатому ним 
акті прямої агресії?

Як відомо, ні Організація 
Об'єднаних націй, ні будь-який 
інший міжнародний орган не 
уповноважували уряд США до
водити ці дії щодо Кореї і Ки
таю, про які Трумен оголосив 
вчора.

Розпочинаючи свій відкрито 
агресивний акт, американсь
кий уряд очевидно мав на ме
ті поставити Організацію Об'єд
наних націй перед доконаним 
фактом.

(«Правда» від 28-У1-50 р.).

Латвійська РСР. При Римському міському комітеті КП(б) 
♦Латвії працює вечірній університет марксизму-ленінізму.

На знімку: заняття на І курсі. Читає лекцію В. В. Смирнов.
Фото В. Федосеева. Прескліше ТАРС.

Бездіяльний секретар
В монтажному управлінні трес

ту „Укрособвуглемонтаж" працює 
багато молоді. Є тут і комсомоль
ська організація. Та працює вона 
дуже погано. І все тому, що сек
ретар комітету ЛКСМУ тов. Уфим- 
цев роботу з молоддю вважає 
другорядною.

Справді. Останнім часом кіль
ка молодих робітників та робіт
ниць виявили бажання вступити 
до комсомолу. їм видали анкети, 
заповнили. Але тов. Уфимцев ні
як не знайде часу прийняти анке

<><>
ФУТБОЛ Нова перемога „Шахтаря"

25 червня на першість України 
футбольна команда нашого міста 
„Шахтар" мала зустріч на полі 
Піщано - Брідської футбольної

Слідами неопублікованих листів
Група колгоспників артілі ім. 

4 з'їзду Рад надіслала листа до ре
дакції газети „Більшовицька прав
да", в якому розповідалось, що 
завідуючий тваринницькими фер
мами Павло Ткаченко роздавав 
вибракувані поросята колгоспни

БК—02362. Адреса редакції: м. Олександрія, Кіровоградської області, вулиця

ти з заявами і розглянути їх на 
комсомольських зборах. Так і но
сять їх в кишенях хлопці та дів
чата.

Комсомольці на зборах виріши
ли створити гурток по вивченню 
статуту ВЛКСМ, але цього рішен
ня Уфимцев не здійснює. Не пам'я
тають наші комсомольці, коли вже 
були збори в організації.

Отак бездіяльничає у нас сек
ретар, а міськком комсомолу не 
помічає цього.

В. Білий, комсомолець.

команди „Локомотив".
Ця чергова зустріч закінчилась 

перемогою „Шахтаря" з рахун
ком 4:0 

кам, а грошей з них не брав.
Як повідомив редакцію голова 

Петро-Загірської сільради тов. 
Смоляр, факти, наведені в листі, 
цілком ствердились. Вжито заходи 
до негайної сплати грошей в кол
госпну касу.

Події в Кореї
Голова кабінету міністрів Ко

рейської - народно-демократичної 
республіки Кім Ір Сей виступив 
по радіо із зверненням до наро
ду. У зверненні говориться, що 
зрадницька кліка американського 
ставленика Лі Син Мана розв'я
зала антинародну міжусобну вій
ну, незважаючи на те, що патрі
отичні, демократичні сили Кореї 
боролися за об'єднання Батьків
щини мирним шляхом.

Далі у- зверненні перелічуються 
всі спроби, які робив уряд Корей
ської народно-демократичної рес
публіки для здійснення мирного 
об'єднання країни. Однак ці спро
би зривались зрадницькою клікою 
Лі Син Мана. Ця кліка, — гово
риться у зверненні,—прагне зни- 
щити^зсі демократичні свободи й 
права, завойовані корейським на
родом у північній частині рес
публіки. Вона хоче перетворити 
всю країну на колонію*американ- 
ських імперіалістів, а корейський 
народ—на рабів. Корейський на
род повинен ліквідувати антина
родну фашистсько - маріонеткову 
лісинманівську владу, встановлену 
в південній частині республіки.

„Війна, яку нас змусили вести, 
— зазначається в зверненні,—є 
справедливою війною за об'єднан
ня і незалежність Батьківщини, за 
свободу й демократію".

Кім їр Сен закликав народ пів
нічної частини республіки пере
будувати всю роботу на воєнний 
лад. Він звернувся до партизанів 
і партизанок Південної Кореї і 
закликав їх подавати активну до
помогу Народній армії.

У прикінцевій частині звернен
ня говориться: „Справа нашого 
народу справедлива. Перемога по
винна бути за нашим народом. Я 
впевнений, що справедлива бо
ротьба за Батьківщину й народ 
завершиться перемогою. Настав 
час для об'єднання нашої Бать
ківщини".

Пхеньян, 28. '(ТАРС). Сьогодні 
об 11 годині ЗО хвилин ран
ку Народна армія Корейської 
Народно-демократичної республі
ки повністю визволила столицю 
республіки місто Сежл. Частини 
Народної армії та охоронні заго
ни продовжують громити ворога, 
що тікає на південь країни.

Повідомлення п. Трюгве Лі
Про рішення Ради Безпеки в корейському питанні

„Міністерство Закордонних 
Справ, Москва.

Маю честь повідомити такий 
текст резолюції, прийнятої Радою 
Безпеки на її 474-му засіданні, 
що відбулося 27 червня 1950 року:

„Рада Безпеки,
Вирішивши, що збройний напад 

на Корейську республіку військ з 
Північної Кореї являє собою по
рушення миру,

закликавши до негайного при
пинення воєнних дій,

закликавши власть Північної 
Кореї негайно відвести свої зброй
ні сили до 38-ої паралелі, 

відзначивши з доповіді комісії 
Організації Об'єднаних націй у

Відповідь Радянського Уряду 
на повідомлення п. Трюгве Лі

„Генеральному Секретаре 
націй п. Трюгве

Радянським Урядом одержаний 
від Вас текст резолюції Ради Без-

I пеки від 27 червня з закликом до 
І членів 00Н про необхідність 
| втручання в корейські справи на 
; користь південнокорейських влас

тей.
І Радянський уряд констатує, що 

ця резолюція прийнята шістьма 
голосами за участю сьомого—го- 
мінданівця Цзян Тін-фу, який не 
має законного права представля
ти Китай. Тим часом, згідно з 
Статутом ООН для прийняття рі
шень Ради Безпеки необхідно сім 
голосів, включаючи п'ять постій
них членів Ради, а саме—США, 
Англію, Францію, СРСР і Китай. 

Олександрійське райбюро „Союзпечать" продовжує 
передплату на міську й районну газету

„БІЛЬШОВИЦЬКА ПРАВДА"
Гаркуша Ганна Михайлівна, народження 1922 року, що прожи

ває в селищі Димитрове, міста Олександрії, викликає до нарсуду І 
дільниці м. Олександрії по справі розлучення Гаркушу Івана Яковле- 
вича, народження 1917 року._________________

Дробот Микола Петрович, народження 1923 року, що проживає 
в м. Олександрії, вул. Горького, № 36, викликає до нарсуду 1-ї діль
ниці м. Олександрії по справі розлучення КоваленКо Таїсу Василів
ну, 1928 року народження, що проживає по вул. Сталінській, № 48.

Шевченка, № 58. Зам. № 78. Т. 4000.

питанні про Корею, що власті 
Північної Кореї не припинили 
воєнні дії і не відвели свої зброй
ні сили до 38-ої паралелі і що 
потрібні негайні воєнні заходи для 
відновлення міжнародного миру й 
безпеки,

відзначивши заклик Корейської 
республіки до Організації Об'єд
наних націй про негайні і ефек
тивні заходи для забезпечення 
миру й безпеки,

рекомендує, щоб члени Органі
зації Об'єднаних націй надали 
Корейській республіці таку допо
могу, яка може бути потрібна для 
того, щоб відбити збройний на
пад і відновити міжнародний мир 
і безпеку в цьому районі".

ві Організації Об’єднаних 
Лі. Нью-Йорк

Відомо також, що при прийнят
ті згаданого рішення були від
сутні два постійних члени Ради 
Безпеки — СРСР і Китай. Тим 
часом, згідно з Статутом ОО11 рі
шення Ради Безпеки у важливих 
питаннях можуть відбутися тільки 
при умові одноголосності всіх 
п'яти постійних членів Ради, а 
саме — США, Англії, Франції, 
СРСР і Китаю.

Зважаючи на викладене, цілком 
очевидно, що зазначене рішення 
Ради Безпеки в корейському пи
танні не має законної сили".

Редактор П. КАПУСТЯНСЬКИЙ

, Олександрійська міська друкарня Кіровоградського обласного управління в справах поліграфічної промисловості, видавництв і книжкової торгівлі, м. Олександрія, вул. Шевченка 57.
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Верховна Рада СРСР висловлює упев
неність, що рух прихильників миру і, на
самперед, стокгольмська відозва Постійного 
комітету Всесвітнього конгресу прихиль
ників миру дістане одностайну підтримку 
всього радянського народу.

Про проведення в СРСР збирання 
підписів під відозвою Постійного 

•комітету Всесвітнього конгресу 
прихильників миру про заборону 

атомної зброї
Резолюція Пленуму Радянського

Комітету захисту миру

Наші підписи на захист миру—
сувора пересторога паліям війни

Пленум Радянського Коміте
ту захисту миру з величезним 
задоволенням відзначав, що ра
дянський народ зустрів з ціл
ковитою одностайністю і схва- 
^енням Заяву Верховної Ради 
СРСР у зв‘язку з пропозиція
ми Постійного комітету Всесвіт
нього конгресу прихильників 
миру про заборону атомної 
зброї, встановлення суворого 
міжнародного контролю за ви
конанням цього рішення і про 
оголошення воєнним злочинцем 
того уряду, який першим зас
тосує цю зброю агресії і масо
вого винищення людей.

Верховна Рада СРСР висло
вила впевненість у тому, що 
рух прихильників миру і, на
самперед, Стокгольмська Відоз
ва Постійного комітету Всесвіт
нього конгресу прихильників 
миру дістане одностайну під
тримку всього радянського на
роду.

Всі народи СРСР завжди пал
ко підтримували і підтримують 
зусилля організованого фронту 
прихильників миру,спрямовані 
на користь справи миру проти 
паліїв нової війни. Вони не 
шкодують сил для успіху спра
ведливої і благородної справи

Радянський комітет захисту миру.
- - - - - - - - - - <><>- - - - - - - - - -

Звернення
Всесоюзної Центральної Ради 

Професійних Спілок
Всесоюзна Центральна Рада 

Професійних Спілок звернулась 
до всіх членів професійних спі
лок, до всіх робітників і робіт
ниць, інженерно-технічних пра
цівників, учителів, лікарів, пра
цівників науки, літератури і 
мистецтва, до всіх службовців 
радянських установ з закли
ком одностайно підписати Сток
гольмську Відозву Постійного 
комітету Всесвітнього конгресу 
прихильників миру і тим са
мим ще раз продемонструвати 
свою незламну волю до збере
ження миру в усьому світі.

ВЦРПС закликає всі респуб
ліканські,' крайові, обласні Ра
ди профспілок, центральні, рес
публіканські, крайові, обласні, 
районні, міські, заводські, фаб
ричні і місцеві комітети профг 

10075 снопів за день
В більшості районів Запо

різької області розгорнулось 
масове збирання хлібів. У зма
гання за швидкісне в'язання 
снопів включаються в'язальнії- і

зміцнення миру й дружби між 
народами.

Пленум Радянського Коміте
ту захисту миру вважає необ
хідним почати з ЗО червня 
ц, р. в Радянському Союзі зби
рання підписів під Стокгольм
ською відозвою Постійного ко
мітету Всесвітнього конгресу 
прихильників миру про забо
рону атомної зброї. Пленум Ра
дянського Комітету захисту ми
ру закликає всіх радянських 
людей поставити свої підписи 
під цією відозвою.

Радянський комітет захисту 
миру, під керівництвом якого- 
проходитиме кампанія збиран
ня підписів, висловлює тверду 
впевненість у тому, тцо всі р:іг 
дянські люди відгукнуться на 
цей заклик.

Підписуючи Стокгольмську 
відозву, радянські люди тим 
самим виявлять свою відданість 
справі миру, свою готовність 
відстояти мир в усьому світі, 

1 свою монолітну згуртованість 
навколо рідної більшовицької 
партії, свою беззавітну відда
ність великому прапороносцеві 
миру—вождю всіх народів- то
варишеві Сталіну.

спілок взяти активну участь у 
роботі по збиранню підписів, 
залучити профспілковий актив 

; для масово - роз'яснювальної і 
організаційної роботи по зби
ранню підписів на фабриках і 
заводах, в цехах, бригадах, а 
також на квартирах робітників 
і службовців.

ВЦРПС висловлює тверду 
впевненість в тому, що трудя
щі нашої країни, підписуючись 
під Відозвою про заборону атом
ної зброї, ще ширше розгор
нуть соціалістичне змагання за 
дострокове виконання і пере
виконання народно-господарсь
ких планів, за дальше зміцнен
ня могутності нашої соціаліс
тичної Батьківщини—авангар
ду Всесвітнього фронту миру, 
демократії і соціалізму.

ці. Ланка в'язальниць з кол
госпу «Іскра», Червоноармійсь- 
кого району, в складі трьох 
чоловік за день зв'язала 10075 
снопів.

Трудящі Олександрії, як і всі 
народи нашої неосяжної Бать
ківщини, з величезним підне
сенням зустріли Заяву Верхов
ної Ради Союзу РСР про під
тримку стокгольмської відозви 
Постійного комітету Всесвітньо
го конгресу прихильників миру.

На підприємствах, будовах, 
в установах і колгоспах міста 
іі району відбуваються мітинги, 
на яких трудящі одностайно 
приєднуються до заяви Верхов
ної Ради.

Бурхливий мітинг відбувся 
ЗО червня на рудоремонтному 
заводі. В обідню перерву на 
заводському майданчику зібра
лось понад 500 робітників, ін
женерно-технічних працівни
ків і службовців. Прийшли ро
бітники всіх трьох змін.

Відкриваючи мітинг, началь
ник механічного цеху тов. 
Бржежинськпй сказав:

—З кожним днем зростає 
кількість підписів людей доб
рої волі під відозвою Постійно
го комітету Всесвітнього кон
гресу прихильників миру. їх

Справа борців 
за мир переможе 
Імперіалісти з англо-амери- 

канського розбійницького табо
ру намагаються розв'язати нову 
світову війну. Підтвердженням 
цього є їх провокаційні, агре
сивні дії в Кореї.

Але не похитати залізної во
лі борців за мир. Ми будемо 
наполегливо відстоювати полі
тику миру, з гордістю ставимо 
свої підписи під відозвою Пос
тійного комітету Всесвітнього 
конгресу прихильників миру 
про заборону атомної зброї.

Повий вклад в загальну 
справу миру будемо вносити 
своєю самовідданою працею. Я 
особисто за неповну п'ятирічку 
виконав близько 10 річних 
норм.

Хай наша самовіддана праця 
на благо Вітчизни стане під
твердженням того, що радянсь
кий народ бореться за мир в 
усьому світі.

В. Скрипниченко, слюсар. 

Будемо працювати 
з подвоєною енергією

Працівники промислової ар- 
тҐлі «Червона вишивальниця» на 
своїх зборах одностайно схва
лили Відозву Стокгольмської 
Сесії Постійного комітету при
хильників миру про заборону 
атомної зброї. Виступаючи на 
зборах, робітниця Борщук зак
ликала всіх присутніх поста
вити свої підписи під відозвою 
і працювати з подвоєною енер
гією для ще більшого зміцнен
ня могутності нашої Батьків
щини. Мартинцова, Кофман.

1 уже налічується понад 100 і 
, мільйонів.

Ми, радянські люди, палко 
вітаємо і поділяємо всі зусил
ля прихильників миру в бо
ротьбі проти агресивних пла
нів паліїв нової війни, за за
борону атомної зброї.

По всій нашій країні прова
диться кампанія по збиранню 
підписів під відозвою, яку про
вадить Радянський’ комітет за
хисту миру. Кожна підпис ра
дянської людини стане невід
ступним застереженням паліям 
війни, виявом нового могутньо
го згуртування радянського на
роду навколо великої партії 
більшовиків, радянського уря
ду, навколо геніального вождя 
і вчителя всього прогресивного 
людства прапороносця миру 
Посифа Віссаріоновича Сталіна.

Слово бере слюсар стахано- 
вець, комуніст тов. Лук'янов.

—Я гаряче вітаю мудру ми
ролюбну політику нашого уря
ду, заявив він,—і з гордістю 
поставлю свій підпис під сток
гольмською відозвою. Ми, ко- 

1 Ліппні фронтовики, змогли від- І 
- - - - - - - - - - - - -<><><>- - - - - - - - - - - - -

Ширити фронт збирання врожаю 
комбайнами

З кожним днем шириться 
фронт збирання врожаю ком
байнами на ланах колгоспів 
нашого району.

За комбайнером Генадієм 
Пиженком у збирання включив 
свій комбайн «Сталінець-6» 
Яків Бондаренко в колгоспі 

У колгоспах та радгоспах України почалось збирання врожаю 
цього року. Одним з перших почав збирати хліб у колгоспі ім. Ста- 
хапова комбайнер Бехтерської М’ГС (Херсонська область) Герой Со
ціалістичної Праці тов. Брага. Він зобов'язався зібрати комбайном 
„Сталінець—6“ хліб з 1000 гектарів і намолотити понад 12 тисяч цент
нерів зерна.

На знімку: комбайн тов. БРАГИ на косовиці.
Фото Т. Овчаренка (Прескліше РАТАУ).

Олександрійське райбюро ,.Союзпечать“ продовжує 
передплату на міську й районну газету

„БІЛЬШОВИЦЬКА ПРАВДА" 
„СОЮЗПЕЧАТЬ",

І стояти свободу, честь і неза
лежність нашої Батьківщини у 
Великій Вітчизняній війні. Ми 
також зможемо відстояти мир, 
який завойований кров'ю міль
йонів людей.

Кращий токар заводу комсо
молець Микола Варла мов у сво
єму виступі сказаж

- Державний бюджет нашої 
країни, затверджений сесією 
Верховної Ради СРСР це бюджет 
мирного будівництва, бюджет 
піднесення могутності нашої 
країни, добробуту трудящих.

Будемо ж працювати так, 
щоб всяке замовлення викону
вати в стислі строки, високо
якісно, без зайвих витрат дер
жавних коштів. Я особисто зо
бов'язуюсь виконувати місяч
ну норму на 300 процентів.

Після мітингу робітники 
дружно підписалися під відоз
вою.

Багатолюдні мітинги з цього 
приводу відбулися ЗО червня 
на шахті № 3, брикетній фаб
риці та інших підприємствах, 
установах і навчальних закла- 

і дах міста. Ст. Міркотан.

«Шлях до соціалізму». За пер
ший день роботи він скосив 
понад 5 гектарів озимої шпе- 

і ниці.
Вчора також почав збирання 

врожаю самохідним комбайном 
і «С— 4» комбайнер Іван Чапаєв.

І. Шорін.
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Партійне життя Дню шахтаря—достойну зустріч!
Політичну роботу занедбано

На території Лікарівської 
сільської Ради налічується бі
ля 150 дворів. Тут прожива
ють колгоспники артілей «Чер
воні квіти» та «Червоний про
мінь», працівники залізнично
го транспорту, сільська інте
лігенція.

Всі вони цікавляться життям 
нашої Батьківщини, району і 
подіями за рубежем.

Проте тут відстають від по
дій, а частина колгоспників 
необізнані в найпростіших по
літичних питаннях.

'Територіальна партійна ор
ганізація занедбала політично- 
масову роботу з людьми, не зва
жає на їх культурні запити. 1 
тому на всю Лікарівку перед
плачено лише 43 примірники 
газет, чверть з них виписують 
індивідуально, решта надходить 
до контор колгоспів, сільрад, 
школи.

На всю сільську Раду є одна 
газета «Правда», одна «Из- 
вестия», 8 примірників «Кол
госпне село».

На два колгоспи передпла
чується всього чотири примір

Поліпшити виховання молоді трудових резервів
Цими днями відбулася міська 

нарада працівників гірничо - про
мислових шкіл і училища та ке
рівників базових підприємств по 
питанню поліпшення навчально- 
виховної роботи серед учнів.

З доповіддю виступила секре
тар міськкому КП(б)У тов. Ри- 
жова О. Ф. Вона відзначила, то 
керівники базових підприємств 
недостатньо дбають про фізичне 
виховання учнівської молоді. Во
ни часто не забезпечують її робо
тою, не продумують, яку саме ро
боту слід ■дати. Багато дорогоцін
ного часу даремно витрачавться 
на перекидання учнів з одного 
об'єкту на інший. А тому за час 
виробничої практики вони не мо
жуть одержати мінімуму знань 
для самостійної роботи.

Безвідповідально ставиться до 
майбутнього поповнення робітни

Міська нарада робкорів 
та редакторів стінних газет

ЗО червня в приміщенні м'еько 
го театру відбулася нарада роб
корів, редакторів стінних газет з 
учаотю партійного, комсомольсь
кого І профспілкового активу та 
кращих стахановц'в будов і під 
приємств буровугільної промисло
вості міста

Нарада обговорила питання: Під 
вищення ролі робітничих кореспон 
центів та стінних газет в соціа
лістичному змаганні за виконання 
і перевиконаная планів промисло
вості.

З доповіддю по цьому питанню 
виступив секретар міськкому 
КП(б)У тов. Трушкин Г. В

В обговоренні доповіді взяло 
участь 7 чоловік. Виступаючий го
ловний інженер шахти №2 т. Пєч- 
ковський відзначив, що наша місь
ка газета „Більшовицька правда", 
висвітлюючи хід соціалістичного 
змагання, допомогла колективу 
гірників шахти вийти в ряди пе
редових підприємств.—Але в робо
ті газети є ряд недоліків,—про
довжував тов. П'єчковський,—га
зета ще недостатньо популяризує

Слідами неопублікованих листів
До редакції газети „Більшо

вицька правда" надійшов лист від 
громадянки Рейзіної В. С„ в яко
му вона скаржилась на поганий 
ремонт квартири, проведений олек
сандрійською рембудконторою.

Як повідомив редакцію викон
ком Олександрійської міськради, 
при перевірці факти, зазначені в 

ники місцевої газети «Більшо
вицька правда». Дві передпла
чує колгосп «Червоний про
мінь» одну—дільничний агро
ном та одну—колгоспник тов. 
Рак.

З шести комуністів партор- 
ганізації, комуніст т. Ручка не 
виписує жодної газети, останні 
передплачують по одній. Полі
тичних і літературних журна
лів тут зовсім не одержують.

Щоб мати уяву про стан агіт
масової роботи з людьми, до
сить навести розмову з секре
тарем парторганізації т. 11ц- 
горнпм.

—Як працює ваш агітколек
тив?

—В нас його немає.
—Чому?
—Ніяк не підберемо агіта

торів.
• —Газетні вітрини встанов

лені? •
—Ні.
—Косите?
—Тільки розпочали.
Коментарії зайві. Висновки 

з цього повинен зробити відділ 
агітації і пропаганди РККІІ(б)У.

В. Леонтьєв.

чого класу керуючий трестом 
„Укрособвуглемонтаж" т. Кокуш- 
кин. Він відмовляється прийняти 
учнів гірничо-промислового учи
лища №1 для проходження ви
робничої практики.

Тов. Рижова відзначила низький 
рівень навчально-виховної роботи 
особливо в гірничо-промисловому 
училищі №1. Тут порушується 
розпорядок дня, погано ведеться 
політичне навчання, не організо
вується позакласна робота і доз
вілля учнів, що привело до пос
лаблення трудової дисципліни.

Не вживаються заходи до поліп
шення житлово-побутових умов 
учнів.

Учасники паради рішуче викри
ли недоліки і накреслили шляхи 
до поліпшення навчально-вихов
ної роботи серед молоді трудо
вих резервів.

передові методи праці. За показом 
наслідків треба розповідати про 

і те як їх досягнуто.
З великою увагою присутні вис

лухали виступ депутата Верхов 
ної Ради Союзу РСР, почесного 
шахтаря тов. Кожееникова С. П. 
Він розповів поо хід сесії Верхов
ної Ради СРСР, про завдання тру
дящих у виконанні нового бюдже
ту—Роль у цій справі газети,— 
говорить тов. Кожееников,—вели
ка. Викриваючи недоліки в роботі 
підприємстві будов, вона повинна 
боротись за бережливо ставлення 
до державних коштів.

Своїми думками про поліпшен
ня роботи газети поділилися ттч 
Башак, стахановець заводу „Чер
воний ливарник", Дудник, стаха
новець, водій автомашини авто
транспортної контори, Чабаненко, 
голова місцевкому УКО, Лайков, 
редактор стінної газети 11 дис
танції колії та Інші.

Учасники наради з великим під
несенням прийняли текст листа 
вождю радянського народу Йосифу 
Віссаріоновичу Сталіну

листі, повністю ствердились.
Виконавчий комітет міської Ра

ди депутатів трудящих визначив 
спеціальну комісію для перевірки 
прийнятих робіт по ремонту квар
тир, проведених рембудконторою.

Одночасно дані вказівки закін
чити ремонт квартири громадянці 
Рейзіній.

//

Передові будівельники
З честю виконують взяті зо

бов'язання на честь Дня шахта
ря передові робітника другої бу
дівельної дільниці управлін
ня № 4.

Арматурники Іван Ходос та 
Андрій Кисельов виконують нор
ми на 250—260 процентів. Понад 
дві норми щодня дає тесляр Олек
сандр Токар.

На 138 процентів виконує свої 
завдання бригада допоміжних 
робітників Антоніни Калашник. 
134 проценти денної норми—по
казник бригад теслярів Никифо- 
ра Молодана та Івана Кардаїиа.

Найкращих успіхів домігся 
тракторист тов. Коломоєць. 
Він свої завдання виконує на 
300 процентів.

І. Поляков, 
секретар парторганізації.

Розбійницький наліт 
американських 

бомбардувальників 
на Пхеньян

Пхеньян, 29 червня. \тАРС). 
Сьогодні о 17 годині ЗО хвилин 
27 американських бомбардуваль
ників „Б—29“ вчинили розбійни
цький наліт на Пхеньян. Літаки 
скинули в різних районах міста 
близько 300 бомб різного розміру. 
В результаті бомбардування зруй
новано багато житлових будинків, 
є значне число жертв серед ци
вільного населення міста.

Агресивні дії США 
в Кореї

Представник Білого Дому (рези
денція президента США) повідо
мив представникам преси, що 
Трумен уповноважив Макартура 
використати в Кореї „деякі під
тримуючі наземні частини" та аві
ацію для здійснення нальотів на 
об'єкти в Північній Кореї і ство
рити військово-морську блокаду 
навколо всього Корейського уз
бережжя.

За повідомленням з Токіо, вно
чі 28 червня підрозділ американ
ської піхоти був переправлений 
повітряним шляхом в район во
єнних дій в Кореї.

Відставка глави амери
канської військової 

місії в Південній Кореї
За повідомленням кореспондента 

американського агентства Ассоші- 
ейтед Пресе, старший військовий 
Радник при південнокорейській 
армії бригадний генерал Робертс 
подав у відставку і виїхав до 
США. До Південної Кореї приле
тів з Токіо новий начальник групи 
американських військових „рад
ників" в Південній Кореї генерал- | 
майор Черч. (ТАРС).
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Олександрійська

ВЕЧІРНЯ ШКОЛА 
робітничої молоді № 1 

(РОСІЙСЬКА) 

провадить набір учнів 
в 4, 5, 6, 7, 8, 9 та 10 класи
Від вступників потрібні:
Заява на ім'я директора.
Автобіографія. #
Довідка про освіту. 
Довідка 8 місця роботи.

Паспорт або свідоцтво про народ
ження пред'являються особисто.

Запис щоденно до 25 серпня з 6 до 8 
годин вечора в середній школі № 1 
(ріг Першотравневої І Жовтневої).

ДИРЕКЦІЯ.
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Олександрійська 

російська середня школа 
ОГОЛОШУЄ

НАБІР УЧНІВ
в 1 — 10 класи на 1950—51 навчальний рік. 

Прийом заяз провадиться з 1 липня щоденно
з 9 до 14 годин в канцелярії школи.

Для вступу в 1-й клас потрібні такі доку
менти:

1. Заява батьків.
2. Свідоцтво про народження (копія).
3. Довідка про стан здоров'я.
Для вступу у 8-й клас слід мати такі до

кументи:
1. Заява учня.
2. Автобіографія.
3. Свідоцтво про закінчення 7 класів.
4. Свідоцтво про народження (копія).
5. Довідка про стан здоров'я.
Адреса школи: вул. 20-річчя Жовтня, № 8.

ДИРЕКЦІЯ.

Все вищих темпів домагаються у соціалістич
ному змаганні на честь Дня шахтаря гірники 
Олександрійських шахт № 2 і № 3.

По підсумках за червень колективи домоглись 
таких показників:

(в процентах до плану)
ШАХТА № 2 ШАХТА № З

147,2 Видобуток вугілля 98
111,4 Підготовчі роботи 104

Серед дільниць шахти № 2 першість тримає 
2 дільниця начальника т. Пікущого Ф. Ю. За чер
вень вона дала понад план 1.1ОО тонн вугілля

Серед наваловідбійників перед веде бр гада ко
муніста тов. Немикіна, яка виконує завдання на 
136 процентів.

ПОДІЇ В КОРЕЇ
Повідомлення командування Народної армії 

Корейської Народно-демократичної республіки
Пхеньян, 29 червня. (ТАРС). За 

повідомленням генерального шта
бу Народної армії Корейської на
родно-демократичної республіки, 
частини Народної армії, які виз
волили 28 червня Сеул, переслі
дуючи розбитого противника, про
довжують наступ у напрямах на 
Інчон і Тайден. У ході цього на
ступу одна з частин зайняла 28 
червня аеродром Кімфо.

Частини Народної армії, які на
ступають у районах Чунчена і 
Хончена, 28 червня близько 18 
годин 50 хвилин визволили місто 
Нанхен і продовжують наступ. 27

Воєнні дії в Кореї
За повідомленням Вашингтонсь

кого кореспондента агентства Ас- 
сошіейтед Пресе, міністерство обо
рони США заявило, що за одер
жаними ним повідомленнями, 29 
червня частини північнокорейської 
армії, при підтримці 40—50 танків

Відставка командуючого південнокорейськими 
військами

За повідомленнями з Токіо, ЗО 
червня командуючий південноко
рейськими військами генерал-ма
йор Цай Бен Дек вийшов у від
ставку.

Швидке поширення колорадського жука 
в Австрії і Чехословаччині

За повідомленням австрійського 
агентства преси, останніми днями 
спостерігається швидке поширен
ня колорадського жука в Австрії. 
Колорадського жука виявлено у 
86 з 118 общин Зальцбургу.

Колорадський жук раптово з'я
вився в усіх західних та південно- 
західних областях Чехословаччи- 
ни, що межують з західною зоною 
окупації Німеччини. Звідси жук 
розповсюджується і в сусідні об

червня частини військово-морсь
ких сил висадились на острові Ік- 
кендо, який знаходиться в Жовто
му морі, і в результаті рішучій 
боїв повністю визволили його.

За чотири дні боїв Народна 
армія по всьому фронту просуну
лась на 70—100 кілометрів, виз
воливши столицю республіки Сеул 
і міста Кайсен, Еденпу, Чунчен, 
Каннин, Онгдін, Хончен, Єнан, 
Пякчен, Дондучен та інші великі 
міста, а також більше 5 тисяч 
населених пунктів. Визволено за
галом територію в 20 тисяч квад
ратних кілометрів.

і бронемашин здійснили прорив 
на південь від Сеула. В повідом
ленні говориться, що танки і бро
немашини північнокорейських 
військ можливо в нічний час 
форсували ріку Кап.

(ТАРС).

У повідомленні з передового 
штабу американських військ го
вориться, що дізнавшись про роз
гром своєї армії, цей генерал на
магався покінчити самогубством.

ласті. У західних областях Чсхо- 
словаччини колорадського жука 
знайдено не тільки в сільських 
місцевостях, але й в містах—па 
площах, вулицях та у дворах бу
динків. У ряді районів жука було 
виявлено вздовж шляхів і шосе. 
Були знайдені пляшечки і коро
бочки, наповнені цим шкідником.

________(ТАРС).
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Пролетарі всіх країн, єднайтеся!

БІЛЬШОВИЦЬКА

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

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Рік видання XXI
№ 80 (3450) *

Середа
5

липня
1950 р.

♦----------------•
Ціна 20 коп.

По всій Радянській країні розгорнулась кампа
нія по збиранню підписів під Відозвою Постійного 
комітету Всесвітнього конгресу прихильників миру.

Радянські люди з винятковою одностайністю 
демонструють свою відданість справі миру, вели
кому прапороносцю миру—вождю всіх народів 
товаришеві Сталіну.

Рішуче піднести темпи 
комбайнування хлібів

Могутній голос радянського народу

В умовах цьогорічних жнив 
вимоги щодо темпів збирання 
перевершують всякі передба
чення. Той, хто складав план 
збирання, розрахований на пос
тупове вистигання хлібів, має 
тепер багато клопоту: збіг
лись роботи на всіх масивах. 
Немає таких ділянок, які мог
ли б чекати.

За цих умов виняткової ваги 
І^абуває питання про якнай
більшо використання комбай
нів. Коли б кожний з комбай
нів працював на повну потуж
ність, можна було б виграти 
багато часу, значно скоротив
ши строки жнив.

Тим часом комбайни обох ма
шинно - тракторних станцій— 
Олександрійської та Користів- 
ської працюють вкрай незадо
вільно. Так, наприклад, 22 
комбайни Олександрійської МТС 
за два дні зібрали врожай ли
ше з 170 гектарів. Це менше, 
ніж 4 гектари на комбайн в 
день!

Добра пшениця вродила на 
ланах колгоспу «Шлях до ко
мунізму». За договором Олек
сандрійська МТС має тут зібра
ти комбайном 350 гектарів, а 
от комбайн «Сталінець—6» за 
З дні ледве скосив 6 гектарів. 
Таку кількість може скосити 
лобогрійка за день.

В чому ж справа? В ком
байні поламалися лопасті вен
тилятора. Механік МТС тов. 
Федоренко махнув на все рукою 
і пішов у холодок.

Два дні простояв поламаний 
комбайн в колгоспі імені 20- 
річчя Жовтня. Старший агро
ном МТС тов. Байда весь час 
обіцяв надіслати механіка до 
місця аварії, але дальше обі
цянок не пішов.

Отак, наспіх недбало ііідго-

| товлені комбайни без кінця- 
краю зупиняються в загінках, 
а керівники МТС проявляють, 
м‘яко кажучи, безтурботність.

Збирання—справа сезонна, 
невідкладна. Жоден комбайнер 
не має права потішати себе й 
інших, що він колись, згодом 
виробить норму. Збирати треба 
сьогодні, а не колись. Негай
но надолужити прогаяне, різко 
піднести продуктивність усіх 
комбайнових агрегатів — таке 
ударне завдання механізаторів 
нашого району.

Для успішного виконання 
цього завдання треба, насампе
ред, піднести почуття відпові
дальності всіх працівників МТС, 
широко розгорнути соціалістич
не змагання, швидше переда
вати й впроваджувати досвід 
передовиків. Партійні організа
ції МТС мають взяти під свій 
особливий контроль роботу кож
ного агрегату. Кожен випадок 
простою чи невиконання норм 
повинен викликати негайне 
реагування.

Зібраний хліб комбайнами— 
це і змолочений хліб. Отже 
велика вигідність комбайнуван
ня очевидна. Перший хліб дер
жава одержує з-під комбайна. 
Тому місце комбайнера—в пер
ших рядах борців за виконан
ня першої заповіді—хлібоздачі 
державі.

Товариші комбайнери! Держа- 
! ва вручила вам найдосконаліші 
і збиральні машини. Викорпста- 
' ти їх на повну потужність, 

допомогти колгоспам швидше 
зібрати врожй без втрат і до
строково виконати хлібоздачу 
державі—велика честь кожно- 
го комбайнера.

і Рішуче піднести темпи ком
байнування хлібів!

Кілька днів тому на весь світ прозвучала Заява 
Верховної Ради СРСР про підтримку Стокгольмської 
Відозви Постійного комітету Всесвітнього конгресу 
прихильників миру.

Ця заява відповідає кровним інтересам мільйонів 
людей. Вона знайшла гарячу підтримку трудящих 
нашої країни, бо вона відбиває нашу волю до миру, 
нашу готовність вміднювати співдружність між на
родами.

Одностайно схваливши цю Заяву, радянські люди 
ще раз продемонстрували перед усім людством свою 
морально-політичну єдність, згуртованість навколо 
великої партії більшовиків, радянського уряду, гені
ального вождя і вчителя трудящих усіх країн, вели
кого борця за мир—товариша Сталіна.

Мир переможе війну! під таким лозунгом в усіх 
країнах земної кулі провадиться збирання підписів 
під Стокгольмською Відозвою про заборону атомної 
зброї. Понад 100 мільйонів підписів, зібраних під Ві
дозвою. переконливо свідчать про те, що фронт при
хильників миру росте і міцніє з кожним днем. Став
лячи свої підписи під Відозвою, люди доброї волі 
в капіталістичних країнах, не вважаючи на терор і 
переслідування, безстрашно викривають підступи ан- 
гло-американських паліїв нової війни, розкривають 
їх підлу агресивну пропаганду, яка прикривається 
„миротворчими фразами".

Події, які розгортаються в Кореї, свідчать про 
те, що американські імперіалісти вже не обмежують
ся підготовкою нової війни, а перейшли до прямих 
актів агресії проти трудящих Корейської Народно- 
демократичної республіки, з допомогою авантюрис-

тів-генералів і бомбардувальників намагаються пе
ретворити Корею на свою колонію і плацдарм для 
війни проти Радянського Союзу і країн народної де 
мократії.

В цих умовах величезне значення мають непо
хитна рішучість, величезна організованість і актив
ні дії багатомільйонної армії прихильників миру, 
яка підносить свій голос проти купки оскаженілих 
паліїв нової війни.

До нього приєднує свій могутній голос радянсь
кий народ. Пленум Радянського комітету захисту ми
ру, що відбувся недавно, ухвалив рішення про про
ведення в нашій країні збирання підписів лід Відоз
вою Постійного комітету Всесвітнього конгресу при
хильників миру про заборону атомної зброї.

Збирання скрізь підписів під Відозвою, що поча
лося ЗО червня на підприємствах, в установах і уч
бових закладах, в колгоспах, радгоспак і МТС, про
ходить як яскрава демонстрація одностайного схва
лення радянським народом мирної сталінської зов
нішньої політики радянського уряду. Виступаючи на 
багатолюдних зборах, присвячених Заяві Верховної 
Ради СРСР про підтримку Стокгольмьської Відозви, 
робітники, колгоспники І радянська інтелігенція за
являють про свою беззавітну відданість великій 
справі партії Леніна—Сталіна, про свою готовність 
самовіддано боротися за дострокове виконання і пе 
рввиконання народногосподарських планів, яа дальше 
зміцнення могутності нашої соціалістичної Батьків
щини—авангарду всесвітнього фронту миру, демо
кратії і соціалізму. (РАТАУ).

<>.<>.<>
Всі сили на зміцнення могутності

Понад 340 будівельників уп- І 
равління№3 тресту «Олександ- 
ріявуглерозрізбуд» прибули на 
збори, щоб поставити свої під
писи під Стокгольмською Відоз
вою про заборону атомної | 
зброї.

Слово взяв стахановець, елек
трослюсар тов. Донець:

—Наш Радянський уряд, ви
словлюючи волю всього народу,

З впключнпм піднесенням 
пройшло збирання підписів се
ред учнів гірничо-промислової 
школи №3. Збори, що відбу
лися тут, перетворились на яс
краву демонстрацію боротьби 
за мир.

Підписуючись під Відозвою, 
учень першої групи Борецький 
сказав:

—Я пам’ятаю що довелось 

послідовно проводить миролюб
ну політику. Ми не хочемо 
війни, ми хочемо трудитись, 
щоб міцніла і процвітала наша 
Вітчизна. Ставлячи свій підпис 
під Відозвою, я обіцяю достро
ково своєю бригадою провести 
монтаж електрообладнання в 
25 нових будинках.

Стахановець, штукатур тов. 
Дорошенко, закликавши ще тіс- 

Приборкати паліїв нової війни
пережити нам і нашим матерям 
в час Великої Вітчизняної вій
ни. Ворог нещадно спустошив 
наші села і міста. Ви знаєте 
скільки праці довелось док
ласти нашому народові, щоб 
усе це відбудувати. І ось тепер 
імперіалісти розпалюють нову 
війну. Але ми зуміємо прибор
кати їх. Сили миролюбних на
родів досить великі. Хай і мій

Батьківщини
ніше згуртуватись навколо пар
тії Леніна-Сталіна, зобов’язав
ся виконувати щозміни на шту
катурних роботах но півтори 
норми.

Всі учасники зборів одно
стайно поставили свої під
писи під Відозвою Постійного 
комітету Всесвітнього конгре
су прихильників миру.

підпис увіллється в могутній 
потік прихильників миру.

Учень Козенко дав слово, 
що він буде старанною працею 
і відмінним навчанням зміцню
вати рідну Вітчизну.

За першу годину всі 225 
учнів школи поставили свої 
підписи під Стокгольмською Ві
дозвою.

Сьома сесія Верховної Ради 
Української РСР

Ми за мир в усьому світі

Сесій- 
Ради 
сесія

З липня, у Києві, в 
йому залі Верховної 
УРСР відкрилась сьома 
Верховної Ради Української 
Радянської Соціалістичної Рес
публіки.

За столом Голови — Голова 
Верховної Ради Української 
РСР Корнійчук 0. С. та його 
заступники Федоров 0. Ф. і 
Кіх М/С.

В урядових ложах—товари
ші Л. Г. Мельников, Д. С. Ко- 
ротченко, 0. І. Кириченко, 
М. С. Гречуха, В. В. Марке
вич, Д. 3. Мануїльський, Л.р. 
Корнієць, 1. Д. Назаренко,

Благородний вчинок Зеленської Олени
Дружина робітника Зеленська 

0. прибула до артілі ім. 18 парт- 
конференції і заявила, що во
на буде місяць працювати в 

3. Т. Сердюк, А. А. Гречко, 
члени Президії Верховної Ради 
УРСР, міністри.

На порядку денному сесії 
два питання:

1. Затвердження Державно
го бюджету Української РСР 
на 1950 рік і звіт про вико
нання Державного бюджету 
УРСР за 1949 рік.

2. Затвердження Указів Пре
зидії Верховної Ради Україн
ської РСР.

По першому питанню поряд
ку денного з доповіддю висту
пив міністр фінансів УРСР де
путат Г. Л. Сахновський.

полі, з тим, щоб допомогти 
хліборобам у збиранні високо
го врожаю.

С. Білан.

На зборах трудящих, що від
булися в міському агітпункті 
№1, думки всіх присутніх яс
краво висловив 82-річнпй пен
сіонер Іов Ігнатович, у якого 
на фронті в час другої світової 
війни загинули чотири сини.

—Ще недавно ми з вами пе

2 липня в приміщенні чер
воного кутка промартілі Чер
вона вишивальниця» зібралось 
525 домогосподарок. Вони при
йшли, щоб висловити голос 
протесту проти розбійницьких 
намірів паліїв нової, війни.

—В минулій війні,—говорить 
домогосподарка Лукашова, я 
втратила двох синів, які по- 
геройському боролись з німець- 
ко^фашистськпми загарбниками. 
Таких, як я, багато матерів. 1 
ми всі будемо боротись за мир,

Хвилюючим був виступ тов. 
Бабінської. 

реживали жах війни. Кожен з 
нас добре пам’ятає, яке лихо 
несе війна. Ми ще не забули 
крові, пролитої нашими синами, 
братами, чоловіками. А імпері
алісти англо-американські ста
раються знову розв'язати війну.

Американські літаки зараз

Слово домашніх господарок
—Я пережила блокаду Ле

нінграда. Як героїчно працю
вали в той тяжкий чає люди 
міста Леніна. Матері, сестри 
героїв-захисників своїм дихан
ням відігрівали верстати, за 
якими працювали цілодобово. 

4500 пудів пшениці в рахунок хлібоздачі
В колгоспі їм. 18 партконференції (голова т. Попов І. О.) 

на повний хід розгорнулась хлібоздача державі.
За 3 і 4 липня ц. р. на Олександрійський пункт 

„Загогзерно” автомашинами з токів артілі відправ
лено понад 700 центнерів дорідної пшениці.

Хлібороби розгорнули боротьбу за дострокове вико
нання першої заповіді.

скидають бомби на мирне на
селення Кореї, вбиваючи ні в 
чому не повинних жінок і ді
тей. Ми не можемо спокійно 
спостерігати це. Ми говоримо: 
«Геть кровожадні руки від Ко
реї!» Ми вимагаємо заборони 
атомної зброї.

Народ, що переніс такі страж
дання, всі сили віддасть для 
того, щоб приборкати амери- 
кано-англійських паліїв війни.

В обстановці виключної од
ностайності під Стокгольмською 
відозвою всі підписалися.
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У жнива включити всі засоби 
на повну потужність 

Не керують збиранням врожаю
В колгоспі «Шлях до кому

нізму» жнива в розпалі. Хлі
бороби прагнуть зібрати дорід
ний урожай по-більиіовицькому 
—вчасно і без втрат, достро
ково розрахуватись з державою 
і забезпечити високу оплату 
трудодня.

Та, на жаль, не очолюють 
цього благородного прагнення 
керівники Олександрійської 
МТС. За договором МТС повин
на зібрати в цьому колгоспі 
350 гектарів зернових культур.

—Хліб достигає щогодини, 
— говорять колгоспники, а 
комбайн за 3 робочих дні спро
мігся зібрати всього-навсього 
6 гектарів. З першого дня в 
ньому поламалась лопасть вен
тилятора, що подає полову в 
бункер.

На великому масиві озимої 
пшениці ледве повзає цей ком
байн. Не косить, а наче нав
мисне знущається з хліба сво
їми частими зупинками і дов
гими простоями. А механік МТС 
Федоренко в цей час просид
жує в холодку біля колгоспної 
кузні. Своїм безвідповідальним 
ставленням цей, до речі сказа
ти, механік призвів до того, 
що комбайном скошено замість 
45 гектарів лише 6 і марно 
прогаяли цінний час 4 підво
ди і 13 колгоспників.

Укрупнення колгоспів району
Члени ряду колгоспів райо

ну, переконавшись у перева
гах великого колгоспного госпо
дарства, вирішили об'єднатись у 
великі колгоспи.

Так, чотири сільськогоспо
дарські артілі Ворошиловської 
сільради: ім. Ворошилова, ім. 
Димитрова, «Третій вирішаль
ний» та «Комінтерн» об'єдна
лись в один великий колгосп, 
якому присвоєно ім'я Маршала 
Радянського Союзу товариша 
К. 6. Ворошилова.

На зборах по об'єднанню 
колгоспів ім. В. Ульянова та 
Червоногвардієць виступив бри
гадир рільничої бригади т. Крав
ченко, який сказав:

—Злиття дрібних колгоспів— 
справа великої- державної ваги, 
бо лише у великому колгоспі 
можна якнайкраще застосу
вати передову мічурінську аг-

Без почуття відповідальності
Будівельна практика післявоєн

ної п'ятирічки збагатилась нови
ми методами праці. Великим здо
бутком в цій справі є впроваджен
ня графіків. Основа їх—хувора 
послідовність виконання певного 
обсягу робіт у визначений строк. 
В цьому—висока ефективність 
впровадження графіків.

Коли ж порушується графік хоч 
би однією ланкою, що бере участь 
у будівництві, вона неминуче вик
ликає по ланцюжку зрив строків 
у роботі інших ланок.

В четвертому управлінні пра
цює багато субпідрядних орга- , 
нізацій, але їхня робота погано 
координується.

Тому саме тут ганебно зірва
но строки робіт і панує хаос.

— Нехтують у нас сумісний гра
фік,—пояснює начальник дільниці

Повільними темпами збира
ють урожай і жатками. З пла
ну 180 гектарів на 2 липня 
скошено 90. На полі працює 
лише 3 жатки, коли в колгос
пі їх 8. В другій бригаді Ва
силя Сокура працює дві жатки 
та й ті не виконують своїх 
денних норм. 2 липня жаткарі 
Іван Вордюг і Дмитро Король 
за цілий день скосили 1,4 гек
тара при нормі 4,5, а брига
дир подав зведення, що ско
шено 4 гектари.

—Ми кожний день переви
конували б норми,—говорять 
жаткарі, — так наш бригадир 
навмисне гальмує роботу. Ко
ней у жатку дав розпарованих 
і одну криву. Обліку роботи не 
веде, до того ж він дуже рід
кий гість в полі. А 3 липня 
він проспав цілий день в лісо
смузі, біля комбайна. А тому 
й недавно, що бригада, якою 
він керує, ганебно зволікає 
збирання хліба, на ділянках 
кожний день залишаються сотні 
не зібраних і не складених 
снопів. Поведінка Сокура обу
рює колгоспників.

Правління колгоспу і його го
лова т. Кривошей досі не спро
моглись навести більшовиць
кий порядок у другій бригаді.

А. Скачков.

I робіологічну науку, найефек
тивніше використати складну 
техніку, що нею-з кожним днем 
все більше оснащується сіль
ське господарство.

Об'єднавшись, ми набагато 
полегшимо працю колгоспників, 
зробимо наші поля ще більш 
родючими.

Об'єднаному колгоспу одно
стайно присвоєно ім'я велико
го вождя трудящих Володимира 
Ульянова.

За одностайним рішенням 
об'єднались в один колгосп ім. 
Карла Маркса, Дівочепільські 
колгоспи. 4 колгоспи Костян- 
тинівської сільради об'єднались 
у колгоспи ім. Калініна та ім. 
Енгельса.

Об'єднання колгоспів прове
дено також у Занфирівській і 
і Войнівській сільрадах.

тов. Бородаєвський,—нехтується 
оперативне керівництво з боку 
начальника четвертого управлін
ня т. Никифорова та головного ін
женера т. Барановського. В ми
нулому місяці, наприклад, ми одер
жали лише десяту частину кис
ню, незначну кількість обладнан
ня, без чого успіх роботи немис
лимий. Простоюючи, чи займаю
чись другорядними роботами, ми 
вносимо розлад в роботу інших 
організацій, а коли є можливість 
нам працювати, вони заважають.

Як видно, ланцюжок зривів 
починається з поганого постачан
ня, а погане постачання—з безвід
повідального ставлення до цього 
тов. Никифорова. Адже матеріали, 
обладнання, яких немає на буді
вельному майданчику, є на скла
дах тут же, в Олександрії.

Відсутність почуття відповідаль
ності стверджує ось і такий факт.

Одностайність 
трудящих району 
Одностайно підписались за 

мир 310 хліборобів Костянти- 
нівського колгоспу ім. Каліні
на. З патріотичними промова
ми виступили на загальних збо
рах колгоспники Ручка, Руден- 
ко, Харченко, Соморока, ІІоно- 
маренко та інші.

В прийнятій резолюції палко 
схвалюється Заява Верховної 
Ради СРСР і зовнішня політи- 

і ка Радянського уряду, спрямо
вана на зміцнення миру. Хлі
бороби вирішили широко роз
горнути соціалістичне змагання 
за успішне проведення жнив і 
хлібоздачі.

❖
*

Працівники автороти «Союз- 
заготтранс» одностайно підпи
салися під Стокгольмською 
відозвою.

Товариші Урицький і Крав
ченко для зміцнення справи ми
ру зобов'язались виконувати що
денно на хлібоперевезеннях по 
півтори, дві норми.
КІНО 

„Змова 
приречених"

На екрани країни вийшов новий 
художній фільм „Змова прирече
ний, поставлений за одноіменною 
п'єсою М. Вірти. Фільм розповідає 
про мужність народу, який став 
на шлях будівництва нового щас
ливого життя, про його неприме- 
ренну боротьбу з реакціонерами, 
загарбниками, шпигунами, дивер
сантами та вбивцями.

—Хай палії війни здригнуться 
перед єдиним фронтом миру. Хай 

| знають вони, що миролюбні на- 
I роди на чолі з великим Радянсь- 
| ким Союзом переможуть все, що 
| заважає миру і щастю людства.— 

Ця думка одного з героїв прохо- 
і дить червоною ниткою через 

фільм.
Хвилюючими кадрами всенарод- 

I ної відданості дружбі з великим 
і безкорисним радянським наро
дом і країнами народної демокра
тії закінчується фільм „Змова 
приречених". .

Слідами наших висту п і в

„Припинити знущання 
з інженера Живова“

Під таким заголовком в газеті 
| „Більшовицька правда" 9 червня 
І ц. р. була надрукована кореспон

денція, в якій розповідалось про 
бездушне ставлення керуючого 
трестом „Укрвуглеособмонтаж" 
Кокушкина до інженера т. Живова.

Як повідомив редакцію газети 
головний інженер „Головукраїн- 
вуглебуду" т. Єфремов, інженеру 
Живову надано роботу за спе
ціальністю.

Щоб запобігти повторенню зри
вів, 27 червня головний інженер 
управління „Головукраїнпаливбуд" 
тов. Єфремов запропонував тт. 
Никифорову і Барановському 
скласти сумісний графік роботи 
субпідрядних організацій, а для 
контролю і керівництва ними скли
кати щодня оперативну нараду, де 
повинні бути всі, хто приймає хоч 
незначну участь у будівництві.

Перша така нарада відбулась 
28, друга—29 червня. На третю 
не з'явилися керівники наради тт. 
Никифоров і Барановський, на 
четверту—субпідрядники. Зараз 
наради не провадяться, сумісного 
графіку не складено.

На будові відсутнє напруження 
в роботі, є випадки грубого пору
шення трудової дисципліни.

Отже, слід нагадати тт. Ники
форову і Барановському про ве
лику відповідальність, покладену 
на них державою. Строк звіту 
швидко наближається.

І. Конотантінов.

Руки геть від Кореї!
І У зв'язку з подіями в Кореї 

1 липня на багатьох підприєм
ствах Москви відбулись багато
людні мітинги. Трудящі столи
ці затаврували презирством аме
риканських імперіалістів, які 
вчинили акт прямої агресії 
проти Корейської народно-де
мократичної республіки, висло
вили своє глибоке співчуття 
миролюбному корейському на
родові й одностайно зажадали 
приборкання американських 
агресорів.

Один за одним піднімались 
на трибуну робітниики заводу 
«Красная пресня». В промовах 
ораторів звучить грізна пере
сторога паліям війни, які вже 
закривавили свої руки кров'ю 
мирного корейського народу.

—Погляньте, яке чисте не
бо над нашими головами,—го
ворить стара робітниця Парас- 
ковія Сергіївна Орлова,—А в 
Кореї таке ж небо борознять 
американські бомбардувальни
ки, які скидають фугаски в 
колиски немовлят...

••• і/* ..Події в Кореї
Повідомлення головного командування 

Народної армії Корейської народно-демократичної 
республіки

За повідомленням головного 
командування Народної армії Ко
рейської народно-демократичної 
республіки, війська Народної ар
мії продовжують завдавати уда
рів частинам відступаючого про
тивника. Частини Народної армії, 
які визволили 28 червня Сеул і 
просуваються в напрямі до Су- 
вона і Тайджона, ЗО червня пере
пинили шлях відступаючому в 
паніці противнику і частково зни
щили, а частково взяли в полон 
одну дивізію південно-корейських 
військ і захопили великі трофеї.

Частини Народної армії, які 
зайняли аеродром Кімпо і просу (ТАРС).

Висадка американських наземних військ
в Південній Кореї

Токійський кореспондент аме
риканського агентства Юнайтед 
Пресе повідомляє, що, за відомос

Американські повідомлення про воєнні дії в Кореї
Як заявляє токійський корес

пондент американського агентства 
Асошіейтед Пресе, південнокорей- 
ська армія розвалилась і фактич
но припинила боротьбу проти 
північнокорейських танків.

За повідомленням з Тайджона 
(Південна Корея), південнокорей- 
ці відмовляються мінірувати шля
хи, щоб перешкоджати просу (ТАРС).

Прибуття в Японію перших американських 
поранених з Кореї

Кореспондент агентства Рейтер 
3 Нью-Йорку передає, що, згідно 
з відомостями, переданими токій
ським кореспондентом радіомов
ної кампанії „Америкен бродкас-

Редактор П. КАПУСТЯМСЬКИЙ

Олександрійське райбюро „Союзпечать" продовжує 
передплату на міську й районну газету

„БІЛЬШОВИЦЬКА ПРАВДА"
ДО ВІДОМА ГРОМАДЯН

Відповідно до закону про обов'язкове окладне страхування, місь
ка інспекція держстраху приступила до проведення обліку об'єктів 
страхування в 1950 році: будівель, великої рогатої худоби віком від 
6 місяців, свиней від 9 місяців, кіз від 1 року.

Громадяни, подбайте, щоб у вашому господарстві були повністю 
облічені будівлі та худоба.

При сплаті грошей вимагайте квитанцію встановленого зразка 
(форма 22—с), скріплену печаткою держстраху.

Правління артілі „Червона вишивальниця" повідомляв населення 
міста і Олександрійського району, що майстерні артілі приймають за
мовлення на пошив і ремонт дитячого одягу та взуття.

В артілі відкрито отроче вишивальний цех. Приймаються замов
лення на вишивку жіночих сорочок, постільної білизни, віконних за

навісок і ін. Правління артілі.

Краснопресненці одноголос
но прийняли резолюцію, в якій 
сказано: «Висловлюючи своє 
обурення проти агресивних дій 
англо-американських імперіа
лістів, ми вимагаємо припинен
ня втручання в суверенні :,ра- 
ва корейського народу й заяв
ляємо «руки геть від Кореї!»

У резолюції, прийнятій на 
зборах колективу прожектор
ного заводу, говориться:

—Не дамо англо-америка# 
ським паліям нової війни здій
снити свої злочинні плани! 
Відстоїмо мир в усьому світі! 
Ми вимагаємо припинення аме
риканської агресії в Кореї!

—Корея для корейців! Руки 
геть від Кореї!—заявив у сво
єму рішенні колектив мотоцик
летного заводу.

Резолюції з вимогою негай
ного припинення воєнного втру
чання англо-американських ім
періалістів у справи Кореї бу
ли прийняті і на інших п\,- 
іірпємствах столиці. »

(ТАРС).

ваються на південь, вр; її 1 пе
ня повністю визволил ; місто Єн- 
динпхо і продовжували переслі
дувати відступаючі частини про
тивника. Війська, що діють на 
ділянці Чупчен—Хончен, просуну
лися на 70 кілометрів.

Десантні загони військово-мор
ського флоту, які діють спільно 
з партизанськими загонами в райо
нах Канкин, Самчок і Урдін в про
вінції Канвон, з'єдналися з сухо
путними частинами і, успішно 
переборюючи природні перешко
ди в гірській місцевості, просу
ваються на південь.

тями, одержаними з Тайджона, 
американські наземні війська ви
саджуються в Південній Кореї.

ванню північнокорейців, і ухиля
ються від боїв.

У повідомленні кореспондента 
агентства Юнайтед Пресе з Тайд
жона говориться, що 1 липня ран
ком після 10 - годинної втечі з 
Сувона в Тайджон прибули близь
ко 280 „мокрих і знесилених" аме
риканських військових радників.

тінг компані", в Японію з Кореї 
прибули перші американські по
ранені.

(ТАРС).
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Пролетарі, всіх країн, єднайтеся!

ЕІЛМИИШИЬКА

ОРГАН ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОГО 5ЇК ТА РК КП(б)У, 
МІСЬКОЇ ТА РАЙОННОЇ РАД ДЕПУТАТІВ ТРУДЯЩИХ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Рік видання XXI

З честю додержимо 
слова, даного 

товаришеві Сталіну!
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Організовано проведемо жнива, 
до 15 серпня виконаємо річний план хлібозаготівель! 
ч Звернення колгоспників і колгоспниць, робітників 

МТС і спеціалістів сільського господарства 
Новоукраїнського району

До всіх колгоспників і колгоспниць, робітників МТС і радгоспів, 
до всіх спеціалістів сільського господарства Кіровоградської області

Закрилася сьома сесія 
Верховної Ради Української РСР

Дорогі товариші!
Разом з усім українським 

селянством хлібороби Кірово- 
градщпни взяли зобов'язання 
перед великим вождем народів 
товаришем Сталіним виростити 
в цьому році високий уро
жай усіх сільськогосподарських 

, культур, достроково розрахува
тися з державою по хлібопо
ставках, підвищити продуктив
ність громадського тваринниц
тва і цим зробити серйозний 
крок до дальшого піднесення 
колгоспів і радгоспів.

Самовідданою працею ми ви
ростили багатий урожай на 
наших полях. З небувалим під
несенням колгоспники й кол
госпниці, робітники МТС і рад
госпу вступили в жнива. Па
м'ятаючи мудру вказівку това
риша Сталіна про те, що зби
рання—справа сезонна і що 
воно не любить ждати, ми мо
білізували всі свої сили й засо
би, щоб вчасно і без втрат 
зібрати вирощений урожай. В 
цьому нам подали велику до
помогу комбайнами та іншими 
збиральними машинами, біль
шовицька партія і радянський 
уряд.

Добре організовані косовиця, 
молотьба та просушування зер
на, дають змогу безперебійно 
здавати хліб на державні заго
товці пункти в колгоспах імені 
Сталіна (міськрада), імені Мо
лотова (Мала Помічна), «Шлях 
до комуни» (с. Воронівка), іме
ні Сталіна (с. Комишуватка). 
Колгоспники й колгоспниці цих 
артілей стали ініціаторами зма
гання за дострокове виконання 
першої заповіді—плану хлібо
заготівель.

Червневий Пленум ЦК КП(б)У 
зажадав, щоб у липні здати 
основну кількість хліба в ра
хунок державних зобов'язань, 
а в серпні завершити виконан
ня планів заготівель зернових 
культур (без кукурудзи). Ми

Про звернення колгоспників І колгоспниць, робітників МТС І спеціалістів 
сільського господарства НовоукраТнського району до всіх колгоспників 
і колгоспниць, робітників МТС і радгоспів та спеціалістів сільського 

господарства області
ПОСТАНОВА БЮРО КІРОВОГРАДСЬКОГО ОБКОМУ КГ1(б)У

Бюро обкому КП(б)У поста
новляє:

1. Схвалити звернення кол
госпників і колгоспниць, ро
бітників МТС і спеціалістів 
сільського господарства Ново- 
українського району про завер
шення хлібозаготівель (без ку
курудзи) всіма колгоспами і 
радгоспом району до 15 серп
ня 1950 року.

2. Зобов'язати всі райкоми 

підрахували свої можливості і, 
наслідуючи приклад наших пе
редовиків, вирішили всіма кол
госпами району завершити 
здачу хліба державі до 15 
серпня.

Для виконання цього зобов'я
зання мобілізуємо всі сили, 
вводимо в дію всі матеріально- 
технічні ресурси, добиваємось 
чіткості й злагодженості в ро
боті комбайнів, молотильних 
агрегатів, транспорту тощо.

Щоб забезпечити безпере
бійне вивезення хліба на дер
жавні заготовчі пункти, щоб 
з перших днів молотьби вико
нувався графік хлібопоставок, 
ми в кожному колгоспі орга
нізуємо цілодобову молотьбу 
за методом знатного машиніста 
Чернігівщини Миколи Бредю- 
ка — за погодинним графіком. 
У нас збудовано криті токи й 
навіси, глинобитні токи, зерно
сушарки, полагоджені шляхи 
до державних складів, кращі 
колгоспники працюють у нас 
на вивезенні зерна. Це дозво
ляє нам здавати хліб за точно 
встановленим шоденнпм завдан
ням, що виключає можливість 
осідання хліба на токах.

Щоб забезпечити виконання 
свого зобов'язання, ми широко 
розгорнули соціалістичне зма
гання між колгоспами, бригада
ми, окремими збиральними аг
регатами, транспортними брига
дами за якнайшвидше в'язання 
снопів, складання їх у копи і 
в скирти, сушіння зерна, мо
лотьбу і відвантаження хліба 
на державні заготовчі пункти.

Беручи на себе ці зобов'я
зання, ми закликаємо колгосп
ників і колгоспниць, комбай
нерів, трактористів, машиніс
тів молотарок МТС і радгоспів, 
усіх працівників сільського 
господарства області розгорну
ти соціалістичне змагання

Звернення обговорене і прийняте на районній нараді 
працівників сільського господарства НовоукраТнського району.

КП(б)У організувати обговорен
ня цього звернення на зборах 
первинних партійних і комсо
мольських організацій, на збо
рах колгоспників в усіх кол
госпах, серед робітників і спе
ціалістів МТС і радгоспів, роз
горнувши серед них соціаліс
тичне змагання за виконання 
плану хлібозаготівель по кож

зз виконання кожним кол 
госпом І радгоспом річного 
плану хлібозаготівель до 15 
серпня.

Виконання плану хлібоза
готівель є найважливішим на
родногосподарським завданням 
у справі дальшого зміцнення 
могутності нашої країни і під
вищення матеріального добро
буту народу. Дострокове вико
нання плану хлібоздачі дасть 
можливість успішно завершити 
сільськогосподарський рік, ство
рити необхідні громадські фон
ди і приступити до розподілу 
наслідків господарювання на 
трудодні. Одночасно з збиран
ням і хлібозаготівлями ми про
ведемо й лущіння стерні, доб
ру підготовку грунту і насін
ня до сівби озимих культур, у 
кращі агротехнічні строки про
ведемо осінню сівбу, піднімемо 
зяб і чорні пари і цим закла
демо міцну основу для одер
жання високого врожаю май
бутнього року.

Трактористи й комбайнери, 
жаткарі, косарі, машиністи мо
лотарок, водії автомашин, во
зії хліба живим тяглом, усі 
колгоспники й колгоспниці, ро
бітники МТС і радгоспів Кіро- 
воградщини! Добивайтеся як
найшвидшого закінчення жнив, 
скиртування та обмолоту, ви
везення хліба на державні 
приймальні пункти! Боріться 

: за виконання державного пла
ну хлібозаготівель до 15 серп
ня! Це увінчає успіхом усю 

| нашу боротьбу за виконання 
зобов'язань, взятих перед то
варишем Сталіним, допоможе 
достроково виконати післявоєн
ну п'ятирічку, ще більше зве
личить нашу Батьківщину.

Хай щодня міцніє наша со
ціалістична держава!

Хай живе наш великий вождь 
і вчитель товариш Сталін!

ному колгоспу і радгоспу до 
15 серпня 1950 року.

3. Редакції газети «Кірово
градська правда» та редакціям 
районних газет систематично 
висвітлювати хід соціалістич
ного змагання колгоспів, рад
госпів та МТС за виконання 
плану хлібозаготівель до 15 
серпня 1950 року.

Секретар обкому КП(б)У В. П03АНЕНК0.

5 липня в Києві закінчила свою 
роботу сьома сесія Верховної Ра
ди Української РСР. Сесія обгово
рила доповідь міністра фінансів 
УРСР депутата Г. Л. Сахновського 
і співдоповідь голови Бюджетної 
комісії Верховної Ради УРСР де
путата І. М. Мартиненка про Дер
жавний бюджет Української РСР 
на 1950 рік та про виконання Дер
жавного бюджету республіки за 
1949 рік.

Депутати, які виступили в де
батах, говорили про великі успі
хи. досягнуті у післявоєнні роки 
трудящими радянської України в 
усіх галузях народного господарс
тва республіки, висловлювали гли
боку подяку більшовицькій партії, 
радянському урядові і кращому 
другу українського народу вели
кому Сталіну за величезну і нео
ціненну допомогу, що подається 
нашій республіці в розвиткові її 
господарства, науки і культури, в 
підвищенні добробуту народу.

У своїх промовах депутати од
ностайно схвалювали проект Дер
жавного бюджету на 1950 рік, спря
мований на розвиток і дальше під
несення всіх галузей господарст
ва і культури Радянської України. 
Державний бюджет республік від

<>:<>

Непохитна воля до миру
Зухвале агресивне втручан

ня американо-англійських ім
періалістів у справи Кореї вик
ликало величезну хвилю обу- 

' рення серед трудящих Олек
сандрійського району.

На зборах працівників дер
жавного елеватора слово попро
сив тов. Дудников:

—Імперіалісти перейшли до 
відкритого розв'язання нової 
війни. Події в Кореї є доказом 
прямого акту агресії. Амери
канські літаки бомблять мирні 
міста й села, вбиваючи жінок 
і дітей. Але волелюбний народ 

і Кореї не залякати. Він мужньо
--------- <><>---------

Комбайн веде Генадій Пиженко
Серед безмежного степу 

розноситься рівномірний 
гуркіт моторів. В хлібних 
масивах, плавно йде ком
байн. Його веде кращий 
комбайнер Олександрійської 
МТС Генадій Пиженко. 
Працюючи за погодинним 
графіком, тов. Пиженко на 
збиранні врожаю в артілі 
ім. Сталіна (Ворошиловка) 
домагається чіткої 1 злагод
женої роботи агрегату.

Раз по раз з бункера сип

Злагоджена косовиця
З перших днів збирання ви

сокого врожаю хлібороби ук
рупненого колгоспу ім. Рози 
Люксембург набирають високих 
темпів.

З кожним днем все кращих 
успіхів домагаються жаткарі 

1 Андрій Сіренченко з своїм на
парником Семеном Бугаєнком. 
При завданні 4,5 гектарі; во- 

' ни скошують по 5—5,5.
| Слід відзначити злагоджену 

роботу в'язальниць ланки Ка- 

биває непохитну волю трудящих 
УРСР разом з усіма народами ве
ликого Радянського Союзу напо
легливо боротись за дальший роз
квіт економіки, культури І зміц
нення могутності радянської дер
жави за міцний мир в усьому світі.

Сесія одностайно затвердила 
Державний бюджет Української 
РСР. Державний бюджет респуб
ліки на 1950 рік затверджений по 
доходах в сумі 17 мільярдів 240 
мільйонів 317 тисяч карбованців 
І по видатках в сумі 17 мільярдів 
194 мільйони 486 тисяч карбован
ців 8 перевищенням доходів над 
видатками в сумі 45 мільйонів 
831 тисяча карбованців.

З доповіддю про затвердження 
Указів Президії верховної Ради 
Української РСР на сесії виступив 
секретар Президії Верховної Ради 
УРСР депутат В Є Нижник

Верховна Рада Української РСР 
одноголосно затвердила Укази 
Президії Верховної Ради Україн
ської РСР, прийняті в період між 
сесіями, і обрала членами Верхов
ного Суду Української РСР тт. 
Т. С. Євсеєнко та 0. Н. Якименко.

На цьому сесія закінчила свою 
роботу.

(РАТАУ).

бореться за своє визволення. 
У відсіч на прояви паліїв но
вої війни відповімо могутнім 
голосом протесту, піднесенням 
продуктивності прані.

—Ми, радянські жінки,— 
сказала на зборах робітників 
Користівського пункту «Загот- 
зерно» тов. Лучиніна,—повин
ні ще наполегливіше працю
вати, зміцнювати цим справу 
миру.

Хай процвітає мирне творче 
життя нашої Батьківщини!

Скрізь, де проходили збори, 
відчувалась непохитна воля 
трудівників району до миру.

леться в безтарки та маши
ни золоте зерно пшениці. 
Щоденно „Сталінцем—6“ 
знатний комбайнер скошує 
по 25—26 гектарів при нор
мі 17. Урожай на славу. 
Кожний гектар дає по 25—28 
центнерів зерна.

За 4 дні тов, Пиженко 
скосив 115 гектарів зерно
вих при високій якості ро
боти. Взяте зобов'язання 
перевиконується.

І. Шсрін.

і терини Олефіренко. Колгоспни
ці з її ланки Зіна Кравцова, 
Мотря Щукіна, Варвара Поши- 
мога і інші нав'язують по 
12 кіп замість 8.

Скошений хліб старанно 
складається в копи, що дає 
змогу орати площу під озими- 

! Ну.
М. Білих,

І бригадир рільничої бригади.
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Партійне життя
Агітпункт без приміщення

У відділі агітації і пропа
ганди міськкому КП(б)У серед 
інших лічиться і агітпункт №7 
та його завідуючий т. Коломо- 
єць. По всіх даних цей агітпункт 
міститься в одному з примі
щень Олександрійського буді
вельно-монтажного управління.

Але справді приміщення агіт
пункту—це пуста, напівтемна 
і засмічена кімната з трьома 
скамейками та й усе.

'Гов. Коломоєць заявляє, що 
він і не збирається обладну
вати приміщення агітпункту, 
бо на його думку воно для 
цього непридатне.

До агітколективу тут вхо
дять 35 комуністів парторга- 
нізацій: монтажного управлін
ня (секретар т. Підгорний), бу
дівельного управління №6 (сек
ретар т. Венецький), відділу 
робітничого постачання трес
ту «Олександріявуглерозрізбуд» 
(секретар т. Нечаєв) та міськ- 
відділу МВД.

Дню шахтаря—достойну зустріч!
Успіх прохідників-швидкісників

Минулого місяця бригада по 
швидкісному проходженню штре
ків Василя Васильовича Дякова 
з будівельного управління № 2 
виконувала завдання в надто 
складних геологічних умовах. В 
їх штрек щогодини прибувало 
по дев'ять кубометрів води, що 
виходила з надто розрідженої 
маси породи.

Але охоплені пафосом соціа
лістичного змагання на честь 
Дня шахтаря, відважні прохідни
ки перевиконали поставлені зав
дання. Замість 54 погонних мет
рів бригада тов. Дякова прой
шла 86, з яких 28,5 погонних

Нові досягнення водіїв
Зростає число водіїв авто

транспортної контори тресту 
„ Олександріявуглерозрізбуд", які 
змагаються за економію паль
ного. Якщо в травні було 22 
шофери, які відпрацювали по 1,2,3 
і більше днів на зекономленому 
бензині, то в червні їх число 
зросло до 33. Дише вони на за
ощаджених 1.963 літрах бензи
ну пройшли 7.579 тонно-кіломет
рів.

В червні першість завоював 
водій Сергій Булигін, який пра
цює на машині № 45—38. На 
зекономлених 183 літрах паль

Збори господарського активу
5 липня ц. р. в приміщенні 

міського театру відбулися збори 
виробничо-господарського акти
ву будов і підприємств тресту 

«Олександріявуглерозрізбуд». 
На них обговорено підсумки 
роботи за шість місяців та зав
дання по достроковому вико
нанню плану 1950 року.

З доповіддю по цьому питан
ню виступив головний інженер 
тресту тов. Мейман.

За шість місяців цього року 
будови і підприємства тресту 
не лише виконали, а й пере
виконали план. А в порівнян
ні з відповідним періодом 1949 
року виконано робіт на 54 
проценти більше.

—Однак,—говорить допові
дач,—ці цифри не означають, 
що ми справились з поставле
ним перед нами завданням. За 
ними криється безсистемна ро
бота ряду управлінь, які в го
нитві за грошовими показника

За заявою т. Коломойця про
ведено одну нараду агітаторів.

ІІо забезпеченню зборів до
могосподарок, що відбулися 2 
липня з приводу збирання під
писів під Стокгольмською Ві
дозвою, серед населення вели 
роботу лише 12 агітаторів парт- 
організації монтажного управ
ління.

—Комуністів з парторганіза- 
ції відділу робітничого поста
чання, які визначені агітато
рами, я ще й не бачив,—кон
статує т. Коломоєць.

Крім всього, агітатори не зна
ють ні вулиць, ні будинків, де 
вони повинні провадити роботу 
серед населення.

В ці дні особливого значен
ня набирає розгортання агі
таційно-масової роботи серед 
трудящих і тому не можна ми
ритись з таким нестерпним ста
ном на агітпункті №7.

Тут обов'язково потрібне 
втручання відділу агітації і 
пропаганди міськкому КП(б)У.

метра пройшов особисто тов. 
Дяков.

Високих показників домоглися 
також прохідники тт. Павло 
Дзявун, почесний шахтар, та 
Іван Рудько.

При нормі 22 виробила ЗО мет
рів бригада тов. Чернишова.

Відкатники тт. Скорокіржа 
та Заліщук, які обслуговували 
штрек тов. Дякова, взяли зо
бов'язання працювати вдвох 
замість трьох відкатників. Сво
го слова вони дотрмали.

П. Петров,
почесний шахтар, начальник

2 дільниці.

ного він працював 5 днів і зро
бив 656 тонно-кілометрів.

Використовуючи найменшу 
можливість рухатись по інер
ції, досвідчений водій машини 
№ 39—08 Іван Дудник заощадив 
117 літрів бензину і зробив на 
них 708 тонно-кілометрів.

По три дні на зекономленому 
пальному працювали тт. Дени- 
сов, Крутько, Онуфріенко, Кри- 
возуб, Шевченко, Жежеря, по 
два дні—тт. Кондус, Тяглій, Ми- 
хайлов, Громовий.

Новіков, 
технік по обліку.

ми, повсюдно зірвали строки 
завершення будівництва ряду 
об'єктів. В цьому вся згубність 
стилю роботи.

Далі тов. Мейман викриває 
великі хиби в організації праці 
та соціалістичного змагання.

—Лише по тресту «Олександ
ріявуглерозрізбуд», — продов
жував тов. Мейман,—в першо
му півріччі 624 чоловіки не 
виконували норм виробітку, не 
виконано і плану продуктив
ності праці, жоден із всіх ви
дів механізмів не виконав норм 
виробітку.

Механізація штукатурних ро
біт дорівнює лише 5,4 процента.

Потужні розчинонасоси є на 
всіх будовах, але крім будівель
ного управління №3, яке лише 
в останній час почало засто
совувати насоси, їх ніде не ви
користовують. Малярні роботи, 
при наявності механізмів, не 
механізовані.

Різко піднести темпи збирання і хлібозаготівель
Не допускати осідання зерна на токах

В Користівській МТС провалюють комбайнування
Достиглий урожай хлібів ви

магає зараз особливо напруже
ної роботи комбайнів. На жаль, 
багата техніка—прекрасні сте
пові кораблі, якими держава 
забезпечила наш район, в нік
чемних руках керівників Ко- 
ристівської МТС білше прос
тоює, ніж працює.

Так, з початку жнив ЗО 
комбайнів скосили лише 435 
гектарів, це припадає по 4— 
4,5 га на комбайн за один 
день. Тоді як жатками, най
старішої системи, колгоспники 
скошують по 5—6 гектарів 
щодня.

Комбайнер Генадій Ппжен- 
ко з Олександрійської МТС 
сам скосив своїм комбайном 
115 гектарів за цей час. Це

В артілі «Заповіт Леніна» 
жниварками зібрали вже понад 
140 гектарів. Скошений хліб 
вслід скиртується. Комбайном 
«Сталінець — 6» намолочено 
більше 300 центнерів пшениці.

Великим ворохом лежить во

Негайно вивести американські війська з Кореї!
В містах і селах нашої країни 

з величезним піднесенням прохо
дять багатолюдні збори, присвя
чені підписанню Стокгольмської 
відозви. Трудівники підприємств 
і новобудов, колгоспних і рад
госпних полів—мільйони радянсь
ких людей голосують за мир. Все 
голосніше лунає на зборах:—Руки 
геть від Кореї!

—Ми, радянські люди,—сказала 
на зборах стара виробничниця 
ткацької фабрики Краснохолмсь- 
кого комбінату, ткаля Колчужкі- 
на,—іце не забули страхіть війни. 
Нам близькі і зрозумілі страж
дання корейського народу. Ми ви
магаємо припинення воєнного 
втручання американських імпері
алістів у внутрішні справи Кореї.

З великою увагою вислухали 
присутні виступ члена Радянсько
го комітету захисту миру—лау
реата Сталінської премії т. Чутких. 

—Дружно підписуючись під Сток
гольмською відозвою,—сказав він, 
—наш народ ще раз демонструє 
свою непохитну згуртованість нав
коло радянського уряду та свого 
батька і вчителя великого Сталіна. 
Радянські люди голосно, на весь

Подекуди є випадки варвар
ського ставлення до механіз
мів. За останній час вибуло з 
ладу 40 вібраторів, що про
служили не більше 3—4 днів.

Головним недоліком в орга
нізації соціалістичного змаган
ня є те, що в ньому не бе
руть участі керівники. Вони 
не підводять матеріальної бази 
під змагання. Робітники праг
нуть перевиконати завдання, 
але керівники не створюють 
їм умов для цього; не надають 
широкого фронту роботи, не 
забезпечують матеріалами, ін
струментами, підготовкою ро
бочого місця. Втрачається сама 
суть змагання, коли воно не 
висвітлюється, коли його нас
лідки не піддаються гласності, 
коли форми показу — однома
нітні.

В тресті велика плинність 
робочої сили. Головна причи
на—невміння подбати про по
бутові умови. Велика вина в 
цьому відділу робітничого пос

більше як по ЗО гектарів в 
день.

В Користівській МТС в час 
ремонту комбайна «Комунар» 
№ 13 (комбайнер т. Шульга) 
поставили в газовський мотор 
клапани з мотора ХТЗ. Через 
це комбайн, пройшовши один 
круг, вибув з ладу, бо ці кла
пани погоріли. Якраз сюди в 
цей час приїхав заступник дп- 

I ректора МТС по політчастині 
т. Пономаренко. Дізнавшись 
про причину аварії, він обу
рився на такий шкідливий ре
монт і пообіцяв негайно вис
лати роз'їзну майстерню.

На другий день прибув сю
ди директор МТС т. Жук з го
ловним механіком т. Понома- 
ренком. Вони теж обурились 

Зволікають хлібоздачу
на на току, а державі досі не 
здано жодного кілограма. Тут 
погано організована очистка. 
Молотарка МК—1100 досі не 
відремонтована і тому не вклю
чена з роботу.

Голова правління колгоспу

світ заявили, що вони сповнені 
непохитної рішучості разом з 
усіма людьми доброї волі відсто
яти справу миру, приборкати па
ліїв нової війни.

В одностайно прийнятій резо
люції колектив підприємства ви
магає негайного припинення во
єнного втручання США у внут
рішні справи Кореї.

Під Стокгольмською відозвою 
вже поставили свої підписи сотні 
тисяч трудящих столиці Радянсь
кої України. Колективи заводів 
„Більшовик11, „Трансигнал", „Чер
воний екскаватор" та багато ін
ших в своїх резолюціях тавру
ють ганьбою кривавих американ
ських агресорів та їх підсобни
ків, заявляють про свою готов-

Північнокорейські війська 
зайняли Сувон

Нью-Йорк. 4 липня. (ТАРС). Як 
передає токійський кореспондент 
агентства Асошіейтед Пресе, пред
ставник штабу генерала Макар- 
тура повідомив, що північноко-

тачання тресту і в першу чер
гу його начальника т. Хейфеця.

Втративши почуття відпо
відальності перед робітничим 
колективом, т. Хеііфец пере
творив відділ робітничого пос
тачання в пересильний пункт, 
куди самопливом прибувають 
товари, а звідти також само
пливом ідуть до магазинів, 
їдалень і споживачів. Виправ
довуючись т. Хейфец говорить: 
«Я даю те, що мені дають».

Характеризуючи роботу суб
підрядних організацій, допові
дач вказав на шкідливу прак
тику гонитви за грошовими по
казниками, що і в тресті «Олек
сандріявуглерозрізбуд» призве
ло до зривів строків. Крім то
го, їх робота надто низької 
якості. Це стосується в першу 
чергу монтажних управлінь.

Щоб в подальшій роботі уник
нути хиб, допущених в роботі 
підрядників і субпідрядників, 
треба скласти сумісні графіки 
робіт.

і так само пообіцяли негайно 
вислати майстерню. І лише на 
третій день комбайнеру самому 
довелось іти в МТС за 13 км. 
і просити, щоб приїхала май
стерня на місце аварії.

До краю обурливий факт з 
цим комбайном не поодинокий.

Ламаються комбайни, вибу
вають з ладу трактори, втра
чається дорогоцінний час на 
простої, а коли розібратись 
глибше в цих фактах, всі вони 
є наслідком винятково безвід
повідального ставлення до най
важливішого завдання—збиран
ня врожаю і виконання пер
шої заповіді.

Чи є в керівників МТС хоч 
краплиночка почуття відпові
дальності? П. Кошман.

т. Кармазін, як видно, забув 
урок минулого року, коли за 
затримку збирання врожаю 
зволікання хлібоздачі г н був 
покараний.

А. Скачков.

ність віддати всі свої сили даль
шому зміцненню могутності соці
алістичної Батьківщини, достро
ково завершити річну виробничу 
програму. Колектив фабрики їм. 
Карла Маркса зобов'язався дати 
понад річний плай 1600 тонн кон
дитерських виробів, робітники 
скло-термосного заводу—на пів
тора мільйона карбованців над
планової продукції.

З великою активністю прохо
дить збирання підписів під Сток
гольмською відозвою в селах рес
публіки. Підписуючи цю відозву, 
колгоспники беруть зобов'язання 
в стислі строки зібрати урожай і 
достроково виконати всі види 
державних поставок.

(РАТАУ).

рейські війська зайняли Сувон і 
аеродром Сувона.

Частини північнокорейських 
військ продовжують просування 
на південь.

В обговоренні доповіді взя
ло участь 18 товаришів. У 
своїх виступах вони викрили 
недоліки роботи окремих бу
дов, підприємств, керівного апа
рату тресту, внесли конкретні 
пропозиції щодо поліпшення 
роботи.

Наприкінці зборів виступили 
секретар міськкому КП(б)У тов. 
Самохотін та начальник уп
равління «Голову країнпалнв- 
буд» тов. Вергасов.

Збори вирішили взяти нові 
підвищені соціалістичні зобо
в'язання—достроково здати в 
експлуатацію першочергові 
будови.

Під бурхливі, довгонестиха- 
ючі оплески збори активу прий
няли листа прапороносцеві ми
ру в усьому світі, вождю ра
дянського і всього прогресив
ного людства Йоспфу Віссаріо- 
новпчу Сталіну.

І. Константінов.
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Безперервним потоком, 
вдень і вночі відправляти 

зерно в рахунок 
хлібопоставок державі!

Підхопимо почин 
новоукраїнців

Достроково виконаємо першу заповідь

В минулому номері нашої 
газети було надруковано звер
нення КОЛГОСПНИКІВ і колгосп
ниць, робітників МТС і спеці
алістів сільського господарства 
ІІовоукраїнського району до 
всіх хліборобів області про ор
ганізоване проведення жнив та 
дострокове виконання річного 
плану хлібозаготівель. Висока 
патріотична ініціатива новоук
раїнців зустріла гарячу під
тримку трудівників нашого ра
йону. Радянські люди колгосп
ного села розуміють, що вико

нання плану хлібозаготівель є 
найважливішим народногоспо
дарським завданням у великій 
справі дальшого зміцнення мо
гутності нашої країни та під
вищення матеріального добро
буту народу. З досвіду мину
лих років колгоспники району 
добре розуміють, що достроко
ве виконання плану хлібопос
тавок дао можливість вчасно й 
з успіхом завершити всі сіль
ськогосподарські роботи. Кол
госпники артілі ім. 18 парт- 
конференціТ у відповідь на 
заклик новоукраїнців урахува
ли свої можливості і вирішили 
виконати першу заповідь—здачу 
хліба державі до 20 липня.
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За постановою виконкому районної Ради депутатів тру

дящих та бюро райкому КП(б)У, як переможців соціалістич
ного змагання за перший період 1950 року на районну Дошку 
пошани занесено:

1. Колгосп імені Ворошилова (голова правління ар
тілі т. Жежеря),

2. Колгосп імені Енгельса (голова правління арті
лі т. Вакало).

3. Колгосп «Шлях до соціалізму» (голова правлін
ня артілі т. Рахубовський).

Створення республіканської комісії сприяння 
Радянському комітетові захисту миру по проведенню 
збирання підписів під Стокгольмською Відозвою 

Постійного комітету Всесвітнього конгресу 
прихильників миру

Для проведення кампанії по збиранню підписів під Сток
гольмською Відозвою Постійного комітету Всесвітнього конгресу 
прихильників миру створена республіканська комісія сприяння 
Радянському комітетові захисту миру в такому складі: Корній
чук 0. Є.—від Спілки радянських письменників України (голо
ва комісії); Назаренко І. Д.—від комуністичної організації Ук
раїни; Палладій 0. В.—від Академії наук УРСР; Комісаренко 
В. П.—від товариства для поширення політичних і наукових 
знань; Строкатенко І. М,—від'Республіканської Ради Професій
них Спілок; Чирва І. С,—від Ленінської Комуністичної Спілки 
Молоді України; Маліков С. Ф,—від Укоопспілки; Яблонська 
Т. М.—від спілки радянських художників України; Хохол О.М. 
—від професійної спілки медичних працівників; Крутікова Н. Є. 
—від профспілки працівників вищої школи; Олійников А. І.— 
від Добровільного товариства сприяння армії.

(РАТАУ).

Голова правління колгоспу іме
ні Сталіна т. Колєсніков, одер
жуючи перехідний Червоний 
прапор, передав волю колгосп
ників—закінчити хлібопостав
ки державі до 1 серпня.

Всі колгоспи району й місь
кі в цьому році мають можли
вість, як і колгосп ім. 18парт- 
конференції, в липні місяці 
розрахуватись з державою. На 
20 штук більше в цьому році 
працює у нас комбайнів, більш 
організовано розпочали колгос
пи жнива.

Треба домогтись найшвидшо
го закінчення косовиці, скир
тування, обмолоту і вивезення 
хліба на державні приймальні 
пункти.

Трактористи і комбайнери, 
жаткарі, машиністи молотарок, 
водії автомашин, возії хліба 
живим тяглом і всі колгоспни
ки й колгоспниці широко роз
гортайте соціалістичне змаган
ня за почином новоукраїнців! 
Дострокове виконання плану 
хлібопоставок увінчає успіхом 
всю нашу боротьбу за вико
нання зобов’язань, взятих пе
ред нашим вождем і учителем 
рідним батьком товаришем 
Сталіним.

Обговоривши патріотич
ний почин хліборобів Ново- 
українського району про ор
ганізоване проведення жнив 
і виконання річного плану 
хлібозаготівель до 15 серп
ня, ми, колгоспники артілі 
їм. 18 партконференції, під
рахували свої можливості і 
вирішили завершити здачу 
хліба нашій рідній матері- 
Вітчизні до 20 липня.

Самовідданою працею ми 
виростили чудовий урожай.

• Трибуна передового досвіду

Комбайнування за погодинним графіком
Шостий рік комбайном «Ста- 

лінець—6» збираємо урожай 
на широких колгоспних ланах 
і з кожним роком домагаємось 
кращої роботи цієї чудової ма
шини.

В цьому році ми вирішили 
запровадити метод передовиків- 
новаторів на косовиці хліба 
—погодинний графік.

Ще до початку жнив ми ви
везли комбайн в поле. Пора
дились з головою правліпня 
колгоспу т. Колєсніковим і 
бригадирами рільничих бригад 
про порядок комбайнування 
хлібів. Добре ознайомились з 
картою полів і склали погодин
ний графік.

Робиться він просто. При
пустимо, що першим повинно 
бути зібране поле № 7 другої 
рільнпчої бригади, а потім по
ле № 8 першої рільнпчої 
бригади. Площа першого поля 
130 гектарів озимої пшениці, 
середня врожайність 25 цент
нерів з гектара, а площа дру
гого поля 128 гектарів ячменю,

Радянський народ голосує за мир
В обстановці величезного пат

ріотичного піднесення в нашій краї
ні триває кампанія по збиранню 
підписів під Стокгольмською Ві
дозвою про заборону атомної зброї.

Тільки за перші шість днів кам
панії свої підписи лід Відозвою 
поставили понад 56 мільйонів ра
дянських громадян.

Одностайно підписуючись під Ві

На знімку: начальник цеху ширвжитку Київського заводу „Укр- 
кабель”, депутат Верховної Ради СРСР Парасковія Василівна ГУСЯТ- 
НІКОВА (друга ліворуч) підписується під Стокгольмською Відозвою 

Фото М. Неменмана (Прескліше РАТАУ),

З небувалим піднесенням 
колгоспники нашої артілі 
включились в жнива 1 за де
кілька днів збиральної кам
панії скошено 253 гектари 
з плану 600. Разом з косо
вицею провадимо цілодобо
ву вивозку хліба на пункт 
„Заготзерио”. Вже здано 
державі хліба в рахунок 
першої заповіді 2356 цент
нерів висококондиційного 
зерна.

Здавши державі значну 
----------- <><>.<>-----------  

урожайність 20 центнерів з 
гектара. Віддаль між полями 
1600 метрів, режим роботи 
цілодобовий. Почались робо
ти в першому полі 26 червня 
з 12 години дня. Середнього- 
динна продуктивність агрегата 
3,55 гектара.

На основі цих даних, легко 
визначити, що в першому по
лі агрегат буде працювати 37 
годин ЗО хвилин і закінчить 
роботу 28 червня о 1 годині 
ночі. За цей час він намоло
тить 3250 центнерів зерна.

В другому полі приступаємо 
до роботи 28 червня о 2 годи
ні ночі і працюватимемо 36 
годин ЗО хвилин до 13 годин 
ЗО хвилин дня 29 червня.

В перші дні роботи були 
деякі порушення погодинного 
графіку, але ми на ходу вип
равляли хиби.

Для безперебійної роботи 
вночі я встановив три електро
лампочки.

Кожен раз, через 4—5 гек
тарів скошеного хліба, робимо

дозвою, трудящі радянської краї
ни ще вище піднімають прапор со
ціалістичного змагання, з ще біль
шим ентузіазмом працюють на 
благо соціалістичної Батьківщини.

На московському автозаводі іме
ні Сталіна робітники багатьох це
хів несуть вахту миру.

На першому підшипниковому за
воді Імені Л. М. Кагановича 6 лип

кількість хліба, ми маємо 
змогу видати колгоспникам 
перший аванс на трудодні 
по 1,5 кг пшениці. З метою 
допомоги колгоспникам і 
щоб вони не відривались 
від основної роботи, аванс 
видамо не зерном, а борош
ном.

І. Попов, 
голова колгоспу.

Іван Матяш, 
Василь Юниченко, 

бригадири рільничих бригад.

15 хвилинну зупинку для зма
щування основних деталей ком
байна: вилки розвантажуваль
ного шнека, напрямної головки 
коси та дерев’яних підчіпників.

Головний технічний огляд ро
бимо в час вигрузкп зерна з зер
новловлювача. В мій обов’язок 
входить перевірка натягнення 
цепів транспортера, полотна 
хедера, а помічник змащує всі 
деталі комбайна та очищає 
його.

Щоб запобігти найменших 
втрат зерна, я подовжив! соло
м’яний транспортер на 80 сан
тиметрів і встановив додатко
вий зворотний бітер, який доб
ре витрушує зерно з соломи.

Зерно вивантажується на хо
ду, комбайн обслуговують пос
тійні колгоспники.

Любовний догляд за агрега
том дав змогу за перші 6 днів 
косовиці зібрати хліб на пло
щі 170 гектарів і намолотити 
понад 4500 центнерів високо
якісного зерна.

Г. Пиженко.

ня-в перший день вахти миру— 
добовий графік випуску підшип
ників був перевиконаний. Зміна 
майстра Єгорова дала на 1,5 ти
сячі підшипникових кілець більше 
запланованого Про прекрасні тру
дові перемоги повідомляють з усіх 
цехів ваводу.

Разом з усим радянським наро
дом голосують за мир і колгосп
ники нашої країни. На польових 
станах проходять збори по зби
ранню підписів під Стокгольмсь
кою Відозвою. Трудящі полів гнів
но протестують проти американсь
кої агресії в Кореї.

Одностайно підписуючи Відозву, 
' трудівники полів беруть зобов'я

зання швидко і без втрат зібрати 
урожай, достроково виконати план 
хлібоздачі державі. (ТАРС).

На вахті миру
Підписавшись під Стокгольм

ською Відозвою, монтажники 
дільниці тов. Непокритих ста
ли на стахановську вахту миру.

Електрозварювальники Сергій 
Аксьонов, Микола Герасименко 
та газоелектрозварювальники 
Олександр Попов, Григорій Ор- 
лов, Олександр Скрипніченко 
щодня виконують завдання на 
200—250 процентів.

К. Дудник, 
комсорг дільниці,
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НА ДВОХ БУДОВАХ У Міністерстві Закордонних Справ СРСР
Під прапором Червоним

Збори були незвичайними. 
Після обговорення виробничих 
питань голова будівельного ко
мітету Павло Носовський вру
чив перехідний Червоний пра
пор дільниці № 2. Приймаючи 
символ перемоги, слави і доб
лесті, Іван Антонович Волковий 
гордовито посміхнувся. За його 
дільницею солідний виробничий 
показник—200 процентів місяч
ного плану.

Греміли оплески. Раніше ін
ших припинив їх Антон Івлєвич 
Корж, начальник відвальної 
дільниці. Помітивши, що він 
схвильований і хоче щось ска
зати, притихли й інші, —Не на
довго!—раптом вигукнув він.

Голови присутніх поверну
лись до Коржа.

—ІЦо ти хотів, Антоне Івлє- 
вичу?—запитав з-за столу пре-

Будівельне управління № 5. 
Майданчик третьої дільниці. Вра
жає хаос, хаос у всьому: в мате
ріалах, інструментах, механізмах, 
безліч мотлоху різного.

На останній звертаємо увагу 
першого робітника, який йшов на
зустріч.

„Дрова рубають—тріски летять" 
—виправдовує він захаращеність. 
Він вже звикся з цим.

Одна така 4—5 метрова „тріс
ка" своїм кінцем лежить на шля
ху руху автомашин. А ось і авто
машина. З виттям мотора і скри
пом всіх частин, вона наїжджає на 
„тріску", другий кінець її зано
ситься над головою робітника, 
який стояв поблизу. Він неприс
тойно вилаявся й відскочив убік.

Через кілька хвилин об цю „тріс
ку" спіткнувся десятник Захар- 
ченко. Цей сплюнув.

Група робітників приладжує 
транспортер. На ньому вкрай по- 
нівичена стрічка. Працювати він 
може лише на половинну потуж
ність. Оддалік стоїть другий транс
портер. Стрічка в ньому справна, 
але хобот звернуто набік. Хто, 
коли поламав, встановити невда- 
лось—безконтрольність.

Обідня перерва. За столом, в 
будиночку, де міститься контора, 
начальник дільниці тов. Володько. 
Він не обіда. Цей час він викорис
тав для того, щоб написати влас-

У відділі сільського господарства 
нема тривоги за врожай

На колгоспних полях району у 
розпалі жнива.

В цю гарячу пору місце агро
нома та інших спеціалістів сіль
ського господарства там, де вирі
шується доля врожаю. Перебува
ючи в колгоспах, вони повинні зо
середжувати всю свою увагу на 
тому, як проходять жнива, молоть
ба, хлібоздача. Там вони повин
ні брати безпосередню участь у 
цій важливій кампанії і вживати 
всіх заходів по забезпеченню чіт
кого дотримання комплексу робіт. 
Щоб на площах, де вранці прой
шла коса, увечері вже проклав 
борозни плуг. Щоб збирання хлі
бів, лущіння стерні і оранка під 
озимину провадились одночасно, 
на високому рівні агротехніки.

Але не відчувається мобілізації 
сил спеціалістів у такій важливій 
установі, як районний відділ сіль
ського господарства.

Партійна організація (секретар 
т. Бондаренко) і завідуючий від
ділом т. Котенко не спромоглися 
навіть на нараді обговорити як 
слід питання підготовки і прове
дення жнив, довести до кожного 
спеціаліста його обов'язки і зав
дання на цей період. А тому про 
збирання тут і мови немає.

зидії секретар партбюро тов. 
Шабалтас.

—Кажу не надовго поступ
люсь,—потім він поправив,— 
поступимось, і оглянувся на 
своїх хлопців і дівчат. Ті схваль
но закивали головами. — Через 
місяць прапор буде наш.

Виникла нова хвиля оплес
ків.

—А костилі будуть? Чи при
везли накладки? Інструмент тре
ба полагодити,—насіли на Кор
жа робітники дільниці.

—Все буде!—відповів він.
Це було на початку червня. 
Тиждень тому, в тому ж залі, 

під довго нестпхаючі оплески 
Червоний прапор перейшов до 
рук відвальників. Вони пере
могли.

Над маленькою конторкою

Наслідки формалізму в
иоручно, особисте зобов'язання в 
соціалістичному змаганні на честь 
Дня шахтаря.

Підпис поставлено під такими 
зобов'язаннями:

„Я... зобов'язуюсь достроково., 
стоять дати закінчити будівницт
во"... перелік об'єктів. „Знизити 
собівартість на 5°|0 і т. д.

Приглянемось уважніше до цьо
го документу. Проаналізувавши 
його, легко зробити висновок, чо
му цей десятиріччями виправда
ний метод боротьби за піднесення 
продуктивності праці — соціаліс
тичне змагання не приживилося 
як слід в будівельному управлін
ні № 5.

По-перше: „Я". Чи може тов. 
Володько сам закінчити будів
ництво таких важливих споруд? 
Звичайно—ні.

Отже за цим „Я" треба було б 
поставити, приміром, ось такі 
пункти: — Зобов'язуюсь організу
вати роботу так, щоб відстаюча 
бригада (така то) з 10 липня (при
міром) виконувала норми на 130 
процентів, домогтися повної меха
нізації штукатурних робіт (примі
ром) до 15 липня, для зниження 
собівартості провести такі то за
ходи.

Ось на наш погляд якими ма
ють бути зобов'язання керівників. 
Вони справді зобов'язуватимуть 
його. При перевірці їх він не ска-

І Спеціалісти рідко бувають в 
колгоспах, а якщо й бувають, то

1 займаються справами не пов'яза
ними з збиранням врожаю. В ро
боті апарату помітний самоплив, 
більше того тут панує нездорова 
атмосфера склочности серед пра
цівників.

5 липня довелось поцікавитись 
чим же займаються у відділі. О 
восьмій годині прибули тт. Котен
ко і Бондаренко. Останній збирав
ся в Косівку оглядати тваринни
цькі ферми.

—А ви куди поїдете?
На це запитання Котенко грубо 

відповів:
—Нікуди.
—Де агрономи?—звернулись до 

т. Бондаренка.
—Вони з дев'яти приходять нй 

роботу.
Трохи раніше, правда, з'явився 

головний агроном ... Олександрій
ської МТС т. Байда. З'явився і за
мість ділової розмови розсипався 
з скаргами.

—Вчора в райкомі нас назива
ли „пустушками", бездіяльниками. 
За що, питається? Хто, як не 
МТС своїми силами провела оран
ку під посів ярих, міжрядний об
робіток всіх просапних, піджив

відвальної дільниці овіяний тру
довою славою в гарячому лип
невому повітрі полощеться пур
пуровий стяг. Спітнілі лиця 
відвальників. Серед них йде бо
ротьба за право виносу прапора 
перед початком роботи. Вчора, 
наприклад, виніс його бригадир 
колійників Григорій Данилович 
Дяков. Як найстаршому, молодь 
бригади, яка виконала завдання 
на 140 процентів, доручила під
няти цей символ, змагання 
йому.

В труді здобутий успіх багато- 
численого колективу будівель
ного управління № 1 тресту 

«Олександріявуглерозрізбуд».
Тут змагаються всі: машиністи, 
постачальники, теслярі, началь
ники. Всі, як один, під Черво
ним прапором.

змаганні
же: „не було лопат"» „транспортні 
перевитрати", бо буде розписува
тись у власному невмінні органі
зувати роботу чи в лінощах.

На доказ того, шо зобов'язання 
тов. Володька ні до чого його не 
зобов'язують, наводимо такий діа
лог:

—Як визначаєте ви потребу в 
автомашинах?

—Орієнтовно (тобто середньо- 
потолочну).

—А коли прибулі машини не 
справляються з роботою?

— На другий день замовляю 
більше.

—Причини не виконання норм 
автомашинами виявляєте?

—Ні. Це не моя справа.
Так відповідає тов. Володько і 

на запитання щодо поганого вико
ристання механізмів, мовляв, це 
справа механіка.

Голова будівельного комітету 
тов. Марковський пред'явив цілий 
ворох подібних до Володькових 
зобов'язань.

Піврічний план управління не 
виконало. 200 чоловік не вико
нують норм виробітку.

Так вихаластавши всю суть зо
бов'язань, керівники будови спута
ні формалізмом в цій надто важ
ливій справі.

І. Константінов.

лення цукрових буряків. А за те, 
що не оремо під озимі, хай від
повідають керівники колгоспів, а 
не ми...—виправдовувався Байда. 
І хоч йому ніхто не співчував, 
все ж на ці балачки було витра
чено багато часу.

Згодом в другому кабінеті по
чали збиратися агрономи. Після 
подібних балачок вони довго ва
галися, потім стали вирішувати:

—Куди ж їхати?
—Надумаєш туди, а транспорт 

трапляється в інший колгосп. Час
то отак просидиш півдня в чекан
ні, а після обіду вже не робота,— 
говорить агроном по бджільницт
ву т. Глоба.

П'ять \днів пробула у відділі аг- 
роном-ентомолог т. Ярошевська.

—Виводила урожайність,—каже 
вона,—а оце сьогодні думаю від
відати деякі колгоспи по виявлен
ню шкідників.

—Ви краще пишіть заяву на від
пустку і ви, т. Гаращенко, теж,— 
перебив агроном-меліоратор, член 
місцевкому т. Семехов.—Це пи
тання я вже погодив з Котенкбм. 
Відпочинете, наберетесь сил...

Мабуть з радості агроном т. Га
ращенко відклав в цей день свій 
виїзд у Ворошиловку і під видом 
складання якихось списків промар
нував даремно час.

Просиділи в цей день у відділі 
і агрономи тт. Романенко, Степа-

Міністерством Закордонних 
Справ СРСР 4 липня була одер
жана від Посольства США та
ка нота:

«Посол Сполучених Штатів 
Америки засвідчує свою пова
гу Міністрові Закордонних 
Справ Союзу Радянських Соці
алістичних Республік і у від
повідності з інструкціями має 
честь повідомити Міністра про 
те, що Президент Сполучених 
Штатів Америки, підтримуючи 
просьбу Ради Безпеки Органі
зації Об‘єднаних Націй про 
подання Корейській Республі
ці допомоги, щоб відбити вторг
нення північнокорейських за
гарбників і відновити мир в 
Кореї, віддав наказ про вста
новлення морської блокади ко
рейського узбережжя. Ця бло
када встановлюється негайно».

6 липня МЗС СРСР напра
вив Посольству США ноту та
кого змісту.

«Міністерство Закордонних 
Справ Союзу Радянських Соці
алістичних Республік підтверд
жує одержання ноти Посольст
ва від 4 липня цього року і з 
доручення Радянського Уряду 
має честь заявити таке.

У вказаній ноті Посольство 
повідомляє, що президент Спо
лучених Штатів Америки від

Повідомлення ТАРС
Представник Міністерства За

кордонних Справ Англії 5 лип
ня заявив на Прес-конферен
ції в Лондоні, що Англія звер
нулася через свого посла в 
Москві з пропозицією Радянсь
кому Урядові про мирне вре
гулювання корейського питан
ня та що Англія чекає відпо
віді від Радянського Уряду.

ТАРС уповноважений заяви
ти, що посол Англії в Москві

Воєнні дії в Кореї
Вже 12 днів йдуть воєнні дії в 

Кореї. Вперті бої відбуваються на 
південь від міста Сеула. За по
відомленнями французького радіо, 
частини Народної армії просуну
лись на південний схід від Сеула 
па 120 кілометрів.

ненко, Трубіна та інші. Більше 
телефонними розмовами займався 
і сам т. Котенко. Не поспішав з 
виїздом головний агроном т. Бу- 
заньов.

Тим часом, план косовиці в райо
ні не виконується, що може приз
вести до великих втрат врожаю. 
В колгоспах ім. 12-річчя Жовт
ня, ім. Ворошилова, ім. Сталіна 
(Ворошиловка) та в інших зні
мають з масивів жатки, мовляв, 
вони своє вже виконали, хай ос
таннє косять комбайни. А з ком
байнуванням підводять МТС.

Де це бачено, що(ґсередній ви
робіток кожного комбайна в ряді 
колгоспів становив 4—5 гектарів, 
тобто стільки, скільки скошує за 
день одна жатка.

Агрономи не стали розповсюд
никами передових методів праці 
на жнивах і молотьбі. Вони також 
не розгортають боротьби за май
бутній урожай.

Всюди допускається шкідлива 
черговість, що веде до провалю
вання робіт.

Винні в цьому, насамперед, ке
рівники районного відділу сільсь
кого господарства тт. Котенко і 
Бузаньов. Хто, як не вони допус
тили самоплив та розмагнічування 
апарату.

Позицію стороннього спостері
гача зайняла й партійна органі
зація. 

дав наказ про встановлення 
морської блокади корейського 
узбережжя з посиланням на 
резолюцію Ради Безпеки в Ко
рейському питанні.

Радянський Уряд у своїй 
відповіді від 29 червня на звер
нення Генерального Секретаря 
Організації Об'єднаних Націй 
п. Трюгве Лі вже заявив, що 
вказана резолюція Ради Безпе
ки в корейському питанні, 
прийнята на порушення Ста
туту 00Н, не має законної 
сили і, значить, не може бути 
законною підставою для про
ведення будь-яких заходів що
до Кореї і в $ому числі для 
встановлення морської блокади 
Кореї.

Блокада Кореї являє собою 
новий акт агресії. Ця блокада 
так само несполучна з принци
пами об'єднаних націй, як і 
вся збройна інтервенція Спо
лучених Штатів у Кореї.

Внаслідок вищевикладеного 
Радянський Уряд вважатиме 
Уряд Сполучених Штатів Аме
рики відповідальним за всі нас
лідки цього акту і за всю шко
лу, якої може бути заподіяно 
інтересам Радянського Союзу в 
зв'язку з проведенням згада
ної блокади».

у своїй розмові з представни
ком МЗС СРСР ніякої пропо
зиції про мирне врегулювання 
корейського питання не пере
давав Радянському Урядові і 
обмежився лише висловленням 
надії, що конфлікт у Кореї бу
де згодом врегульований.

Очевидно, що заява англій
ського посла в Москві не пот
ребує будь-якої відповіді з бо
ку Радянського Уряду.

Південнокорейські війська, при 
активній допомозі американських 
імперіалістів, намагаються затри
мати просування частин Народ
ної армії. В райони бойових дій 
направляються американські під
кріплення. Американська авіація 
з баз Японії чинить розбійницькі 
нальоти на мирні корейські міс
та і населені пункти.

Незважаючи па це, війська пів- 
деннокорейських маріонеток терп
лять поразку за поразкою. За по
відомленнями іноземної преси, від
ступ південнокорейських військ 
перетворюється на безладну втечу.

Іноземна преса змушена визна
ти, що південнокорейське насе
лення по-ворожому зустріло аме
риканське підкріплення. В той же 
час південнокорейські патріоти 
захоплено вітають своїх визволи
телів—воїнів Народної армії.

Тепер головнокомандуючим 
збройними сйлами Корейської На
родно - демократичної республіки 
призначений Кім Ір Сен.

(ТАРС).

„Уряд" Лі Син Мана 
тікає на південь

Шанхай, 4 липня. (ТАРС). То
кійське радіо, посилаючись на по
відомлення с Фузана (Пусана), 
передав, що „уряд" Лі Син Мана 
„перебазувався" зТайденав Дзен- 
сю (Чондю), за 80 кілометрів на 
південний захід від Тайдена.
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